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Notícias

PROGRESSO E PRESERVAÇÃO
CAMINHANDO LADO A LADO

O Programa de conservação da Fauna e da Flora protege o
meio ambiente, enquanto avançam as obras da Nova Tamoios contornos
Biólogos, veterinários e especialistas vistoriam as áreas do empreendimento
para identificar, resgatar e remanejar a fauna e a flora sempre que necessário,
garantindo o mínimo impacto ao meio ambiente. Quando detectados, animais
que precisam de cuidados especiais e espécimes de flora nativas
são levados para locais adequados, tratados e, depois, reintroduzidos à
natureza. É o desenvolvimento e a sustentabilidade trabalhando juntos.

MAIS DE 2.000 ANIMAIS REMANEJADOS
MAIS DE 22.000 PLANTAS RESGATADAS
Período de outubro/2013 a maio/2016

meio ambiente

PLANTAS DOADAS PELA DERSA ENRIQUECEM
NOVO PARQUE DE CARAGUATATUBA

Mais de 1.800 indivíduos da Mata Atlântica, entre bromélias, orquídeas
e palmitos-juçara, resgatados nas obras da Nova Tamoios Contornos,
foram doados à Prefeitura de Caraguatatuba para o novo parque da
cidade. Essa ação, realizada entre os dias 28 e 31 de março, faz parte
do Programa de Conservação da Flora, importante iniciativa que
proporciona a preservação do meio ambiente.

PALESTRAS SOBRE AS AÇÕES E OS PROGRAMAS
IMPLEMENTADoS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA
NOVA TAMOIOS CONTORNOS
Centenas de profissionais, alunos da Fatec e
autoridades participaram das palestras sobre a
Restauração Florestal e a Importância da Fauna,
realizadas em Cerquilho (SP) por biólogos da DERSA
em comemoração à Semana do Meio Ambiente.

982 bromélias e
269 orquídeas
entre as plantas doadas.

engenharia

tipos de estacas E SUA APLICAÇÃO
nas obras
A solidez de uma obra depende da qualidade da sua fundação, sendo esta a base que dá suporte à construção
das obras de artes especiais ou aterros. Conheça a seguir algumas das principais técnicas que serão
utilizadas no decorrer das obras da Nova Tamoios Contornos.
Estaca Cravada

Caraguatatuba - Bairro Tinga

Também chamada de estaca pré-moldada, produzida
em fábricas especializadas, é utilizada para fundação de
obras de arte especial ou em locais com profundidade
grande de solo mole e também em terraplenagem.

Estaca Escavada
É moldada no local após a escavação do solo. Vantagens:
rápida execução, ausência de ruído e vibrações,
possibilidade de atravessar solos mais resistentes.
Caraguatatuba - Bairro Cidade Jardim

Estacões
São estacas escavadas de grande diâmetro, que variam de
70 cm a 250 cm, podendo atingir profundidade de até 70 m.

Estaca-raiz
Utilizada em locais com pouco espaço.
Escava qualquer tipo de material, até mesmo concreto e rocha.

SAIBA MAIS: DIFERENÇA ENTRE PONTE E VIADUTO
O termo Obras de Arte Especiais que sempre utilizamos representa pontes,
viadutos e passagens (inferiores e superiores) dos empreendimentos.
Ponte sobre Rio Claro
Caraguatatuba

Ponte: via suspensa que
interliga dois pontos separados
por um curso d’água (rio,
córrego, represa etc.) ou
outro obstáculo natural.

Caraguatatuba, Centro

Viaduto: construção que
facilita o fluxo rodoviário
em meios secos, como
ruas e estradas.

A Nova Tamoios
Contornos
possui 5 pontes
e 48 viadutos

ATENDIMENTO à população
centro de INFORMAÇÕES
Saiba mais sobre projetos, estudos ambientais e processos de licenciamento das obras da
Nova Tamoios Contornos.

Caraguatatuba

SÃO PAULO

De segunda a sexta

De segunda a sexta

das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h

das 9h às 17h

Poupatempo

dersa

Av. Rio Branco, 955, Bairro Indaiá
Caraguatatuba - SP

Rua Iaiá, 126, Térreo
Itaim Bibi - São Paulo
Telefone: 0800 72 66 300
(opção 4)

POSTOS DE ATENDIMENTO e informações

Para estar ainda mais perto das comunidades impactadas pelas obras da Nova Tamoios Contornos, o
empreendimento disponibiliza postos de atendimento e informações para esclarecer dúvidas, registrar
reclamações, sugestões ou elogios.

morro do abrigo

TOPOLÂNDIA

De segunda a sexta

De segunda a sexta

das 8h às 17h
Avenida Bernardo Cardim, 533
Morro do Abrigo – São Sebastião

das 8h às 12h e das 13h às 17h
Rua São Benedito, 437
Topolândia – São Sebastião
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