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área em que será formado o futuro reservatório e 
o resgate de fauna.

Para acontecer o desvio do rio, serão imple-
mentadas as chamadas ensecadeiras (lança-
mento de rocha e argila). Essas estruturas te-
rão a função de barrar o trecho do rio em que 
será construída a barragem definitiva. Até o 
momento, as obras da hidrelétrica foram exe-
cutadas na margem direita do Ribeirão das  
Lajes (fora do curso natural d’água). 

No caso da PCH Paracambi, quando a obra es-
tiver concluída, as estruturas de concreto terão 
quase 29 metros de altura, o que equivale a um 
prédio de aproximadamente nove andares. A usi-
na terá capacidade instalada de 25 MW. 

Depois de um ano e seis meses de obras, a Pe-
quena Central Hidrelétrica – PCH Paracambi está 
preparada para iniciar uma das etapas mais im-
portantes na construção de uma usina hidrelé-
trica: o desvio do rio. A partir desta operação, o 
fluxo d´água do Ribeirão das Lajes passará obri-
gatoriamente por dentro das instalações da usina, 
de onde será gerada a energia, para em seguida 
retomar ao curso natural.

Essa alteração acontece num trecho do rio de 
apenas 200 metros. Porém, apesar da curta exten-
são, o trabalho para a conclusão dessa primeira 
etapa exige uma complexa operação de engenha-
ria, que será executada ao longo do mês de maio. 
Algumas ações preliminares ao desvio do rio já 
começaram a ser realizadas, como a limpeza da 

Para informações, ligue 0800 021 2533 ou acesse www.pchparacambi.com.br

N
Ã

O
 J

O
G

U
E 

ES
TE

 IN
FO

RM
AT

IV
O

 N
O

 C
H

Ã
O

PCH Paracambi prepara desvio do 
Ribeirão das Lajes
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Em abril, a PCH Paracam-
bi ganhou dois importantes 
canais de comunicação: a li-
nha 0800 021 2533 e o site. 
O primeiro é um canal direto 
de diálogo com a população, 
enquanto na página da web 
você encontra informações 
sobre o empreendimento e o 
andamento das obras, além de 
notícias sobre os programas 
ambientais e sociais que estão 
sendo desenvolvidos. Acesse:  
www.pchparacambi.com.br.

Poder público apresenta sugestões
Depois das reuniões com 

comunidades do entorno da 
PCH Paracambi para coletar 
sugestões sobre a utilização 
do reservatório que será for- 
mado com a barragem, foi a 
vez do poder público de Para- 
cambi participar do Pacuera 
(Plano Ambiental de Conser-
vação e Uso do Entorno do  
Reservatório Artificial). O en- 
contro aconteceu na Câmara  
de Vereadores, dia 25 de fe-
vereiro.

Caminhada contou com 170 participantes 

A 4ª caminhada ecológica do “Circuito Para-
cambicana”, evento promovido pela Secretaria de 
Cultura e Turismo de Paracambi, contou com o 
apoio da Lightger (PCH Paracambi). Os 170 par-
ticipantes percorreram 12 quilômetros em três 
horas, do bairro Saudoso até Ponte Coberta, atra-
vessando o bairro Floresta área de influência do 
empreendimento.

Cinema ao Ar Livre
A Lightger (PCH Paracambi) 

realizou mais uma edição do 
Cinema ao Ar Livre. A quarta 

Secretários municipais (à esquerda)
analisam mapa da PCH Paracambi 

sessão foi exibida no Km 9, em 
Paracambi, dia 26 de fevereiro. 
A comunidade escolheu  o filme 

“O Menino da Porteira”. Cerca 
de 200 moradores marcaram 
presença no evento.

Público se diverte em mais uma sessão de cinema  Família assiste ao filme na carroça
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Compromisso com a qualidade da água 
Uma das principais ações 

previstas no Plano Básico Am-
biental (PBA) da PCH Paracambi 
é o Programa de Monitoramento 
da Qualidade da Água.

Trabalho realizado antes 
mesmo do início das obras, em 
parceria com a Universidade 
Federal do Estado do Rio de 
Janeiro – Unirio. Porém, com  
a proximidade da operação  
de desvio do Ribeirão das  
Lajes, essas atividades foram 
intensificadas.

Nesta etapa, serão coletadas 
amostras da água a cada três 
horas.

