
Estrutura da hidrelétrica terá quase 27 metros de altura,  
aproximadamente equivalente a um prédio de nove andares

concluída a etapa de escavação. Com 12 metros 
de profundidade, em aproximadamente seis mil 
metros quadrados, foi realizada a fundação em 
rocha, em que camadas de concreto são aplicadas 
até que o terreno esteja pronto para receber as 
estruturas mais importantes da usina. 

Comparando com a construção de um prédio, 
é como se a base estivesse pronta para os próxi-
mos andares subirem. No caso da PCH Paracambi, 
quando a obra estiver concluída, o paredão de 
concreto que abrigará a estrutura da hidrelétrica 
terá quase 27 metros de altura, o equivalente a 
um prédio de nove andares. 
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PCH recebe primeiras estruturas

Quem chega ao canteiro de obra da Pequena 
Central Hidrelétrica (PCH) Paracambi já conse-
gue visualizar, em meio ao vaivém de centenas 
de máquinas e operários trabalhando, o projeto 
de engenharia da usina ganhando os primeiros 
contornos. O emaranhado de vergalhões é po-
sicionado para receber o concreto que pouco 
a pouco dá forma às principais estruturas da 
hidrelétrica.

Porém, esta é apenas uma etapa do complexo 
processo de construção de uma usina. Há exa-
tamente um ano, a PCH passou pelo período de  
terraplenagem. Ao longo do ano passado, foi 
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PCH Faz

Depois da visita do prefeito de Paracambi, Tarciso 
Pessoa, e do vice, Guilherme Leal, ao canteiro de 
obras da PCH Paracambi, no dia 26 de novembro, 
foi a vez de estudantes do curso de engenharia 
civil da Universidade Federal de Viçosa (UFV), 
Minas Gerais, conhecerem, no dia 14 de dezembro, 
como está sendo construída a usina. Essas foram 
as primeiras visitas técnicas às instalações da PCH. 

Visitas ao canteiro

Geraldo Marcus, engenheiro coordenador da E P da  
Lightger, explica aos estudantes etapas da obra

Equipe planta primeira muda no alto  
do morro, com a usina ao fundo

Pau-brasil, ipê, jacarandá... 
Um pau-brasil. Essa foi a primeira muda 

plantada pelo projeto de reflorestamento da 
PCH Paracambi para a área do entorno do 
futuro reservatório da hidrelétrica. Serão mais 
de 50 espécies de plantas nativas da Mata 
Atlântica, como embaúba, ingá, cedro. Até 2016, 
serão 282 hectares de floresta replantada. No 
momento, 15 moradores de Paracambi estão 
sendo contratados para trabalhar no projeto.

A terceira edição do Cinema 
ao Ar Livre aconteceu dia 20 
de novembro, no bairro Parque 
Primavera, em Itaguaí, quando 
o público pôde conferir o mais 
recente sucesso das telonas 
produzido pela Disney:Up 

O comerciante Edílson aprovou o evento na comunidade

Cinema em Itaguaí

Altas Aventuras. Cerca de 200 
pessoas assistiram ao filme. “Este 
tipo de evento é fundamental 
para nossa garotada ter acesso 
a uma forma de lazer diferente”, 
contou a presidente da Associação 
de  Moradores  do  Parque 

Crianças brincam no pula-pula  
antes da sessão de cinema 

Primavera, Eva Vilma Duarte. 
O morador e comerciante 
do Parque Primavera Edílson 
Silveira foi mais um a apoiar a 
iniciativa. “É importante para a 
comunidade. Está mais do que 
aprovado”, afirmou Edílson.
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Sustentabilidade

“Um momento histórico”
170 alunos são capacitados pela Lightger

O prefeito de Paracambi, Tarciso Pessoa, e o 
secretário de Desenvolvimento Econômico do 
município, Leonardo Toledo, marcaram presença na 
cerimônia de formatura dos 170 alunos dos cursos 
profissionalizantes promovidos pela PCH Paracambi. 
O evento aconteceu no Grêmio Recreativo Esportivo 
Social de Paracambi (Gresp), dia 4 de dezembro.

