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DISSERTAÇÕES

As modificações no 
trajeto do Paraibuna
ao longo dos séculos
Levantamento historiográfico feito pela mestre Camila Brasil relaciona o crescimento de Juiz de Fora às 
interferências no traçado do rio e abre debate sobre sua revitalização

Estabelecida ainda na antiguidade, a relação 

entre rios e cidades vem sofrendo com 

a urbanização um grande desgaste - de 

essenciais para o desenvolvimento do tecido 

urbano, os rios tornaram-se elementos de 

ruptura, fontes de conflitos e deterioração 

ambiental. Em Juiz de Fora (MG) não foi 

diferente. O rio de águas escuras que corta a 

cidade, o Paraibuna, mudou muito. Seus níveis 

de poluição são preocupantes, não há mais 

peixes e seu traçado foi alterado de forma 

bastante significativa, tornando suas curvas 

suaves e ajustadas ao concreto. O plano da 

natureza, contudo, era outro e pode ser visto 

na ilustração abaixo, elaborada com base em 

estudo feito pela pesquisadora Camila Brasil.

Interessada no resgate desse patrimônio, a 

mestre pelo Programa de Pós-Graduação em 

Ambiente Construído da Universidade Federal 

de Juiz de Fora (UFJF) realizou um levantamento 

histórico sobre o traçado do rio por meio de 

mapas antigos, planos diretores municipais, 

jornais, revistas e livros. Como em um quebra-

cabeça, transformou cada parte no todo, 

desenhando como seria o natural curso d’água 

no século XIX e suas posteriores alterações pelo 

homem. Na dissertação, também evidenciou as 

implicações, tanto positivas quanto negativas, 

dessas intervenções, chamando atenção para a 

importância de um planejamento que minimize 

os impactos no meio ambiente. Segundo a 

autora, o trabalho é inédito. “Há obras que 

tratam sobre as inundações em Juiz de Fora 

e muitas outras sobre a poluição das águas, 

mas nenhuma delas reúne as modificações do 

traçado.” 
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Para seu orientador, o professor da Faculdade 

de Engenharia da UFJF, José Alberto Barroso 

Castañon, a dissertação tem enorme valor no 

que diz respeito à recuperação de informações 

esquecidas ou perdidas da história de Juiz de 

Fora e, principalmente, à grande influência do 

rio Paraibuna no desenvolvimento da cidade. “O 

trabalho de Camila foi extremamente minucioso, 

retomando períodos e informações nebulosas, 

clareadas por ela.”

As intervenções no Paraibuna foram sempre 

pautadas pela tentativa de se evitar as 

enchentes e, apesar de promoverem grandes 

benefícios para a população, hoje iriam de 

encontro aos modelos urbanos e paisagísticos 

ideais para as cidades. A preservação da 

paisagem natural, além de contribuir com a 

qualidade de vida, constrói uma identidade 

própria do lugar. “Sabemos que não é mais 

aceitável pensar em retificar um rio, revestir seu 

leito vivo com calhas de concreto, e substituir 

suas margens vegetadas por vias asfaltadas, 

como uma alternativa de projeto para sua 

inserção na paisagem urbana”, explica a autora 

no trabalho. 

Ainda de acordo com Camila, Juiz de Fora 

adaptou o rio às suas necessidades, crescendo 

sem integrá-lo como elemento dinâmico da 

paisagem. Ela acredita que estudos de memória, 

como o dela, podem ser capazes de despertar 

o olhar da população e do poder público para o 

protagonismo do Paraibuna. “Grande parte das 

pessoas que passa pelas margens não percebe 

seu significado histórico, econômico e social para 

a formação da cidade.”

O PASSADO NA 
CONSTRUÇÃO DA 
PAISAGEM DE HOJE
O texto da dissertação atravessa os três séculos 

relacionando as transformações do Paraibuna 

ao crescimento da cidade. Mapas de ocupação 

da região, desde os primeiros assentamentos 

após a abertura do Caminho Novo (1707) até 

os dias atuais, foram elaborados por Camila 

com o sentido de evidenciar como a mancha 

urbana se estabeleceu ao longo do vale. Com as 

construções da Estrada União Indústria (1861) e 

da Estrada de Ferro D. Pedro II (1875), a mancha 

passa a se adensar, caminhando em direção às 

montanhas que cercam Juiz de Fora e também 

em direção à Zona Norte, cuja população deu um 

grande salto nas décadas de 1960 e 1970.