O monitoramento da turbi-
dez é fundamental  para garantir  
a qualidade da água.

Sustentabilidade

Ribeirão das Lajes terá qualidade da água monitorada

Limpeza da área do lago
Com a operação de desvio do Ribeirão  

das Lajes, terá início a elevação gradual do  
nível d`água do reservatório da PCH Paracambi.  
Para tanto, é fundamental a limpeza total das  
áreas que serão inundadas, com a retirada de 

materiais orgânicos e inorgânicos. Ou seja,  
tem que haver a remoção da massa vegetal,  
além do recolhimento de qualquer resíduo que  
possa alterar a qualidade da água do futuro lago. 
Esse trabalho é realizado desde o mês de março.    

Monitoramento e resgate da fauna
Por conta do trabalho de supressão da 

massa vegetal, paralelamente, é realizado o 
resgate de fauna, que consiste no desloca-
mento dos animais para habitat semelhante 
em áreas próximas. 

Caso algum bicho seja encontrado ferido, 
a equipe encaminha para tratamento no Cen-

tro de Triagem do Ibama, em Seropédica, ins-
tituição com a qual a Ligthger firmou parceria.

A PCH Paracambi conta com uma equipe 
de veterinários e biólogos contratados para 
fazer o monitoramento da fauna. Esse acom-
panhamento acontece sazonalmente e conti-
nuará por dois anos após a conclusão da obra.
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“A gente deve sempre estar a favor do progresso”

Nesta edição, o espaço “A Co-
munidade Quer Saber” ouviu as 
dúvidas de Marli Gutierrez. Mo-
radora há 14 anos do Km9, no 
bairro Floresta, em Paracambi, 
Marli é a atual presidente da 
associação de moradores e quer 
saber:

A comunidade poderá utilizar 
o reservatório da usina?

A PCH Paracambi realiza reu-
niões junto à comunidade e 
ao poder público para elabo-
rar o projeto de utilização do 
futuro reservatório. O Progra-

O Espaço Comunidade traz 
um personagem que é uma 
lição de vida: Apadecir Viei-
ra, 87 anos de vida, 74 de 
trabalho. Técnico de refrige- 
ração industrial por ofício,  
Apadecir carrega consigo  
uma vitalidade contagiante. 
Ele trabalha há 17 anos na 
manutenção do frigorífico da  
Fazenda Coroado, em Para- 
cambi. Agora, com o encerra-
mento das atividades no local, 
que teve parte das terras com-
pradas pela Lightger,  Apade-
cir diz que chegou a hora de 
parar, feliz com as centenas 
de amigos que fez ao longo 
de mais de sete décadas de  
trabalho. 

Como o senhor vê a chegada 
da PCH Paracambi? 
A gente deve sempre estar a 
favor do progresso. Essa usina 
vai gerar energia elétrica e eu 

ma denominado Pacuera, si-
gla que representa Plano Am-
biental de Conservação e Uso 
do Entorno do Reservatório 
Artificial. Já foram realizadas 
quatro reuniões, três em Pa-
racambi (duas com a comu- 
nidade e uma com o poder 
público) e uma em Piraí com 
a comunidade. As sugestões 
recolhidas servirão como base 
para a elaboração do Plano  
Diretor que determinará o uso 
do futuro lago artificial. O 
diagnóstico será submetido à 
avaliação de órgãos ambientais.

Qual a extensão do reserva-
tório?
A extensão é de aproxima- 
damente 9 Km. 

A comunidade quer saber

sou do tempo em que se vivia 
sem luz. Sei como a vida era 
difícil. Pessoalmente, também 
foi bom. Repassei parte do 
que recebi da Lightger  para o 
meu filho comprar um terreno 
e construir uma casa em Ca-
caria. Já eu, vou voltar para o 
Rio para morar com a minha 
filha, que é médica. 
E o senhor está pronto para 
se aposentar? 
Apesar de já ser aposenta-
do, nunca deixei de trabalhar.  
Rodei esse País instalando fri-
goríficos. Os últimos 17 anos 
foram aqui na Fazenda Coroa-
do. Agora vou aproveitar para 
passear com a minha filha. Em 
julho vamos pra Europa.                                        

Marli quis saber sobre uso do 
reservatório  
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Apadecir trabalha há 17 anos na 
Fazenda Coroado    

Comunidade

PCH já realizou quatro reuniões do Pacuera 


