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UFF - Volta Redonda

GUIA À CIDADE



Terminal Rodoviário

Biblioteca Municipal Raul de Leoni

Local do Evento
Atenção!!!

Há dois campi da UFF em Volta Redonda, estaremos no Aterrado!

UFF- Universidade Federal Fluminense
 R. Des. Ellis Hermydio Figueira, 783 - Aterrado, Volta 
Redonda - RJ, 27213-145.
Há dois campi, mas estaremos neste do Aterrado!

Biblioteca Municipal Raul de Leoni 
 R. Gen. Oswaldo Pinto da Veiga 
 Vila Santa Cecília, Volta Redonda 
 RJ, 27213-250

UFF - Aterrado

UBER: bem utilizado na cidade (não fora dela, porém)
TÁXIS: as duas empresas maiores são COOPERAÇO (33486000; 32121617; 981216700  e, 
pelo whatzapp, 981216767) e UNITÁXI (33470565 ou 33464905)



Como Chegar?
 Para chegar ao campus do Aterrado, basta ir para o ponto de ônibus acima da 
rodoviária. Os ônibus que param em frente a UFF são:

Vila Americana

Caviana
Rodoviária

Ponto de Ônibus

 Para chegar à Biblioteca Municipal do Aterado basta pegar qualquer ônibus que 
passe em frente ao campi e descer no Sider Shopping.
Saindo da rodoviária, basta pegar qualquer ônibus que vá para a Vila Santa Cecília e 
descer no Sider Shopping.

 Chegando ao Shopping, basta seguir a rua à direita e seguir dois quarteirões a 
frente.



Alojamento da Cúria de Volta Redonda no Arrozal

Rua Dona Isaura Rosa, 695 - Arrozal, 
Piraí - RJ, 27175-000.



PECULIARIDADES DA CIDADE:

 Volta Redonda está situada no Sul do Estado do Rio de Janeiro, no trecho inferior 
do médio vale do Rio Paraíba do Sul, entre as serras do Mar e da Mantiqueira. 

Área do município:182, 483 km²
Altitude:350 m a 707 m
Temperatura média compensada:21 graus 
Celsius
Clima:Mesotérmico, com inverno seco, verão 
quente e chuvoso e elevado índice de umidade: 
77%
Habitantes:260.180 (duzentos e sessenta mil e 
cento e oitenta)
Gentílico:volta-redondenseHistória

 Corria o ano de 1727, quando os jesuítas, após demarcarem a Fazenda Santa Cruz, na 
baixada que ainda hoje guarda este nome, cruzaram a Serra do Mar abrindo caminho para 
a colonização do Médio Vale do Paraíba. No ano seguinte foi aberta uma estrada ligando Rio 
de Janeiro a São Paulo.  Somente em 1744, no entanto, os primeiros desbravadores 
denominaram a curiosa curva do Rio Paraíba do Sul, de Volta Redonda, quando a região era 
explorada apenas por garimpeiros em busca de ouro e pedras preciosas. Grandes 
fazendas foram instaladas na região, com alguns nomes que se tornaram nomes de 
bairros, tais como Três Poços, Belmonte, Santa Cecília, Retiro e Santa Rita. Entre 1860 e 
1870 a navegação pelo Rio Paraíba do Sul viveu seu período áureo entre Resende e Barra 
do Piraí, quando D.Pedro II chegou à região, também. Barra Mansa e Barra do Piraí 
receberam os trilhos da Estrada de Ferro. Em torno de 1875, o povoado de Santo Antônio de 
Volta Redonda começou a ter grande impulso, contando perto de duas dezenas de 
estabelecimentos comerciais.
 As primeiras aspirações de autonomia do lugarejo surgiram em 1874, quando os 
moradores pleiteram a elevação do povoado à categoria de freguesia, sendo que apenas 
em 1926 Volta Redonda conseguira o seu estabelecimento denitivo como oitavo distrito 
de Barra Mansa. Com a libertação dos escravos em 1888, a decadência do Vale do Paraíba 
tornou-se visível, desestruturando a agricultura, que não se recuperaria mais 
        



