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RESUMO 

 

 

No presente trabalho foram investigados os possíveis impactos socioambientais decorrentes 

da instalação e operação de um grande projeto hidroelétrico. Será analisado em particular o 

caso da UHE – Itaocara e todos os seus desdobramentos socioambientais no limite do 

município de Itaocara, localizado na região noroestes fluminense, estado do Rio de Janeiro. 

Através de entrevistas e consulta a literatura sobre tema, foi realizado o estudo e levantados 

três principais problemas, quais são: o deslocamento compulsório, o desfazimento dos 

vínculos de sociais e como consequência, a perda da identidade cultural dos indivíduos. 

Foram utilizados também para o presente trabalho documentos fornecidos pelo próprio 

empreendedor, além do Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo relatório.  Os ditos 

problemas interferem diretamente no modo de vida dos atingidos, por meio das suas 

atividades produtivas na agricultura, pecuária e na pesca. Contudo, essas são as principais 

atividades que fomentam a economia do município. O objetivo central deste trabalho visou 

identificar os impactos (positivos e negativos) aos interessados da forma como o processo de 

instalação da usina está sendo conduzido, e as possíveis consequências socioambientais que 

podem surgir quando da operação do empreendimento. Ao final foram propostas algumas 

soluções, pensadas através do estudo de casos semelhantes, visando minimizar os problemas 

sociais que podem vir a ser enfrentados pela população local.  

 

 

Palavras-chave: Hidroelétrica. Impactos. Socioambiental. Atingidos. 

 

 



 

viii 

 

ABSTRACT 

 

 

 
In the present work the possible socio-environmental impacts resulting from the installation 

and operation of a large hydroelectric project were investigated. It will be analyzed in 

particular the case of the UHE - Itaocara and all its socioenvironmental developments on the 

border of the Itaocara municipality, located in the northeast region of Rio de Janeiro, in the 

state of Rio de Janeiro. Through interviews and consultation of the literature on the subject, 

the study was carried out and three main problems were raised: compulsory displacement, the 

disintegration of social ties and, as a consequence, the loss of individuals' cultural identity. 

Also used for the present work were documents provided by the entrepreneur himself, in 

addition to the Environmental Impact Study and its respective report. These problems directly 

interfere with the way of life of those affected, through their productive activities in 

agriculture, livestock and fishing. However, these are the main activities that foment the 

economy of the municipality. The main objective of this work was to identify the impacts 

(positive and negative) to stakeholders on how the installation process of the plant is being 

conducted, and the possible socio-environmental consequences that may arise during the 

operation of the project. In the end, some solutions were proposed, thought through the study 

of similar cases, in order to minimize the social problems that can be faced by the local 

population. 

 

Keywords: Hydroelectric. Impacts. Socio-environmental. Affected. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho tem como objetivo um estudo aprofundado dos possíveis 

impactos socioambientais da instalação da usina hidroelétrica UHE – Itaocara, localizada nos 

municípios de Itaocara, Aperibé, Cantagalo e Pirapetinga, os três primeiros estão localizados 

na região Noroeste fluminense do estado do Rio de Janeiro e o ultimo pertence ao estado de 

Minas Gerais.    

  No caso em tela o consórcio responsável pretende instalar a referida hidroelétrica 

na bacia do Rio Paraíba do Sul, alagando assim duas grandes áreas situadas nos citados 

municípios, logo, provocando o deslocamento compulsório de muitas pessoas que ali estão 

inseridas, o que acarreta diversos desdobramentos sociais. Dentre esses desdobramentos 

sociais podemos mencionar: o deslocamento compulsório da população ribeirinha; a perda da 

identidade sociocultural dos envolvidos; a reestruturação social dos deslocados. 

 O referido projeto já se encontra em faze de instalação, pois, aguarda a renovação 

da licença de instalação que foi concedida em um primeiro momento pelo órgão ambiental 

responsável.  

 Este trabalho de conclusão de curso pretende analisar todos os impactos 

socioeconômicos desde a aprovação de sua viabilidade, até o marco temporal constante da 

licença de instalação. 

 A questão social, seus desdobramentos e as possíveis soluções destes problemas 

são o objetivo deste trabalho. Assim, todo tópico abordado tende a ser construído de tal forma 

que privilegie as questões socioambientais que muitas vezes são deixadas de lado quando da 

análise de casos semelhantes.  

 O deslocamento compulsório da população ribeirinha e suas consequências são de 

extrema relevância diante de uma perspectiva socioambiental. Por conta desse deslocamento 

imposto por essas grandes obras sempre há, de forma geral, forte resistência da população 

diretamente afetada. Ocorre que, os envolvidos se vêm, invariavelmente, numa situação de 

extrema vulnerabilidade e de insegurança, sendo forçados a deixar para trás tudo que 

construíram durante toda uma vida e recomeçar do zero em outro local.  Afirmam Rosa, 

Sigaud e Mielnik (1988) que essa problemática não deriva apenas da intervenção do Estado, 

como também de um processo marcado por diversos conflitos de interesse cuja solução não 

está atrelada a uma ação específica, mas de múltiplas emanadas de todas as camadas 

envolvidas.  
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 Não raro, esses afetados não encontram amparo no poder público, que atua de 

forma omissa, conivente e mesmo com cumplicidade com interesses econômicos e políticos 

inerentes a estes grandes projetos. 

 Como consequência do deslocamento e realocação da população afetada em outra 

região, com característica diversa, ocorre o distanciamento cultural ou até mesmo perda da 

identidade sociocultural. O envolvido acaba “deixando para trás” muito mais que os bens 

materiais indenizáveis. Nestes casos, não se trata apenas do valor monetário da terra. Todo 

seu modo de vida e o ambiente em que estava introduzido desaparecem. Chega-se ao extremo 

de vivenciar o rompimento do tecido social. 

 Para a obtenção das repostas aos problemas genéricos envolvendo grandes 

projetos o objeto em análise será o conflito socioambiental decorrente da instalação da UHE - 

Itaocara. Como pode ser deduzida a prioridade do presente trabalho são as questões sociais. 

 O marco temporal corresponde ao pedido de renovação da licença de instalação ao 

órgão competente. Cabe salientar que atualmente a hidroelétrica encontra-se em fase de 

implantação, uma vez que a licença prévia e a licença de instalação já foram concedidas e a 

ultima aguarda a resposta do pedido de renovação. 

  No tocante a delimitação geográfica toda a pesquisa será direcionada as áreas 

alagadas pela barragem, que estão concentradas nos municípios de Itaocara, Cantagalo e 

Aperibé, ambos da região Noroeste Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, como também 

no município de Pirapetinga pertencente ao estado de Minas Gerais.  

 Para justificar a execução deste trabalho, além de toda uma relevância local, 

pretende-se contribuir de forma geral em busca de dados, informações, pesquisas e 

desenvolvimento de problemas, que são na maioria das vezes comuns a esses grandes 

projetos. Com isso, o mencionado estudo se justifica quando coopera de alguma forma com o 

desenvolvimento da matéria, seja no âmbito acadêmico ou social em que se insere o 

problema. 

 A implantação da UHE – Itaocara, por ser um grande projeto hidroelétrico traz 

diversas consequências, em especial alguns problemas sociais percebidos anteriormente a sua 

implantação. Ocorre que com a possibilidade de construção de uma obra de tão grande porte, 

em uma cidade do interior com pouco mais de 20.000 (vinte mil) habitantes, por vezes isso 

ocasiona uma divisão de pensamentos nas camadas sociais. Alguns setores sociais são 

interessados na execução do projeto, pois têm interesse no desenvolvimento econômico que a 

obra pode gerar no município. Em contra partida outros setores sociais ficam receosos ante ao 

impacto que vai ser causado nos seus hábitos, e no seu modo de vida. Posteriormente, com a 
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execução do projeto surgem outros problemas, tais como: a realocação dos ribeirinhos, a 

perda da identidade social da população e o crescimento desordenado da área urbana. O 

estudo destes impactos sociais tem profunda relevância para apontar os principais problemas, 

decorrentes dos processos utilizados na viabilização da obra, seus fatos geradores e 

possivelmente contribuir com respostas que possam amortizar seus resultados, visando 

sempre o bem estar social da comunidade (ROSA; SIGAUD; MIELNIK, 1988). 

 Do ponto de vista teórico a tarefa de tratar de um assunto pouco explorado como 

esse, reflete a importância que o mesmo pode alcançar no meio acadêmico.  Seu êxito pode 

ter como consequência, uma visibilidade maior aos problemas enfrentados pelos afetados por 

grandes projetos, e em decorrência disto um estudo cada vez mais aprofundado sobre a 

matéria. Ao contrario do ponto de vista desse projeto, Rosa, Sigaud e Mielnik (1988) apontam 

que a literatura encontrada sobre o tema se preocupa mais em angariar informações para o 

Estado do que se aprofundar nos problemas sociais em questão. Assim, a busca por respostas 

desses problemas sociais variam de caso a caso, ou seja, depende de cada caso concreto, 

devem levar em consideração todas as perspectivas, não só a visão do Estado.  Portanto, são 

relevantes os estudos dos impactos socioambientais sobre a UHE – Itaocara, não só para a 

compreensão geral da matéria, mas principalmente na obtenção de respostas relacionadas ao 

caso específico. 

 Na prática as respostas obtidas com desenvolvimento da matéria, por este ou 

outros estudos semelhantes, têm o intuito de atentar os órgãos públicos, os aplicadores do 

direito e a sociedade como um todo, sobre complexidade de influencias que um grande 

projeto pode exercer no meio social. Todos os prós e contras da viabilidade de implantação de 

uma hidroelétrica devem ser levados em consideração de forma prévia, portanto, os aspectos 

socioambientais merecem ser observados em conjunto com os demais, porém, de forma 

destacada devida sua grande relevância na vida das pessoas. 

 Logo através da observação dos aspectos analisados podem ser retiradas algumas 

possíveis contribuições com a execução desse trabalho, como: a compreensão social de toda a 

problemática socioambiental, que muitas vezes não recebe o tratamento adequado por parte 

do setor público e privado; o apontamento de possíveis soluções que podem de acordo com o 

caso concreto, serem aplicadas para minimizar os impactos socioambientais.  

 Através de uma leitura prévia é fácil perceber que não é essa a conotação dada 

pelas principais obras literárias sobre o tema.  Escrevendo sobre o tema Rosa, Sigaud e 

Mielnik (1988) colocam em evidência que o ponto de vista encontrado na literatura sobre o 

tema, parte de uma perspectiva do Estado, assim, a principal preocupação destas pesquisas 
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encomendadas é responder os questionamentos vindos de cima, pouco se preocupando com os 

diretamente afetados.  

 Em contra partida, o olhar dado por este trabalho ao mencionado problema teria 

que ser oposto à visão do Estado. O que se propõe é enxergar a situação de uma posição 

horizontal, e a partir daí buscar soluções mais adequadas aos questionamentos realmente 

preocupados com os fatores sociais, que é o principal objetivo deste trabalho.   
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CAPÍTULO I 

ANÁLISE DO EIA/RIMA 

UHE ITAOCARA 

 

A abordagem desse primeiro capítulo tem o objetivo de apontar os possíveis impactos 

socioambientais que podem ser desencadeados na região afetada com a construção da Usina 

Hidroelétrica (UHE) Itaocara, e estabelecer um contra ponto com o que foi observado no 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e no Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). Para 

melhor compreensão é necessário que se faça um breve relato histórico sobre os principais 

acontecimentos ligados a construção e viabilidade da referida usina.  

 

1.1 Histórico 

 

A partir do ano de 1981, Furnas Centrais Hidroelétricas recebeu autorização para 

proceder com estudos relacionados à exploração do potencial hidroelétrico do rio Paraíba do 

Sul, incluindo a região de Itaocara, e uma concessão para uma usina no mesmo trecho. Depois 

da conclusão dos estudos de viabilidade não houve nenhum avanço1 visando à construção de 

uma central hidroelétrica, e diante disto Furnas acaba perdendo a concessão para implantar a 

UHE Itaocara. 

  Em 1997 a Light requer uma autorização para realizar novos estudos de viabilidade da 

região de Itaocara, e obteve o sinal positivo da Agencia Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL). Ainda nesse mesmo ano a concessionária apresenta ao Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) o EIA e o respectivo RIMA, 

requerendo a licença prévia do empreendimento. Contudo, em 2005 a Light recebe uma 

manifestação do Ministério de Minas e Energia desconsiderando a UHE Itaocara do 

planejamento de expansão do setor de produção de energia elétrica do país, e como 

conseqüência, ocorreu o arquivamento do processo de licenciamento no IBAMA. Somente em 

2008 foi aberto um novo processo de licenciamento ambiental pela Itaocara Energia, nova 

razão social da Light Sinergias, que passa a ser objeto deste capítulo. 

                                                             
1 O projeto idealizado por furnas foi inviabilizado por conta de seu alto custo e de seus impactos 

socioambientais. A área alagada pelo empreendedor a época era bem superior a do projeto atual concebido pelo 

Consorcio UHE Itaocara, que prevê dois barramentos ao invés de um, e por isso reduz a área alagada mantendo o 
mesmo potencial de geração de energia de antes. Durante esse processo Furnas indenizou alguns proprietários de 

terra, e instalou algumas centrais de monitoramento do nível do rio. 
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1.2 Justificativa 

 

O EIA/RIMA realizado pelo empreendedor aponta como umas das justificativas de 

execução do projeto a previsão econômica de crescimento do país, ou seja, o 

desenvolvimento, e, por conseguinte o aumento da demanda de energia elétrica. Isso tudo 

apoiado no fato de que a região sudeste é a maior consumidora de energia elétrica do país e 

também mais industrializada de todas. Sendo assim, uma usina hidroelétrica localizada na 

região seria capaz e trazer maior confiabilidade do setor e atrair cada vez mais investimentos 

para todos os municípios vizinhos.  

