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Alternativas para Rodo-Anel Microrregional de Juiz de Fora 

 

Atualmente, a Microrregião de Juiz de Fora encontra dificuldades 

logísticas devido à falta de um anel rodoviário. Os custos de 

transporte aumentam proporcionalmente a diminuição da qualidade 

de vida nesta porção da Zona da Mata. É um problema estrutural 

que não encontra articulação política adequada para ser 

resolvido. Os recursos que tem vindo para esta Região têm sido 

gastos em projetos equivocados que visam apenas à especulação 

imobiliária: caso da Ligação BR040-MG353 do DER proposta nas 

cabeceiras e várzeas da Represa Dr. João Penido e da BR440 a 

apenas 5 metros da Represa de São Pedro. Utilizam a Barragem de 

Chapéu D´uvas como justificativa para estas arbitrariedades, com 

licenças ambientais questionáveis, interferindo negativamente 

nas possibilidades de reservas hídricas com água de classe 

especial (potável) para as gerações futuras.  

 

No momento em que os recursos financeiros são escassos, não 

podemos deixar que as administrações públicas desperdicem 

dinheiro em projetos de grande impacto ambiental e com riscos 

para a saúde pública, principalmente quando existem alternativas 

de traçado (locacionais) melhores. 

 

As propostas para se resolver definitivamente o problema do 

Rodoanel Microrregional de Juiz de Fora já foram estudadas por 

duas equipes da Prefeitura de Juiz de Fora e abandonados pelas 

últimas administrações. Para mostrar que existem opções de menor 

custo e que evitariam impactar ou desativar os nossos principais 

mananciais, foram estudadas até o momento três opções: 

 

- Alternativa I: estudada pela Prefeitura de Juiz de Fora; 

- Alternativa II: proposta 1 do NAGEA / UFJF; 

- Alternativa III: proposta 2 do NAGEA / UFJF; 

 

 

Este documento foi redigido com o objetivo de chamar a atenção 

das autoridades e concidadãos que tem interesse na Microrregião 

de Juiz de Fora com reflexos positivos diretos sobre as 

Microrregiões de Ubá e Cataguases e indiretos sobre o restante 

da Zona da Mata mineira. 
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1 – Alternativa I: estudada pela Prefeitura de Juiz de Fora 

  

A primeira equipe responsável pelo “Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano” de 1996 - executado na primeira 

gestão do atual Prefeito de Juiz de Fora – escreveu nas páginas 

de 82 a 101 os textos extraídos na íntegra abaixo (PDDU, 1996, 

pág 82): 
 

“A implantação da Via Remonta ...(MG-353 até o acesso norte) 

constitui um projeto de fundamental importância para o 

desenvolvimento urbano e para a disciplina do trânsito na 

cidade”. 

 

“Durante os estudos iniciais da Via Remonta, que visa ligar 

os Setores Noroeste e Nordeste, procurou-se evitar um traçado 

próximo à Bacia Hidrográfica da Represa Dr. João Penido, 

pelas pressões indesejáveis (adensamento, poluição e 

desmatamento que uma obra desta natureza pode causar)”. 
 

Na página 101, temos a confirmação da idéia do Anel Rodoviário 

de Juiz de Fora (PDDU, 1996, pág 101): 

 

“O projeto da Via Remonta está também sendo considerado para 

fazer a ligação dos Setores Norte e Noroeste com o Sudeste, 

através da via em estudo que conectará a BR-267, na RU 

Floresta, com a MG-353, que comporá um “anel rodoviário” no 

Município”. 
 

Percebe-se a preocupação da equipe do antigo IPPLAN com relação 

à necessidade de outra via para ligar a MG-353 a BR-267.  
 

Esta via irá aparecer no segundo estudo da PJF denominado 

“Plano Estratégico da Cidade de Juiz de Fora” publicado 

em março de 2000.  
 

Na página 48 deste estudo são previstas as “ações para promover 

obras para melhorar os acessos à cidade”. No item 2.1.2.1 está 

listado o projeto “Interligação dos bairros Grama e Barbosa Laje 

através da Remonta”. O item 2.1.2.3 revela pela primeira vez a 

“Interligação das rodovias BR-267 e MG-353 através do contorno 

Leste”. 

