
“Aula cinco rios” – Prof. Pedro Machado 

 Rio Paraibuna = principal vetor de ordenamento territorial regional e urbano; 

 História de Juiz de Fora = história de estradas = seguindo o rio; 

 Caminho Novo (1709); Estrada de Rodagem do Paraibuna/Halfeld – Graminha/Rio 
Branco (1840); Estrada União & Indústria – Av. Getúlio Vargas (23/06/1861); 
Estrada de Ferro D. Pedro II/Central do Brasil (30/12/1875); BR3/BR040; 

 

1) Variante Howyan 

 Enchente 1940; 

 Paraibuna: retificado; seção trapezoidal: 33m/fundo e 52m/base maior, altura de 
4,10m; gradiente de 57cm/km; capacidade de 340m³/s; 

 Obras iniciadas em 23/02/1942, terminadas e inauguradas em 17/10/1950, no 
Governo do Prefeito Dilermano Cruz Filho; 

 

 

 



2) Usina Hidrelétrica de Marmelos 

 Usina de Marmelos Zero – complexo CME (05/09/1889); Bernardo Mascarenhas; 

 Energia para indústria e iluminação pública (250Kw/1.080 residências); 

 

3) União & Indústria 

 Joasal/Usina 4 (1950); 

 Vale profundo; 

 Rio/estrada/ferrovia; 

 Gradiente: eletricidade/reoxigenação; 

 

4) Matias Barbosa 

 Igreja do Rosário (1709?); 

 Registro do Paraibuna; 

 Ouro e café; 

 

5) Cotegipe 

 Confluência Paraibuna x Peixe; 

 Implicações da Resolução ANA 399/2004; 

 Areia; 

 

6) Hotel Vó Nina 

 Alfândega do Caminho Novo (posto fiscal/registro); 

 Encontro Preto x Paraibuna; 

 “Pedra do Paraibuna” (escarpa de falha/Guerra, 1980:172); 

 Pch’s Paraibuna; 

 Turismo; 

 

7) Pontal 

 Três rios (Paraíba do Sul, Paraibuna, Piabanha); 

 Usinas hidrelétricas x atividade turística (rafting); 

 Conflitos de usos x novas possibilidades; 



 

 

 

 

Grupos: tarefas/texto 

1) Ordenamento territorial (importância do rio no ordenamento da região/bacia e de 
Juiz de Fora; abertura de vias; urbanização x controle das águas; Variante 
Howyan); 

2) Morfologia da bacia do Paraibuna (planície x vale; vegetação; gradientes para 
aproveitamento hidrelétrico/reoxigenação); 

3) Aproveitamentos econômicos (usos econômicos das águas; usinas hidrelétricas; 
turismo; exploração de areia; cultivos; ocupação humana; usos e cobertura do solo; 
transformações na cobertura do solo); 

4) Modificação no enquadramento da bacia (hierarquia do rio e suas implicações; rio 
estadual x outorgas); 

 

 

 