satisfatoriamente.
        A situação de decadência somente seria revertida em 1941 quando se iniciou o ciclo de 
industrialização de Volta Redonda, escolhida como local para instalação da Usina 
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em plena II Guerra Mundial, marcando as bases da 
industrialização brasileira.
        Este interessante acidente geográco - a volta redonda - que havia sido berço de 
nações indígenas como a dos Purís e Acarís, exploradores, barões do café, escravos, 
barqueiros e agricultores, cedia lugar aos operários vindos das mais diversas regiões. Em 
17 de julho de 1954, após uma série de marchas políticas, Volta Redonda conquista sua 
emancipação, marcando um novo ciclo no desenvolvimento de sua história. Em 1973, o 
município foi considerado Área de Segurança Nacional, situação que prevaleceu até 15 de 
novembro de 1985, quando foram restabelecidas as eleições diretas para prefeito. 
Atualmente Volta Redonda está diante de uma nova realidade. A privatização da CSN 
constituiu-se um marco divisor, desencadeando novas situações, e novos desaos. Um 
destes desaos tem vindo a ser a instalação das mais diversas atividades econômicas no 
municipío, possibilitando o aumento da oferta de trabalho e gerando um impulso econômico 
diferente do que ocorrera quando da chegada da CSN e, mesmo depois, com a privatização. 
        A cidade é étnica e culturalmente diversa com dinâmicas próximas das encontradas 
nas grandes capitais. A formação da Universidade Federal Fluminense em Volta Redonda, 
composta pelo Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), pelo Instituto de Ciências 
Exatas (ICEX) e pela Engenharia Industrial e Metalúrgica de Volta Redonda (EEIMVR) que 
existe desde 1961,  tem vindo a colaborar intensamente para a ainda maior dinamização das 
atividades cidadãs.  

À esquerda, vista da CSN.



Vista do Rio Paraíba do Sul

Pontos Turísticos
 Volta Redonda encontra-se em situação privilegiada no que diz respeito a 
proximidade de cidades turísticas conhecidas nacionalmente, sendo a principal delas o Rio 
de Janeiro. Dentro outras podemos citar: Cabo Frio, Búzios, Angra dos Reis, Itatiaia e 
Penedo, Conservatória, Campos do Jordão, São Lourenço e Petrópolis. A presença da Usina 
Presidente Vargas, da CSN, com seus 5,1 km de extensão, torna-se área de interesse de 
visitantes de todo o país, atraindo para Volta Redonda cerca de 17 mil pessoas anualmente, 
gerando desenvolvimento e contribuindo para o turismo regional. As áreas de preservação 
ambiental que guardam uma porção da oresta da Serra do Mar e a presença de 
monumentos históricos que fazem parte da memória da cidade são os seus principais 
atrativos. Pormenorizamo-los:

Fazenda Santa Cecília do Ingá

        Transformada em Área de 
Preservação Ambiental é utilizada 
atualmente como horto para plantação 
de mudas usadas na urbanização e 
reorestamento da cidade.



Floresta da Cicuta

         É a representante da grande 
mata que antes recobria todo o município, 
sendo a mais soberba do Médio Vale do 
Paraíba. Precioso documento da ora 
primitiva a Floresta da Cicuta mantida pela 
CSN, tornou-se Área de Interesse Ecológico, 
tombada pelo Governo Federal como área de 
preservação permanente, patrimônio 
ecológico nacional. 

 Fundado em 1981 tem uma área verde de 
cento e cinquenta mil metros quadrados, com 
400 animais de 100 espécies distintas; 
brinquedos; quiosques, cantina, sanitários, 
galpão ecológico, pequeno museu com 
animais empalhados e formolizados; crânios e 
outros num total de 100 peças expostas, além 
de uma biblioteca e um amplo estacionamento 
de carros e motos. Fica na Rua 93-C, Vila 
Santa Cecília.

