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Técnicos do Ibama visitam
área da UHE Itaocara

Equipe de licenciamento do Ibama percorre a região em visita técnica

Nos dias 21 e 22 de outubro,
técnicos do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama),
responsáveis pelo processo
de licenciamento ambiental
da Usina Hidrelétrica Itaocara,

Fique por dentro
Para a construção
de grandes projetos, por exemplo,
uma usina hidrelétrica,
é necessária autorização
dos órgãos ambientais.
No caso da UHE Itaocara, o
órgão responsável é o Ibama
porque o empreendimento
será instalado em municípios
de dois estados: Rio de Janeiro
e Minas Gerais.

percorreram a região onde
será construído o empreendimento. Além de conhecerem os
locais onde ficarão as duas barragens, a equipe também visitou as comunidades do entorno
do projeto.

O objetivo dos técnicos foi
adquirir maior conhecimento da
região onde o projeto será
instalado. O consórcio UHE Itaocara entregou ao Ibama em fevereiro deste ano o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da usina
que está em processo de análise.

Conheça o processo de licenciamento da UHE Itaocara
• Em 2008 e 2009 foram realizados os Estudos de Impacto Ambiental (EIA)
• Em fevereiro de 2010 estes estudos foram entregues ao Ibama
• Em outubro deste ano, a equipe do Ibama realizou uma visita técnica
na região

Próximos Passos
• Aceite do estudo e divulgação do
EIA para a população
• Audiência Pública
• Obtenção da Primeira Licença
(Licença Prévia)
• Elaboração do Plano Básico
Ambiental (PBA)

Participe do informativo enviando
dúvidas e sugestões pelo e-mail
informativo@uheitaocara.com.br ou
pelo telefone 0800 282 2974
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• Segunda Licença (Licença de
Instalação)
• Início das obras
• Terceira Licença (Licença de
Operação)
• Início da operação da usina e
geração de energia
Este empreendimento está em processo
de licenciamento no Ibama.
Núcleo de Licenciamento - Superintendência
do Ibama do Rio de Janeiro
Processo n°02001-000175/2008-06
Acompanhe o processo pelo site
www.ibama.gov.br/licenciamento

Informativo UHE Itaocara

Mata Atlântica é tema de Concurso de Desenho
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O Dia das Crianças deste
ano foi comemorado de uma
forma especial por 35 estudantes da região. Eles foram
os vencedores do I Concurso
de Desenho da UHE Itaocara
e ganharam um passeio de
um dia ao Hotel Fazenda Gamela, em Cantagalo. O concurso, que teve como tema a
Mata Atlântica, foi realizado
em sete escolas da região durante a semana do Dia da Árvore. Ao todo, 165 alunos do
1º ao 5º ano participaram da
atividade.
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Cartilha distribuída para os
alunos das escolas no entorno
da UHE Itaocara

