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Corte Transversal BB

FASE 2.Trecho da linha do trem a ser enterrada e construção de fachadas ativas e conexões com os dois lados da linha férrea.

FASE 2:
Tendo em vista que essa proposta à curto prazo é a ponta de lança para se pensar todo o modelo de negócio e cidade do
século XXI, a transformação dessas áreas centrais e estruturantes da cidade passam pela reformulação do sistema ferroviário
e seu papel dentro do meio urbano. Para a segunda fase, à médio prazo, é necessário pensar o trem que hoje é exclusivamente de carga como transporte de passageiros. Assim como em outras grandes cidades, o trem de carga divide horários e
trilhos com o transporte de pessoas. Para potencializar essa etapa, no trecho do polígono central de Juiz de Fora o trem será
enterrado. Esse procedimento permitirá a criação de mais frentes de conexão com os dois lados da linha férrea. Permitirá
também a construção de uma grande praça de articulação entre o novo Terminal de Ônibus, a Estação de Trem e o Museu
Ferroviário. Todo esse conjunto permitirá um desenho de espaço público integrado e também garantirá maior segurança no
cruzamento em nível no que hoje é uma grande cicatriz urbana. Com a ativação dessas frentes da linha férrea, tendo a circulação de pessoas, atividades e mercadorias, os investimentos nessa fase de projeto seriam rapidamente absorvidos frente
aos gastos paliativos desembolsados anualmente nessa infraestrutura.
Assim como outras cidades mineiras que contam com crescimento econômico advindo do circuito das malhas, turismo de
compras e de lazer, Juiz de Fora passará a ter um Centro Urbano acessível pelo trem, com rotas e ruas comerciais, culturais e
turísticas. O projeto previsto pela MRS, concessionária responsável pelas linhas que atravessam a cidade, para um parque linear no entorno do Rio Paraibuna completaria esse triângulo central também se beneficiando com essa integração e costura
do lugar.

FASE 3:
Com a consolidação da área central e sua economia, à longo prazo é necessário desviar o trem de carga do núcleo urbano.
Os trens de carga que cruzam a cidade não possuem entrepostos de parada, não sendo necessária sua presença nesses
trechos centrais. A Câmara dos Vereadores já debate desde 2010 a possibilidade da construção de um Contorno Ferroviário
que possibilitaria a transposição desses ramais de carga para fora da cidade. Em 2019, a cidade de Juiz de Fora foi a recordista em acidentes urbanos na linha férrea dentre todas as ferrovias administradas pela empresa. Somente entre 2007 e
2013 a MRS investiu mais de 84 milhões de reais na tentativa de reduzir esses conflitos. A empresa investe anualmente em
vedações da linha férrea gerando muros, viadutos e enclaves danosos aos espaços da cidade. Nessa fase à longo prazo, o
projeto propõe o deslocamento dessa linha férrea para as margens da rodovia BR-040, onde existe a possibilidade geográfica e topográfica mais acertada e econômica. Esse contorno se iniciaria e encerraria em dois distritos industriais ao redor de
Juiz de Fora: Benfica e Matias Barbosa. Dessa forma, a cidade expandiria seu ramal de mobilidade urbana de transporte de
massa para todo o circuito ferroviário em seu interior, podendo investir em trens leves, menos ruidosos e mais seguros. Os
bairros adjacentes à essa linha de mobilidade expandida ganhariam novas frentes, ativação econômica e qualidade de vida,
assim como o projeto disparador da fase 1.
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Construção de Contorno Ferroviário para trens de carga. FASE 3.
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