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Obras da PCH Paracambi  
entram em nova fase

No canteiro de obras da PCH Paracambi, o solo é preparado 
para receber as primeiras edificações da usina

As obras da Pequena Central 
Hidroelétrica (PCH) Paracambi 
avançam. Depois do período de 
terraplanagem, os trabalhos 
estão na fase de escavação 
do solo para preparar as áreas 
onde serão construídas a “casa 
de força” e o “vertedouro” da 
usina. As duas instalações são 
fundamentais para o funciona-
mento de uma hidroelétrica. 

A casa de força é como 
se fosse o “coração” de uma 
hidroelétrica. É neste local 
que fica instalado o gerador 
de energia, que junto com a 
turbina, forma o que é cha-
mado de Unidade Geradora de 
Energia. A soma da capacidade 
de produção dessas unidades 
é que determinam a potência 
de uma usina. No caso da PCH 
Paracambi, juntas, as unidades 
responderão por 25 mega-
watts, o que é suficiente para 
atender a uma cidade de 120 
mil habitantes.

Já o vertedouro é uma 
estrutura de segurança im-
portante. Funciona como um 
canal artificial para regular 

o nível do  reservatório da 
hidroelétrica. O vertedouro 
é acionado cada vez que o 
fluxo da água está no limite 
operacional. Assim, as com-
portas (sistema de portas de 
aço gigantes) são abertas e a 
água é liberada para seguir o 
curso do rio.    

Além da casa de força e 
do vertedouro, existem outros 
equipamentos e instalações 

consideradas fundamentais 
no processo de geração de 
energia de uma hidroelétrica. 
Entre os quais, a barragem, a 
tomada d’água, as turbinas, 
os transformadores e as linhas 
de transmissão. Na medida em 
que essas etapas começarem a 
ser implementadas, o Informa-
tivo PCH Paracambi explicará 
a função de cada uma dentro 
da usina.



preservação do meio ambien-
te deve ser prioridade para os 
governantes do município. Ele 
não pretende mudar o estilo 
de vida: quer casar, ter filhos 
e criá-los no campo. A expe-
riência de fotografar o coti-
diano da região despertou um 
desejo, o de um dia ser um 
fotógrafo profissional. 

Cilhia Silva Neto (mais co-
nhecido como Silas), 35 anos, 
morador do Centro 
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Com o olhar de quem conhece
Durante a construção da 

PCH Paracambi será desen-
volvida uma série de proje-
tos junto à comunidade do 
entorno do empreendimento. 
Uma dessas ações é o Registro 
Fotográfico da região, com o 
olhar da própria população. 
Três moradores receberam 
uma máquina fotográfica e, 
com o equipamento na mão, 
o trio já está registrando o dia 
a dia em Paracambi. Os fotó-
grafos amadores estão rece-
bendo orientação de um pro-
fissional. Ao fim do projeto 
será realizada uma exposição 
com o material produzido. 

Conheça os novos fotógrafos:

Adelson Thiago da Silva Ro-
cha, 19 anos, morador da 
Fazenda Coroado 

Nascido e criado no meio 
rural, Adelson acredita que a 

Silas também é nascido e 
criado em Paracambi. Outra 
coisa em comum com a Adel-
son é a paixão pela natureza. 
No caso de Silas, a estreita 
relação com o meio ambiente 
foi fundamental para que ele 
exercesse o cargo que ocupa 
hoje, superintendente da Bri-
gada Florestal de Paracambi. 

Marisa Rocha Ferreira, 50 anos, 
moradora do Bairro Km9

Já a professora aposentada 
Marisa tem perfil diferente de 
Adelson e de Silas. De segunda 
a quarta-feira, ela é morado-
ra do bairro de Jacarepaguá, 
no Rio de Janeiro. Mas não 
abre mão de passar os outros 
dias da semana em Paracam-
bi. Pois, assim como Adelson e 
Silas, estar em contato com a 
natureza é o programa predi-
leto da pedagoga. Marisa e o 
marido têm um sítio há mais 
de 20 anos no bairro Km9. Marisa recebe instruções do fotógrafo profissional, Alaor Filho

Adelson procura o melhor foco Silas registra pontos históricos
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A qualidade da água 
do Ribeirão das Lajes é 
mais uma preocupação do 
projeto PCH Paracambi. A  
Lightger firmou parceria 
com a Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro 
- UniRio para realizar perio-
dicamente o monitoramen-
to da qualidade da água do 
rio. O trabalho começou a 
ser realizado antes do início 
da obra. 

