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NOTÍCIAS

MEDIDAS DE SEGURANÇA
NAS RODOVIAS
Nas pontes e viadutos serão
instalados sistemas especiais
de drenagem, como tubulação
e caixas de concreto, a fim de
reter e conter o derramamento
de produtos químicos na rodovia.
Além do risco de acidentes, o
escoamento dessas substâncias
pode
causar
impactos
negativos à qualidade da água
e ao ecossistema. A finalidade
deste sistema especial de
drenagem é isolar o líquido com
contaminantes, permitindo assim
que as equipes de combate
tenham tempo de chegar ao local
para resolver o problema.

Sistemas de retenção e contenção para
proteger contra eventuais derramamentos de
produtos perigosos na Nova Tamoios Contornos
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Medidas emergenciais para remoção de produtos perigosos:

TUBULAÇÃO COLETA O
RESÍDUO CONTAMINANTE

Recolhimento por sucção: com bombas de transferência ou caminhão vácuo
Absorção / adsorção: uso de materiais que se misturam com os
produtos para removê-los
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CAIXA PARA TRATAMENTO
E DRENAGEM DO RESÍDUO

PONTE

Diluição: utilização de água para diluir os produtos químicos
COMPORTA

Neutralização: colocação de substância química para
neutralizar o produto derramado

RIO / CÓRREGO
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CAIXA DE
CONTENÇÃO

SAÍDA PARA
DRENAGEM

MEIO AMBIENTE

PRESERVAÇÃO DO SOLO
Para evitar processos erosivos no entorno da Nova Tamoios
Contornos são instaladas medidas de contenções nos locais onde
o solo está exposto e sujeito às condições do tempo, como chuva
e vento. Sem a instalação das contenções, poderiam ocorrer
processos erosivos e transporte de sedimentos para córregos e
riachos, o que seria danoso para o meio ambiente.

Parque Estadual da Serra do Mar - São Sebastião

Cacimbas são estruturas que retêm a água da chuva, que é liberada
para o solo de forma mais lenta e controlada através da manta. Ao
reduzir a velocidade da água diminui-se o deslocamento de terra em
direção a córregos e riachos.

Nas áreas de declives, as mantas protegem
o solo do contato direto com o sol e com
a chuva, prevenindo processos erosivos e
desmoronamentos.

As mantas também são
utilizadas como barreiras
muradas para reter
sedimentos mais pesados.

Sedimentos

COMUNICAÇÃO

ATENDIMENTO À
POPULAÇÃO
Programa de Comunicação
Social fortalece integração
com as comunidades

Para que exista uma maneira mais simples e ampla
de relacionamento contínuo entre a Dersa, as
comunidades instaladas ao longo da Nova Tamoios
Contornos e a sociedade em geral, foi criado o
Programa de Comunicação Social. A intenção do
projeto é garantir a interação da população com
assuntos relacionados às obras, de forma que a
troca de informações entre as construtoras e a
comunidade seja clara e precisa.
Além disso, o objetivo do programa é atender de
forma mais ágil e específica possíveis demandas
de reclamações, dúvidas e consultas de moradores.
A interação e a proximidade criadas com a
comunidade, aliadas ao registro, mapeamento e
análise das solicitações, permitem uma melhor
gestão do empreendimento, assim como a realização
de ações focadas na redução máxima dos impactos
e problemas causados à sociedade local.

383

atendimentos foram feitos entre
janeiro de 2015 e maio de 2017
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Relatório Anual
Já está disponível no site da DERSA o Relatório Anual da Companhia.
O material apresenta as principais realizações no ano de 2016 no
âmbito de infraestrutura de transportes e logística. O documento
também relata a história da DERSA e as obras que transformaram a
malha rodoviária paulista na melhor do país.
Acesse:
www.dersa.sp.gov.br/quem-somos/
resultados/relatorio-anual

Foto 360º
Confira no site da DERSA a imagem em 360º da Nova Tamoios
Contornos e faça um passeio virtual pelas obras no bairro Morro
do Abrigo.
Acesse:
www.dersa.sp.gov.br/empreendimentos/
nova-tamoios/#fotos
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