35 anos de história da Usina Jupiá
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A história da Usina Hidrelétrica Engenheiro Souza Dias, conhecida como Usina Jupiá, tem sua
origem na Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai (CIBPU), que reunia os Estados
de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São
Paulo, com o objetivo de estudar o desenvolvimento energético da região integrada pela Bacia
Paraná-Uruguai.
Na confluência do rio Tietê com o rio Paraná, a CIBPU identificou um grande potencial
hidrelétrico, o Salto de Urubupungá, e estudos relativos ao seu aproveitamento originaram o
projeto do Complexo de Urubupungá, que previa a construção de duas grandes usinas: Jupiá e
Ilha Solteira.
Em 1961, foi constituída a empresa Centrais Elétricas de Urubupungá S.A. (Celusa) –
sociedade de economia mista, controlada pelo governo de São Paulo, que em 1966 seria uma
das empresas formadoras da Cesp. A Celusa passava a ser responsável pela execução do
projeto de Urubupungá.
As obras do complexo foram iniciadas por Jupiá, no rio Paraná, entre os municípios de Três
Lagoas (MS), Andradina (SP) e Castilho (SP). O primeiro dos seus 14 grupos geradores entrou
em operação em 1969 e o último, em 1974.
Jupiá é considerada um marco do desenvolvimento tecnológico na construção de grandes
usinas, merecendo destaque a instalação, durante a obra, de centros de pesquisa como os
laboratórios de Hidráulica e de Solos e Concreto.
Para garantir infra-estrutura mínima para o empreendimento, a Celusa construiu um núcleo
urbano provisório na cidade de Três Lagoas, atual estado de Mato Grosso do Sul. A Vila Piloto
de Jupiá, como foi chamada, ficava distante dois quilômetros do canteiro de obras da usina e
tinha a forma de um disco, com cerca de um quilômetro de extensão e chegou a abrigar 15 mil
moradores, entre operários, engenheiros e profissionais das áreas médica, administrativa e
educativa. A Vila contava com escolas, hospitais, hotéis, centro comercial, igreja e cinema e
começou a ser desmobilizada em 1969, e seus habitantes transferidos para o núcleo urbano de
Ilha Solteira.
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