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Primeiro graNde Passo

o primeiro grande desafio foi 
concluído: após dez meses de obra, 
inauguramos o mergulhão da Praça 
renascença, na região central de 
Niterói. Foram meses de dedicação, 
planejamento e execução para 
entregarmos à população de Niterói  
e  a d j a c ê n c i a s  u m  m o d e r n o 
equipamento de mobilidade urbana 
que tem como objetivo melhorar  
o trânsito no Centro de Niterói.

 desde 1º de junho de 2015, 
nosso primeiro dia administrando 
a maior ponte do Hemisfério sul  
do planeta, iniciamos as tratativas para 
obtermos as devidas autorizações para  
a realização da obra.

 o mergulhão da Praça renascença 
já é uma realidade que beneficia 
milhares de pessoas diariamente.  
o equipamento conta com iluminação 
de Led, monitoramento com câmeras 

24h e todo o padrão de qualidade que 
faz, pela primeira vez, com que a Ponte 
seja administrada por uma empresa 
qualificada e certificada seguindo 
padrões internacionais. 

 N o s s a  h o l d i n g ,  o  g r u p o 
ecorodovias, participou ativamente 
de toda execução da obra e nos apoiou 
intensamente para recebermos  
as certificações iso 9001, iso 14001 
e oHsas 18001 (por excelência  
na prestação de serviços, na segurança 
dos colaboradores e no cuidado com o 
meio ambiente, respectivamente). 

 Com obras e certificações, somos 
uma empresa que trilha seu futuro  
n a  q u a l i d a d e  d a  p r e s t a ç ã o  
de serviços aos seus usuários.  
em breve, iniciaremos outros dois 
desafios: a construção da alça de 
acesso à Linha Vermelha e a avenida 
Portuária, importantes vias que 

oferecerão uma nova dinâmica ao 
tráfego na Zona Portuária do rio e na 
chegada à região Central da capital 
fluminense.

 além das obras de infraestrutura, 
viramos nossos holofotes para o 
meio ambiente. Como compensação 
ambiental da obra, plantamos no 
entorno do mergulhão cerca de mil 
espécies nativas de mata atlântica, tais 
como ipês, pau brasil e aroeira. Também 
revitalizamos o Viveiro de mudas do 
Horto do Fonseca, que já produz mudas 
para ações socioambientais na cidade, 
e ajudamos a administração do Parque 
estadual da serra da Tiririca a instalar 
novas placas de sinalização nas trilhas 
da unidade de conservação, que fica na 
região oceânica de Niterói.

 Para a concessionária ecoponte, 
mobilidade e sustentabilidade andam 
juntas. Boa leitura!
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COMBOIO DE ABERTURA DO MERGULHÃO 
DA PRAÇA RENASCENÇA

3Aceleradas

UTILIDADE PÚBLICA

Ouvidoria  ANTT: 166
Polícia  Rodoviária  Federal: 191

Corpo de Bombeiros: 193
DNIT:  0800 611 535 

Para mais informações sobre 
as turmas gratuitas de aPH, 
busque diretamente no site da 
concessionária ecoponte (www.
ecoponte.com.br) ou com a 
ouvidoria, por meio do telefone 
0800 77 76683  ou e-mail 
ouvidoria@ecoponte.com.br.

a concessionária ecoponte 
está com vagas abertas para 
profi ssionais com necessidades 
especiais. os interessados devem 
encaminhar o currículo via site, 
clicando na aba Trabalhe Aqui. 

Cursos de Atendimento
Pré-Hospitalar

Faça parte
de nossa equipe
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Resolução nº 2.294 da Agência 
Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT) restringe o tráfego 
de veículos de carga na Ponte Rio 
-Niterói, de acordo com a quanti-
dade de eixos. Caminhões “toco” 
(dois eixos) estão proibidos de 
passar pela Ponte das 4h às 10h 
da manhã, somente no sentido Rio 
de Janeiro, de segunda a sexta-
-feira (em dias úteis). No sentido 
Niterói não há restrição de horário 
para passagem. Já os “trucados” 
(três ou mais eixos) na da semana,               
independentemente da carga ou 
da suspensão de um dos eixos.