Igreja Santa Cecília

 Foi construída em 1943 pela 
CSN.

Zoológico Munipal



Memorial Getúlio Vargas

  Para eternizar a memória de Getúlio Vargas, o 
Memorial mantém a Exposição Permanente Getúlio Vargas 
que oferece à população a oportunidade de conhecer um 
pouco mais da história de uma das guras mais ilustres do 
período republicano no país. Na exposição, podem ser vistos 
objetos pessoais que pertenceram a Getúlio Vargas além de 
esculturas, fotos e painéis ilustrativos. Localizado na rua 23 
B, sem nº, Vila Santa Cecília.

Chaminé do engenho de açúcar

        Situado junto ao viaduto Nossa Senhora das Graças foi 
construído inicialmente para fazer parte das instalações do 
engenho de açúcar, o prédio do engenho foi demolido, porém 
a chaminé foi mantida por ter sido considerada marco 
histórico da cidade.

Memorial e Escultura Zumbi dos 
Palmares

        Situado na Vila Santa Cecília é 
composto por um anteatro e um 
salão de exposições. Sua utilização 
é voltada para manifestações da 
cultura negra e outros eventos da 
cultura geral. A escultura em 
homenagem a Zumbi dos Palmares 
foi concebida a partir de um 
concurso público realizado em 1989 
pela Secretaria Municipal de 
Cultura. A escultura é composta por 
três peças de aço produzidas pela 
CSN.



Igreja de Santo Antônio

        Em 1880 foi construída uma capela 
tipicamente portuguesa de estrutura 
pequena e não comportava o número de 
devotos do Santo Padroeiro da cidade. 
Este fato fez com que em 1955, a capela 
fosse demolida para iniciar a construção 
da atual Igreja.

 I ns ta l ada  em f ren te  ao 
Escritório Central da CSN em 
comemoração aos 50 anos da 
empresa, mede cerca de 12 metros 
de altura em aço corten, da própria 
CSN, e é uma homenagem aos 
operários que trabalharam na 
construção da Usina. Escultura  Casulo do Dragão

 Situada no Monte Castelo, junto ao 
trevo da VRD-01, desde sua inauguração 
vem provocando os mais variados 
comentários.  Suas formas podem 
signicar as curvas do Rio Paraíba, que 
deram origem ao nome da cidade, ou um 
dragão que está saindo de seu casulo para 
um grande salto.

Escultura: O arigó



Escultura Multidões

 Na Ilha São João composta por dois grandes murais com 36 metros cada um, 
representando duas multidões, uma olhando para a outra na visão do autor. Foram 
confeccionados com vigas, vergalhões e chapas de aço, com guras exóticas, que 
apresentam um ligeiro movimento provocado pelo vento, nas cores predominantes na 
cidade.

Praça Brasil

 Vila Santa Cecília. Foi inaugurada em 24 
de janeiro de 57, com a presença do presidente 
Juscelino Kubitschek de Oliveira. Na praça 
existem 4 estátuas: a de Getúlio Vargas, a de 
homenagem ao General Edmundo de Macedo 
Soares e Silva, idealizador e construtor de 
Volta Redonda, a do Trabalhador e a 
homenagem aos engenheiros e técnicos que 
orientaram a construção da Usina. Cada face 
do monumento em homenagem ao trabalhador 
- o obelisco esculpido em pedra - homenageia 
os quatro principais setores da CSN: alto forno, 
coqueria, laminação e aciaria.

Ilha São João

Localizada no bairro Voldac, com uma 
área de 109.000 metros quadrados, 
tem um ginásio poliesportivo com 
capacidade para 3.500 pessoas, 
pavilhão de atividades múltiplas com 
5. 120 metros quadrados,  onde 
acontecem eventos empresariais o 
ano todo.