O prefeito Tarciso classificou a iniciativa 
da Lightger, de capacitar a mão de obra local, 
como um momento histórico para o município.  
“Paracambi vive a perspectiva da chegada de novos 
investimentos. A PCH faz parte deste movimento. 
A cidade está vivendo um momento histórico.” 
Para o secretário Leonardo, a parceria servirá de 
exemplo para a prefeitura firmar acordos com 
outras empresas que se instalarão no município.

Na primeira fila, o prefeito de Paracambi,Tarciso Pessoa (segundo à direita), e o gerente  
ambiental da PCH, Adalto Gomes (terceiro à esquerda) posam com formandos
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SOLDADOR MIG MAG

CUrSoS PromoVIdoS PeLa PCH

maquete da PCH em escolas

A PCH Paracambi passa a ter uma maquete. O 
trabalho foi apresentado, dia 4 de dezembro, no 
Grêmio Recreativo Esportivo Social de Paracambi 
(Gresp), em evento promovido pela Lightger. Nos 
próximos meses, a réplica da hidrelétrica (de 1,5 
metro por 1 metro) estará exposta num local perto 
de você. A proposta da companhia é montar uma 
exposição itinerante, que circulará durante todo o 
ano por escolas e prédios públicos dos municípios 
de Paracambi, Piraí e Itaguaí. As datas e locais serão 
agendadas e divulgadas para toda a população.         

O maquetista Luiz Augusto Santiago,  
65 anos, é morador de Paracambi
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Oportunidade em dose dupla

Nesta edição,  o espaço A 
Comunidade Quer Saber ouviu 
as dúvidas de Almi Custódio 
dos Santos. Nascido e criado em 
Cacaria, distrito de Piraí, Almi 
é presidente da Associação de 
Moradores local e quer saber: 

No período de chuvas, haverá 
problema de enchente?
O volume de vazão do rio 
será mantido o mesmo. A 
PCH é uma usina que opera 
no sistema “fio d’água”. Isto é, 
tem um pequeno reservatório, 
que praticamente não interfere 

Nesta edição, entrevistamos 
Avelino Magalhães Filho, morador 
do KM9, em Paracambi. Vizinho à 
usina, ele comprou há 13 anos o 
sítio em que vive. Ali, junto com 
a esposa Sandra, criou os cinco 
filhos (Sandro, de 21 anos, Lino, 
20, Marlon, 17, Carolina, 13, e 
Paulino, 8). Porém, para os mais 
velhos, era chegada a hora de ter 
um trabalho. Neste caso, a PCH 
trouxe algo especial: o primeiro 
emprego para Sandro e Lino, os 
filhos mais velhos de Avelino. A 
oportunidade chegou em dose 
dupla. 

O que representou esta opor- 
tunidade?
Avelino – São duas grandes 

coisas. Primeiro, era hora de 
eles entrarem no mercado de 
trabalho. Segundo, o fato de 
conseguir uma oportunidade 
ao lado de casa. Muitos por aqui 

nos níveis constantes do rio.  
A segurança e o meio ambiente 
são prioridades neste projeto.  

Como evitar a proliferação 
d e  i n s e t o s  d e p o i s  d o 
desmatamento da área do 
lago do reservatório?  
A Lightger já organizou o 
Projeto Básico Ambiental 
(PBA) para aplicar as técnicas 
mais adequadas de proteção 
e sustentabilidade ambiental. 
Assim, irá recuperar o solo 
e a paisagem alterados pela 
obra, monitorar a qualidade 

d a  á g u a ,  p r o t e g e r  a s 
margens do reservatório e 
eliminar potenciais focos de 
contaminação.

Segurança e meio ambiente como prioridade

Comunidade

a comunidade quer saber

têm que descer todo dia para o 
Rio ou mudar para outra cidade. 

Qual a profissão que eles 
aprenderam?
Avelino – O Sandro fez o curso 
de soldador que a PCH ofereceu 
e agora trabalha na obra como 
auxiliar de topografia. Ou seja, 
aprendeu duas profissões. O 
Lino deixou o quartel há pouco 
e conseguiu uma vaga como 
auxiliar de pedreiro. E tem o 
Marlon, que não trabalha na 
usina, mas vai participar do 
projeto de fotografia da PCH. 
Ganhou uma máquina e teve 
a orientação de um fotógrafo 
profissional. 

Almi quis saber se há  
risco de enchentes
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Avelino ao lado do filho  
caçula, Paulino