Na página 50 tem-se a descrição da Via Remonta (Plano 

Estratégico, 2000): 

 

“Implantar via de interligação entre a MG-353 e o Acesso 

Norte, através da região da Remonta, permitindo o 

deslocamento entre a MG-353 até a BR-040 a partir do Trevo de 

Caxambu, independente das vias urbanas saturadas, 

constituindo-se em um trecho do futuro Anel Rodoviário da 

Cidade.” 
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Na página 51 tem-se a descrição do Contorno Leste (Plano 

Estratégico, 2000): 

 

“Construir via de interligação entre a BR-267 (região da 

Floresta) e a MG-353 (região da Grama), permitindo 

deslocamentos entre as duas rodovias, independente de 

utilização das vias urbanas atuais Permitirá ainda, através 

da conexão com a Via Remonta proposta, acesso à BR-040 e à 

BR-267 (sentido Sul de Minas). Esta via, juntamente com a Via 

Remonta, permitirá a circulação entre as rodovias BR-267, MG-

353 e BR-040, totalmente independente da atual malha viária 

urbana de Juiz de Fora, constituindo-se no futuro Anel 

Rodoviário da cidade.” 

 

Atualmente, podemos encontrar em recortes de jornais, opinião de 

funcionário importante da SETTRA relativa à Via Remonta na 

reportagem “Caminhões cortam Centro e sobrecarregam avenidas” 

(Tribuna de Minas, Renata Brum, 08/05/2009):  

 

“Ainda de acordo com a Setop, entre as novas propostas em 

estudo, visando a evitar os danos ambientais, uma é terminar 

a estrada no Acesso Norte, transpondo o Rio Paraibuna. 

Segundo o subsecretário de mobilidade urbana da Settra, 

Carlos Eduardo Meurer, o órgão municipal está em contato com 

o DER-MG para que este projeto seja aprovado.” 

 

“O ideal seria que a estrada desembocasse próximo à BR-267, 

no Santa Lúcia, fazendo transposição do Paraibuna e da linha 

férrea. Assim, o trânsito com destino à BR-040 passaria por 

fora da cidade, resultando na ampliação da vida útil do 

sistema viário da área central.” 

 

A Via Remonta teria uma extensão de aproximadamente 9 km, saindo 

do Trevo da BR267 no 4º GAC, passando pela área da Remonta, a 

uma distância segura da Represa Dr. João Penido e da Mata do 

Krambeck (poupando a Represa e a Mata), atingindo a MG353 na 

altura do Hospital Dr. João Penido (km 72), totalmente fora da 

área urbana de Juiz de Fora. Para evitar desapropriações no 

trecho incial, poder-se-ia projetar um viaduto sobre a Linha 

Férrea e o Rio Paraibuna. As áreas cortadas por esta proposta 

são rurais e não possuem ocupação imobiliária, evitando o 

impacto social e alto custo das desapropriações (vide propostas 

na Figura 3). 

 

O Contorno Leste é uma vicinal totalmente trafegável. O Trecho 1 

já foi estudado no Plano Estratégico de 2000, saindo do Km 81 da 

BR267 no Bairro Floresta até o Km 1,3 da MG350 em Filgueiras com 

cerca de 20 km. Nesta localidade, seria melhorada a Rodovia já 

pavimentada que liga Filgueiras até a MG353 na altura do 

Hospital Dr. João Penido. Os Perfis destas duas alternativas 

podem ser conferidos com rampas menores que 8% (Figuras 1 e 2). 
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Figura 1 – Perfil da Via Remonta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 – Perfil do Contorno Leste (Trecho 1). 

 

O custo aproximado destas duas Rodovias segundo valores médios 

cobrados pelos Batalhões de Engenharia de Construção (BEC) do 

Exército Brasileiro para Rodovia Pista Simples com acostamento 

em terreno ondulado: 
 

Custo aproximado da Via Remonta: 

Viaduto na região do 4º GAC = 3 milhões 

Via Remonta = 9 km x 2 milhões / km = 18 milhões 

Custo do Cortorno Leste (Trecho 1): 

Contorno Leste = 20 km x 2 milhões / km = 40 milhões 
 

Custo Total Via Remonta + Contorno Leste (Trecho 1) = 61 

milhões.  