Caminhões

Para doar sangue e salvar vidas:
  pesar mais de 50 kg; estar em boas condições 
de saúde; não ingerir comidas gordurosas quatro 
horas antes da doação ( não é necessário jejum); 
não consumir bebidas alcoólicas 12h antes da 
ação e ter dormido pelo menos seis horas na 
noite anterior da doação.
O Hemorio funciona todos os dias (incluindo 
feriados), das 7h às 18h. Para mais informações, 
ligue para o Disque-Sangue (0800  282 0708), 
com atendimento de segunda à sexta, das 8h às 
16h. O canal é voltado para o esclarecer dúvidas 
e informar os locais de doação.

Doe sangue, salve vidas
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Obra melhora tráfego na região Central de Niterói 

Ecoponte entrega 
Mergulhão 
em dez meses

O Mergulhão da Praça Renascença está aberto 
ao tráfego. Depois de dez meses de obra, 
a concessionária Ecoponte e a Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com 
apoio da Prefeitura de Niterói, abriram ao tráfego 
o mais novo equipamento de mobilidade urbana 
da cidade, localizado no Centro (em frente ao Porto 
de Niterói), próximo à Ponte Rio-Niterói. A nova 
passagem subterrânea será incorporada ao trecho 
da Ponte e tem o objetivo de desafogar o tráfego 
principalmente de coletivos que vêm do Terminal 
João Goulart pela Avenida Feliciano Sodré em direção 
à Avenida do Contorno e Alameda São Boaventura. 

A ObrA
O Mergulhão da Praça Renascença é a primeira 

grande obra do novo contrato de concessão 
da Ponte Rio-Niterói, conquistado pelo Grupo 
EcoRodovias em março de 2015. A obra gerou cerca 
de 500 empregos diretos. O novo equipamento de 
mobilidade tem 511 metros de extensão, 150 metros 
de trecho subterrâneo e três faixas de rolamento 
com três metros e meio de largura cada. 

O diretor superintendente da Ecoponte, Alberto 
Lodi, explica que a obra vai melhorar a capacidade 
viária da região da Praça Renascença.

"É uma satisfação concluir esse investimento.  
Ele é de extrema importância para ajudar a desafogar 
o trânsito, não só da região da Praça Renascença, 
mas também em todo Centro de Niterói, ao dar 
mais fluidez na ligação da Avenida Feliciano Sodré 
com a Av. do Contorno e Alameda São Boaventura”, 
esclarece Lodi.  

O gerente de Engenharia da concessionária, 
Fábio Stocco, afirma que o grande desafio foi 
terminar a obra no prazo enxuto de dez meses. 

“Conseguimos reunir esforços e mesmo antes de 
começar a obra efetivamente, a equipe de engenharia 
começou as tratativas. Como a obra aconteceu em 
um trecho subterrâneo, apenas nos últimos meses a 
população conseguiu visualizar o traçado da obra, o 
que foi uma grata surpresa”, comenta o gerente de 
Engenharia.

Conseguimos reunir esforços 
e mesmo antes de começar 

a obra efetivamente, a equipe 
de engenharia começou 

as tratativas. Como a obra 
aconteceu em um trecho 

subterrâneo, apenas nos últimos 
meses a população conseguiu 
visualizar o traçado da obra, 
o que foi uma grata surpresa.

Fábio Stocco
Gerente de Engenharia
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Aço utilizado na obra: 
1,3 mil toneladas

Concreto utilizado na obra: 

9.000m³

Escavação:

32.000m³ de terra

d
ivulgação  ecoponte
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Iluminação a LED ao longo dos 511 metros

Mergulhão pronto para ser inaugurado

Comboio de abertura do Mergulhão com veículos 
da Ecoponte

divulgação  ecoponte

divulgação  ecoponte

divulgação  ecoponte

O limite de velocidade 
do Mergulhão é 40km/h

Acessado por quem trafega pela 
Avenida Feliciano Sodré e rua 

Manoel Pacheco de Carvalho em 
direção à Contorno e Alameda.

