
PEQUENAS 
CENTRAIS
HIDRELÉTRICAS 

WWW.GRUPORIALMA.COM.BR

PRODUZINDO ENERGIA LIMPA  
PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL

PCHs

Rialma S.A



PRODUZINDO ENERGIA LIMPA 
PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL
O Grupo Rialma iniciou suas atividades há 35 anos atuando no setor 
agropecuário. Nos anos 80, passou a operar no transporte de grãos e 
no ramo de reflorestamento. Mas foi na década seguinte que descobriu 
a vocação para o mercado de produção de energia limpa e renovável, 
passando a desenvolver estudos e projetos energéticos, como a 
implantação de suas próprias Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs).

Construiu, nos anos 2000, o Complexo Santa Edwiges, com três PCHs, 
localizado nos municípios de Mambaí e Buritinópolis (GO), sendo as 
PCHs Santa Edwiges II e Santa Edwiges I as primeiras construídas no 
estado. Santa Edwiges III, inaugurada em 2009, teve sua obra concluída 
em apenas oito meses. 

Em 2012, outras duas usinas construídas pela Rialma entraram em 
operação comercial: as PCHs Pontal do Prata e Santo Antônio do 
Caiapó. Juntas, as cinco PCHs têm potência instalada suficiente para 
gerar aproximadamente 70 MW de energia limpa, que chega hoje a 
cerca de 27 municípios.

Atualmente, o Grupo também passou a investir em estudos e projetos 
voltados para implantação de energia eólica na região nordeste do 
Brasil, buscando, a exemplo das PCHs, soluções viáveis que atendam 
a necessidade energética de cada região, respeitando e preservando o 
meio ambiente.

Em reconhecimento a seu trabalho, a Rialma foi  
agraciada em 2015 com o Certificado de Destaque 
Ambiental, concedido pelo Jornal do Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo a um seleto grupo de 
empresas que vêm assumindo o compromisso com o 
desenvolvimento sustentável e aplicando, no dia a dia, 
boas práticas ambientais.
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O João mora em uma cidade bem pequenininha com 
a família. A mãe dele é uma costureira de mão cheia e 
sonha em abrir uma confecção para vender seus lindos 
bordados nos quatro cantos do País. O pai do João 
trabalhou muitos anos na fazenda do Seu Joaquim, 
mas foi demitido há mais de um ano por conta do baixo 
rendimento da fazenda e continua desempregado.

Você sabe o que todos esses sonhos têm em comum? 
Nenhum deles se tornou realidade porque ainda não chegou 

energia suficiente para a cidade continuar crescendo!

O João tem vários sonhos, mas a situação na cidade dele 
não está nada fácil. Não tem emprego nem para o pai, 
quem dirá para ele. Parece que nada vai para frente por lá 
e ninguém consegue descobrir o porquê.

A confecção  
que a mãe do João tanto 
sonha não sai do papel.

O Seu Joaquim, 
que é muito amigo 
do pai do João, até 

tentou construir um 
pivô central na 
fazenda para 
aumentar a 
produção...  
não deu. 

O vizinho  
deles queria 

abrir um 
frigorífico 

tempos atrás, 
mas acabou 

desistindo.

O Dr. Paulo sempre 
quis construir um 
hotel bem chique 

no centro da cidade 
para receber 

melhor os 
visitantes, mas, 

no final, não 
conseguiu. 

A ELETRICIDADE É A ENERGIA 
QUE MOVE NOSSOS SONHOS

A cidade do João precisa de mais energia. Mas de onde 
será que ela vem?
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VOCÊ SABE O QUE É E COMO 
FUNCIONA UMA PCH?
Existem várias formas de se produzir energia elétrica. Queima 
de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear, luz e calor do sol, até 
mesmo o vento e o movimento das águas de um rio são capazes de 
gerar eletricidade. É isso que faz uma Pequena Central Hidrelétrica 
– a PCH. Olha só como é simples:  

MAS E A ÁGUA, PRA ONDE FOI?
A água não é consumida: 100% dela é 
devolvida ao rio e pode ser usada normalmente 
depois. Até mesmo para abastecer outra PCH 
instalada mais a frente.