Comparando com os 113 milhões da BR440, percebe-se o grande 

desperdício de recursos públicos para criar mais problemas. 
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Figura 3 – Proposta de Anel Rodoviário I:PDDU (1996) e  

Plano Estratégico de Juiz de Fora (2000). 
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2 – Alternativa II: proposta 1 do NAGEA / UFJF 

 
O NAGEA – Núcleo de Análise Geo-Ambiental da UFJF é formado por 

equipe de professores, pesquisadores, técnicos e alunos de 

várias universidades públicas. É um Núcleo de Pesquisa 

registrado no Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento 

(CNPQ) e fornece apoio para o Curso de Especialização em Análise 

Ambiental da UFJF. Maiores detalhes no site 

www.ufjf.br/analiseambiental. 

 

A equipe do NAGEA percorreu em campo nos últimos meses várias 

alternativas de traçado para auxiliar na definição do necessário 

Rodo-Anel Microrregional de Juiz de Fora. 

 

Além de não concordar com a BR440, este Núcleo deu suporte ao 

Ministério Público Estadual do Estado de Minas Gerais - 

Promotora Thais Lamim Leal Thomaz – representante deste 

Ministério na Unidade Regional Colegiada da SUPRAM Zona da Mata 

sediada em Ubá, contra a Ligação BR040-MG353 proposta pelo DER 

nas cabeceiras e várzeas da Represa Dr. João Penido. 
 

Nas suas propostas, o NAGEA incluiu além da Via Remonta e do 

Contorno Leste (Trecho 1), a Via Paula Lima–EMBRAPA – que é 
outra opção à Ligação do DER aprovada de forma não adequada no 

COPAM. É uma outra opção também à Via Remonta, considerada área 

militar. Este Anel II ainda inclui o Contorno Leste (Trecho 2).  
 

A Via Paula Lima–EMBRAPA ou Via Apolinária é uma estrada 
vicinal já trafegada em quase toda a sua totalidade. Com cerca 

de 30 km, ela sai da BR040 no Km 764 (localidade de Paula Lima) 

cerca de 10 km da Barreira do Triunfo. Este trecho da BR040 

encontra-se praticamente duplicado, só faltando barreira física 

central (defensa ou canteiro) e acostamento. Entre a BR040 em 

Paula Lima e a MG133 na altura da EMBRAPA Gado de Leite, a 

estrada só tem um trecho que está fechado ao tráfego na Fazenda 

Apolinária com cerca de 4 km. A Vila Ribeirão São José é a única 

área com alguma ocupação. O final desta Via é na MG133 km 44, 

cerca de 1,5 km do Trevo de Coronel Pacheco, evitando as 60 

curvas da MG353 e a perigosa Serra do 12 (km 68 da MG353).  

 

As rampas máximas encontradas neste trecho aproximam-se dos 10% 

permitidos nas rodovias Pista Simples para áreas rurais 

onduladas. Contudo, o greide da Rodovia Final poderá ser 

modificado para valores máximos de 8%, atendendo as 

características das rodovias desta Região. Nos casos de rampas 

mais contínuas (extensão maior que 300 metros), pode-se projetar 

terceira faixa para os veículos pesados. Para exemplificar, a 

Av. Independência entre a Maternidade Terezinha de Jesus e o 

Viaduto de Acesso a UFJF tem rampa de 13%. 

http://www.ufjf.br/analiseambiental
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Figura 4 – Perfil 

Altimétrico da Via 

Apolinária 
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A Via Apolinária poderá ser melhorada em termos de traçado e 

perfil, diminuindo a extensão de 36 km por estradas 

vicinais para 30 km. Ela contorna a Bacia Hidrográfica da 

Represa Dr. João Penido por fora, não oferecendo risco para 

nosso principal manancial e permitindo grande vida útil para o 

Anel Noroeste – Nordeste de Juiz de Fora, conforme a Figura 5. 
 