O estudo não poderia deixar de contextualizar 

os momentos econômicos e sociais de cada 

época para justificar as alterações do curso 

d’água. As primeiras delas foram observadas 

ainda em 1884, quando se inicia o período 

de industrialização da cidade. Intervenções 

corretivas foram promovidas com o intuito de 

solucionar os problemas urbanos de saneamento 

e os grandes pontos de alagamentos, já que 

Juiz de Fora sempre foi uma região bastante 

pantanosa. Aos poucos, essas áreas alagadiças 

foram aterradas, dando lugar às novas fábricas e 

às residências de trabalhadores recém-chegados 

à “Manchester Mineira”. Um dos exemplos é 

o local onde hoje se encontra a Praça Antônio 

Carlos e a Praça do Canhão (1). Bem próxima 

a um grande meandro do rio, a área sofria 

regularmente com suas cheias, sendo aterrada 

e vendida aos comerciantes da época por baixo 

custo.  

A primeira tentativa de um plano diretor do 

município aconteceu em 1893, quando a Câmara 

Municipal encomenda ao engenheiro francês 

Gregório Howyan o Plano de Saneamento e 

Expansão da Cidade de Juiz de Fora. Na época, 

o transbordamento das águas dos rios, em 

conjunto com as chuvas, causavam alagamentos 

nas áreas centrais da cidade. Como era costume 

jogar o esgoto nos cursos d’água, os dejetos 

se misturavam com as águas transbordadas 

gerando graves quadros de doenças. A proposta 

não pôde ser colocada em prática de imediato 

e os alagamentos continuaram frequentes até 

que uma grande inundação em 1940 motivou a 

elaboração de um novo plano - o de Defesa de 

Juiz de Fora contra as Inundações do Paraibuna. 

As medidas planejadas para modificar o 
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rio dentro do perímetro urbano incluíram 

dragagem, desmonte de rochas, escavações, 

aterros, proteção das margens, reconstrução 

e alargamento de pontes, desvio da Rodovia 

União Indústria e desapropriações. Também 

em 1940 tem início o projeto de construção da 

Avenida Brasil (2), localizada às margens do 

rio e chamada na época de Avenida Paraibuna. 

Para a retificação do rio e construção da via, 

diversas propriedades foram desapropriadas, 

fazendo com que as margens tivessem uma área 

de respiro. As mudanças, segundo a pesquisa 

de Camila, faziam parte do idealismo de um 

novo centro urbano, com avenidas e praças 

ajardinadas. Na década seguinte, em 1950, as 

intervenções tiveram prosseguimento com a 

conclusão da Variante Howyan (3), prevista 

pelo engenheiro francês ainda no século XIX. O 

amplo canal, que altera uma das curvas do rio, 

é reforçado com paredes laterais calcadas de 

pedra e percorre os bairros Costa Carvalho e Poço 

Rico. 

Já entre os anos de 1960 e 1970, as modificações 

ficam mais restritas à Zona Norte, com o 

estabelecimento de novas fábricas no local. 

Diversos pontos foram desviados e aterrados, 

principalmente ao longo dos bairros Jóquei Clube 

(4) e Distrito Industrial (5). Neste último, as 

correções atingem cerca de 30 quilômetros e 

visavam regular a vazão de água da barragem 

Chapéu D’Uvas. Até hoje acontecem inundações 

do Paraibuna na Zona Norte.

A autora cita ainda inúmeras obras, do 

passado e contemporâneas, que contribuíram 

para a configuração urbana da atual Juiz de 

Fora. Outros personagens também têm sua 

Camila Brasil: “Há obras que tratam sobre as inundações em Juiz de Fora e muitas outras sobre a poluição das águas, mas nenhuma delas 
reúne as modificações do traçado do rio Paraibuna” 

Em seu trabalho, a 
pesquisadora também 
evidenciou as implicações, 
tanto positivas 
quanto negativas, 
dessas intervenções, 
chamando atenção 
para a importância de 
um planejamento que 
minimize os impactos no 
meio ambiente 
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MAIS

importância registrada, como os engenheiros 

Francisco Saturnino Rodrigues de Britto e 

Lourenço Baeta Neves, que propuseram em 

1915 o Plano de Saneamento de Juiz de Fora; 

Francisco de Paula Bicalho, responsável por 

dar prosseguimento ao plano de Gregório 

Howyan; e Itamar Franco, que promoveu a 

canalização do córrego central, transformado-o 

em via: a Avenida Independência, atual Avenida 

Presidente Itamar Franco (6).