O Mergulhão tem iluminação de 
LED e a operação é da concessionária 
Ecoponte, responsável também 
pelo monitoramento 24h do trecho 
através de câmeras. A Ecoponte faz 
também atendimento mecânico aos 
veículos que apresentarem pane e 
atendimento médico em casos de 
acidentes no trecho subterrâneo. 
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Placa de inauguração é descerrada durante cerimônia 

Autoridades cortam a fita para inaugurar o Mergulhão

divulgação  ecoponte

divulgação  ecoponte

A passagem subterrânea está disponível para veículos de passeio, carga, motocicletas e, principalmente, coletivos. 
O gerente de Atendimento ao Usuário da Ecoponte, Julio Amorim, diz que o trecho, já incorporado à área de atuação 

da concessionária, apresentou melhoras na fluidez na região logo nos primeiros dias após a inauguração.  
“Percebemos que o acesso à Jansen de Melo para quem vem da Contorno melhorou de forma considerável, e vamos 

seguir no monitoramento para dar suporte à Prefeitura de Niterói nos eventuais ajustes no tráfego da região”, analisa 
Júlio Amorim. 
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Mil espécies nativas da Mata Atlântica 
plantadas. 

Mais de 10 mil mudas por ano serão 
produzidas pelo Viveiro de Mudas  
do Horto do Fonseca.

Além da compensação ambiental e reativação do Viveiro de Mudas, a Ecoponte apoiou a modernização das placas  
de identificação de trilhas do Parque Estadual da Serra da Tiririca (Peset), na Região Oceânica de Niterói. Cerca de 30 
placas foram instaladas pela administração do Parque para ajudar os visitantes que estiverem conhecendo as atrações 
naturais da unidade de conservação.  

“Como o Parque Estadual da Serra da Tiririca é a principal unidade de conservação ambiental de Niterói, não 
poderíamos deixar de atender a esta reivindicação dos administradores. Além de ajudar na mobilidade em Niterói 
e adjacências, buscamos promover ações socioambientais que contribuem com a qualidade de vida. Este é o DNA  
da Ecoponte”, completa Gerson.

>

>

Mudas produzidas no Viveiro do Horto do Fonseca embelezam 
a chegada à Niterói pela Ponte

Tratamento paisagístico no entorno do Mergulhão

COnSErVAçãO AMbiEntAL
Com a conclusão do Mergulhão, a Praça Renascença 

ganha também novos tratamentos paisagístico  
e urbanístico. E como contrapartida ambiental da obra,  
a concessionária Ecoponte plantou cerca de mil espécies 
nativas de Mata Atlântica (ipês, pau brasil, aroeira, etc) 
no entorno do Mergulhão e na chegada à Niterói pela 
Ponte. Além disso, reativou o Viveiro de Mudas do Horto 
do Fonseca, que produzirá mais de 10 mil mudas por ano 
para ações socioambientais da concessionária em Niterói. 

O coordenador de Sustentabilidade da Ecoponte, 
Gerson Silva, relata que a ação mostra o comprometimento 
da concessionária com a questão ambiental. 

“Cumprimos todas as etapas ambientais para a obra,  
e após as licenças ambientais fizemos a compensação das 
árvores que tiveram que ser retiradas e agora estamos 
devolvendo para a população uma praça nova com 
tratamento paisagístico e áreas verdes”, conclui Gerson.
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Obras da concessionária entregues em 2017

 Alargamento da rampa 
de acesso à Ilha da Conceição

A concessionária Ecoponte construiu 
passagens para pedestres,  nos dois sentidos, 
do viaduto de acesso do Barreto à I lha da 
Conceição.  A pista sentido I lha passou a ter 
duas faixas de rolamento,  o  que melhorou a 
f luidez do trânsito na região,  além de dar mais 
segurança na passagem de pedestres no local .

