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Rio Paraíba do Sul 

Localização: 

Considerando sua nascente mais afastada da foz, o rio Paraíba do Sul nasce na Serra da Bocaina, 

no Estado de São Paulo, com o nome de rio Paraitinga, recebendo o nome rio Paraíba do Sul na 

confluência com o Paraibuna, na Represa de Paraibuna. Perfaz um percurso total de 1.137 km, desde a 

nascente do rio Paraitinga até a foz em Atafona (São João da Barra), no Norte Fluminense. 

Os principais afluentes do rio Paraíba do Sul são o Jaguari, o Buquira, o Paraibuna, o Piabanha, 

o Pomba e o Muriaé. Esses dois últimos são os maiores e deságuam, respectivamente, a 140 e a 50 

quilômetros da foz. Entre os subafluentes, está o rio Carangola, importante rio da bacia do rio Paraíba 

do Sul, posto que serve a duas unidades da federação, o Estado de Minas Gerais e o Estado do Rio de 

Janeiro. 

História: 

O médio vale do Paraíba foi a primeira grande região produtora de café no Brasil, com a economia 

baseada em latifúndios e no trabalho escravo. Com a perda da primazia na produção cafeeira para o 

oeste paulista, seguiu-se uma estagnação econômica, sucedida por sua vez, a partir da fundação 

da Companhia Siderúrgica Nacional, por um processo de industrialização que fez do vale uma das 

maiores regiões industriais do país. 

Potencial Econômico: 

 O próprio rio tem seu curso marcado por sucessivas represas, destinadas à provisão 

de água e eletricidade para as populações da bacia e também da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro. Em razão disso, o rio encontra-se hoje em estado ecológico crítico, com margens assoreadas e 

40% da sua vazão desviada para o Rio Guandu. Suas águas também são utilizadas para abastecimento 

industrial, preservação da flora e da fauna e disposição final de esgotos. 
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