Para a pesquisadora não há dúvidas de que 

Juiz de Fora e o Paraibuna seriam bastante 

diferentes sem as intervenções. “O processo 

de crescimento da cidade altera diretamente 

a hidrologia, a morfologia e a qualidade da 

água, afetando toda uma estrutura das 

funções do rio. E, por outro lado, sem as 

modificações, a distribuição dos efluentes ficaria 

comprometida e a disposição dos logradouros, 

da mancha urbana, teria outro formato. É a 

proximidade com o curso d’água que direcionou 

a configuração espacial da cidade ao longo da 

história.” 

PERSPECTIVAS
O estado do rio Paraibuna hoje é crítico, 

justamente no trecho em que ele passa por Juiz 

de Fora. Seu Índice de Qualidade da Água (IQA), 

que leva em conta fatores como oxigenação, 

temperatura, presença de coliformes e resíduos, 

é considerado ruim e está na faixa entre 26 

e 50. Para ser classificado como bom, o IQA 

deveria ser superior a 70. A mesma realidade 

atinge grande parte dos rios do país. O rio das 

Velhas, que cruza Belo Horizonte, possui 800 

quilômetros de área degradada, contando com 

esgoto de 2,3 milhões de pessoas, lixões nas 

suas margens, areais clandestinos e ocupação 

irregular. Além do esgoto, o rio das Velhas possui 

um alto índice de substâncias tóxicas, segundo o 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam).

O Tietê, em São Paulo, apesar de ainda em 

condição bastante ruim, começa a colher 

resultados do plano de revitalização iniciado em 

1992. Duas das quatro fases do projeto já foram 

executadas, permitindo a redução de cerca de 

160 quilômetros na mancha de poluição e o 

reaparecimento de peixes em trechos afastados 

do centro. A intenção é que o índice de coleta e 

tratamento do esgoto chegue a 100% em 2024.

Exemplo mundial, a revitalização do 

Cheonggyecheon, que corta a cidade de Seul 

(Coreia do Sul), demorou bem menos que isso 

para ser concluída. Em apenas quatro anos, foi 

possível promover a despoluição do rio, retirar 

uma autoestrada construída para cobrir seu 

curso, criar parques e recuperar grande parte 

da vegetação. As obras, além de devolverem 

a região aos moradores, contribuíram para 

modificar até mesmo a temperatura de Seul 

que, na área revitalizada no canal, caiu em média 

3,6°C em relação a outros locais da cidade. Para 

o professor José Alberto Castañon, já existe uma 

consciência global de que não há sobrevivência 

das metrópolis sem a participação de seus rios.

Resguardadas as devidas proporções, Juiz de 

Fora pode caminhar neste sentido, se houver 

um esforço contínuo das gestões municipais, 

tornando o Paraibuna uma prioridade da agenda 

política. Criado em 2006 e com orçamento atual 

de R$ 130 milhões, o Programa de Revitalização 

Urbana e Recuperação Ambiental do rio 

Paraibuna passou por várias interrupções, mas 

pode este ano tomar corpo com a instalação de 

redes interceptadoras e a construção de uma 

nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), 

na região Sudeste. A previsão é de que, em dois 

anos, seja possível aumentar de 10% para 65% 

o índice de esgoto tratado na cidade e, em cinco 

anos, chegar à totalidade do tratamento.

Em uma segunda etapa, ainda sem data 

definida, o projeto prevê a revitalização 

paisagística e o reflorestamento das margens 

do rio em 20 quilômetros lineares - um grande 

ganho em qualidade de vida para a população 

que já adota as calçadas estreitas e irregulares 

de suas margens para a prática de corrida e 

caminhada. “É chegada a hora de começarmos 

a ver o Paraibuna, não só como partícipe do 

esgotamento dos efluentes, mas, também, 

como um ‘ser vivo’ e componente da cidade, tão 

importante que, sem ele, a cidade não existiria”, 

avalia o professor Castañon.

É esta também a percepção da pesquisadora 

Camila Brasil. Para ela, é importante que 

a população esteja envolvida no projeto 

de revitalização, entendendo seu papel na 

preservação do meio ambiente.  “A ação 

integrada do poder público, de técnicos, 

ambientalistas e da população faz-se não só 

urgente, como imperativa. Sem a articulação 

dos muitos atores que têm interesses e 

preocupações diversas sobre o espaço urbano, 

deixaremos que muitos rios urbanos percam sua 

função primordial de alento à vida comunitária 

para serem vistos como vilões numa história em 

que são mais vítimas do que algozes.”

As intervenções no 
Paraibuna foram sempre 
pautadas pela tentativa 
de se evitar as enchentes 
e, apesar de promoverem 
grandes benefícios para 
a população, hoje iriam 
de encontro aos modelos 
urbanos e paisagísticos 
ideais para as cidades


