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Novo projeto terá menor impacto
ambiental e social
O Consórcio UHE Itaocara conclui neste mês de janeiro o novo
Projeto Básico de Engenharia
da Usina Hidrelétrica, que será
construída no trecho médiobaixo do Rio Paraíba do Sul. Para
diminuir os impactos ambientais
e sociais serão construídas duas
barragens: um barramento será
localizado entre Itaocara e Aperibé, com cerca de 30 metros de
altura, e o outro entre Cantagalo e

Estrela Dalva, com aproximadamente 15 metros (confira no mapa).
Com este novo desenho, a
área do reservatório diminuiu de
88 km² para 60 km², reduzindo o
número de propriedades atingidas. Com isso, as famílias e
construções em geral dos distritos
de São Sebastião do Paraíba, em
Cantagalo, e Formiga, em Estrela
Dalva, não serão realocadas.
Mesmo com a modificação do

projeto para construção de duas
barragens menores, a quantidade
de energia gerada pela usina
será a mesma, 195 Megawatts,
o suficiente para abastecer uma
cidade de 600 mil habitantes.
O Projeto Básico é resultado de
um estudo de um ano na região,
com cerca de 30 profissionais. O
estudo final será encaminhado
para avaliação da Aneel (Agência
Nacional de Energia Elétrica).

Com o novo projeto, a comunidade de
Formiga não será mais afetada

área que deixa de ser inundada
área inundada no novo projeto
leito do rio

São Sebastião do Paraíba não será mais impactado

Este é um espaço aberto para sua opinião sobre a
Usina Hidrelétrica Itaocara.

Aquiles Faria Goulart
Aquiles Faria Goulart saiu da área
rural pensando na educação das
filhas. Foi caminhoneiro, negociante
e desde 2000 é diretor financeiro
da Cooperativa Agropecuária de
Itaocara, mas não deixa de ir todos
os dias à sua propriedade.
Você acha que a usina pode
contribuir de alguma forma com
a Cooperativa?
Acho que sim. Nós temos geradores aqui que garantem energia até
24 horas em caso de falta luz, e
tem faltado energia com mais frequência na nossa região. Acredito
que com a vinda da usina, o fornecimento de energia ficará melhor.
O senhor ainda é produtor rural?
Eu só saí da roça para poder oferecer uma vida melhor para minha
família, mas não desisti das coisas
que eu tenho lá. Até hoje eu vou
todos os dias às 4 horas da manhã
para tirar leite. Quando começou
a história da usina muita gente foi
embora e não quis mais trabalhar
com criação, nem com plantação. Eu
não desisti, nem desisto. Enquanto
não comprarem minhas terras, não
paro de trabalhar lá.

Nélida Abreu Marques
Em Porto Velho do Cunha, todos
conhecem a bióloga Nélida Abreu
Marques. Ela foi criada e reside
no distrito e é a atual Secretária
Municipal de Meio Ambiente do
Carmo.
O que a usina pode trazer de
benefícios?
Acredito que com a hidrelétrica
não vamos mais ter problemas
com a lama nos dias de chuva.
A alteração no nível do rio será
boa porque pode melhorar a qualidade da água. Haverá também
a presença do empreendimento
em nossa região. Em Porto Velho
já temos a usina Ilha dos Pombos,
da Light, com quem temos uma
boa parceria.
O que espera do Consórcio em
relação ao Meio Ambiente?
O saneamento básico precisa
mudar, espero que a usina realize
o tratamento do esgoto, porque
além de melhorar a qualidade da
água do lago que será formado,
trará um grande beneficio para a
população. Também desejo que
melhore a qualidade da água que
é fornecida aos moradores.
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Fornecimento de energia
A energia gerada pela UHE Itaocara
será integrada ao Sistema Elétrico
Nacional, que é interligado. Pelo
fato do noroeste fluminense ser
importador de energia, a geração
da UHE Itaocara deverá ser consumida na própria região. Com isso,
a qualidade da energia fornecida
deve melhorar e poderá atrair
novos negócios para região.
Negociação de terras
O processo de aquisição será executado em contato direto do Consórcio com os proprietários, com
base em avaliação da propriedade,
desenvolvida mediante normas
específicas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT).
Qualidade da água
O Consórcio UHE Itaocara fará
o monitoramento constante da
qualidade da água no reservatório.
A expectativa é que com esse
controle, haja uma melhora significativa e que o reservatório seja
utilizado pela população como
área de lazer, por exemplo.
Saneamento
Estão sendo realizados estudos
sobre o tratamento do esgoto nas
comunidades do entorno da usina.
No futuro, o Consórcio espera fazer
parcerias com o Poder Público e
traçar estratégias para solucionar o
problema na região.

Curiosidades: Humberto Mauro
Em 1897 nascia em Volta Grande,
em Minas Gerais, Humberto
Mauro, um dos maiores cineastas
do Brasil. Em 1916, mudou-se
para o Rio, onde trabalhou na
Light, mas logo voltou para Minas,
em 1920, para Cataguases, onde
fez seu primeiro filme. A partir
daí, nunca mais parou de filmar.
Produziu mais de 350 filmes, a
maioria deles documentários
do Instituto Nacional do Cinema
Educativo. “Carro de bois”, rodado

em Volta Grande, em 1974, foi seu
último filme. Humberto faleceu
no dia 5 de novembro de 1983,
coincidentemente, no dia Nacional
do Cinema Brasileiro.
A casa onde morou Humberto
Mauro foi preservada e a prefeitura
de Volta Grande pretende transformá-la em um Centro Cultural.
Nos fundos da casa encontra-se
o estúdio Rancho Alegre, construído por Humberto e onde filmou
várias cenas. Vale a pena conhecer.
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