
 
 
 

 

 

 
Grupo CCR leva ações de sustentabilidade para a Rio+20 

 
Empresa apresentará nesta quarta-feira proposta de transformar a Via Dutra na rodovia 

mais sustentável do Brasil; Projeto SacoLona capacitará costureiras das comunidades de 

Cantagalo, Pavão e Pavãozinho e Chapéu Mangueira Babilônia. 

O Grupo CCR, um dos maiores grupos de concessão de infraestrutura da América Latina, 

marcará presença na Rio+20, conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável que será realizada na Cidade Maravilhosa entre os dias 13 e 22 de junho.  

A empresa irá apresentar, durante evento de abertura do Pier Mauá nesta quarta-feira (13) a 

partir das 10h30, uma proposta de transformar a Rodovia Presidente Dutra na estrada mais 

sustentável do Brasil. Rodovia federal, a Via Dutra possui 402 quilômetros de extensão e liga 

as duas maiores cidades do País: São Paulo e Rio de Janeiro. Além de atravessar uma das 

regiões mais ricas do Brasil, responsável por 55% do PIB nacional, a rodovia passa por 36 

cidades, onde vivem aproximadamente 23 milhões de habitantes. 

O Grupo CCR também irá apresentar o case de seu Centro de Pesquisas Rodoviárias, 

inaugurado há pouco mais de um ano em Santa Isabel (SP). O laboratório está dividido em 

três áreas distintas entre as quais o asfalto tem o papel principal, com área específica para 

ligantes asfálticos e sala de misturas. Há ainda, laboratórios de solo e de concreto. Uma 

equipe de 20 profissionais tem à disposição equipamentos de alta tecnologia para avançar 

nas pesquisas em áreas como a de misturas asfálticas.  

Um dos produtos testados e aprovados pelo Grupo CCR é o asfalto ecológico – produzido 

com pneus descartados.  Hoje, cerca de 15% das rodovias sob concessão da CCR utilizam 

o asfalto ecológico. Para cada tonelada de asfalto, são adicionados 150 quilos de borracha – 

um reaproveitamento de cerca de mil pneus a cada quilômetro de rodovia repavimentada. 

Além de reutilizar um material antes considerado passivo ambiental, o pavimento feito com 

borracha tem maior durabilidade e melhora o conforto nas viagens, pois reduz o ruído 

provocado pelo atrito do pneu com o asfalto e causa menor dispersão de água da chuva.  

Projeto SacoLona 

A empresa levará ainda à Rio+20 seu Projeto SacoLona para as comunidades de Canta 

Galo, Pavão e Pavãozinho e Chapéu Mangueira Babilônia.O Projeto SacoLona recicla as 

lonas utilizadas no material de divulgação de campanhas educativas nas rodovias do Grupo  



 
 
 

 

 

 

CCR, transformando-as em bolsas, nécessaires, estojos escolares e sacolas, entre outros 

itens. O Projeto SacoLona aproveita mais de 10 toneladas de lonas por ano e beneficia mais 

de 120 costureiras, dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Por mês, são 

produzidas mais de 7 mil peças, comercializadas pelas associações parceiras do projeto. 

“A CCR contribui com o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do Rio de Janeiro 

desde 1995, por meio de nossas concessionárias de rodovias. Muito nos motiva poder 

participar de um evento deste porte, que reunirá os principais representantes 

governamentais de todo o mundo e discutirá o desenvolvimento sustentável”, afirma Renato 

Vale, presidente da CCR.  

Além da capacitação das associações de costureiras destas três comunidades, o Grupo 

CCR fechou parcerias com o Ministério de Ciências e Tecnologia, a Secretaria de Ciências e 

Tecnologia e a FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) para uma exposição com os 

produtos do Projeto SacoLona nos piers 3 e 4, destinados as discussões sobre a 

popularização das ciências e à economia verde.  

Neste local, haverá visitação de alunos das escolas participantes do Programa Estrada para 

a Cidadania, que dissemina informações sobre segurança de trânsito, meio ambiente e 

cidadania entre os alunos do 4º e 5º anos de 1.800 escolas públicas de 90 cidades ao longo 

das rodovias administradas pelo Grupo CCR.  

Seminário Liderança Empresarial 

O Grupo CCR participará também do Seminário Liderança Empresarial, promovido pela 

Firjan em parceria com a FIESP e que será realizado nos dias 20 e 21 de junho. A empresa 

será representada por Ricardo Castanheira, vice-presidente de Relações Institucionais da 

CCR, que participará do painel “Caminhos para uma nova economia”.  

O painel discutirá a contribuição do setor empresarial para o equilíbrio entre objetivos 

ambientais, sociais e econômicos como pilares do desenvolvimento. Abordará, portanto, o 

tema Sustentabilidade Corporativa, que é a incorporação de critérios socioambientais no 

processo de tomada de decisões das empresas, conferindo a eles peso semelhante ao de 

variáveis econômico-financeiras. 

 

 



 
 
 

 

 

 

Apoio à Cinemateca 

A CCR também está apoiando a Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 

que apresentará durante a Rio+20 uma retrospectiva de filmes que discutem os temas dos 

pilares do Desenvolvimento Sustentável: o crescimento econômico, a inclusão social e a 

proteção ambiental. 

A mostra abrange do curta ao longa-metragem e diversos gêneros – filmes de animação, 

documentários, dramas, comédias e ficções científicas. Serão exibidas produções de 22 

países. O evento conta também com diversos clássicos da história do cinema.  

 

Sobre a Rio+20 

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (UNCSD), Rio+20, 

pretende renovar o compromisso político dos 193 Estados-Membro da ONU sobre as 

questões do desenvolvimento sustentável. Na Rio+20 os governos farão uma avaliação 

sobre o progresso e as lacunas das ações e decisões adotadas pela ONU desde a Rio-92.  

A Rio+20 também tratará temas novos em duas amplas agendas de trabalho: a economia 

verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza; e a 

estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável.  

Como resultado, espera-se o estabelecimento de acordos e decisões que pautarão os 

debates sobre desenvolvimento sustentável para os próximos anos. 



 
 
 

 

 

 

Sobre o Grupo CCR: O Grupo CCR é um dos maiores grupos de concessão de 

infraestrutura da América Latina, empregando atualmente cerca de 10 mil colaboradores. 

Controla 2.437 quilômetros de rodovias sob a gestão das concessionárias CCR Ponte (RJ), 

CCR NovaDutra (SP-RJ), CCR ViaLagos (RJ), CCR RodoNorte (PR), CCR AutoBAn (SP), 

CCR ViaOeste (SP) e CCR RodoAnel (SP), CCR SPVias (SP) e Renovias (SP), as duas 

últimas por meio de sua controlada CPC. O Grupo CCR também atua em negócios 

correlatos, tendo participação de 38,25% na STP, que opera o serviço de cobrança 

automática de pedágios e estacionamentos, e de 45% no capital social da Controlar, 

concessionária que realiza o programa de inspeção veicular da Cidade de São Paulo. Além 

disso, o Grupo CCR está presente no segmento de transporte de passageiros com a Linha 

4-Amarela do metrô de São Paulo, por meio da Concessionária ViaQuatro, com participação 

de 58% no capital social da empresa. Comprometida com o desenvolvimento sustentável, 

em 2011, a CCR assinou o Pacto Global da ONU, além de voltar para a carteira teórica do 

ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa. 

 

São Paulo, 11 de junho de 2012.  
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