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A bacia hidrográfica 

do rio Paraíba do Sul 

O rio Paraíba do Sul nasce na Serra da Bocaina, 

na cidade paulista de Areias, tem 1.150 

quilômetros de extensão, percorre 184 municípios 

entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Suas águas abastecem mais de 14 milhões de 

pessoas, sendo responsável pelo abastecimento 

de 80% da população fluminense. Suas águas 

abastecem também boa parte das 8.500 indústrias 

situadas em toda a bacia e tem uma enorme 

biodiversidade fluvial com 169 espécies de peixes.   





Início da extração de areia 

no Vale do Paraíba 
A mineração no Vale do Paraíba começou em 1949, em 

Jacareí, com o declínio da extração nos rios Tiete e 

Pinheiros. A extração se expandiu para São José na 

década de 1950. A partir da década de 1970, a mineração 

de areia passa a ser mais mecanizada e atinge também a 

várzea do rio Paraíba em Caçapava e Taubaté. A 

construção das barragens de Paraibuna (1978), Paraitinga 

(1977) e Jaguari (1973) fez com que a vazão do rio fosse 

artificialmente controlada, diminuindo o aporte de 

sedimentos ao rio, tendo como conseqüência à 

substituição gradativa da extração em leito pela extração 

de areia pelo sistema de cava submersa, a partir de 1973.  





A expansão do sistema de 

cavas 
A exploração de areia pelo sistema de cavas é ainda mais 

danosa do que a que retira areia do leito. Esse modelo de 

exploração cresceu muito na década de 1990, atingindo 

Tremembé e Pinda. Um decreto de 1989 que obriga a 

apresentação de um plano de recuperação para a área 

degradada nunca teve efeito. 

• Mineradores invadem áreas de agricultura de produção 

de arroz; 

• Há descumprimento das obrigações tributárias; 

• Sobra sonegação no setor, fraude e crimes contra a 

ordem tributária; 

• Descumprimento da legislação trabalhista.  





Os danos da mineração 

A extração desenfreada de areia do leito do rio Paraíba do 

Sul já obrigou a Companhia de Saneamento Básico a fazer 

uma barragem no curso d’água para recuperar altura da 

captação para que não faltasse o abastecimento de água. 

A lei proíbe a mineração em Áreas de Preservação 

Permanente imposta pelo Código Florestal, por resoluções 

da Secretária Estadual do Meio Ambiente, entre outras 

legislações ambientais. Contudo, não existe fiscalização e 

impera a impunidade para os crimes ambientais. Existe um 

passivo ambiental e fiscal gigantesco pela extração de 

areia no Vale do Paraíba. Há nas várzeas do rio Paraíba 

do Sul 230 cavas abandonadas com área de 2400 

hectares (equivalente a 2400 campos de futebol). 





A extração de areia em São 

José dos Campos 
A extração de areia em São José está proibida desde 1990, sendo os 

terrenos de várzeas do rio destinado exclusivamente à agricultura e à 

pecuária. Contudo, em 1993, a Secretaria municipal de Planejamento e 

Meio Ambiente permitiu que das 12 mineradoras que atuavam no 

município, 6 continuassem a exercer a atividade areeira, sendo 5 

realizando extração no leito do rio, e uma com extração por cava. 

Essas mineradoras não recuperaram as áreas degradas e outras 

mineradoras começaram a mineração de forma clandestina.   

  

São José dos Campos 

• 16 cavas (total) – todas desativadas  

• 10 cavas irregulares fora da ZM (Zoneamento Ambiental Minerário) 

• 2 cavas irregulares dentro da ZR (ampliadas)  

Área total das cavas: 990.495,00 m2 (99 hectares – o equivalente a 99 

campos de  

futebol. 





A luta contra a extração de 

areia na várzea do rio Paraíba 
Mesmo após comprovada a degradação ambiental pela 

extração de areia no município, os vereadores aprovaram 

uma modificação à Lei Orgânica, alterando o artigo que 

proibia a extração de areia na várzea. O artigo original 

proíbe a extração de areia no leito do rio Paraíba do Sul. 

“ARTIGO 259: As áreas de várzea serão destinadas 

apenas para a agricultura, evitando a especulação 

imobiliária, a construção de indústrias e os loteamentos”. 

Uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

publicada no último dia 7 de março, deferiu medida 

cautelar contra a modificação na Lei Orgânica pelos 

vereadores de São José. A extração volta a estar proibida 

e segue Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN). 





A preservação dos recursos 

naturais 
Universidades e institutos de pesquisa têm realizado estudos 

para o uso de materiais alternativos à areia natural (de rio). 

Além da areia proveniente de reciclagem de Resíduos de 

Construção e Demolição, materiais descartados pelas 

indústrias, como cinzas do bagaço da cana de açúcar e da 

casca de arroz, os resíduos da indústria de cerâmica e 

siderúrgicas tem se mostrado viáveis na substituição da areia 

natural e outros materiais utilizados na construção civil. O 

Parque Tecnológico poderia abrigar um centro de pesquisa 

sobre materiais alternativos à areia e outros insumos naturais 

utilizados na construção civil. Entretanto, o alto lucro da 

mineração à custa do meio ambiente ainda predomina nos 

interesses de exploração de areia. 
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