O Contorno Leste (Trecho 2) é uma rodovia vicinal já 

existente totalmente trafegável com 8,8 km, sendo outra opção de 

Anel Rodoviário Leste de Juiz de Fora a partir do Bairro 

Filgueiras. Ele se conecta com o Trecho 1 e evita a Estrada de 

Filgueiras até o Hospital Dr. João Penido e o trecho pior da 

MG353 (Serra do 12), chegando no Km 60 da MG353 a cerca de 4,5 

km do trevo de Coronel Pacheco.  

 

O custo aproximado destas duas Rodovias segundo valores médios 

cobrados pelos BECs (Exército Brasileiro): 
 

Custo aproximado da Via Apolinária: 

Via Apolinária = 30 km x 2 milhões/km = 60 milhões 

Custo do Cortorno Leste (Trecho 1 + Trecho 2): 

Contorno Leste = (20 km + 9 km) x 2 milhões/km = 58 

milhões. 

Total da Via Apolinária + Contorno Leste(completo)= 118 

milhões. 

 

Esta Proposta de Anel Rodoviário II do NAGEA supera 

financeiramente a Proposta já estudada pela Prefeitura 

formada pela Via Remonta e Contorno Leste (Trecho 1) com 

custo de 61 milhões. Seria uma opção no caso de haver 

dificuldades de negociação com o Exército Brasileiro quanto 

à área da Remonta. Válido ressaltar que o custo desse 

Rodoanel ainda ficaria menor que os custos da BR440 (113 

milhões) + Rodovia de Ligação BR040-MG353 do DER (47 

milhões), totalizando 160 milhões. Ainda teríamos uma 

economia de 42 milhões, fora o custo social e ambiental. 
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Figura 5 – Proposta de Anel Rodoviário II: NAGEA / UFJF. 
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2 – Alternativa III: proposta 2 do NAGEA / UFJF 

 

A Via Paula Lima–EMBRAPA 2 é uma estrada vicinal com ótimo 
estado de rolamento e trafegável em toda a sua totalidade. Nos 

trabalhos de campo do NAGEA, foram encontrados até 

caminhões circulando por esta Rodovia Vicinal. 
 

Com cerca de 42 km, ela também sai da BR040 no Km 764 

(localidade de Paula Lima), desviando-se da anterior na direção 

da Usina até uma Ponte Rodoviária de acesso a Piau. Sem 

atravessar esta Ponte, a Via segue até a Fazenda Apolinária e 

bifurca para esquerda seguindo estrada vicinal já existente. 

Esta opção de traçado não passa por Piau (evitando impacto 

social), seguindo pela Vila Ribeirão São José até a MG133 km 44, 

cerca de 1,5 km do Trevo de Coronel Pacheco (Figura 7), 

coincidindo com a mesma chegada da Via Paula Lima–EMBRAPA 1. 
 

A pior rampa encontrada neste trecho foi de 10,84%, 

perfeitamente atenuada através do Projeto de um novo Greide. 

Correções de traçado e de greide tornariam esta estrada um 

Rodoanel Estratégico para várias cidades, induzindo o 

desenvolvimento para áreas rurais abandonadas, aliviando a 

pressão sobre os centros urbanos, principalmente Juiz de Fora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6 – Perfil da Via Paula Lima – EMBRAPA 2. 
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O custo aproximado destas duas Rodovias, segundo valores médios 

cobrados pelos BECs (Exército Brasileiro): 
 

Custo aproximado da Via Paula Lima-EMBRAPA 2: 

Via Paula Lima-EMBRAPA = 42 km x 2 milhões/km = 84 milhões 

Custo do Cortorno Leste (Trecho 1 + Trecho 2): 

Contorno Leste = (20 km + 9 km) x 2 milhões/km = 58 

milhões.  

Total da Via Paula Lima-EMBRAPA 2 + Contorno 

Leste(completo)= 142 milhões. 
 

Esta Proposta de Rodoanel Microrregional III do NAGEA terá 

o custo dezoito milhões menor que a BR440 (113 milhões) + 

Ligação BR040-MG353 do DER (47 milhões), totalizando 160 

milhões de reais e diversos impactos sociais e ambientais 

que não foram contabilizados devido à falta de estudos: 

baseado na DN COPAM 74/2004 não foi feito EIA/RIMA nas 

propostas do DNIT e do DER/MG.  