Depois de um estudo longo e 
cuidadoso para não prejudicar 
o meio ambiente, a água do rio 

é represada por barragens.

O vertedouro e as comportas 
controlam o nível  da represa, 
que pode inclusive ser usada 
para turismo depois. Se chover 

muito, o excesso de água passa 
naturalmente e segue seu curso, 
evitando alagamentos. 

A água 
represada 
entra com 
grande pressão 
num conduto e segue 
em direção às turbinas, 
responsáveis pela 
geração de energia.

A turbina é 
formada por 
várias pás. A 

água passa por 
elas, girando cada uma, 
acionando o gerador 
da usina. Isso é o que 
transforma a energia 
mecânica em elétrica.

Um transformador aumenta a 
tensão da energia, permitindo 

que ela viaje pelos fios e chegue 
às casas, prédios, escolas, lojas e 

hospitais, levando conforto, segurança e 
desenvolvimento.

As Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) são a alternativa 
perfeita para cidades como a do João, que fica bem próxima 

de um rio. Elas produzem energia elétrica limpa e renovável por 
meio do movimento das águas, possiblitando o desenvolvimento 

dessas cidades e preservando o meio embiente.
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O GRUPO RIALMA INVESTE  
EM DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL NO BRASIL
Você sabe qual é a chave de um futuro próspero para o João e as 
próximas gerações? O desenvolvimento sustentável. Sabendo disso, a 
Rialma construiu as primeiras Pequenas Centrais Hidrelétricas de Goiás, 
localizadas nos rios Piracanjuba, Buritis, Rio da Prata e Caiapó. Juntas, 
as cinco usinas geram aproximadamente 70 megawatts de energia 
limpa e renovável, que chega hoje a cerca de 27 municípios. Entre eles, 
Cavalcante, São João d’Aliança, Alto Paraíso e Teresina de Goiás.

A Rialma desenvolve diversas atividades de conservação 
do meio ambiente em todas as suas PCHs, como 
reflorestamento da área em torno do reservatório, 

monitoramento da água, dos animais e dos peixes, evitando 
o assoreamento e protegendo toda a cadeia biológica que 

tem ligação direta ou indireta com a água do rio.
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GOIÁS

RIO TOCANTINZINHO: 
INVESTIMENTO EM ENERGIA 
LIMPA PARA A REGIÃO
Por meio de inúmeros estudos que vêm sendo realizados nos últimos 
15 anos pela Rialma, foi possível identificar mais de 20 pontos 
onde poderiam ser instaladas PCHs iguais a essas na Bacia do Rio 
Tocantinzinho, em Goiás. 

MAIS ENERGIA  
LIMPA E RENOVÁVEL  
      PARA TODOS

Para minimizar ao máximo os possíveis danos ao meio ambiente, o 
projeto final prevê a construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas em 
apenas seis aproveitamentos identificados no Rio Tocantinzinho, nas 
proximidades dos municípios de Colinas do Sul, Niquelândia, São João 
d’Aliança e Alto Paraíso de Goiás.

Esse rio corre numa região muito carente do estado que não 
consegue se desenvolver por diversos problemas. Talvez, 

principalmente, pela falta de energia elétrica.

A área alagada equivale à cheia do rio no período de 
chuvas. Juntas, as seis usinas terão capacidade para gerar 
mais de 180 megawatts – energia suficiente para abastecer 

todos os municípios da região.

