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PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES 
 
Seguindo as propostas debatidas nas reuniões da Câmara Temática da Duplicação da BR-101 do 
CODEMA – Conselho Municipal de Meio Ambiente, relacionamos abaixo os ítens que merecem 
atenção por parte da ANTT – Agência Nacional de Transporte Terrestre, e da AutoPista 
Fluminense S.A., quando da elaboração de NOVO PROJETO de implantação da referida rodovia 
que, seguindo o procedimento de licenciamento prévio, será novamente submetido à AUDIÊNCIA 
PÚBLICA na Cidade de Casimiro de Abreu, seguindo a solicitação feita no MANIFESTO 
protocolado no IBAMA sob o nº 02022.004715/10-08, e que se encontra inserido no Processo de 
Licenciamento nº 02001.007033/2008-61.  
 
O CODEMA apreciou, junto às comunidades locais envolvidas diretamente com a obra de 
duplicação, as propostas abaixo, levando ao seu conhecimento, tanto o projeto original quanto às 
atuais propostas, que foram ratificadas pelas mesmas comunidades, tendo suas sugestões acrescidas 
ao presente documento. 
 
O CODEMA primou por apresentar solução para TODAS as questões levantadas por populares, 
quando da realização das reuniões locais, procurando adequar, com bom senso, o custo-benefício 
das obras a serem executadas, porém sempre em benefício primeiramente do cidadão casimirense, 
seja pelas garantias constitucionais individuais de ir e vir, seja pelos aspectos sócio-econômicos 
relacionados a trabalho e renda da população. 
 
Desta forma, dividimos em 4 blocos as recomendações de alterações no projeto de duplicação da 
Rodovia Mario Covas BR-101, no trecho que compreende a área de influência do Município de 
Casimiro de Abreu, entre os km 190 e 215 da referida estrada. 

 
 
1. CIRCULAÇÃO DE TRÁFEGO LOCAL: 

1.1. Retornos planos no km 194+200:  
a. Atender a necessidade de acesso dos moradores de Boa Esperança à sede do distrito de 
Rio Dourado;  
b. Retorno da fábrica de água mineral ao sentido Campos da BR-101;  
c. Retorno para os moradores de Professor Souza e do Sapê que estejam se dirigindo a sede 
municipal, d. Retorno para os usuários e moradores do km 205,5 ao km 194 (sentido 
Campos), e do km 190 ao km 194 (sentido Rio).  

 
 
Caso a ANTT não aprove a construção de retornos planos, por norma de segurança, a opção 
seria a construção de RETORNOS EM ALÇAS DE VIADUTO, ou a utilização das 
elevações laterais como taludes de sustentação para vias de retorno, com pista elevada de 
transposição, no km 194+000. Este viaduto já foi sugerido no Projeto da ANTT-Autopista 
(destaque em azul Prancha DE-04-101/RJ-190-3-F01/303), porém não fez parte do PER. 
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1.2. Viaduto sobre a rodovia no km 199+150: 
a. Acesso de saída dos moradores do Distrito de Professor Souza (sentido Rio), com destino 
à sede municipal; 
b. Acesso plano de entrada para o Distrito de Professor Souza, (sentido Campos), atual 
roteiro dos transportes públicos e principal acesso dos moradores. 

 
 

1.3. Retorno plano no km 200+100: 
a. Retorno para acesso entrada dos moradores do Distrito de Professor Souza e do Bairro 
Sapê, vindo de Macaé e Rio das Ostras (sentido Rio); 
b. Retorno para os usuários e moradores do intervalo do km 194 ao 200 (sentido Campos).  

 
 
1.4. Retorno plano no km 208+200:  

a. Acesso dos moradores do Bairro Banana Passa à sede municipal, ainda dentro do 
Perímetro Urbano;  
b. Retorno para os moradores do Bairro Industrial que utilizem a saída da rua Retiro 
Saudoso;  
c. Retorno para os usuários e moradores do intervalo do km 206 ao km 208 (sentido Rio).  