 

Quais seriam os impactos previstos na fauna e na flora?  

 

Qual será o impacto na saúde pública e nos cofres públicos 

(tratamento mais caro) oriundo da piora na qualidade da 

água destas Represas?  

 

Qual será o custo para a sociedade, no caso de desativação 

das Represas de São Pedro e Dr. João Penido?  

 

Qual será o custo para a sociedade juizdeforana se houver 

problemas na Barragem de Chapéu D´uvas ou na extensa 

adutora ou nos sistemas hidráulicos de bombeamento, 

registros, válvulas, etc, ocasionando racionamento de água 

no futuro?  

 

É muito arriscado “rifar” estes dois mananciais e ficar 
dependente apenas de um manancial no futuro (Chapéu 

D´uvas), lógica inconcebível e irracional para os tempos 

atuais de supervalorização do recurso mineral água.  
 

A Represa Dr. João Penido é 

seguramente o maior patrimônio 

ambiental existente dentro dos limites 

territoriais de Juiz de Fora.  
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Os três Rodoanéis propostos neste documento terão as 

seguintes vantagens sobre as propostas do DNIT e do DER/MG:  

 
 

a) tornarão Juiz de Fora - de fato - uma metrópole 

indutora do desenvolvimento regional sem adensar os 

seus centros urbanos e evitando a favelização nas 

periferias; 

b) induzirão o crescimento das cidades da Microrregião 

para áreas rurais que precisam de investimento com 

reduzido impacto social;  

c) aliviarão a sobrecarga no sistema viário central de 

Juiz de Fora, aumentando a vida útil das Avenidas 

Deusdetch Salgado, Independência, Rui Barbosa, Rio 

Branco, Brasil, Juiz de Fora e outras vias arteriais; 

d) não oferecem nenhum risco as Represas de São Pedro e 
Dr. João Penido;  

 

 

A logística Porto Seco de Juiz de Fora e Aeroporto Regional 

Goianá - Rio Novo proporcionará novos rumos para a Zona da 

Mata mineira que ficará independente dos impostos do Rio de 

Janeiro e de Belo Horizonte, beneficiando Ewbank da Câmara,  

Santos Dumont, Lima Duarte, Piau, Chácara, Coronel Pacheco, 

Goianá, Rio Novo, Rio Pomba, Ubá, Visconde do Rio Branco, 

Viçosa, Bicas, São João Nepomuceno, Cataguases, Leopoldina 

e outros municípios, com impactos positivos diretos sobre 

as Microrregiões de Juiz de Fora, Ubá e Cataguases, enfim, 

rebatendo sobre toda a Mesorregião. 
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Figura 7 – Proposta de Anel Rodoviário III: NAGEA / UFJF. 
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Juiz de Fora, 20 de dezembro de 2010. 

 

 

Prof. Dr. Cézar Henrique Barra Rocha 

 

Engenheiro Civil – CREA 51.903/D 

Mestre em Engenharia de Transportes pela USP 

Doutor em Geografia pela UFRJ 

Professor do Curso de Engenharia Civil 

Professor do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental 

Professor do Mestrado e Doutorado em Ecologia 

Coordenador do Curso de Especialização em Análise Ambiental 

Coordenador Tutoria Esp. à distância Gestão do Meio Ambiente 

Líder do Núcleo de Análise Geo-Ambiental (NAGEA) 

Membro da ONG Programa de Educação Ambiental (PREA) 

 

Disciplinas Ministradas de 1995 até os dias atuais: 

 

Topografia para Geologia – 1995; 

Topografia e Aerofotogrametria – 1995; 

Estradas – 1996 até 2005; 

Topografia Avançada – 1996 até 2007; 

Projeto Geométrico Vias Auxiliado p Computador – 1997 até 1999 

Sistema de Posicionamento Global – 2003 – até dias atuais; 

Construção de Estradas – 2005; 

Geoprocessamento aplicado à Análise Ambiental – 2005 –   

Cartografia e GPS aplicado à Ecologia – 2008 -  

Topografia II – 2010 –  

 

Obs.: Maiores detalhes na Plataforma Lattes CNPQ: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=P7

43249  

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=P743249
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=P743249