Este programa é muito 
importante porque o Ribei-
rão das Lajes alimenta o re-
servatório do Guandu, que 
abastece a capital do estado 
do Rio e outros municípios. 

Preocupação com a qualidade da água

Ou seja, milhões de pessoas 
utilizam a água desse rio.

Antes do início das obras, 
o monitoramento acontecia a 
cada dois meses. No momento, 
a coleta é feita toda semana 
e em pontos acima e abaixo 
do local do canteiro de obras. 
Com isso, é possível ter uma 

amostra da influência da 
obra na qualidade da água 
do rio. Além dessas ações, 
a cada três meses, pesqui-
sadores da Unirio coletam 
amostras da água para re-
alizar uma bateria de testes 
ainda mais completa sobre 
a qualidade da água.

O gerente ambiental da PCH, Adalto Gomes, faz a coleta semanal

O cuidado com o meio am-
biente é prioridade na cons-
trução da PCH Paracambi. 
Vários programas vêm sendo 

Equipe trabalha para preservar a fauna

desenvolvidos neste sentido e 
o resgate de fauna (animais da 
região) foi uma das primeiras 
ações do empreendimento. 

Uma equipe de biólogos e  
veterinários resgataram a- 
nimais (anfíbios, aves e ma-
míferos) do local. Eles foram 
conduzidos para ambientes 
similares aos que viviam.

Os animais encontrados 
com algum tipo de ferimento 
foram encaminhados para 
tratamento no Centro de  
Triagem de Animais Sil-
vestres do Ibama (Cetas), em 
Seropédica.  

A próxima ação da equi- 
pe de resgate de fauna 
acontecerá na região onde 
será formado o lago da 
hidrelétrica.

Anfíbios, como rãs e sapos, estão entre os animais mais encontrados no resgate



Expediente
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Trabalho arqueológico resgata a 
história da região

O que os arqueólogos têm 
a ver com a construção de 
uma usina hidrelétrica, uma  
obra complexa que envolve 
engenheiros e profissionais 
de áreas afins? A explicação é  
simples: a Lei Federal 3.924  
determina que empreendimen-

tos de grande porte realizem  
o levantamento arqueológico 
da área do entorno dos 
projetos. Trata-se de um tra-
balho delicado, que permite 
resgatar a história da região  
e é uma importante contri-
buição da PCH Paracambi  

para os registros da memória 
do município. 

Por meio de escavações, 
o s  a rq u e ó l o g o s  p o d e m 
encontrar objetos utilizados 
pela população que habitou  
a região no passado. O mate-
rial encontrado é estudado 
para montar uma espécie 
de quebra-cabeça, capaz de  
contar em detalhes como se 
vivia há décadas ou mesmo 
séculos.

Na PCH Paracambi, o traba-
lho começou a ser feito antes 
mesmo do início da obra. Um  
primeiro relatório já foi elabo- 
rado e encaminhado ao Insti-
tuto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan).  
Na área estudada, foram loca- 
lizados 11 sítios arqueológicos.

No momento, os pesqui-
sadores trabalham no sítio 
arqueológico batizado pelos 
pesquisadores como Ribeirão 
das Lajes II, na Estrada S-2, no 
bairro Km9. Os arqueólogos, 
no entanto, têm enfrentado 
alguns problemas na área de 
estudo, como a invasão de 
gado para pastar exatamente 
no ponto das escavações. 

Pedimos a colaboração da 
população para que possamos 
realizar o trabalho de resgate 
com sucesso.

Trabalho no sítio arqueológico Ribeirão das Lajes II