Acontece que esse desenvolvimento apontado pelo EIA/RIMA não alcança os 

diretamente afetados pela o barramento do rio. Esta justificativa para construção de um 

projeto capaz de trazer diversos impactos ambientais, não merece prosperar, umas vez que, o 

principal beneficiário dessa oferta de energia é o setor industrial que consome a maior parte 

da energia gerada no país conforme aponta Câmara (2014) ao trazer uma denuncia do 

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB).2 

Um ponto que deve destacado é o dito “desenvolvimento”. Qual seria o conceito de 

“desenvolvimento” em que se enquadra a visão do empreendedor? É aquele que privilegia a 

sociedade? De acordo com que aponta Sachs (2008) o desenvolvimento econômico não deve 

se basear em uma procura cega pelo crescimento econômico por si mesmo, mas deve levar em 

consideração todas as forças da sociedade, objetivando alcançar os direitos plenos de 

cidadania para toda a população. Logo, a justificativa do EIA/RIMA não deveria apoiar-se 

somente no crescimento econômico puro e simples, mas sim em uma contra partida para todos 

os atingidos3 diretos e indiretos.  

A fim de desconstruir ainda mais essa ideia de crescimento e desenvolvimento 

regional por conta da implantação da UHE Itaocara, é importante dizer que toda energia 

gerada pela mesma será destinada ao sistema nacional de distribuição. Conforme aponta o 

próprio EIA/RIMA: 

 

Uma vez gerada energia, ela é encaminhada para a subestação, que funciona como 

um ponto de controle e transferência de energia para um sistema interligado nacional 

que a distribui através de linhas de transmissão permitindo que a energia seja 
utilizada em qualquer lugar do país. (ECOLOGY BRASIL, 2010, p. 22) 

                                                             
2  Segundo o MAB é que o setor industrial continua sendo o maior consumidor da energia hidráulica produzida, 

conforme o gráfico abaixo, pagando valores módicos por essa energia produzida. 
3 A noção de atingido, “diz respeito, de fato, ao reconhecimento, leia-se legitimação, de direitos e de seus 
detentores”, variando no tempo e no espaço. (VAINER, 2008, p. 40) 
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Portanto, não há como afirmar que a oferta de energia na região, em decorrência da 

construção da UHE Itaocara, irá aumentar, pois, este excedente pode abastecer outra região do 

país, de acordo com as necessidades e demandas do setor energético do país. 

 

1.3 Análises de alternativas para a instalação da UHE Itaocara  

 

 A escolha de um local para a instalação de uma usina hidroelétrica demanda um 

estudo detalhado com o intuito de potencializar a produção de energia elétrica, e ao mesmo 

tempo ocasionar menos impactos ao ecossistema e a comunidade afetada. Dessa forma três 

foram às alternativas apresentadas para a implantação da referida usina hidroelétrica. Serão 

apresentadas as alternativas de barramento 1, 3 e por ultimo devido a maior relevância para 

este trabalho a alternativa 2, que foi escolhida pelo empreendedor para ser implantada.   

 O primeiro projeto, elaborado no ano de 2000 pela Light Sinergias, com o barramento 

localizado a jusante4 da ilha Serena, entre os municípios de Itaocara e Aperibé, ambos 

situados no estado do Rio de Janeiro, com o reservatório na cota de 102,00 m acima do nível 

do mar e com o potencial de geração máxima de energia de 195 MW. Abaixo segue anexa 

uma imagem da localização exata deste barramento. 

 

Figura 1. Alternativa 1 do barramento de Itaocara 

 

Fonte: ECOLOGY BRASIL, 2010 

 

                                                             
4Jusante: secção de um curso de água localizada entre um determinado ponto de referência e a foz. Por exemplo, 

jusante de uma barragem significa que fica “depois da barragem”, no sentido corrente do rio 
(ENGENHARIACIVIL.COM, s.,d.). 
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 A alternativa I foi desconsiderada pelo EIA/RIMA por não ser mais interessante do 

ponto de vista socioambiental, uma fez que um barramento único alagaria uma porção de terra 

muito grande para o potencial de geração máxima da usina. 

 Na terceira alternativa a solução seria construir o barramento entre os municípios de 

Pirapetinga – MG e Cantagalo – RJ, a montante5 de um povoado conhecido como Porto Tuta, 

com reservatório na cota de 102,00 m acima do nível do mar e um potencial de geração 

máxima de 100 MW.  A figura abaixo demonstra precisamente o ponto do barramento.  

 

Figura 2.  Alternativa 3 do barramento de Itaocara 

 

Fonte: ECOLOGY BRASIL, 2010 

 

 No entanto a Alternativa 3 foi logo descartada, pois, não tinha o potencial de geração 

de energia máxima suficiente de acordo com a ANEEL para um empreendimento desse porte. 

 Já na Alternativa 2 o projeto  prevê a construção de duas barragens, sendo a primeira 

localizada entre os municípios de Itaocara – RJ e Aperibé – RJ, com reservatório na cota de 

89,60m acima do nível do mar e a segunda localizada entre os municípios de Cantagalo – RJ e 

Estrela Dalva – MG, na cota de 102,00 m, com a manutenção do potencial de geração 

máximo de 195 MW, o que atende as exigências da ANEEL. Segue anexa a ilustração da 

área.  

 

 

 

 

                                                             
5 Montante: secção de um curso de água entre um determinado ponto de referência e a nascente. Por exemplo, 
montante de uma barragem significa que fica “antes da barragem”, no sentido da corrente do rio 

(ENGENHARIACIVIL.COM, s.,d.). 
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Figura 3. Alternativa 2 do barramento de Itaocara 

 

Fonte: ECOLOGY BRASIL, 2010 

 

 Conforme informações do próprio estudo elaborado pela Ecology Brasil, 2010 a área 

total do reservatório da Alternativa 2 é de 49,39 km², sendo 11 km² correspondentes ao 

próprio rio. Já a Alternativa original previa o alagamento de uma área 76,57 km² de 

reservatório, com 12,1 Km² no próprio leito do Rio Paraíba do Sul. Com o atual projeto houve 

uma redução de 59% da área inundada, ou seja, antes seria inundado com o barramento cerca 

de 64,47 km² e com o surgimento dessa nova alternativa a previsão da área a ser alagada é de 

aproximadamente 38,39 km², conforme se verifica na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Área alagada de acordo com a Alternativa de barramento 2 

 Área total Área do rio Área alagada 

Reservatório 49,39 km² 11 km² 38,39 km² 

Itaocara I 41,49 km² 6,92 km² 34,57 Km² 

Itaocara II 7,9 km² 4,08 km2 3,82 km² 

Fonte: ECOLOGY BRASIL, 2010 

 

O ponto crucial dessa alternativa é a criação de dois, e não um barramento, visando evitar 

o completo alagamento de duas comunidades: Formiga, localizada no município de 

Pirapetinga – MG e São Sebastião do Paraíba localizada no município de Cantagalo – RJ, esta 

última correspondia à área urbana coma a maior concentração de população a ser atingida 

pelo empreendimento.  
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1.4 Construção da UHE Itaocara  

 

 A data para início das obras ainda não foi estabelecida, uma vez que a licença de 

instalação obtida para a construção da usina tinha validade até dia 28 de julho de 2018. Uma 

nova solicitação foi encaminhada ao IBAMA no dia 01 de fevereiro de 2018, ainda pendente 

de resposta deste órgão. De acordo com o próprio EIA/RIMA a construção da UHE Itaocara 

deve ocorrer em 38 (trinta e oito) meses. Levando em consideração todas as variáveis 

climáticas o período escolhido para que ocorra o desvio do rio e o enchimento dos 

reservatórios é entre os meses de setembro e novembro.  

   Em duas fases ocorrerá o desvio do rio: primeiramente a margem do rio onde serão 

construídas todas as estruturas de concreto é obstruída. Tanto para Itaocara I como para 

Itaocara II. Essas estruturas ocuparão a margem esquerda do rio. Logo nesse período, 

conforme o relatório da Ecology Brasil (2010), o rio passa a correr apenas próximo a margem 

direita enquanto são construídas as estruturas e uma parte do barramento. Já na segunda etapa, 

o rio é desviado e passa a correr sobre o vertedouro e as estruturas de concreto, enquanto 

constrói-se o restante da barragem. 

 

1.4.1 Estrutura das obras  

 

  Conforme estabelece o EIA/RIMA, as obras de Itaocara I e Itaocara II necessitarão de 

complementações de infraestrutura dos municípios atingidos pelo empreendimento, 

principalmente nos municípios de Itaocara – RJ e Estrela Dalva – MG, onde estarão 

localizados os canteiros de obra, as obras do barramento e o alojamento dos trabalhadores. 

Nas proximidades do barramento existe uma malha de estradas estaduais, municipais e 

vicinais que darão acesso às áreas ocupadas pela usina6.  No entanto, apesar do estudo de 

impacto ambiental apontar uma cerca carência na infraestrutura dos municípios afetados, não 

traz na sequência qualquer solução que vise ao menos minimizar o impacto previsto para a 

malha viária da região.  

 A utilização de mão de obra na construção do empreendimento, de acordo com o 

Ecology Brasil (2010), deve atingir seu auge após os 12 (doze) primeiros meses de obras, 

                                                             
6 Com destaque, podemos mencionar a RJ – 158 que margeia o Rio Paraíba do Sul nos trechos onde estarão os 

reservatórios, e a RJ – 166/ RJ – 152 juntamente com a RJ – 170 que darão acesso ao empreendimento. Todos 

esses acessos podem ser usados com maior intensidade tanto no período de obras, como posteriormente depois 

que a UHE Itaocara estiver em operação. 
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quando poderá ser necessária a contratação de até 1.800 (mil e oitocentos) trabalhadores. 

Acontece que demograficamente os municípios próximos e afetados pelo projeto não são 

capazes de absorver toda essa demanda de mão de obra repentina para a execução da obra, e, 

portanto, há uma necessidade de que essa mão de obra venha de fora, até de outras regiões do 

país, situação esta que pode se transformar em um dos maiores impactos socioeconômicos 

gerados na execução do projeto, como foi o caso da UHE Simplício (CÂMARA, 2014). Em 

análise das condicionantes para a concessão da Licença de Instalação o IBAMA exigiu que de 

todos os trabalhadores empregados na construção da usina novecentos deles pelo menos 

fossem de municípios diretamente afetados, o que corresponde somente a 50% (cinquenta por 

cento) da mão de obra prevista pelo empreendedor. 

  Na execução do projeto da UHE Simplício de acordo com Câmara (2014) a população 

local ocupou cerca da metade dos postos de trabalho ofertados na execução das obras, e todo 

o restante da demanda fora preenchida com trabalhadores de outras regiões do país. Em 

decorrência disto ocorre um verdadeiro “boom town”, ou seja, essa migração repentina de 

uma quantidade considerável de pessoas a localidades como os municípios afetados pelos 

referidos projetos gera uma demanda de serviços públicos tais como: saúde, transporte, 

educação e segurança pública, que estão muito além do que pode atender a administração 

destes, seja porque ainda dispõem de poucos recursos financeiros, como também não dispõem 

de infraestrutura adequada. O inchaço repentino da população dessas localidades acarreta 

outro notório problema conforme aponta CÂMARA (2014) que é o aumento abrupto do custo 

de vida dessas regiões. Com o aumento da demanda o custo antes baixo de itens essenciais 

como moradia, alimento e vestuário tende a aumentar consideravelmente, deixando à margem 

a população local que não acompanha esse avanço gerado pelo empreendimento.  

 Logo, o referido EIA/RIMA deveria não apenas descrever o que deve ocorre com a 

implantação e detalhar o projeto, mas principalmente propor possíveis soluções que possam 

minimizar os impactos mencionados acima. Tratar de possíveis soluções é o objetivo principal 

desse estudo, sem isso a apresentação do mesmo não faz sentido algum.  

 

1.5  Definição das áreas de influência  

 

 Conforme o próprio estudo de impactos ambientais as áreas de influencia de um 

empreendimento são todos os espaços suscetíveis de ações diretas e indiretas decorridas da 

instalação do mesmo, tanto na etapa de construção como na de operação.  
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 No projeto referente à UHE Itaocara foram definidas pelo empreendedor quatro áreas 

de influencia, de acordo com a dimensão e a extensão da influencia exercida pela obra. 

Conforme pode ser observado através dos quadros elaborados com informações do próprio 

EIA/RIMA. 

 

Quadro 1. Área de Abrangência Regional (AAR) 

Meio Físico  Meio Biótico Flora  Meio Biótico Fauna  Meio Socioeconômico 

Bacia do Paraíba do Sul 

Fonte: ECOLOGY BRASIL, 2010 

 

  Não há por parte do empreendedor qualquer preocupação em detalhar o que seria uma 

AAR, resta apenas depreender que a referida área é toda aquela sujeita a qualquer impacto 

provocado pelo empreendimento.  

 

Quadro 2. Área de Influencia Indireta (AII) 

Meio Físico Meio Biótico Flora Meio Biótico Fauna Meio Socioeconômico 

Toda a bacia contribuinte com o reservatório, desde a barragem de ilha dos 

Pombos até o encontro do rio Paraíba do Sul como o rio Pomba 

Limites dos 08 

municípios  

Fonte: ECOLOGY BRASIL, 2010 

 

 Apesar do mesmo descaso do empreendedor em procurar uma linguagem de fácil 

compreensão e ao alcance de todos, com o quadro esquemático a visualização do que se 

conceitua como AII é facilitada, pois, se trata da área onde vão ocorrer os reflexos da obra e 

do empreendimento como um todo. 