Memorial Volta Redonda

        Localizado na interseção da Rodovia 
Presidente Dutra com a Rodovia dos 
Metalúrgicos. O Monumento é uma 
alegoria à curva do Rio Paraíba do Sul e à 
divisa constante do Brasão de Armas do 
Município FLUMEN FULMIN FLEXIT, o rio ante 
o raio dobrou-se. A construção vinculada a 
a t i v i d a d e  m a i o r  d a  c i d a d e  é 
obrigatoriamente em estrutura metálica.

Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira o Estádio da Cidadania

              O Estádio da Cidadania Raulino de Oliveira foi entregue à população em 17 de 
abril de 2004, ano do Cinquentenário de Volta Redonda, na administração do prefeito 
Antônio Francisco Neto, com um amistoso entre Botafogo e uma seleção de amigos do 
Voltaço. O jogo cou em 2x1 para o Botafogo do Rio de Janeiro!

Ginásio Municipal para a prática do Skate

 No bairro Jardim Tiradentes, é o 
único na região sul uminense e vem se 
transformando no ponto de encontro 
dos jovens e adolescentes para esta 
prática esportiva.



Memorial dos Ex-Combatentes

 Localizado na Praça Monte 
Cas te lo ,  f o i  cons tru ído  para 
homenagear aqueles que lutaram na 
frente de batalha em defesa da 
Democracia e da Soberania Nacional 
na última guerra mundial.

Parque Aquático da Ilha São João

        Construído em 1981, desativado em 
1986, voltou a ser ativado somente em 
1997  quando  fo i  rev i t a l i zado  e 
modernizado, dando um grande avanço 
no esporte e no lazer público. 

Museu do Escoteiro

        Localizado na Avenida Sávio Gama, 78, bairro Niterói, foi inaugurado em 1º de 
maio de 2003, em reconhecimento a já consagrada importância do Escoteiro na 
cultura da população, dando exemplo para a juventude, difundindo a solidariedade e a 
paz entre as pessoas. Presta relevantes serviços comunitários e fortalece a 
Cidadania.

Companhia Siderúrgica Nacional 
(CSN)

        Este é o ponto alto da cidade, por ter 
motivado o seu desenvolvimento. Assim, 
muitos visitantes à Volta Redonda fazem 
questão de por lá passarem. A sua história 
merece narrativas livrescas. 



Fontes consultadas:
http://www.sindmetalsf.org.br/sind_noticias_detalhe.asp?menu=comunicacao&submenu
=noticias&id=444
http://www.juraemprosaeverso.com.br/HistoriasDasCidadesBrasileiras/HistoriaDaCida

Este guia foi organizado e elaborado por:
Isabelle Duarte, graduanda em Direito, UFF_VR e Rafael Teles da Silva, licenciando em 
Química, UFF_VR, monitores voluntários do projeto Cultura	 e	 artes	 do	 sul	
�luminense:	memória	&	história coordenado pela Profª.Dra. Gisele Wolkoff.

Memorial IX de Novembro

 Escultura de Oscar Niemeyer, solicitada pelo Sindicato dos Metalúrgicos, para 
lembrar os três operários mortos aquando da greve de 1988. Na base do monumento, a 
inscrição inicial, em homenagem aos tais operários, dizia  "A Wladimir, Valmir e Barroso, 
nossos companheiros assassinados na greve de novembro de 1988." e apontava o grau 
de contestação social proposta pelo arquiteto.   O monumento foi inaugurado em 1o. de 
maio de 1989, porém no dia seguinte, destruído por uma bomba. Em 6 de maio de 1989, o 
prefeito de Volta Redonda, Vanildo de Carvalho, dispos-se a reconstrui-lo e para tanto 
perguntaram ao Niemeyer como ele preferia que o zessem. O mestre Niemeyer 
respondeu que se tomasse o cuidado de não apagar totalmente as marcas do atentado. 
Assim, a inscrição inicial foi substituída por "Nada, nem a bomba que destruíram este 
monumento poderá conter os que lutaram pela justiça e pela liberdade."
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