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NOTÍCIAS
TECNOLOGIA E CUIDADO
COM O MEIO AMBIENTE
Túnel 102 – Emboque Norte - Caraguatatuba

Os cinco túneis duplos da Nova Tamoios Contornos reduzem a supressão vegetal e o impacto
ambiental ao longo do traçado do empreendimento.
A construção de um túnel requer muita perícia e tecnologia. A composição do terreno determina a
técnica empregada e a escavação é feita, ao mesmo tempo, nos dois lados da montanha.

ENCONTRO
MARCANTE

Um marco importante foi atingido na escavação
dos túneis da Nova Tamoios Contornos: o encontro
das frentes de trabalho da pista direita do Túnel
102, localizado na região do Rio do Ouro em
Caraguatatuba.
O próximo passo é a aplicação do concreto. Em
seguida o túnel estará pronto para receber a
drenagem, pavimentação, iluminação e ventilação.

ESCAVAÇÃO EM SOLO

Avanço médio: aproximadamente
80cm por dia.

ESCAVAÇÃO EM ROCHA

Avanço médio: de 6 a 9m por dia.
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ESCAVAÇÃO EM ROCHA

AO TODO SERÃO 5 TÚNEIS
DUPLOS, QUE SOMAM

6,7km EM CADA SENTIDO

ENGENHARIA DE PONTA

UMA RODOVIA PARA ACELERAR
O DESENVOLVIMENTO DO LITORAL NORTE
A Nova Tamoios é uma das principais obras de infraestrutura rodoviária do país em andamento. Construída
em três etapas (Planalto, Serra e Contornos), a rodovia vai facilitar o acesso ao litoral norte paulista,
acelerando o desenvolvimento da economia e do turismo da região.

NOVA TAMOIOS CONTORNOS

Projetada como uma alternativa à Rodovia Rio-Santos, a Nova Tamoios Contornos cria uma nova alternativa
para o acesso a Caraguatatuba e São Sebastião, desviando o tráfego rodoviário da área urbana. Isso vai
trazer mais conforto e segurança, reduzir os acidentes e garantir o escoamento mais ágil da produção pelo
porto de São Sebastião.

NÚMEROS
DA OBRA
33,9
km
de extensão
5 túneis duplos
48 viadutos
5 pontes

CURSO PROFISSIONALIZANTE NA REGIÃO
A Construtora Queiroz Galvão, uma das responsáveis pela construção da Nova Tamoios Contornos,
em parceria com o SENAI, iniciou em setembro o curso profissionalizante de Frentista de Túnel. Os
participantes dos cursos que forem aprovados serão contratado pela empresa.
O curso é uma ótima oportunidade de desenvolvimento profissional, já que a construção de túneis
é uma demanda crescente da engenharia nacional. Serão 40 dias corridos de curso, totalizando
160 horas/aula, e a aprovação será de acordo com a frequência e a nota final de cada um.

Já tivemos aula prática com martelo de
coluna e carregamento de fogo, estou
convicto e tenho fé que este curso vai me
abrir as portas.
Nilson, 25 anos

SUSTENTABILIDADE

TRATAMENTO DE EFLUENTES
Uma das inúmeras medidas ambientais adotadas
pela DERSA neste empreendimento foi exatamente o
Tratamento de Efluentes.
O processo de escavação de um túnel, demanda o uso
de água pelos equipamentos de perfuração. Além disso,
pode ocorrer o afloramento de água vinda dos aquíferos
subterrâneos na parte interna dos túneis.
Assim, é preciso dar um destino adequado a toda essa
água. A solução é implantar um sistema de reúso, que
consiste na coleta e tratamento do efluente.

Lote 4 - São Sebastião

COLETA
A água é direcionada para canaletas
e poços de recalques, depois para
pequenos reservatórios de concreto
e finalmente para redes coletoras.

TRATAMENTO

A água chega pela rede coletora às caixas de decantação e separação, onde
os resíduos mais pesados e o óleo são separados. Em seguida vai para o
floco decantador. O efluente tratado é enviado para reservatórios e depois
reutilizado nas obras do empreendimento.

CASA NOVA, VIDA NOVA
PROGRAMA DA NOVA TAMOIOS CONTORNOS ENTREGA IMÓVEL NOVO
E REGULARIZADO A MORADORA DE CARAGUATATUBA

Em agosto, o Programa de Reassentamento, por
meio da indenização assistida, entregou mais uma
casa para uma moradora da área de implantação da
rodovia. Agora, Aumeri e seus dois filhos já tem uma
residência devidamente regularizada em um bairro
com toda infraestrutura adequada.
Estou muito feliz. Se não fossem as obras da rodovia,
eu jamais poderia ter uma casa própria com o
dinheiro que recebo.
Aumeri, 34 anos

CANAIS DE COMUNICAÇÃO
A ESCOLHA CERTA NA HORA DE FALAR COM A DERSA
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

CENTROS DE INFORMAÇÕES E PLANTÕES SOCIAIS

Informações gerais

Informações à população
impactada pelas obras

sic.dersa@dersa.sp.gov.br

faleconosco@dersa.sp.gov.br

IMPRENSA

OUVIDORIA

11 3702 8297

0800 72 66 300

Atendimento à mídia

Reclamações, sugestões e elogios

imprensa@dersa.sp.gov.br

ouvidoria@dersa.sp.gov.br

0800 72 66 300

11 3702 8116

CONHEÇA MAIS DA NOVA TAMOIOS
CONTORNOS NO NOVO SITE DA DERSA
Está no ar o novo site da DERSA, totalmente
reformulado para melhorar ainda mais a
prestação de serviços e facilitar o acesso
as informações de seus empreendimentos.
Venha conhecer e navegar!

www.dersa.sp.gov.br
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