 

Quadro 3 – Área de Influencia Direta (AID) 

Meio Físico Meio Biótico Flora Meio Biótico Fauna Meio Socioeconômico 

Reservatório + APP + área de obra  Localidades nas 

proximidades da área 

do reservatório + APP 

+ área de obra  

Fonte: ECOLOGY BRASIL, 2010 

 

 A AID conforme os dados fornecidos pelo EIA/RIMA é aquela que vai receber 

diretamente os impactos ocasionados pela obra, e pelo enchimento do reservatório. 

 

 



 

25 

 

Quadro 4. Área diretamente Afetada (ADA) 

Meio Físico  Meio Biótico Flora  Meio Biótico Fauna  Meio Socioeconômico 

Reservatório + APP + área de obra  

Fonte: ECOLOGY BRASIL, 2010 

 

  Por fim, a ADA é aquela que sofre diretamente com os impactos ocasionados com a 

obra, aquela que como no caso a UHE Simplício conforme aponta Franco (2014) sofreu e 

sofre ainda hoje com erosões, acumulo de matéria orgânica na da água, dentre outros 

problemas. 

 O grande problema de toda essa falta de informação é que há um completo desrespeito 

por parte do empreendedor ao direito coletivo de um meio ambiente equilibrado, ou seja, por 

diversas vezes na execução de grandes projetos a falta de informação e conscientizarão dos 

atingidos favorece o interesse de quem realmente lucra em detrimento de todos aqueles, é o 

que demonstra Rosa, Sigaud, Mielnik (1988) quando relatam toda tragédia que envolveu a 

construção da hidrelétrica de Sobradinho. 

 

1.6 Diagnóstico Ambiental  

 

 O estudo de impacto ambiental e o posterior relatório têm início com o estudo da 

região onde será inserido o empreendimento. É preciso entender o meio em que será afetado 

pela intervenção, quais suas características antes da execução da obra e depois, identificar 

todos os possíveis impactos e propor a solução dos mesmos.  

 O EIA/RIMA deve demonstrar o diagnostico mais completo possível da área de 

influencia da usina hidrelétrica, com analise dos recursos ambientais na região no seu estado 

atual.  

 

1.6.1 Características da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul 

 

 A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul atravessa parte dos estados do Rio de 

Janeiro, São Paulo e Minas Gerais e tem muita relevância no cenário nacional, pois, abastece 

uma região com uma alta densidade populacional e extremamente industrializada.  

 O potencial hidroelétrico já instalado na Bacia do rio Paraíba do Sul já ultrapassa o 

montante de 800 MW distribuídos em 33 usinas de diferentes tamanhos e especificações de 

acordo com levantamentos realizados pela Fundação COPPETEC (2007). Sendo assim, todos 
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os demais aproveitamentos hidroelétricos a montante da UHE Itaocara tem influencia direta 

no projeto a ser executado. Uma das principais hidroelétricas em operação no rio é a usina de 

Ilha dos Pombos, que começou a operar em 1924 e é a mais antiga existente na bacia. 

(ECOLOGY BRASIL, 2010)  

 Hoje em dia, a água do rio Paraíba do Sul na área onde será implanta a usina é 

utilizada principalmente para abastecer a cidade de Itaocara – RJ como seu distrito de Batatal, 

porém também é utilizada para atividades com o turismo, a pesca e em menor proporção para 

a navegação.  

 

1.6.2 A qualidade da água  

 

 No que diz respeito à qualidade da água, o rio Paraíba do Sul trás um ambiente com 

águas correntes e com certo indicativo de contaminação, o responsável por esse fator é 

principalmente o esgoto domestico não tratado, que eleva o acumulo de matéria orgânica e 

bactérias de origem fecal.  

  De acordo com as informações obtidas no EIA/RIMA pela Ecology Brasil (2010) 

para realização do diagnostico de qualidade da água (limnologia) na região de implantação da 

usina, foram realizados diversos levantamentos por parte dos técnicos responsáveis ao longo 

de um ano, ou seja, a coleta do material aconteceu tanto no período de cheia como no período 

de seca. Depois dessas análises fora realizada uma simulação através de computador para 

verificar como ficaria a qualidade da água após o barramento e a operação da usina.  

 Com a implantação da UHE Itaocara, através dos resultados da simulação realizada 

por computador, o indicativo foi de melhoria da qualidade da água do rio Paraíba do Sul. Isso 

irá ocorrer, conforme aponta o EIA/RIMA, graças aos processos de depuração e sedimentação 

que ocorrerão nos reservatórios no período de operação. O mesmo estudo ainda aponta que 

não há qualquer indicativo de piora da qualidade da água que comprometa o seu uso para o 

consumo humano, tanto a montante como a jusante em todo ciclo anual do rio. Mas para que 

isso realmente aconteça é necessário que o empreendedor atenda a condicionante estabelecida 

pelo IBAMA antes do início do enchimento do lago, devendo auxiliar os municípios a criar 

sistemas de tratamento do esgoto domestico que é responsabilidade primária dos mesmos, 

mas pode ser potencializada pelo barramento.   

 Se por um lado o barramento pode ser benéfico para a qualidade da água a jusante da 

barragem conforme aponta o empreendedor, principalmente no período de seca, ele acumula 

outros pontos que são negativos, de acordo com Berriel, Serra, Ferreira, Rodrigues (2010) tais 
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como: uma barreira ao ciclo reprodutivo da Ictiofauna7, o impedimento da pratica de esportes 

aquáticos e a limitação das modalidades de pesca praticadas na região, dentre outros fatores.  

 

1.6.3 Relevo e Clima  

 

 A região onde será implantada a UHE Itaocara está localizada na Serra do Mar, um 

trecho onde predominam colinas, com diferentes amplitudes de relevo. Esse relevo 

característico da região influencia diretamente no clima e no regime de chuvas. 

 O clima da região de acordo com Ecology Brasil (2010) é o tropical de altitude, que 

tem duas estações chuvosas bem distintas, com chuvas concentradas no verão e um período de 

seca no inverno. Em função disso pode-se afirmar que o ano hidrológico do rio Paraíba do Sul 

tem inicio em outubro e termina em setembro do ano seguinte, quando são registrados os 

níveis mais baixos, logo, período de cheia acontece de dezembro a abril. As temperaturas na 

região variam ente uma máxima de 28ºC e mínima de 15ºC. 

 

1.6.4 Uso do Solo 

 

De modo geral as terras que margeiam o rio Paraíba do Sul nas proximidades onde 

será implantada a UHE Itaocara, são utilizadas principalmente na pecuária leiteira marcante 

na região e a outra parte remanescente, mas também muito importante é utilizada para o 

cultivo de lavouras que abastecem a região e a capital do estado do Rio de Janeiro.  

 O manejo dessas áreas ocorre de maneira pouco mecanizada, utiliza-se pouca 

tecnologia e todo geralmente acontece nos moldes da agricultura familiar, preservando 

diversos modos de cultivo adquiridos com a experiência ao longo dos anos. 

 Em decorrência da baixa fertilidade do solo e as características do clima o que 

favorece tanto a pecuária leiteira como a agricultura da região é a proximidade ao leito do rio. 

É através de sistemas próprios de irrigação que o camponês consegue irrigar a lavoura, com 

água rica em nutriente do rio, como também dar água ao gado. 

  Portanto, o EIA/RIMA não deveria ocupar-se somente em destacar os problemas de 

erosão e desmatamento ao longo do rio, mas observar também a importância das atividades 

relacionadas à agricultura familiar da região tanto para economia local como para a 

                                                             
7 Ictiofauna: conjunto das espécies de peixes que existem numa determinada região biogeográfica 

(CEMIG.COM s., d.)   
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preservação da identidade cultural das pessoas que ali vivem. (ROSA, SIGAUD, MIELNIK, 

1988) 

 

1.6.5 Remanescentes florestais  

 

 As poucas áreas preservadas na região estão concentradas principalmente os topos de 

morro e nas encostas mais íngremes da região. Isso ocorrer porque estes locais de difícil 

acesso não são aproveitados na agricultura e na pecuária.  

 Os remanescentes florestais que mais se destacam de acordo com Ecology Brasil 

(2010) podem ser vistos no município de Volta Grande; em um elevado na região de Porto 

Tuta, no município de Pirapetinga; e na Serra de Santa Cândida, nas proximidades de Monte 

Café, no município de Santo Antonio de Pádua. Por apresentarem maior conservação essas 

áreas apresentaram um maior número de espécies de animais e plantas.    

 

1.6.6 Unidades de Conservação, levantamento de fauna e flora 

  

 Ao longo do leito do rio Paraíba do Sul, existem algumas Unidades de Conservação 

(UC), algumas de grande destaque, as UCs mais próximas da UHE Itaocara são: Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Boa vista e Pharol, 10,69 km de distância, no 

município de Santo Antonio de Pádua - RJ; Parque Estadual do Desengano, a 29,4 Km de 

distancia, no município de Santa Maria Madalena - RJ; Área de Proteção Ambiental do Frade, 

a 52,7 Km de distancia, no município de Teresópolis - RJ; RPPN Sítio Sannyasim, a 57 km de 

distância, no município de Descoberto – MG. (ECOLOGY BRASIL, 2010) 

  De acordo com Ecology Brasil (2010) foram escolhidas três áreas para a realização do 

levantamento: a primeira próxima ao município de Volta Grande – RJ a vazante da usina de 

Ilha dos Pombos; a segunda abrange as comunidades de Porto Tuta e São Sebastião do 

Paraíba, no município de Cantagalo – RJ e formiga, localizada no município de Pirapetinga – 

MG; a terceira área estudada tem sua localização no município de Aperibé – RJ. 

 O estudo realizado concluiu que á região estudada encontra-se bem alterada, com 

muitos poucos remanescentes florestais, onde foram identificadas poucas espécies de animais 

em comparação com outras regiões de mata atlântica. E ainda, a maioria das espécies de 

animais registrados ocorre também em outras regiões e tem poucas exigências de habitat. 

(ECOLOGY BRASIL, 2010) 
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 Apesar de todo estudo realizada em torno da fauna e flora da região onde será 

implantada a UHE Itaocara, uma crítica que pode ser feita diz respeito à falta de solução para 

os problemas ambientais já encontrados na região e que podem ser maximizados com a 

construção da referida usina hidroelétrica. Mencionar apenas a ocorrências das espécies 

catalogadas no estudo em outras regiões, não justifica a falta de solução a esse problema em 

particular.  De acordo com o que aponta a Fundação COPPETEC (2007) os estudos do 

EIA/RIMA e suas soluções devem ser realizadas com o intuito de não só preservar, mas como 

contrapartida deve melhorar na medida do possível o meio ambiente onde será executado o 

projeto.  

 

1.6.7 Ictiofauna e ictiopancton 

 

 Na realização dos estudos da Ictiofauna8 e ictiopancton9, conforme o relato do 

EIA/RIMA foram feitas diversas incursões, tanto no rio Paraíba como no rio Pomba. Para a 

amostragem do presente estudo foram utilizados diversos modos de captura dos indivíduos.  

  Após das idas a campo foram capturados 907 indivíduos de 37 espécies diferentes de 

peixes. Além das 37 espécies registradas nesse estudo pelo menos outras 13 habitam a região 

e a maioria é exótica a bacia do Rio Paraíba do Sul. De acordo com Ecology Brasil (2010) a 

única espécie ameaçada de extinção registrada na área diretamente afetada pelo 

empreendimento é a Pirapetinga (Brycon insignis). 

 No entanto de acordo com outro estudo realizado pela Ecology Brasil realizado no rio 

Pomba, afluente do rio Paraíba do Sul, outras três espécies ameaçadas forma registradas: o 

surubim do Paraíba (Steindachneridion parahybae) e os cascudos (Pognopoma parahybae e 

Delturus parahybae). Todas as três espécies são de distribuição restrita a bacia do rio Paraíba 

do Sul.  

 No tocante ao estudo de ictiopancton, ele é fundamental para saber quais espécies de 

peixes estão se reproduzindo bem na região. Através dos resultados desse estudo é possível 

avaliar quais são as áreas de maior importância para a manutenção da ictiofauna.  

 Apesar da Ecology Brasil (2010) mencionar no EIA/RIMA que o referido estudo tem 

o intuito de apontar locais que tem muita importância para a reprodução dos peixes, não há 

qualquer menção a uma possível solução par minimizar o impacto gerado pela instalação da 

                                                             
8 É o conjunto das espécies de peixes que existem numa determinada região biogeográfica. (PIABANHA, 2013) 
9 É o conjunto de larvas de peixes que existem numa determinada região biogeográfica. (PIABANHA, 2013)  
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usina.  Uma das condicionantes impostas pelo IBAMA menciona apenas que o empreendedor 

deve criar áreas de proteção ambiental visando à recuperação dos domínios das ilhas fluviais.  

 Tratando sobre o tema Berriel, Serra, Ferreira, Rodrigues (2010) apontam que os 

locais mais importantes para a manutenção da ictiofauna é o domínio das ilhas fluviais10. Essa 

região em decorrência do barramento, da mudança no leito do rio será muito afetada pela 

construção da UHE Itaocara. Portanto, concluindo seus estudos os pesquisadores sugerem que 

para se alcançar a dimensão dos possíveis impactos nessas áreas o trabalho de uma equipe 

multidisciplinar especifica para essa questão é fundamental, pois, trata-se de um estudo muito 

complexo e delicado.   