Baias operacionais
A Ecoponte colocou em funcionamento duas 

novas baias operacionais para serem uti l izadas 
pelos usuários da Ponte Rio-Niterói ,  em caso 
de emergência.  As baias f icam no trecho 
da Reta do Cais e são importantes também 
para a operação da concessionária,  uma vez 
que as viaturas f icam balizadas no local  para 
se deslocar mais rapidamente no momento 
de uma ocorrência. 

divulgação  ecoponte

divulgação  ecoponte

MUDANÇAS NO TRÁFEGO DO ENTORNO:

Os veículos provenientes da Feliciano Sodré e Manuel Pacheco de Carvalho deverão acessar 
o Mergulhão para seguir em direção à Contorno ou Alameda São boaventura;

O motorista que vier da br 101 ou da ilha da Conceição em direção à Alameda São boaventura 
deverá seguir pela Jansen de Melo, acessar a rua Heitor Carrilho, depois a Manuel Pacheco 
de Carvalho e acessar o Mergulhão;

Quem vier da Zona Sul pela Jansen de Melo em direção à Alameda deverá dobrar à direita na 
rua São Lourenço (na altura da Avenida Marechal Deodoro), depois na Avenida benjamin 
Constant e dobrar à direita para acessar a Alameda.

Quem vier da br 101 em direção à Contorno poderá acessar o novo retorno antes da Praça 
renascença para seguir em direção à via;
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Concessionária Ecoponte recebe três importantes certifi cações internacionais

Por quem trabalha, 
usa e permite existir 

A Ponte Rio-Niterói pela primeira vez é certifi cada por excelência. Após auditorias feitas pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT), que representa a ISO e outras certifi cações no Brasil, a concessionária Ecoponte 
.conquistou a ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 (por excelência na prestação de serviços, na segurança dos 

colaboradores e no cuidado com o meio ambiente). 
 Durante um ano, todos os setores da empresa, a holding e os fornecedores foram envolvidos. Além disso, 

uma consultoria especializada foi contratada para verifi car os pontos avaliados pela certifi cadora.
 O cumprimento de mais de cinco mil itens das legislações municipais, estaduais e federais ligadas ao meio ambiente, 

saúde e segurança do trabalho foram avaliadas. O coordenador de sustentabilidade da concessionária Ecoponte, 
Gerson Silva, conta que a conquista só foi possível porque todos os colaboradores trabalharam juntos e se engajaram. 

11Certifi cações

 “As equipes abraçaram a causa e se dedicaram para aprender sobre as normas. 
Desde o operador de pedágio ao gerente, todos revisaram suas atividades 
e buscaram melhorar e incluir esse pensamento ao escolher os parceiros 

e fornecedores. Mostramos que somos uma empresa empenhada, 
feita por pessoas comprometidas, que vestem a camisa”, comenta Gerson.

ISO 9001: É uma série de normas sobre gestão da qualidade que pode ser aplicada 
a empresas, produtos e serviços contribuindo para o amadurecimento de seus sistemas 
de gestão da qualidade, ajudando a aumentar sua eficiência e a satisfação do cliente.
 
ISO 1400: Define os requisitos para colocar um sistema de gestão de meio ambiente 
em vigor.
 
OHSAS 18001: busca controlar riscos e estabelecer políticas seguindo os objetivos 
da saúde e segurança ocupacional.

CERTIFICAÇÕES

Como método para alcançar as certifi cações, também foram destacados 100 planos de ação para adequar 
a empresa. Equipamentos ergonômicos e recursos para casos de emergências, placas de sinalização, adaptações nas 
instalações de trabalho e comprovante de gestão ambiental fazem parte cada vez mais da rotina da concessionária.

 Na fase fi nal, chamada de Fase Efetiva de Certifi cação, dois auditores monitoraram a empresa durante uma semana 
e checaram se cada item avaliado estava em prática. Ao fi nal do processo, a empresa obteve as três certifi cações.

 “Após a fase fi nal, nenhuma não conformidade foi detectada. A empresa vibrou com a conquista, e se sente mais 
confi ante e segura diante das certifi cações com validade internacional”, conclui Gerson.  
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