BOM SUCESSO 
Reservatório: 2,08 km² 

Potência:  27 MW

HARMONIA
Reservatório: 2,42km² 

Potência: 30 MW

COLINAS 
Reservatório: 11,64 km² 

Potência: 25,50 MW

RENASCENÇA
Reservatório: 2,92 km² 

Potência: 26 MW

CONCÓRDIA 
Reservatório: 8,58 km² 

Potência: 30 MW

SERRANA BELA
Reservatório: 3,6 km² 
Potência: 50 MW
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VERDADES E MITOS SOBRE 
O PROJETO
O Rio Tocantinzinho corre a uma distância média de 30 quilômetros do 
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, na extremidade da área de 
preservação ambiental que fica ao seu redor – a APA Pouso Alto.

No entanto, tem muita gente desinformada dizendo por aí que as PCHs são 
uma grande ameaça para a Chapada. Que vão acabar com as nascentes 
e cachoeiras, enfraquecer o turismo na região e até mesmo provocar a 
extinção do pato-mergulhão, uma espécie de ave raríssima. Mas como 
isso é possível se não tem nenhuma PCH sequer prevista no parque e a 
distância da mais próxima é de pelo menos 15 quilômetros da Chapada?

Ao contrário do que dizem, o projeto não prevê o alagamento de 
nenhuma cachoeira e preserva todas as nascentes próximas das PCHs. 

A maioria das pessoas ainda confundem as PCHs com as grandes usinas 
hidrelétricas, como Serra da Mesa e Belo Monte, que alagam áreas enormes 
e, por esse motivo, têm grande impacto ambiental. Mas as PCHs são bem 
diferentes e infinitamente menores que as usinas de grande porte.

A cachoeira das Pedras Bonitas, por exemplo, ficaria a mais 
de um quilômetro de distância da PCH Colinas.

A DIFERENÇA ENTRE O REMÉDIO  
E O VENENO É A DOSAGEM

Outra diferença importante é que a energia produzida pelas 
PCHs fica na região. Não é por acaso que elas são consideradas 
internacionalmente uma fonte alternativa de energia limpa e renovável, 
além de barata. 

O reservatório de uma PCH como Colinas – a maior das 
PCHs previstas para o Tocantinzinho – é 148 vezes menor 

que o da usina Serra da Mesa. Ou seja, menos de 1%. O de 
uma PCH como Bom Sucesso chega a ser 892 vezes menor. 

A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem.

O pato-mergulhão, avistado no Rio dos Couros, também está seguro, 
já que as PCHs previstas nessa região estão entre as que foram 
eliminadas do projeto, justamente para preservá-lo.
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MAIS PCHS=MENOS TÉRMICAS
Para se ter uma ideia, enquanto a energia de uma PCH é vendida por 
cerca de R$ 150,00 o MW/h, a mesma quantidade de energia produzida 
pelas termelétricas é vendida por até R$ 1.400 reais. Isso significa que 
chegamos a pagar quase dez vezes mais caro por uma energia suja. 

Além de ser uma fonte não renovável, a queima de combustíveis 
fósseis emite uma grande quantidade de poluentes que tem 

aumentado perigosamente o efeito estufa.

Só de ICMS, será repassado quase R$ 1 milhão por mês aos 
municípios envolvidos durante toda a vida, impulsionando a 

economia e melhorando a vida de quem vive na região.

MAIS ENERGIA, EMPREGOS 
E OPORTUNIDADES
Benefícios das PCHs na região:

• Fonte de energia limpa, renovável e barata 
• Zero poluição
• Impulso na economia 
• Novas oportunidades de negócios
• Dois mil empregos diretos/indiretos
• Impostos: mais de um milhão por mês a mais  

para os municípios envolvidos

É por isso que o Grupo Rialma vem investindo há 17 anos no 
desenvolvimento sustentável do Brasil, produzindo energia limpa para 
quem mais precisa: o João, a família dele, os vizinhos, o Seu Joaquim, o 
Dr. Paulo e... VOCÊ.

PCH: boa opção tanto para o meio ambiente como para 
o bolso do consumidor.
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