 

1.6.8 Mamíferos semi-aquáticos 

 

 Foram realizadas duas idas a campo, onde uma equipe de técnicos percorreu o trecho 

do rio Paraíba do Sul entre a usina Ilhas dos Pombos até a entrada do rio Pomba. Essa equipe 

utilizou na maior parte do caminho o auxilio de um barco a motor. Fora encontrada na região 

apenas através de indícios uma espécie de mamífero semi- aquático, a Lontra (Lontra 

longicaudis), não foi avistado nenhum indivíduo.  

  Apesar de mencionar que a mesma espécie é ameaçada de extinção principalmente 

pelo tráfico de animais, o EIA/RIMA não propõe qualquer medida para visando retribuir de 

alguma forma com a recuperação desse cenário. Essa falta de comprometimento do 

empreendedor em compensar os impactos causados pelo empreendimento com uma 

contrapartida visando recuperar o ambiente destoa dos objetivos traçados para o EIA/RIMA.  

 

1.6.9 Quelônios aquáticos  

 

 O estudo dos quelônios foi feito através de três idas a campo. Esse estudo foi 

direcionado a busca de uma espécie específica, o cágado-de-hogei, que está ameaçado de 

extinção e habita a região de implantação da UHE Itaocara.  

  Para o estudo foram usadas armadilhas específicas para capturar quelônios e algumas 

improvisadas com a ajuda de ribeirinhos. Os indivíduos capturados foram marcados e 

devolvidos ao rio. O cágado-de-hogei foi localizado tanto na área prevista para a implantação 

da UHE Itaocara quanto no trecho do rio à vazante do barramento. Essa espécie é ameaçada 

                                                             
10 É a região compreendida entre os municípios de Cantagalo e São Fidélis. (PIABANHA, 2013) 
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nos três estados brasileiros de sua ocorrência (Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo) 

e, portanto, sua preservação é muito importante, mas da mesma forma como os outros casos 

apontados anteriormente o estudo de impacto ambiental é inconclusivo, pois, demonstra 

qualquer possível iniciativa para minimizar o impacto produzido pela implantação da usina. 

 

1.6.10  Camarões e caranguejos (Carcinofauna)  

 

Na área de influencia direta do empreendimento podem ser encontradas cinco espécies de 

camarões, são elas: dois camarões de pedra (Atya scabra e Atya gabonenis); dois pitus 

(Macrobrachium acanthurus e Macrobrachium potiuna); e a lagosta de São Fidélis 

(Macrobrachium carcinus). (ECOOLOGY BRASI, 2010)  

 De todas as espécies catalogadas a que possui a maior importância econômica para os 

pescadores artesanais é a Lagosta de São Fidelis, por ser facilitada suas captura através de 

armadilhas. Mesmo diante da importância dessa lagosta para a manutenção do modo de vida 

desses pescadores artesanais, mais uma vez o relatório elaborado pelo empreendedor não 

avança no sentido de propor alguma solução para que se possa mitigar impacto gerado pela 

implantação da UHE Itaocara. 

  

1.7 Impactos socioeconômicos  

 

 De modo geral conforme apontado pela Ecology Brasil (2010) a maior parte das 

pessoas domiciliadas nos municípios afetados pela UHE Itaocara residem em área urbana. 

Porém, a agricultura familiar e a pecuária leiteira possuem muita relevância região, pois 

movimentam consideravelmente a economia.  

 

1.7.1 Esgotamento sanitário 

  

 Um problema grave e comum a diversos municípios localizados na bacia do rio 

Paraíba do sul, de acordo com informações dadas pela Fundação COPPETEC (2007), é a falta 

de tratamento de esgoto sanitário.  

  O EIA/RIMA observa que os domicílios urbanos têm mais acesso a rede de esgoto, e 

ainda, de acordo coma Ecology Brasil (2010) 80% dos domicílios rurais da bacia não tem 

acesso a um mecanismo adequado para esgotamento sanitário.   
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1.7.2 - Abastecimento de água por uma rede geral e destino do lixo 

 

 Da mesma forma como ocorre com a rede de esgoto, o abastecimento de água é bem 

mais difundido nas áreas urbanas do que nas rurais.  

  De acordo com o que aponta a Ecology Brasil (2010), o destino do lixo na região da 

afeta pela construção da UHE Itaocara não é o mais adequado, pois, tanto Itaocara – RJ, Santo 

Antonio de Pádua - RJ e Aperibé – RJ utilizam o vazadouro a céu aberto. Porém, aponta o 

EIA/RIMA que estes municípios estão se mobilizando com outros da região com o intuito de 

estabelecer um consórcio para a criação de um aterro sanitário. 

 

1.7.4 Deslocamento compulsório da população Atingida  

 

 O diagnóstico apontado pela Ecology Brasil (2010) revela que com a construção da 

usina nos moldes do atual projeto, devem ser realocadas aproximadamente cerca de 700 

famílias, que será melhor explicitado no Capítulo II.   

 O EIA/RIMA prevê que a população atingida pode optar pela: carta de crédito, 

indenização ou então assentamento na borda do reservatório. As negociações como os 

atingidos, também de acordo com a Ecology Brasil, 2010 devem acontecer de forma coletiva. 

Desta forma, evita-se a falta de isonomia e arbitrariedades nas indenizações por parte do 

empreendedor, e garante ainda mais a publicidade ao processo o que facilita a fiscalização do 

poder público.  

 Através de um estudo sobre o potencial agrícola da área os técnicos chegaram à 

conclusão de que todas as áreas da região representam certa limitação de seu uso. Essas 

limitações reduzem a produtividade ou então aumentam os gastos com insumos agrícolas de 

tal maneira que a atividade teria um custo elevado se não fosse utilizada a agricultura de 

vazante.  Este modo de cultivar o solo, concebido através de saberes acumulados a gerações, 

consistem em cultivar as planícies antes alagadas no período de cheia do rio.  

 Presente não só na bacia do rio Paraíba do Sul essa técnica tem eficácia comprovada 

até em rios que banham a região nordeste. A técnica consiste em esperar o período de cheia 

acabar e com isso cultivar naquela terra antes alagada, pois, ali foram depositados diversos 

sedimentos conduzidos pela água do rio ricos em nutrientes que adubam o solo naturalmente.  

 Ocorre que com a viabilização da construção da UHE Itaocara esse tipo de cultivo é 

inviabilizado. Conforme nos demonstra Rosa, Sigaud, Mielnik (1988) retratando um caso 

semelhante, com a instalação da usina de Sobradinho, no rio São Francisco, onde a agricultura 
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de vazante era muito utilizada, e fora inútil a tentativa do empreendedor de realocar as 

famílias que utilizavam deste mesmo modo de produção na borda do lago, pois, uma vez 

instalado um empreendimento desse porte o ciclo natural de cheias do rio não mais acontece 

de forma natural. Agora há um controle da vazão do reservatório por parte da barragem, 

portanto, os alagamentos das planícies não ocorrem mais na proporção de entes, e muito 

menos de forma previsível pelos camponeses. A agricultura de vazante neste caso só é 

possível abaixo da barragem, mesmo assim de forma limitada correndo o risco de uma cheia 

repentina com a abertura das comportas do empreendimento destruir toda plantação. 

 Infelizmente, assim como no caso de sobradinho o empreendedor não apresenta em 

seu relatório um estudo aprofundado para mitigar as seqüelas do deslocamento compulsório, 

ele se restringe apenas em apontar as características da população que será deslocada. Neste 

caso através dos estudos citados já se sabe que realocar os deslocados na borda do lago não é 

uma solução prudente.   

 

1.7.5 A importância das relações de parentesco 

  

 De acordo com o estudo realizado a Ecology Brasil (2010) através do relato dos 

atingidos, o início da ocupação da região se deu com a chegada de poucas famílias que 

fragmentaram suas terras com o passar dos anos. No começo de tudo aconteceram muitos 

casamentos entre primos, mas na medida em que as comunidades foram aumentando 

começaram a acontecer os casamentos entre comunidades e os laços de parentesco se 

estenderam pelas margens do rio Paraíba do Sul. Até nos dias atuais as comunidades atingidas 

compartilham laços de parentesco.  

  Esse tipo de laço de parentesco presente nas comunidades é considerado como um 

fator positivo e que facilita a ajuda mútua para a produção e um convívio de confiança e 

tranquilidade. (ECOLOGY BRASIL, 2010) 

 Analisando um caso semelhante, a UHE Simplício, usina em operação na bacia do rio 

Paraíba do Sul, Câmara (2014) observa que ao oferecer alternativas para reassentar os 

atingidos o empreendedor acabou por não observar a importâncias que os laços de parentesco 

e de afinidade tinham para aquelas pessoas que ali habitavam. As consequências dessa 

inobservância são visíveis até hoje, pois, não foi perdido somente um fator que viabilizada a 

agricultura familiar, muito mais que isso, as pessoas atingidas pelo barramento da usina de 

Simplício sofrem com uma verdadeira perda da identidade cultural.  
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  Da mesma forma Rosa, Sigaud, Mielnik (1988) alertam quem a falta de observância 

das questões sociais em estudos de viabilidade de empreendimentos de grande porte é uma 

realidade que tem que ser deixada para trás. O IBAMA estabelecendo condicionantes para a 

concessão da LP solicitou que o empreendedor viabilizasse mais estudos nesse sentido. 

 O principal objetivo do EIA/RIMA na construção da Fundação COPPETEC (2007) é 

minimizar os impactos gerados por grandes projetos, a fim de resguardar ao máximo o meio 

ambiente equilibrado a toda coletividade.  

 Portanto, não cabe ao empreendedor apenas mencionar a importância das questões 

sociais em seu estudo, cabe a ele apresentar soluções viáveis para minimizar ao máximo os 

impactos gerados.  

 

1.7.6 Pesca no rio Paraíba do Sul  

 

 A atividade pesqueira é muito importante na região. Sua maior concentração ocorre da 

usina Ilha dos Pombos até o município de São Fidelis. Nesse trecho do rio a pesca artesanal 

ainda se sobressai a modalidades comerciais e as técnicas utilizadas foram desenvolvidas pela 

própria vivência dos pescadores. Geralmente os pescadores percorrem uma extensão muito 

grande, subindo o rio até o limite imposto pela UHE Ilha dos Pombos e retornam pescando 

até suas moradias. De acordo com os estudos realizados pela Ecology Brasil (2010) o que 

viabiliza essa modalidade de pesca é o vinculo de cooperação estabelecido pelos pescadores, 

pois, passam muitos dias no rio pescando e precisam se organizar para repousar e armazenar o 

pescado.  

A pesca faz parte da vida social e familiar dessas pessoas, principalmente de quem faz 

dela seu principal meio de sustento. O conhecimento adquirido em torno dessa atividade é 

motivo de orgulho para os pescadores. 

 Os desdobramentos econômicos da pesca não beneficiam apenas os pescadores, mas 

também os construtores de barcos e fornecedores de equipamentos, comerciantes de pescado e 

donos de restaurantes da região. 

 Com o enchimento do lago acontecerá o fim da pesca de corredeira no trecho afetado 

pelo barramento. A interferência direta na característica de pesca praticada na região, assim 

como a alteração das espécies de pescado mais comuns devido à mudança no regime das 

águas, deverá ocasionar uma redução na atividade pesqueira e no capital circulante envolvido 

retraindo toda cadeia relacionada à pesca e como consequência a redução da renda dos 

pescadores e redução de postos de trabalho. (ECOLOGY BRASIL, 2010) 



 

35 

 

 Apesar de reconhecer o problema e estar ciente de sua magnitude o empreendedor não 

se preocupou em sugerir uma forma eficaz de minimizar o impacto.   

 

1.8 Conclusão e prognóstico do EIA/RIMA  

 

 O projeto de construção da UHE Itaocara que está sendo licenciado é visivelmente 

menos impactante que o anterior. Com a nova alternativa idealizada pelo empreendedor os 

possíveis impactos socioambientais não serão capazes de inviabilizar a implantação da usina 

considerando que todas as medidas propostas no EIA/RIMA serão implantadas de forma 

correta. (ECOLOGY BRASIL, 2010) 

 De acordo com toda análise acima, discordando com o empreendedor, é justamente a 

falta de medidas e propostas para tentar reduzir os impactos socioeconômicos que poderia 

inviabilizar o projeto. 

 Contudo, inviabilizar um projeto dessa magnitude demanda mais pressão política por 

parte dos municípios afetados. A sociedade como um todo deveria estar organizada em defesa 

do seu direito coletivo a um meio ambiente equilibrado, assim como ocorreu no caso da usina 

de Machadinho no Rio grande do Sul relatado por Rosa, Sigaud, Mielnik (1988). Porém, não 

é o que acontece no caso da UHE Itaocara, pois, não existe na comunidade afetada uma 

consciência dos problemas que podem ser gerados com a viabilização do projeto, há apenas a 

visão de prosperidade e desenvolvimento apontada pelo empreendedor. 
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CAPÍTULO II 

VÍNCULOS DESFEITOS PELO DESLOCAMENTO COMPULSÓRIO E SEUS 

DESDOBRAMENTOS 

 

 O presente capítulo tem o condão de abordar toda a problemática que envolve o 

deslocamento compulsório dos atingidos. Adiante será demonstrado que além da busca por 

um local viável a preocupação do empreendedor deve alcançar também os aspectos sociais, 

culturais e os vínculos estabelecidos. 

 

2.1 Deslocamento compulsório  

 

 Conforme foi demonstrado anteriormente através de dados levantados pelo próprio 

empreendedor quando da elaboração do EIA/RIMA, cerca de 700 famílias terão que 

desocupar suas casas para a viabilização da construção da UHE Itaocara.  

 O problema de deslocar esse grande número de pessoas pode ter consequências 

inimagináveis se realizado de qualquer forma, tanto para os deslocados como para a sociedade 

como um todo.   