 
 
Caso a ANTT não aprove a construção de retornos planos, por norma de segurança, a opção 
seria a construção de RETORNOS EM ALÇAS DE VIADUTO; 

 
 
 
1.5. Retornos planos e acesso a Aldeia Velha nos km 214+600 a 214+800: 

a. Acesso dos moradores e estudantes à pista sentido Rio, e retorno para acesso à pista 
sentido Campos, para chegar à sede de Casimiro de Abreu, onde freqüentam diariamente o 
comércio e as escolas;  
b. Acesso dos moradores e turistas vindo do Rio de Janeiro à localidade de Aldeia Velha;  
c. Acesso à pista sentido Campos, e retorno de acesso à pista sentido Rio, para os 
funcionários da APA DO RIO SÃO JOÃO;  
d. Retorno para os usuários e moradores do intervalo do km 236 ao 214 (sentido Campos) e 
do km 208 ao km 215 (sentido Rio).  
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Caso a ANTT não aprove a construção de retornos planos, por norma de segurança, a opção 
seria a construção de RETORNOS EM ALÇAS DE VIADUTO, no km 214+5. 

 

 
 

1.6. Viaduto nas pistas principais da BR-101, entre os marcos 206+100 e 206+300 (entre as Avenidas 
Indaiassu e Bandeirantes), com  agulhas de acesso de entrada e saída, e pistas laterais do km 204+800 ao km 
206+700, na Sede Municipal:  

A. Passagem direta dos usuários da BR-101 que estejam trafegando com destino a outras 
localidades, por pista elevada, cerca de 4,5 metros acima do atual nível do pavimento; 
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B. Acesso, por agulhas, dos moradores diretamente à zona central da cidade (sentido 
Campos), e ao Bairro Industrial (sentido Rio);  

 
 

C. Acesso sob o viaduto, pelo prolongamento da Avenida Indaiassú e da Avenida dos 
Bandeirantes, interligando as partes norte e sul da cidade, com o rebaixamento do pavimento 
de toda a extensão da antiga pista da BR-101 ao nível das ruas laterais existentes, permitindo 
também acesso à RJ-142;  
D. Acesso de pedestres, em nível e sob o viaduto, por calçadões alinhados com o Portal e 
com a calçada lateral à rodoviária;  
E. Retornos, acessados pelas agulhas e transpostos sob o viaduto, para os usuários e 
moradores do intervalo do km 215 ao 206 (sentido Campos) e do km 194 ao km 206 
(sentido Rio);  

 
 

F. Acesso, pela pista lateral norte, dos motoristas e moradores da RJ-142 em direção à BR-
101, transpondo sob o viaduto para acessar a pista sentido Campos;  
G. Acesso, pela pista lateral norte, dos motoristas e moradores à RJ-142, vindo no sentido 
Rio, com transposição sob o viaduto e acessando a pista lateral norte ;  
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H. Acesso, pela pista lateral norte, dos usuários, consumidores e trabalhadores das empresas 
do Distrito Industrial, e do Grupamento de Bombeiros;  
I. Acesso, pela pista lateral sul, dos usuários, consumidores e trabalhadores das empresas dos 
Loteamentos Pedro Bastos e Vista Alegre, postos de combustível e do Parque de Eventos 
Municipal;  
J. Instalação de área de estacionamento na porção sul da área sob o viaduto, para 
atendimento à rodoviária e demais usuários locais;  
K. Instalação de terminal rodoviário de vans e táxis na porção norte da área sob o viaduto, 
para atendimento à rodoviária e demais usuários locais;  
L. Alargamento da Rua Humberto Marinho, entre as Avenidas Indaiassú e Bandeirantes;  
M. Alargamento da pista lateral sul no trecho entre a rodoviária e a Rua Matias Neto;  
N. Abertura de acesso local ao Posto de Gasolina da entrada sul, entre a borracharia e a 
oficina elétrica, vindo da Rua Barão de Mauá;  
O. Implantação de sentido único nas pistas laterais nos trechos entre as agulhas de entrada e 
saída principais; 
 

 
 
 

2. TRAVESSIAS DE PEDESTRES: 

2.1. Implantação de passarela no km 192+500 defronte ao acesso a Boa Esperança; 
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2.2. Implantação de passarela no km 197+700 defronte ao acesso a Professor Souza; 

 
 
2.3. Implantação de passarela no km 201+400 defronte ao acesso ao Assentamento Visconde; 

 
 
