
Foi dada a partida para as 
obras de construção da Pequena 
Central Hidrelétrica - PCH - 
Paracambi. O empreendimento  
é um projeto da Lightger S. A., 
empresa do grupo Light, em  
parceria com a Companhia 
Energética de Minas Gerais 
(Cemig). A usina terá capacidade 
de gerar 25 megawatts de 
energia, o equivalente  para 
atender a uma cidade de 120 
mil habitantes, e abrange os 
municípios de Paracambi, Piraí 
e Itaguaí.

A previsão é que a usina 
esteja pronta até o final de 2011  
e, nos próximos dois anos, du- 
rante a construção, envolverá  
cerca de 300 trabalhadores 
com prioridade para a mão de  
obra da região. Estão previstos 
treinamentos para moradores da  
cidade. Duas grandes empre- 
sas são responsáveis pelo 
trabalho no canteiro de obras: 
a Orteng Equipamentos e Sis- 
temas Ltda e a Construtora Que- 
bec, que formam o Consórcio 
Construtor de Paracambi (CCPA). 

 Prioridade com o  
meio ambiente

O que é uma 
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Usina contratará 
mão de obra local 
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As obras da PCH Paracambi devem ser concluídas em dois anos
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O que é uma Pequena Central Hidrelétrica?
Pequenas Centrais Hidrelé- 

tricas (PCHs)* são usinas com 
capacidade para produção 
entre 1 e 50 megawatts e a  
área total do reservatório de  
água é de, no máximo, 3  km².  
Por terem pequeno porte e  
estarem próximas do consumi-
dor, as PCHs reduzem o custo  
de transmissão e aumentam a 
estabilidade do fornecimento  
de energia elétrica. Outra van- 
tagem é que esses projetos têm 
reservatórios menores, dimi- 
nuindo o impacto ambiental.

Este  tipo  de  hidrelétrica  é  
utilizada principalmente em ri- 
os de pequeno e médio portes. 

A usina terá capacidade 
instalada de produção de  
25 MW e o reservatório 
terá 2,37 km². O lago  
que será formado poderá  
ser usado pela população  
e para isso será elaborado  
um Plano Diretor com a  
participação da sociedade.

Haverá um trabalho in- 
tensivo para proteção e  
recuperação ambiental do  
solo, monitoramento da  
água e reflorestamento no 
entorno do reservatório.

A PCH Paracambi

Terraplanagem da PCH Paracambi à margem do Ribeirão das Lajes 

* “A Lei 11.943/09 (conversão da MP 430) que, entre outros aspectos relevantes, 
elevou o limite de potência para obtenção de uma Autorização de Pequena Cen-
tral Hidrelétrica de 30MW para 50MW.”

USINA HIDRELÉTRICA TÍPICA
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Eduardo Cesário, do CCPA

Foi aberta a inscrição de tra-
balho para moradores de 
Paracambi e região?

Eduardo Cesário - Ainda 
estamos em fase de implanta-

ção do escritório na região. O 
período de contratações será a 
partir de março de 2010.
Como será feito o treinamento 
dos trabalhadores e quando 
começam os cursos?

Vamos realizar parcerias 
com as prefeituras e os cursos 
devem começar até março 
deste ano.  
Que profissionais serão neces-
sários durante a obra?

Utilizaremos, por exemplo, 
pedreiros, armadores, soldado-
res e carpinteiros.
Quando será o pico da obra 
em termos de quantidade de 
trabalhadores?

Eduardo Cesário - O maior 
número de trabalhadores no 
local deve ocorrer em meados 
de 2010.

O consórcio CCPA, res-
ponsável pela construção da 
PCH, vai priorizar a mão de 
obra local e, para isso, serão 
realizados treinamentos para 
trabalhadores da região. O 
coordenador do Consórcio, 
Eduardo Cesário, responde 
nesta entrevista algumas 
dúvidas da população.

Trabalhadores reunidos no canteiro de obras

Consórcio dará prioridade para 
contratação local



Expediente

Programas na área ambiental trazem
benefícios para a população
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Muito antes de dar início às 
obras da PCH, o projeto já tinha 
como prioridade o Meio Am-
biente. Tanto que, em março  
do ano passado, foi assinado 
um convênio entre a Light 
e a Prefeitura de Paracambi,  
chamado “Desenvolvimento 
Sustentável em Agricultura e 
Meio Ambiente”. O objetivo da 
parceria, que foi implementada 
pela ONG Onda Verde, foi mos-
trar para a população, por meio 
de palestras e oficinas, a im-
portância dos recursos hídricos 

próprios, da biodiversidade e  
da Mata Atlântica. Também 
foi realizado um programa, 
coordenado pela Secretaria de 
Agricultura, em que moradores 
plantaram verduras e legu-
mes para consumo próprio. O 
excedente foi vendido para o 
comércio local. 

Laboratório de 
Paracambi é o único 

da Baixada

A Lightger também patro-
cinou os investimentos para a 
construção em Paracambi do 

laboratório de análise de po-
tabilidade da água, o único da 
Baixada Fluminense. No local, 
são realizados 18 tipos de análi-
ses, como, por exemplo, colifor-
mes totais e pH da água (acidez). 
A capacidade é de realização de 
120 análises mensais.

A maior procura para os 
serviços de análise de potabi-
lidade da água vem do poder 
público (prefeitura, escolas e 
hospitais), empresas privadas, 
como a própria Light, e, prin-
cipalmente, dos moradores das 
zonas rurais. 
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Laboratório de análise de potabilidade da água, em Paracambi

Luiz Queiroz na plantação de aipim
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