 

2.1.1 Soluções para o assentamento dos deslocados 

 

 As soluções para o assentamento dos atingidos por barragens podem ser diversas e são 

variáveis de um empreendimento para o outro. Podem ser uma indenização, ou até mesmo 

uma realocação das famílias na borda do lago, como ocorreu no caso da usina de Sobradinho. 

Conforme o relatório elaborado pela Ecology Brasil a solução para o assentamento dos 

deslocados ainda está em aberto, e vai depender das reuniões que o empreendedor realizar 

com os atingidos para discutir qual é a melhor forma de assentá-los.  

 No passado, algumas reuniões foram realizadas com o intuito de informar e tentar um 

diálogo entre os técnicos e alguns atingidos, mas essas ocasiões não envolveram todos os 

atingidos e tão somente contaram com a presença dos os proprietários de terras, conforme 

informações obtidas através das entrevistas realizadas11. Diferentemente da postura agora 

                                                             
11 Foram realizadas três entrevistas no período de outubro de 2018, considerando como público alvo 02 (dois) 

atingidos pelo empreendimento no setor as agricultura familiar, sendo um deles responsável pela medição da 

vazão do rio, desde o início do empreendimento. E o terceiro ocupante de cargo comissionado no município de 

Itaocara/RJ. As entrevistas completas estão inseridas como apêndice ao final deste trabalho.  
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adotada pelo empreendedor no EIA/RIMA, nessas reuniões não foram negociadas as formas 

de indenização, se em dinheiro, carta de crédito ou outras terras, mas somente era discutido o 

montante que cada proprietário ira receber pela terra. 

 Perguntado sobre o primeiro contato com os técnicos da usina o entrevistado I 

respondeu:  

Eles chegaram a fazer reuniões, depois um tempo mais pra frente eles vieram de 
novo, mas o patrão não queria deixar fazer com medo da usina. O Geraldo (patrão) 

queria se reunir com os outros proprietários de da região para não deixar fazer a 

usina, mas eles não quiseram tentar segurar a usina, foi quando o patrão disse. [...] já 

que é assim a minha parte eu vou vender, eles estão interessados mesmo. Ele pegou 

e vendeu, mas continuou trabalhando na terra. 

 

 Dessa forma, pode-se perceber que apesar da iniciativa do empreendedor em organizar 

algumas reuniões, os proprietários de terras da região tentaram, sem sucesso, se mobilizar 

para defender seus interesses e inviabilizar a usina com suas próprias reuniões, pois, alguns 

deles não tinham interesse em vender as terras com receio da dificuldade em encontrar outro 

terreno com as mesmas características. Ao final cada um deles negociou suas terras de forma 

individual.    

  A mesma negociação de forma individual também foi uma realidade das pessoas que 

trabalhavam na terra como colono12, e, portanto, não foi possível esclarecer ao certo através 

das entrevistas a forma de indenização oferecida nem valor pago. Aqui não houve por parte da 

empresa uma preocupação de reunir essas pessoas com o intuito de negociar valores ou até 

mesmo a forma de indenização. Os trabalhadores rurais, muitas vezes com baixa instrução e 

pouca articulação política, não conseguiram se organizar e defender seus interesses diante da 

pressão exercida pelo empreendedor. Nas palavras do Entrevistado I: 

Eles me falaram que eu tinha o direito de comprar um lote de terra do tamanho desse 

que eu trabalho aqui, mas ninguém vende uma área de terra tão pequena como essa, 

e ai agente optou por comprar um lote pra construir a casa e eles construíram a casa. 

Como eles ainda não precisaram da terra ainda tão deixando a gente ficar aqui, no 

momento que eles precisarem a gente tem que sair daqui. Nos já fomos indenizados, 

a todo momento que eles chegarem e precisarem eu  saio daqui e vou pra casa no 

Fagundes. 

  

 É perfeitamente perceptível na fala do entrevistado, a falta conhecimento que os 

colonos detinham sobre seus direitos. Em momento nenhum foi ofertado pela empresa ou até 

mesmo pelo Estado uma assessoria jurídica que pudesse ao menos sanar as duvidas mais 

simples dessas pessoas.  

                                                             
12 Colono: na região o termo é utilizado para identificar aquelas pessoas que trabalham nas terras de outras, 

oferecendo em troca parte da produção, ou parte do lucro obtido com esta.  
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 Como ocorreu em sobradinho, a incerteza do futuro alheada a falta de conhecimento 

dos próprios direitos fizeram com que esses trabalhadores rurais não se organizassem com 

objetivo de pleitear melhores indenizações. Dessa forma o que foi ofertado pelos técnicos foi 

aceito, porque assim como o entrevistado todos os colonos entendiam não ter direito a nada, 

pois, apenas trabalhavam a terra e não eram proprietários de nada.  

 Cabe mencionar que da mesma forma que o entrevistado alguns colonos, com a 

permissão dos técnicos da usina, ainda trabalham as terras desapropriadas até os dias de hoje. 

 Posteriormente perguntado sobre a forma de indenização dos outros “colonos” o 

Entrevistado I respondeu: 

Aqueles ali eu não sei certo como foi não, sei que eles compraram a casa, o terreno 

lá, mas não sei se eles optaram pela a casa ou se foi o pessoal da barragem que deu. 

Eles também não eram proprietários, eles moravam de colonos, os proprietários 

iguais o Geraldo Brás foram indenizados. Ele recebeu as benfeitorias todas de 

direito e a gente como não é proprietário teve o direito te optar pela terra ou a casa 

pra gente morar. 

 

 Vale mencionar que somente quatro proprietários negociaram suas terras com o 

empreendedor, já a quantidade de colonos indenizados é difícil de quantificar conforme foi 

relatado pelo entrevistado III. 

 

De proprietário só foram indenizados quatro pessoas, foi o que o dono do terreno 

aqui falou, também na época de Furnas, eles receberam o preço do terreno em 

dinheiro. Ele nem acredita mais que a usina seja construída, já tem muito tempo que 

isso ta pra sair e nada, o pai dele ainda morava aqui nessa terra e ele já morreu faz 

tempo.   
 

 Essas reuniões promovidas pelo empreendedor com o intuito de procurar a melhor 

solução para a realocação dos proprietários aconteceram na primeira tentativa de viabilização 

do projeto da UHE Itaocara que pertencia na época a FURNAS, aproximadamente há vinte 

anos. Portanto, como o novo empreendedor não aconteceu nenhuma desapropriação e nem 

mesmo uma reunião com o objetivo de discutir esse assunto, tendo em vista que o projeto 

inicial sofreu alterações significativas e isso pode influenciar no deslocamento de outras 

pessoas não contempladas anteriormente.  

 Conforme foi dito acima, apesar de o novo empreendedor demonstrar o desejo de lidar 

com a mesma situação de forma diferente à anterior, visando se adequar aos objetivos do 

EIA/RIMA, não foi mencionado em nenhuma entrevista que o mesmo procurou a população 

com o intuito de colocar em prática o que foi estabelecido em seu próprio relatório, ou seja, 
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não a relato que o Consórcio UHE Itaocara promoveu alguma reunião com todos os atingidos 

para tratar das formas de realocação.  

 Os técnicos da empresa apenas visitam as áreas que pertencem ao consórcio, ou seja, 

aquelas adquiridas por FURNAS no ano de 2017, mas nada mencionam sobre em que pé se 

encontra a viabilização da usina. Muitos moradores da região sequer acreditam que a 

construção da usina aconteça de fato. É o que se pode auferir das palavras do Entrevistado II 

mencionadas acima.  

 Essa incerteza quanto à instalação ou não da UHE Itaocara gera uma angústia na 

população, onde ninguém sabe o que fazer do futuro. As pessoas têm a terra para trabalhar ou 

construir, mas por medo da obra da usina começar de forma repentina acabam deixando de 

fazer o que queriam. Foi o que aconteceu também na UHE Simplício, conforme o relato de 

Câmara (2014), onde da mesma forma que no caso em tela, os rumores da construção da usina 

começaram lá no passado e existia por parte da população a crença de que o empreendimento 

não mais viria, mas acabou sendo construído, surpreendendo a todos. 

 Muito provavelmente ainda existem muitas pessoas que serão atingidas com a 

instalação da usina que ainda não conseguiram uma solução ou sequer foram procuradas pelo 

empreendedor para negociar sua realocação, pois, como já mencionado o projeto idealizado 

por FURNAS sofreu alterações para se adequar aos novos preceitos ambientais e, por 

conseguinte vai impactar outras áreas não contempladas anteriormente. Antes o projeto da 

UHE – Itaocara previa a construção de um único barramento, porém agora para se manter o 

mesmo potencial de produção de energia e diminuir a área inundada devem ser construídos 

dois barramentos, Itaocara I e II, conforme demonstrado anteriormente nas figuras 1 e 2. No 

EIA/RIMA o empreendedor se resume a dizer que serão deslocadas com a construção da obra 

aproximadamente 700 (setecentas) famílias, e não traz um quantitativo exato de pessoas.   

 Dessa forma, o empreendedor deveria adotar mais publicidade para lidar com a 

população, agindo através dos meios adequados para minimizar os impactos gerados com a 

expectativa da viabilidade ou não do empreendimento. 

 A falta do empreendedor com seu próprio compromisso, firmado através do 

EIA/RIMA, de buscar conjuntamente com reuniões resolver de melhor maneira o 

deslocamento do atingidos pode ser considerada também como um dos pontos mais críticos 

da execução do projeto da UHE Itaocara. Grande parte da literatura consultada sobre o tema 

exalta o deslocamento compulsório feito de forma impensada, como responsável por diversos 

problemas sociais futuros.  
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 Um dos casos com maior evidencia desses problemas foi à construção da usina de 

Sobradinho. De acordo com Rosa, Sigaud, Mielnik (1988) a falta de preocupação do 

empreendedor em realocar os atingidos pela barragem de forma ordenada, e com a intenção 

de lhes preservar a forma de vida gerou diversos problemas, tais como: no início a 

insegurança com o futuro porque ninguém sabia ao certo o que ia ser; logo em seguida, 

vieram as negociações individuais que privilegiavam quem tinha mais poder e influência. 

Enquanto a maioria das pessoas sofria com a arbitrariedade do empreendedor. Por fim, a falta 

de preocupação do empreendedor em preservar o modo de vida dos impactados, ou seja, seus 

vínculos, as expressões culturais e o seu modo de produção. 

 Todos esses fatores desprezados pelo empreendedor culminaram na perda da 

identidade cultural dos atingidos de Sobradinho. Pessoas que antes viviam da pesca e 

agricultura foram forçadas a abandonar todo conhecimento adquirido ao longo de suas vidas e 

iniciar do zero. Alguns deixaram de viver no campo e foram para a cidade, gerando uma 

oferta de emprego, que a demanda dos municípios da região não pode suportar.  

 Esse êxodo dos camponeses para a cidade, de acordo com Rosa, Sigaud, Mielnik 

(1988), refletiu também nos hábitos alimentares de todos na região. A região afetada pelo 

barramento da usina de Sobradinho, assim como a região nordeste como um todo tem como 

tradição a comercialização de alimentos em feiras livres.  Nestes espaços, o produtor familiar 

comercializava o excedente de sua roça e até mesmo realizava trocas com outros produtores. 

Todos os alimentos postos a venda nas feiras livres vinham da própria região, muitas vezes 

eram cultivados somente naquele território. Logo, com a migração dos agricultores familiares 

para a cidade ou outros povoados a tradição das feiras foi comprometida e, com isso, os 

hábitos alimentares típicos da região, pois, eram eles que abasteciam as feiras com os 

alimentos produzidos nas margens do São Francisco.  

 Da mesma forma na implantação da UHE de Simplício, projeto mais recente, e que foi 

concebido na mesma bacia da UHE Itaocara, de acordo com o estudo de caso realizado por 

Câmara (2014), o empreendedor não utilizou dos melhores meios para realocar os 

impactados. A autora descreve que assim como no caso de Sobradinho a agricultura praticada 

nos bairros rurais afetados pelo barramento não pode mais ser desenvolvida como antes, dada 

a forma com que o empreendedor lidou com o deslocamento compulsório.  

 O desaparecimento da forma de cultivar dos deslocados, em razão da UHE Simplício, 

não ocorreu simplesmente pelo deslocamento compulsório, mas também pela falta de 

observância dos vínculos de parentesco e amizade que juntamente com as características das 

terras antes ocupadas tornavam capaz a execução da agricultura familiar na região. No 
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processo de deslocamento dos atingidos pela usina de Simplício a negociação das 

indenizações foi conturbada. Na execução desse projeto mesmo com as novas diretrizes 

exigidas pelo EIA/RIMA, o empreendedor pouco produziu no sentido de procurar através de 

um estudo sociológico mais aprofundado preservar ao máximo o modo de vida dos 

compulsoriamente deslocados.  

  As negociações também foram marcadas pela individualidade e pela falta de 

informação, o que acarretou muitas arbitrariedades por parte do empreendedor (CÂMARA, 

2014). Assim como nas negociações realizadas por Furnas na primeira tentativa de viabilizar 

a UHE – Itaocara só eram ouvidos aqueles que tinham maior poder de influência, econômico 

ou político, em outras palavras, somente os grandes proprietários de terras poderiam negociar 

as formas de indenização diante do empreendedor.  

