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OOE conclui obra em Vila Caraíva – Porto Seguro 
 

“Caraíva é um mundo a parte, separado do continente pelo rio, com acesso feito por canoas. 
Os carros não fazem parte da paisagem, ficam estacionados no outro lado do rio. Não 

possui energia elétrica, somente energia solar.” 

Este trecho foi retirado do site www.caraiva.com.br e tudo o que foi dito é a mais pura 
verdade, no entanto, a Coelba, através do OOE (Departamento de Obras Especiais), 
atendendo ao Programa Luz para Todos, levou a energia elétrica a este Povoado, 
energizando de forma ecologicamente correta, no último dia 12/06/07 a VILA CARAÍVA 
em Porto Seguro - Bahia. 

Para a instalação da luz elétrica todos os cuidados necessários foram tomados no sentido 
de preservar o meio ambiente, como sempre desejou a maioria dos seus moradores. Para 
tanto, foram instaladas redes aéreas, subterrâneas e subaquáticas contando com 
acompanhamento arqueológico de acordo com as exigências do IPHAN, além de anuências 
prévias dos órgãos ambientais/públicos competentes (IBAMA, SEMARH, IPHAN, 
PREFEITURA, FUNAI e da MARINHA). 

A rede aérea dispõe de dois transformadores que foram instalados para atender a algumas 
casas de índios pataxós que não estão localizadas na reserva de Barra Velha.  

O vilarejo central foi atendido exclusivamente por ligação subterrânea no qual foram 
construídas quatro casas de lage com cobertura de telha cerâmica (com projeto 
arquitetônico compatível com a fachada dos imóveis vizinhos, para harmonizar com as 
construções locais desta Vila de pescadores ainda totalmente preservada) para armazenar 
os transformadores. Essas casas (cabines transformadoras) funcionam como subestações 
que não agridem a harmonia da exuberante paisagem deste local. Além disso, os padrões de 
entrada foram instalados dentro das residências, para evitar a descaracterização das 
fachadas. 

A rede subaquática, que atingiu uma extensão de 340 metros, foi construída atravessando 
o rio Caraíva (considerado a alma do povoado, uma vez que a vida dos moradores corre em 
função dele).  

Esta obra, que teve o seu traçado sem supressão de vegetação nativa, definido em conjunto 
com os órgãos ambientais e representantes da Vila, atende a 277 clientes e beneficia cerca 
de 1.100 pessoas da localidade. Para tanto, foram investidos R$2.954.287,82, recursos 
aplicados na construção de 1,59 km de rede aérea (0,7 km primária e 0,89 km secundária), 
5,9 km de rede subterrânea (1,7 km primária e 4,2 km secundária), 340 m de rede 
subaquática, instalação de 34 postes e 2 transformadores (parte aérea) e 4 cabines 
transformadoras (parte subterrânea).  

 

 

 

 

 

 

 