2.4. Implantação de passarela no km 207+500 defronte a acesso local de veículos e pedestres da 

localidade Ribeirão e Banana-Passa; 
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2.5. Implantação de passarela no km 214+600 defronte ao acesso a Aldeia Velha; 

 
 
2.6. Esclarecimento se o viaduto proposto para o km 190+600 possui ciclovia e passagem para 

pedestres, na lateral das pistas elevadas. Caso positivo, esta passagem deverá ser protegida com mureta de 
concreto, para segurança dos pedestres e ciclistas. Se não houver previsão de passagem superior para 
pessoas, solicita-se a implantação de uma passarela independente, ao lado do trevo que consta na Prancha 
DE-04-101/RJ-190-3-F01/301. 

 
 
 
3. ACESSOS BLOQUEADOS OU INVIABILIZADOS: 

3.1. Manutenção do acesso à Rio Dourado no km 192+000, que atualmente atende a circulação de 
ônibus do Bairro Niteroi, sem o previsto “bloqueio”; 

3.2. Manutenção do acesso à propriedade rural do km 192+400; 
3.3. Manutenção do acesso ao Bairro Boa Esperança, do km 192+500; 
3.4. Alternativa de acesso a interdição do km 193+900, no caso de implantação de retorno com 

taludes, para atendimento à fábrica de água mineral Poeta; 
3.5. Manutenção do acesso à propriedade rural no km 194+700; 
3.6. Manutenção do acesso à propriedade rural no km 195+200; 
3.7. Manutenção do acesso à propriedade rural no km 195+700; 
3.8. Manutenção do acesso à propriedade rural no km 196+200; 
3.9. Manutenção do acesso à propriedade rural no km 196+700; 
3.10. Manutenção do acesso à propriedade rural no km 197+400; 
3.11. Manutenção do acesso à estrada de manutenção do SAAE no km 197+700; 
3.12. Manutenção do acesso à Professor Souza no km 199+200. Segundo o plano atual, haverá aterro 

de talude para sustentação da via duplicada, aterrando o atual principal acesso àquela localidade, do km 
198+700 ao km 199+200. Recomenda-se a utilização de muro de contenção ao aterro da nova pista, a 
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exemplo dos trechos entre os marcos km 198+480 e km 198+660, ao longo da mesma via em Professor 
Souza; 

3.13. Manutenção do acesso à propriedade rural no km 199+800, em local de indústria de água 
mineral já licenciada e em construção; 

3.14. Manutenção do acesso à propriedade rural no km 200+100; 
3.15. Manutenção do acesso à propriedade rural e ao Assentamento Visconde no km 200+400; 
3.16. Manutenção do acesso à propriedade rural no km 200+700; 
3.17. Manutenção do acesso à propriedade rural no km 200+950; 
3.18. Manutenção do acesso à propriedade rural no km 201+100; 
3.19. Manutenção do acesso ao Assentamento Visconde no km 201+400; 
3.16. Manutenção do acesso à propriedade rural no km 203+100; 
3.17. Manutenção do acesso à propriedade rural no km 203+500; 
3.18. Manutenção do acesso à propriedade rural no km 203+600; 
3.19. Manutenção do acesso à propriedade rural no km 203+800; 
3.20. Manutenção do acesso à Rádio Litoral no km 204+400; 
3.21. Manutenção do acesso à propriedade rural no km 204+500; 
3.22. Manutenção do acesso à propriedade rural no km 204+600; 
3.23. Abertura da saída da pista lateral à BR-101 e Parque de Eventos no km 204+800; 
3.24. Abertura da entrada para a pista lateral à BR-101 no km 204+800; 
3.25. Fechamento do acesso para pista lateral à BR-101 no km 205+400; 
3.26. Manutenção do acesso à vila residencial no km 207+400; 
3.27. Manutenção do acesso à estrada vicinal no km 207+500; 
3.28. Manutenção do acesso à vila residencial no km 207+600; 
3.29. Manutenção do acesso à propriedade rural no km 207+900, em ambos os lados; 
3.30. Manutenção do acesso à propriedade rural no km 208+300, em ambos os lados; 
3.31. Manutenção do acesso ao Condomínio Rural no km 208+600, em ambos os lados; 
3.32. Manutenção do acesso à propriedade rural no km 210+000; 
3.33. Manutenção do acesso à propriedade rural no km 210+200; 
3.34. Manutenção do acesso à propriedade rural no km 210+800; 
3.35. Manutenção do acesso à propriedade rural no km 210+900; 
3.36. Manutenção do acesso à propriedade rural no km 211+300; 
3.37. Manutenção do acesso à propriedade rural no km 211+600; 
3.38. Manutenção do acesso à propriedade rural no km 212+200; 
3.39. Manutenção do acesso à propriedade rural no km 213+400; 
3.40. Manutenção do acesso à Estrada dos Quarenta no km 213+400; 
3.41. Manutenção do acesso ao Distrito de Aldeia Velha no km 214+600. 
 