 Da mesma forma, em Sobradinho os atingidos pelo projeto tinham suas indenizações 

quantificadas na medida em que podiam exercer pressão sobre o empreendedor, ou seja, 

aqueles que ocupavam uma melhor posição político/social diante dos técnicos do da usina 

recebiam indenizações mais justas. (ROSA, SIGAULD, MIELNIK, 1988) 

 Outro problema que permeia as indenizações recebidas pelos afetados acontece 

quando a aplicação do dinheiro não ocorre de forma adequada. Em muitos casos, o afetado 

indenizado não consegue adquirir outro imóvel semelhante ao que ocupava anteriormente, 

seja por conta da especulação imobiliária que cresceu na região devido ao inchaço provocado 

pela obra, ou então acabou se desfazendo do dinheiro de forma equivocada. (ROSA, 

SIGAUD, MIELNIK, 1988)   

 Portanto, se da mesma forma que Sobradinho e em Simplício o deslocamento 

compulsório dos atingidos não observar o modo de vida dessas pessoas através de um estudo 

mais aprofundado das questões sociais, muitas vezes ignoradas pelo EIA/RIMA, as mudanças 

repentinas podem gerar consequencias imprevisíveis e, portanto, difíceis de serem 

neutralizadas posteriormente. A falta de planejamento em simplesmente pagar uma 

determinada quantia em dinheiro sob forma de indenização, em muitos casos não atingiu o 

objetivo de restabelecer a vida dos afetados em outras áreas.   

 Essas pessoas deslocadas sem o menor amparo podem não conseguir se 

restabeleceram tamanha a dificuldade de começar do zero. Muitos destes deslocados têm 

baixa escolaridade, não possuem qualificação profissional, o bem mais valioso que eles detêm 

é o conhecimento acumulado de uma vida inteira exercendo naquela região o modo 

tradicional de cultivar.  
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  Na impossibilidade de se realocar os deslocados na mesma região e cultivando da 

mesma forma, deve o empreendedor a fim de cumprir com o objetivo do EIA/RIMA criar um 

programa para qualificar os mesmos aos novos métodos de produção e posteriormente 

oferecer um meio para financiar essa nova produção, que certamente irá demandar mais 

investimento.      

  Portanto, a melhor solução seria o empreendedor juntamente com o poder público 

pensar antes de tudo na questão socioambiental e todos seus desdobramentos abordados 

acima, e colocar o compromisso de realocar todos os atingidos da forma menos impactante 

possível em prática o quanto antes possível.   

 

2.1.2 Vínculos de parentesco e amizade   

 

 Como já foi dito, em um primeiro momento o empreendedor deve investigar como se 

dão as relações sociais dos indivíduos, pois, é através delas que o modo de vida dessas 

pessoas se torna possível.  

 De acordo com a Ecology Brasil (2010) a principal fonte de renda que move a 

economia da região afetada pela UHE Itaocara é agricultura familiar.  O empreendedor aponta 

que essa forma de cultivar a terra só é possível através da cooperação entre as famílias, onde 

um ajuda o outro e dessa forma poupam gastos com mão de obra e insumos agrícolas tornado 

viável a produção na região. 

  A agricultura familiar é desenvolvida na região devido principalmente as 

características das propriedades que são pequenas e medias. O baixo poder econômico dos 

produtores familiares também inviabiliza a implantação de tecnologias e insumos agrícolas.  

 Os produtores familiares da região em sua maioria produzem frutas, hortaliças 

legumes e leite. Toda a produção de vegetais da região tem como destino a unidade Central de 

Abastecimento S/A (CEASA), localizada em “Ponto de Pergunta”, distrito de Itaocara. Lá 

esses alimentos são comercializados para abastecer o mercado regional, mas principalmente a 

cidade do Rio de janeiro. Além dos produtores em questão diversos outros agentes estão 

envolvidos nessa operação, tais como: carregadores; transportadores; intermediários; 

varejistas. Daí a elevada necessidade de se manter essa atividade em execução na região. 

Qualquer forma de interferência na agricultora da região pode ocasionar reflexos econômicos 

por todo estado e por isso o empreendedor deve ter todo cuidado possível ao lidar com essa 

questão.  Abaixo segue uma imagem dos agricultores da região trabalhando na terra.  
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Figura 4. Agricultores trabalhando a terra 

 

Fonte: arquivo pessoal (2018) 

 

 Outra atividade desenvolvida pelos produtores familiares da região é a pecuária 

leiteira que abastece a Cooperativa Agropecuária de Itaocara (CAPIL). Lá através do processo 

de industrialização o leite se transforma em diversos derivados, tais como: manteiga, requeija 

e queijo. Vale ressaltar que, a CAPIL é a única indústria de grande porte localizada na região, 

e, por conseguinte a maior empregadora também. Dessa forma, se a viabilização do 

empreendimento afetar a bacia leiteira da região de forma negativa, certamente os reflexos 

logo serão percebidos no perímetro urbano do município, tanto na forma de desemprego como 

a de arrecadação fiscal. A imagem a seguir demonstra a ordenha da forma como é realizada na 

maior parte das propriedades da região. 
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Figura 5. Produção de leite 

 

Fonte: arquivo pessoal  

 

 Da mesma forma também acontece com a pesca artesanal na região. O trajeto 

percorrido pelos pescadores artesanais na região pode ser longo e sinuoso, pois, o rio Paraíba 

do Sul é repleto de corredeiras e pedras o que impede a utilização de qualquer tipo de 

embarcação ou equipamento. Conforme relata a Ecology Brasil (2010), a modalidade de 

pesca praticada pelos pescadores artesanais da região é a pesca de corrida que acontece 

quando o pescador desce o rio pescando e depois retorna ao seu local de origem. Esse trajeto 

pode demorar dias e o pescador precisa se organizar junto com os outros para disponibilizar 

nas ilhas e margens do rio lugares para o descanso e armazenamentos dos peixes. Assim, com 

a utilização de técnicas como a descrita, desenvolvidas com a experiência dos próprios 

ribeirinhos, a relação de ajuda mutua entre os pescadores é essencial para a preservação dessa 

atividade.  

 A atividade pesqueira tradicional na região também é muito importante para a 

manutenção de todas as outras que dela dependem, tais como: o comércio de pescados; 

artesões que fazem redes; os restaurantes da região; as lojas de artigos de pesca; construtores 

de barcos.  

  Portanto, ao pensar nos impactos da não preservação da pesca tradicional o 

empreendedor deve ter em mente todos esses reflexos mencionados acima, como outros que 

por ventura não foram citados. Abaixo segue a imagem de um pescador verificando suas redes 

de pesca. 
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Figura 6: Pescador artesanal da região 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

  Rosa, Sigaud, Mielnik (1988) ao analisarem o deslocamento compulsório em 

decorrência da construção da UHE Sobradinho apontam que este foi uma das maiores falhas 

do projeto. Em Sobradinho nada foi viabilizado no sentido de levar em consideração as 

relações sociais e o modo de vida da população atingida. Todo processo de deslocamento 

compulsório da população daquela região foi marcado por arbitrariedades. O que aconteceu lá 

de acordo com os autores pode ser notado até os dias de hoje na forma problemas 

administrativos ou até mesmo em questões de saúde, uma vez que a perda da identidade 

cultural repercute em diversas cearas.  

  Na instalação da UHE Simplício, conforme a análise de Câmara (2014), o 

empreendedor também desprezou todos os vínculos de parentesco e vizinhança para a 

realocação das pessoas, o que ocasionou da mesma forma que no caso citado acima a perda da 

identidade cultural dos deslocados e inviabilizou o modo de vida existente na região.  

 Assim como na região impactada pela UHE Itaocara, os estudos da referida autora 

demonstram que a agricultura na região de Simplício também era desenvolvida com ajuda dos 

vínculos estabelecidos pela população, ou seja, um ajudando outro a cultivar sua lavoura para 
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que ao final todos pudessem auferir um lucro suficiente para o sustento da família. Dessa 

forma sem o auxilio mutuo dos camponeses essa produção se tornou inviável, pois, para a 

mecanização da produção é preciso um aporte financeiro de investimento que os pequenos 

produtores não podem suportar.  

 

Figura 7: Construção da varanda  

 

Fonte: arquivo pessoal (2018) 

 

  Na imagem anterior e na localizada abaixo pode ser observado o trabalho conjunto dos 

produtores não só na lavoura, mas procedendo a um reparo na varanda da casa de um deles. 

Através delas pode-se visualizar a dimensão dos vínculos existentes na região, que vão muito 

além de uma mera troca de trabalho e são extremamente dotados de complexidade.  
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Figura 8: Pausa para o lanche  

 

Fonte: arquivo pessoal (2018) 

 

 Portanto, se essas pessoas são deslocadas para regiões diversas esses vínculos se 

perdem e com eles certamente também vão se os modos de produção ou até mesmo a 

viabilidade da produção, da mesma forma a pesca artesanal concebida na sua forma 

tradicional, pois, sem a ajuda dos parentes ou vizinhos os mesmo terão que procurar outras 

formas para viabilizar o sustento da família.  

 O argumento usado pelo empreendedor em seu EIA/RIMA de que a produção na 

região em razão do clima e do relevo só é viável devido a sua proximidade a margem do rio, 

não pode ser utilizada como justificativa para extinção da mesma nos moldes tradicionais. 

Pelo contrário, este argumento só merece ser utilizado para ressaltar ainda mais a importância 

da manutenção da atividade as margens do rio Paraíba do Sul.  Como também não pode ser 

utilizado o argumento de que a produção dos afetados é inexpressiva em decorrência de tudo 

que foi dito acima.    

 Ao analisar o deslocamento dos afetados pela UHE Itaocara o empreendedor deve ter 

em mente que qualquer medida equivocada pode repercutir na economia da região como um 

todo, pois, essas são as principais atividades econômicas. Não são apenas os camponeses que 
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dependem dela, mas indiretamente os municípios e o estado como um todo. Logo prudente 

por parte do empreendedor estudar estes vínculos que ligam os produtores e buscar sempre 

uma alternativa que os conserve, e como consequência o modo tradicional de produção da 

região.  Se não houver solução viável que preserve as características da agricultura familiar 

presente na região, cabe aos técnicos juntamente com o poder público pensar em outra 

solução que viabilize a produção de alimentos na região fornecendo auxilio técnico e 

financeiro para tanto como foi dito anteriormente.  
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CAPÍTULO III 

A PESAR DE TUDO O RIO AINDA VIVE 

 

Este capítulo tem o objetivo de discutir os efeitos do empreendimento e analisar o grau 

de informação dos atingidos sobre pontos que não foram observados com a devida 

importância no EIA/RIMA, mas possuem muita relevância social, cultural e econômica.  

 

3.1 Como a prefeitura municipal de Itaocara lida com as questões relacionadas à UHE – 

Itaocara  

 

 Para responder sobre a política pública adotada pelo município de Itaocara foi 

realizada uma entrevista semi-estruturada com o atual secretário de meio ambiente do 

município de Itaocara. Thiago Berriel antes de ocupar o cargo político de chefia da secretaria 

de meio ambiente foi um membro ativo do projeto Piabanha, e desempenhou diversas funções 

junto à equipe de conservacionistas.   

 Perguntado sobre a frequência em que os assuntos relacionados à hidroelétrica são 

postos em pauta pelo o governo o mesmo respondeu: 

 

Os assuntos são recorrentes e provocados pela população. O processo de 

implementação desse empreendimento tem cerca de 20 anos, e pode ser 

compreendido através de várias experiências tanto para a população, quanto para os 

empreendedores. É natural que hajam questionamentos sobre a implantação ou não 

do empreendimento.  

 

 Quanto aos principais problemas identificados pela administração do município o 

mesmo respondeu:  

Identificamos como principais problemas o impacto na fauna aquática ameaçada de 

extinção, na pesca artesanal e todo impacto em relação aos desalojados. Uma grande 

questão relacionada aos impactos diz respeito a determinação legal do a área de 

Influência Direta e Indireta do empreendimento. No caso da UHE Itaocara, percebo 

que os impactos extrapolam a Área de Influência Direta do empreendimento e a lei 

não exige que os recursos voltados à compensação socioambiental dos impactos 

atendam a Área de Influência Indireta. Hoje, a área na qual a UHE Itaocara será 

instalada abriga todas as espécies aquáticas ameaçadas de extinção do Paraíba do 

Sul. E ainda há de considerar que a bacia do Paraíba do Sul já possui uma série de 
barramentos hidrelétricos e que comprometeram seriamente a fauna aquática e a 

pesca artesanal desse recurso hídrico.  

 

Uma vez identificados os problemas o secretário respondeu o seguinte quando 

perguntado pelas possíveis soluções avaliadas pelo município. 

 



 

50 

 

No histórico de mitigação de impactos diante da implantação de hidrelétricas no 

Brasil há casos bem sucedidos e outros na qual observou-se que os impactos 

socioambientais gerados foram irreversíveis. Para os novos casos de implantação de 

hidrelétricas há de se levam em conta esse histórico. E não só cabe ao empreendedor 

e a administração pública participar desse processo de decisão. A população também 

tem seu papel. De acordo com a legislação vigente, a “voz” da comunidade no 

processo de licenciamento é decisiva no momento das Audiências Públicas. Mesmo 

com essa questão legal, há de considerar-se que estamos na era do conhecimento 

compartilhado e da integração. Gestores de grandes empreendimentos devem ter 

essa percepção para que a implantação dos empreendimentos sejam bem sucedida e 
o custo social minimizado. Caso contrário, o custo social será maior do que o custo 

de implementação do empreendimento tornando-o inviável para a sociedade.   

 

O secretário argumentou que existe uma cooperação entre os técnicos do 

empreendimento e os municípios afetados. 

 

A Licença de Instalação da UHE Itaocara expirou no último dia 28 de julho sem que 

o empreendedor iniciasse as obras da Usina Hidrelétrica. Uma reunião com a equipe 

da Assessoria de Comunicação da UHE Itaocara foi realizada com prefeitos dos 

municípios atingidos no sentido de comunicar tal fato, porém os mesmos 

reafirmaram que os empreendedores ainda possuem interesse na implantação do 

mesmo. Um novo processo de licenciamento já foi iniciado junto ao IBAMA para 

retomar todas as etapas necessárias para implantação do mesmo. 

 

 Indagado o secretário respondeu o que pensa o atual governo sobre a instalação da 

UHE – Itaocara. 

 

O atual governo pensa que o uso dos recursos naturais deve ser encarado de forma 

sustentável e com coerência diante do cenário ambiental que vivemos. Caso o 

empreendimento seja instalado, o poder público municipal deverá participar 

continuamente de cada etapa do processo como colaborador no sentindo de garantir 

que os impactos ambientais sejam mitigados e compensados adequadamente e que 

todos os reais diretos dos atingidos sejam atendidos.  

 

 Por fim, Thiago afirmou que a equipe de governo está disposta a trabalhar com o 

intuito de preservar o interesse público e coletivo de todos da melhor forma possível.  

 

3.2 Projeto Piabanha  

 

 O projeto Piabanha teve início no ano 1997 quando a população de Itaocara já não 

conhecia mais o peixe. Salvo os mais antigos poucos sabiam que um dia o rio Paraíba do Sul 

foi povoado por grandes cardumes de Piabanha. Foram percussores do referido projeto 

Guilherme, Cátia, Benigno, Wilian, Antonio José, Dalcio, Evódio dentre outros profissionais 

da biologia que vieram posteriormente.   
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 Através das palavras dos próprios pesquisadores pode-se ter noção da importância do 

resgate da espécie.   

Na época da fundação do Projeto Piabanha pudemos ter a honra de escutar histórias, 

belas histórias, sobre tal espécie. Todas eram contadas com prazer e sensibilidade 

pelos aficionados da pesca... Ao final de cada “causo” imaginávamos: seria tal 

espécie uma lenda?  Um mito?  Nosso Diretor Técnico, Guilherme Souza, só foi 
conhecê-la graças ao Sr. Denir Faria, dois anos depois de uma grande persistência 

por querer encontrá-la. [...] Guilherme esse era o peixe que todos adoravam pescar, 

mas que agora praticamente não existe mais, dizia o Sr. Denir. (PIABANHA, 2013) 

 

 Com o passar dos anos o referido projeto foi ganhando cada vez mais relevância e com 

isso, novos conservacionistas13 se aproximaram. Através do esforço de todos, as piabanhas 

hoje já são vistas e capturadas com certa facilidade, inclusive indo parar no balcão de 

peixarias da região, o que ainda é lamentável por se tratar de uma espécie ainda ameaçada de 

extinção.  

 Inclusive de acordo com o atual secretário de meio ambiente de Itaocara – RJ a 

preservação dessa espécie e outras endêmicas ameaçadas do rio Paraíba do Sul é um tema 

muito delicado quando se fala da instalação e operação da usina hidroelétrica. Acima ele 

aponta este fator como o principal problema enfrentado pela equipe da secretaria de meio 

ambiente.   

 Muito antes de ocupar o cargo secretário de meio ambiente Thiago Berriel, juntamente 

com outros pesquisadores ligados ao projeto Piabanha, já alertavam que a alteração 

promovida no rio pela construção do barramento iria afetar sobre tudo o domínio das ilhas 

fluviais. São estes locais onde as diversas espécies procuram abrigo para se reproduzir. Os 

pesquisadores, que assim como Thiago desempenhavam funções no Projeto Piabanha, 

chegaram à conclusão de que os estudos promovidos pelo empreendedor eram insuficientes, e 

se disponibilizaram a atuar em parceria com o mesmo para um estudo mais aprofundado da 

questão e bem mais detalhado. (BERRIEL et al., 2010) 

 Realmente, o EIA/RIMA não traz uma solução para o impacto que será gerado em 

decorrência da instalação de uma barreira física no leito do rio e seus reflexos na reprodução 

natural dos peixes, sobretudo na reprodução dos peixes que fazem piracema14, como é o caso 

a Piabanha. O relatório construído pelo empreendedor oferece como medida a reprodução em 

cativeiro e a soltura de juvenis no leito do rio. Acontece que esta não pode ser a solução 

                                                             
13 Podem ser considerados conservacionistas ou preservacionistas aqueles que cultuam a natureza da sua forma 

selvagem, diferente dos ambientalistas que buscam a preservação do meio ambiente por conta da utilidade que o 

mesmo tem para a humanidade. (LISBOA, 2009) 
14 Nome popular usado para definir a jornada que os peixes realizam até as cabeceiras dos rios para se 

reproduzirem. 
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definitiva para o problema. A reprodução assistida das espécies ameaçadas de extinção em 

cativeiro é utilizada pelo Projeto Piabanha como uma media radical de curto prazo, onde 

através dela os conservacionistas buscam dar condições para que os indivíduos possam se 

reproduzir de forma natural.  

 Retornando ao projeto em si, no quadro de conservacionistas que compõem a equipe 

do projeto Piabanha encontram-se 14 (quatorze) doutores, 3 (três) doutorandos, 1(um) mestre, 

2 (dois) mestrandos e 5 graduandos em biologia. Na base do projeto trabalham 17 pessoas 

executando as atividades diretas.   

Exemplificando o que foi dito anteriormente, os pesquisadores através da coleta de 

matrizes de peixes nativos no leito do rio realizam a reprodução assistida, e logo 

posteriormente repovoam a bacia do rio Paraíba do Sul com os juvenis. Dessa forma, 

garantindo assim a perpetuação não só da Piabanha, mas de outras espécies nativas também 

ameaçadas de extinção, pois, mesmo sem a instalação e operação da UHE – Itaocara outros 

problemas mencionados anteriormente quase erradicaram as espécies em questão. É o que 

também aponta os estudos realizados pelo projeto:  

Construção indiscriminada de barragens ao longo do rio e afluentes, destruição das 

matas ciliares, lançamento de esgotos domésticos e industriais e mineração são 

alguns dos principais aspectos da degradação ambiental. Aproximadamente, 40 

espécies de vertebrados são ameaçadas e mais um conjunto praticamente 

desconhecido de invertebrados, como, por exemplo, os camarões de água doce. 
(PIABANHA, 2013) 

 

 Os conservacionistas mencionam ainda que a introdução do Dourado (Salminus 

brasiliensis) por volta de 1946, espécie predadora, também contribuiu para a redução de 

algumas das espécies de peixes nativas do rio Paraíba do Sul.  Ainda conforme os 

pesquisadores do referido projeto. 

A redução populacional, numérica e espacial das diversas espécies anteriormente 

encontradas na bacia do rio Paraíba do Sul resultou na inclusão de cinco importantes 
representantes da fauna de peixes na lista nacional das espécies de invertebrados e 

peixes ameaçadas de extinção, publicada em 21 de maio de 2004 pelo Ministério do 

Meio Ambiente (Brasil, 2004). No meio acadêmico chamamos de ictiofauna 

o conjunto das espécies de peixes que existem numa determinada região 

biogeográfica. Dentre as espécies incluídas estão a piabanha (Brycon insignis), a 

pirapitinga-do-Sul (Brycon opalinus), surubim do Paraíba (Steindachneridion 

parahybae), cascudo- leiteiro (Pogomopoma parahybae) e o curimbatá de Lagoa ou 

grumatã (Prochilodus vimboides), todas endêmicas da bacia e com uma distribuição 

populacional ainda pouco conhecida. Estas espécies constituem o foco de estudo do 

Projeto Piabanha. (PIABANHA, 2013) 

 

 A seguir se anexa a imagem de um exemplar de Piabanha capturado e utilizado pelos 

pesquisadores na reprodução em cativeiro.  
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Figura 10: Reprodutor de Piabanha (Brycon insignis) do Projeto Piabanha 

 

Fonte: Projeto Piabanha (2013) 

 

O projeto Piabanha vai além dos benefícios ambientais, pois, também contribui muito 

para o desenvolvimento do ensino na região. Vale mencionar que diversos alunos graduandos 

em biologia e outras áreas afins têm a oportunidade de se aproximar, ou até mesmo estagiar 

junto ao projeto. 

 Em função do brilhante trabalho desempenhado pelos conservacionistas Itaocara já 

figurou diversas vezes nas manchetes dos maiores jornais do país, isso sem falar das repetidas 

inserções no Globo Ecologia e do Globo Repórter.  

As diretrizes e metas defendidas pelos pesquisadores ganharam tamanha repercussão e 

credibilidade que foram integradas ao Plano de Ação Nacional (PAN) da Bacia do rio Paraíba 

do Sul. Este importante documento foi elaborado em uma oficina que aconteceu em 2010, e 

vincula toda política pública que venha ser desenvolvida quanto a assuntos ligados a qualquer 

intervenção no rio.  

O PAN tem como alvo principal cinco espécies de peixes, um quelônio e três espécies 

de crustáceos. A meta do plano é tentar recuperar e manter as espécies aquáticas ameaçada de 

extinção na Bacia do rio Paraíba do Sul nos próximos 10 anos. Da elaboração da oficina 

surgiram 13(treze) metas a serem desenvolvidas no PAN:  

 

I - Geração de informações para subsidiar o planejamento hidrelétrico da bacia do 

rio Paraíba do Sul, visando a conservação da biota aquática, com ênfase nas espécies 

ameaçadas e endêmicas, num período de cinco anos, com 7 (sete) ações. 

(PIABANHA, 2013) 

 

http://2.bp.blogspot.com/-3BjzkzHu1Uo/UXGmdEPbzLI/AAAAAAAAAXc/fN3dwzdeoBU/s1600/coleta+monitoramento+23+abril+2010+275.jpg
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 Como se pode notar a primeira e importantíssima meta do PAN foi justamente 

procurar estabelecer um estudo específico com relação à viabilidade de possíveis 

aproveitamentos hidroelétricos no leito do rio Paraíba do Sul.  

E para desenvolver todas essas tarefas os conservacionistas não atuam sozinhos, e 

contam com um grupo de trabalho muito extenso e composto de diversos atores que se 

esforçam em prol da causa, podemos citar: Instituto Chico Mendes para a Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro  (UFRJ), a Universidade de Mogi das Cruzes (UMG), 

a Universidade Federal de Viçosa (UFV), a Empresa de Pesquisas Agropecuárias do Estado 

de Minas Gerais (EPAMIG), a  Empresa de Pesquisas Agropecuárias do Estado do Rio de 

Janeiro (PESAGRO) através da Secretaria de Agricultura e do Governo do Estado, o Instituto 

do Estadual do  Meio Ambiente (Inea),  a Companhia Energética de São Paulo (CESP), a 

Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ), a Prefeitura Municipal de 

Itaocara e a Colônia de Pescadores Z-21, dentre outros. (PIABANHA, 2013)   

 São resultados como esses que revelam a importância na manutenção e até 

ampliação de projetos como o Piabanha. Além do viés conservacionista que com certeza é a 

característica principal do projeto, em sua fundação a preocupação primeira dos pesquisadores 

pioneiros foi a de resgatar a memória do rio. Foi através de relatos de antigos pescadores que 

nasceu a necessidade de se salvar a espécie e a memória cultural destas pessoas. Portanto, na 

iminência da viabilização do projeto referente à UHE – Itaocara os preceitos defendidos pelos 

conservacionistas merecem cada vez mais destaque.  

  O projeto em questão no futuro deve desempenhar um papel ativo nos estudos 

que envolvem a construção da usina, pois, infelizmente quando da elaboração do EIA/RIMA 

o empreendedor deixou a desejar nesse sentido.  

 

3.3 A pesca esportiva  

 

 A pesca esportiva é cada vez mais praticada por aqueles que procuram um lazer com 

contato direto com a natureza, e no rio Paraíba do Sul não é diferente. Muitos pescadores da 

região e de todo Brasil adentram nas águas rápidas em busca de uma experiência única.  

 Na bacia do rio Paraíba do sul, dentre todas as espécies, duas são as mais procuradas: 

o Dourado e a Piabanha. Ambas são muito esportivas e podem ser capturadas com diversos 
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equipamentos, inclusive com iscas artificiais. Abaixo segue imagem de um exemplar de 

Dourado fisgado no rio Paraíba do Sul.15 

 

 

 

 

Figura 8: Dourado capturado por um pescador esportivo 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2018) 

  

 Apesar de apenas mencionada pelo empreendedor no EIA/RIMA a pesca esportiva, 

assim como a artesanal, possui um papel relevante na economia da região que ainda não é 

aproveitado ao máximo. Além do comercio de equipamentos e insumos de pesca, a pesca 

esportiva tem o potencial de substituir a pesca artesanal, preservando o pescado vivo no leito 

do rio. Isso seria possível se ao invés de fomentar a pesca artesanal todos os pescadores da 

                                                             
15Peixe fisgado em outubro de 2018, portanto, antes do fechamento da pesca para a piracema.  
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região fossem qualificados para exercer a função de guia de pesca. Ao guia cabe levar o 

pescador que não conhece o rio aos principais pontos de pesca, navegar com segurança e 

acima de tudo garantir a preservação.  

  No Brasil, principalmente na região norte a pesca esportiva é um setor de turismo que 

cresceu muito. Conforme Albano Vasconcelos (2013), a pesca esportiva tem um impacto 

econômico muito grande onde é implantada, passando a agregar mais valor ao pescado vivo 

do que quando ele era comercializado abatido.  Dessa forma, esse tipo de atividade econômica 

se viabilizada de forma correta se encaixa perfeitamente no caso do rio Paraíba do Sul que 

tem cinco espécies nativas ameaçadas de extinção.   