 
4. OUTRAS OBSERVAÇÕES: 

Conforme as observações do CODEMA, da Câmara Temática, e das sugestões colhidas durantes as 
reuniões realizadas nas comunidades, consideramos abaixo questões específicas de ocorrências de transtornos 
sociais, que viriam a decorrer da implantação do atual projeto, sem as reparações relevadas acima. Desta 
forma, cabe acrescentar ainda os seguintes destaques: 

 
4.1. Desconsideração de todo o complexo de interligação da RJ-142 com a BR-101, previsto do km 

205+800 até o km 206+700, incluindo acessos, contornos, retornos e elevados, conforme a Prancha DE-04-
101/RJ-190-3-F01/312. Neste trecho, a recomendação é da adoção de projeto de elevação da pista principal, 
com alinhamento das Avenidas Indaiassu e Bandeirantes, e agulhas de acesso às pistas laterais, com circulação 
sob o viaduto principal para veículos locais e em retorno, bem como pedestres e demais, como descrito no 
item 1.6 acima; 
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4.2. Reabertura da galeria pluvial e do bueiro celular no km 205+950, para renaturalização do Rio 

Branco (Zac-Zuc). O bueiro celular hoje existente sob a pista está assoreado, com sua capacidade de fluxo 
reduzida, mas permanece efetuando drenagem de parte do Rio Branco, que passa ao lado do Posto Texaco. 
Em época de chuvas intensas, esta retenção causa alagamento na margem do lado norte da rodovia; 
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4.3. Alargamento da galeria e do bueiro celular do Rio Indaiassu no km 206+500 para atendimento à 
vazão atual. A galeria recebe a drenagem lateral da rodovia, que acolhe toda a incidência pluvial sobre o 
asfalto e deságua por calhas nestas valas laterais. 

  
 
Estas valas deverão ser canalizadas com tubulação, poços de visita e ralos para captação, permitindo 

o aproveitamento da parte inferior do viaduto a ser implantado, como área de estacionamento e terminal de 
vans e táxis. O local da pista principal hoje existente seria escavado, rebaixando o greide ao nível das ruas 
laterais já existentes, para implantação da circulação entre a porção norte e a sul sem elevação. 

  
 
4.4. Instalação de lombadas eletrônicas nos kms 190+600, 192+450, 194+000, 197+700, 200+100, 

208+500 e 214+580, para segurança de motoristas e pedestres nos pontos de travessia e retorno, ao longo da 
BR-101. 

 
4.5. Previsão de instalação de 2 (dois) PÓRTICOS, sendo um no km 204-700 (sentido Rio de 

Janeiro), e o outro no km 206+800 (sentido Campos), com identificação da localidade de CASIMIRO DE 
ABREU, incluindo uma frase-tema (a ser definida) e informações sobre acesso à RJ-142 e ao centro da sede 
municipal. 

 
Este RELATÓRIO é preliminar, conforme aprovação popular por aclamação até a 9ª Reunião da 

Câmara Temática da Duplicação da BR-101, estando sujeito a outras anotações até a reunião do CODEMA, 
prevista para ser realizada no final do mês de dezembro de 2010, podendo haver alterações caso alguma 
sugestão ainda não tenha sido incorporada durante a análise dos mapas da rodovia, bem como a necessidade 
de outras passarelas. 

 
Casimiro de Abreu, 14 de dezembro de 2010. 

 
 

Mauro Melcher Goulart da Cunha 
Relator 