  Tendo em vista que o próprio empreendedor na elaboração do EIA/RIMA admitiu a 

possibilidade de a pesca artesanal se tornar inviável em razão da eminente construção da 

usina, a elaboração de um projeto que incentive e qualifique o pescador a exercer outro papel 

pode se tornar fundamental para garantir o trabalho e dignidade do mesmo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Uma das grandes contribuições deste trabalho é alertar toda a comunidade envolvida a 

cerca dos problemas que podem ser ocasionados com implantação de um grande projeto como 

a UHE – Itaocara. Apesar de muitas pessoas não mais acreditarem na construção da barragem, 

como foi relatado acima o empreendedor ainda tem interesse em viabilizar a obra.  

Outro ponto muito importante é como o empreendedor lida com as questões 

socioambientais. Conforme foi relatado em todo texto, em alguns pontos a análise realizada 

pela empresa responsável é muito superficial, ou então faz questão de ressaltar pontos em que 

a posição do empreendedor é privilegiada. 

Como em todo projeto dessa magnitude a justificativa maior da implantação da usina é 

o desenvolvimento econômico da região, ocorre que como foi apontado através da análise de 

casos semelhantes, inclusive um caso oriundo da mesma bacia, não é o que aconteceu. Em 

todos os casos onde o estudo dos impactos socioambientais foi menosprezado como no 

EIA/RIMA da UHE – Itaocara, as consequências foram grandiosas e geram problemas até 

hoje, muitos deles sem perspectiva de solução.  

Um ponto que chama muita atenção quando da análise do relatório encomendado pelo 

empreendedor é a agricultura familiar. A empresa que redigiu o relatório menciona a questão 

do clima da região como responsável pela suposta baixa produtividade da região, e a pouca 

importância que o segmento da agricultura tem na área afetada. Adiante o próprio relatório 

afirma que é justamente a proximidade com o rio, e a agricultura de vazante que torna 

possível a produção na região.   

O primeiro ponto não merece de forma alguma prosperar, pois, conforme foi relatado 

no trabalho, o que move a economia na região são justamente a agricultura e a pecuária 

leiteira. Em seguida, se é justamente a proximidade com o rio que mantém a principal fonte 

de renda da região possível, deslocar os camponeses seria inviabilizar toda economia da 

região. Logo o deslocamento compulsório necessita ser repensado por parte do empreendedor, 

sob pena de causar um grave dano na economia dos municípios afetados.  

O deslocamento compulsório dos atingidos ainda esbarra em outra dificuldade. A 

agricultura nos moldes em que é praticada na região como mencionada acima, é viabilizada 

com baixo investimento e poucos insumos. As pessoas que cultivam a terra na região ocupam 

por maioria pequenas propriedade e dispõem de poucos recursos financeiros. Eles produzem 

sem o uso de maquinário pesado e sofisticado, fazendo uso da própria força de trabalho, e isso 

demanda mais tempo e mais indivíduos pra cultivar do que se a cultura fosse mecanizada. 
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Sem recursos os camponeses acabam trocando trabalho por trabalho para plantarem suas 

lavouras, e isso só é possível dado o alto grau de afinidade que um tem como o outro. 

Entretanto, em seu relatório o empreendedor não se preocupa com essa questão, o que é um 

grande erro e também pode ocasionar consequências sociais e econômicas graves para a 

região.  

A pesca artesanal da região nos moldes tradicionais, de acordo com os estudos 

levantados pela Ecology Brasil, pode ser impossibilitada em razão da construção da barragem. 

No entanto, o empreendedor não se ocupou em trazer uma possível solução para o problema. 

Dessa forma, depreende-se que cabe então aos pescadores adaptarem o seu modo de pesca a 

nova situação criada pela construção da usina.  Sem contar no problema que a barragem irá 

criar para reprodução dos peixes que realizam a piracema, o que acarreta a diminuição da 

quantidade de pescado que pode ser capturada pelos pescadores.  

Nesse sentido, o empreendedor através do seu relatório deveria propor soluções que 

em primeiro lugar mantivessem as características de pesca da região, e não sendo possível, 

alguma alternativa visando minimizar os impactos do empreendimento.  

Apesar da abertura do município de Itaocara – RJ através do diálogo com seu 

secretário de meio ambiente a forma com que a atual administração do município lida com o 

problema é muito vaga. Os líderes políticos da região afetada deveriam de forma organizada 

pressionar o empreendedor com o intuito de preservar o melhor interesse das comunidades. 

No entanto, o que acontece na realidade é que o empreendedor coloca o seu interesse 

particular sobreposto ao coletivo.  

Portanto, se o processo de implantação da UHE – Itaocara sair do papel e for 

conduzido da mesma forma que vem sendo fatalmente o prejuízo socioambiental será enorme 

e talvez irreparável. Antes de tudo o que deve ser garantido é o direito ao meio ambiente 

social equilibrado, a preservação da identidade sociocultural das pessoas e a dignidade da 

pessoa humana, pois, são fatores fundamentais e garantidos pela constituição. Qualquer 

empreendimento que não respeite esses fatores no contexto atual deve ser considerado 

inviável.  
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Apêndice I 

 

Entrevista I 

 

1 - Quanto tempo de moradia no local? 

Resposta: Moro aqui nesta mesma casa desde 1981  

 

2 - Quantas pessoas moram na residência?  

Resposta: Hoje moramos eu e minha esposa. Antes moravam também nossos dois filhos  

 

3 - Os filhos do senhor saíram de casa por conta da viabilização do empreendimento? 

Resposta: Não, eles saíram para construir família, primeiro o menino depois recentemente a 

menina.  

 

4 – Qual era sua ocupação antes da chegada dos técnicos? 

Resposta: Eu plantava lavoura e trabalhava de colono para o patrão, o Geraldo Brás. 

 

5 – Qual foi o seu primeiro contato com os técnicos da usina? 

Resposta: Foi mais ou menos a uns 28 anos atrás... por volta de 1989 eles começaram a 

caminhar pra cá.  

 

6 – Os técnicos estabeleceram contato de que forma? 

Resposta: Eles chegaram a fazer reuniões... depois um tempo mais  pra frente eles vieram de 

novo  mais  o  patrão não queria deixar  fazer com medo da usina. O Geraldo queria se reunir 

com os outros proprietários de da região para não deixar fazer a usina, mas eles não quiseram 

tentar segurar a usina, foi quando o patrão disse... “já que é assim a minha parte eu vou 

vender, eles estão interessados mesmo.” Ele pegou e vendeu, mas continuou trabalhando na 

terra. Ele vendeu na época de Furnas e depois de um tempo pra frente é que veio outra 

companhia, uma tal de CEMIG. Depois dessa vinda eles colocaram régua para fazer a 

medição do rio e como o Geraldo já tinha vendido a propriedade dele ele resolveu vender o 

direto de posse que ele tinha para um outro rapaz. Ele vendeu pra Furnas e continuou 

trabalhando e depois passou o direito pra outro que continuou trabalhando na terra. O Geraldo 

quis me levar pra Cambuci, mas eu quis ficar por aqui mesmo onde eu nasci e criei e ai eu to 
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aqui, nessa época depois da CEMIG, como eu trabalhava aqui de colono o patrão disse se 

você quiser ir pra Cambuci eu ti levo, mas se não quiser mesmo o que vai acontecer é que se 

eles te derem alguma coisa tudo bem, mas se não deram eu não tenho compromisso nenhum 

com você não. Agora em 2015 quando eles disseram que iriam construir ai eles compraram 

uma casa lá no Fagundes e me deram, eu também pedi pra continuar trabalhando nessas terras 

aqui e eles deixaram. Como por enquanto não começou a obra eu continuo trabalhando aqui. 

Eles me ofereceram um emprego também, pra medir a régua d’água. Todo dia as 7 da manhã 

e 17 da tarde eu vou lá medir a água e recebo um salário mínimo por isso.  

 

7 – A forma de indenização foi negociada ou imposta? 

R – Eles me falaram que eu tinha o direito de comprar um lote de terra do tamanho desse que 

eu trabalho aqui, mas ninguém vende uma área de terra tão pequena como essa, e ai agente 

optou por comprar um lote pra construir a casa e eles construíram a casa. Como eles ainda não 

precisaram da terra para ainda tão deixando a gente ficar aqui, no momento que eles 

precisarem a gente tem que sair daqui. Nos já fomos indenizados, a todo momento que eles 

chegarem e precisarem eu  saio daqui e vou pra casa no Fagundes.  

 

8 – O senhor sabe como se deu a negociação com os outros proprietários e colonos? 

Resposta: Aqueles ali eu não sei certo como foi não, sei que eles compraram a casa... o 

terreno lá, mas não sei se eles optaram pela a casa ou  se foi o pessoal da barragem que deu. 

Eles também não eram proprietários, eles moravam de colonos, os proprietários igual o 

Geraldo Brás foram indenizados. Ele recebeu as benfeitorias todas de direito e a gente como 

não é proprietário teve o direito te optar pela terra ou a casa pra gente morar.  
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Apêndice II 

 

Entrevista II 

 

1 - tempo de moradia no local? 

Resposta: Moro aqui tem três anos. 

 

2 – tem família? 

Resposta: Sim. 

 

3 - Quantos membros? 

Resposta: São cinco pessoas. 

 

4 – Moram todos juntos na área? 

Resposta: Sim, moramos todos juntos na casinha do sítio.  

 

5 – Todos foram atingidos? 

Resposta: Se o a barragem começar a ser construída nos termos que sair. Aqui no terreno vai 

ser tudo alagado também, igual lá no terreno do visinho.  

 

6 – Se positivo, conseguiriam ficar na mesma localidade? 

Resposta: Não teremos que sair e procurar outro terreno pra arrendar. 

 

7 – Foram indenizados? 

Resposta: Não. Os camaradas que foram indenizados foi na época de furnas, pelo menos é o 

que conta o pessoal mais antigo aqui. De proprietário só foram indenizados quatro pessoas, 

foi o que o dono do terreno aqui falou, também na época de furnas, eles receberam o preço do 

terreno em dinheiro. Ele nem acredita mais que a usina seja construída, já tem muito tempo 

que isso ta pra sair e nada, o pai dele ainda morava aqui nessa terra e ele já morreu faz tempo.   

 

8 – Qual as forma de indenização? 

Resposta: De acordo com o que o pessoal fala ou foi dinheiro ou terreno e casas cada um que 

escolheu de um jeito. Até quem trabalhava na terra ganhou alguma coisa.     
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Apêndice III 

 

Entrevista III 

 

1 - Os assuntos referentes a UHE Itaocara são recorrentes na secretaria? 

Resposta: Sim. Os assuntos são recorrentes e provocados pela população. O processo de 

implementação desse empreendimento tem cerca de 20 anos, e pode ser compreendido através 

de várias experiências tanto para a população, quanto para os empreendedores. É natural que 

hajam questionamentos sobre a implantação ou não do empreendimento.  

 

2 - Quais são os principais problemas verificados pela secretaria com a instalação da 

barragem? 

Resposta: Identificamos como principais problemas o impacto na fauna aquática ameaçada de 

extinção, na pesca artesanal e todo impacto em relação aos desalojados. Uma grande questão 

relacionada aos impactos diz respeito a determinação legal do a área de Influência Direta e 

Indireta do empreendimento. No caso da UHE Itaocara, percebo que os impactos extrapolam 

a Área de Influência Direta do empreendimento e a lei não exige que os recursos voltados a 

compensação socioambiental dos impactos atendam a Área de Influência Indireta.Hoje, a área 

na qual a UHE Itaocara será instalada abriga todas as espécies aquáticas ameadas de extinção 

do Paraíba do Sul. E ainda há de considerar que a bacia do Paraíba do Sul já possui uma série 

de barramentos hidrelétricos e que comprometeram seriamente a fauna aquática e a pesca 

artesanal desse recurso hídrico.  

 

3 - Quais as principais possíveis soluções para minimizar os impactos?  

Resposta: No histórico de mitigação de impactos diante da implantação de hidrelétricas no 

Brasil há casos bem sucedidos e outros na qual observou-se que os impactos socioambientais 

gerados foram irreversíveis. Para os novos casos de implantação de hidrelétricas há de se 

levam em conta esse histórico. E não só cabe ao empreendedor e a administração pública 

participar desse processo de decisão. A população tb tem seu papel. De acordo com a 

legislação vigente, a “voz” da comunidade no processo de licenciamento é decisiva no 

momento das Audiências Públicas. Mesmo com essa questão legal, há de considerar-se que 

estamos na era do conhecimento compartilhado e da integração. Gestores de grandes 

empreendimentos devem ter essa percepção para que a implantação dos empreendimentos 
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sejam bem sucedida e o custo social minimizado. Caso contrário, o custo social será maior do 

que o custo de implementação do empreendimento tornando-o inviável para a sociedade.   

 

4 - A administração do município tem trabalhado em conjunto com os técnicos para verificar 

todas as possíveis demandadas? 

 

Resposta: A Licença de Instalação da UHE Itaocara expirou no último dia 28 de julho sem 

que o empreendedor iniciasse as obras da Usina Hidrelétrica. Uma reunião com a equipe da 

Assessoria de Comunicação da UHE Itaocara foi realizada com prefeitos dos municípios 

atingidos no sentido de comunicar tal fato, porém os mesmos reafirmaram que os 

empreendedores ainda possuem interesse na implantação do mesmo. Um novo processo de 

licenciamento já foi iniciado junto ao IBAMA para retomar todas as etapas necessárias para 

implantação do mesmo. 

 

5 - Em linhas gerais o que pensa o atual governo sobre o empreendimento? 

Resposta: O atual governo pensa que o uso dos recursos naturais deve ser encarado de forma 

sustentável e com coerência diante do cenário ambiental que vivemos. Caso o 

empreendimento seja instalado, o poder público municipal deverá participar continuamente de 

cada etapa do processo como colaborador no sentindo de garantir que os impactos ambientais 

sejam mitigados e compensados adequadamente e que todos os reais diretos dos atingidos 

sejam atendidos.  
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