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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

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.

PLaNtas DoaDas PELa DERsa ENRiquEcEM 
NoVo PaRquE DE caRaGuatatuba

982 bromélias e
269 orquídeas

entre as plantas doadas.

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. 



ENGENHaRia

tiPos DE Estacas E sua aPLicaÇÃo 
Nas obRas

PLaNtas DoaDas PELa DERsa ENRiquEcEM 
NoVo PaRquE DE caRaGuatatuba

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.

É moldada no local após a escavação do solo. Vantagens: 
rápida execução, ausência de ruído e vibrações, 
possibilidade de atravessar solos mais resistentes.

Estaca EscaVaDa

utilizada em locais com pouco espaço.  
Escava qualquer tipo de material, até mesmo concreto e rocha.

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

Estaca-Raiz

EstacÕEs

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 cRaVaDa

saiba Mais: DiFERENÇa ENtRE PoNtE E ViaDuto

a NoVa taMoios 
coNtoRNos 

Possui 5 PoNtEs 
E 48 ViaDutos

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

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

Ponte sobre Rio claro
caraguatatuba

caraguatatuba, centro

O termo Obras de Arte Especiais que sempre utilizamos representa pontes,  
viadutos e passagens (inferiores e superiores) dos empreendimentos.

caraguatatuba - bairro cidade Jardim

caraguatatuba - bairro tinga
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cENtRo DE iNFoRMaÇÕEs

MoRRo Do abRiGo toPoLÂNDia
DE sEGuNDa a sEXta

das 8h às 17h  
avenida bernardo cardim, 533
Morro do abrigo – são sebastião

DE sEGuNDa a sEXta

das 8h às 12h e das 13h às 17h  
Rua são benedito, 437
topolândia – são sebastião

atENDiMENto à PoPuLaÇÃo

saiba mais sobre projetos, estudos ambientais e processos de licenciamento das obras da 
Nova tamoios contornos.

Caraguatatuba

DE sEGuNDa a sEXta
das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h 

Poupatempo
av. Rio branco, 955, bairro indaiá 

caraguatatuba - sP

SÃO PauLO

DE sEGuNDa a sEXta
das 9h às 17h 

derSa
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.

faleconosco@dersa.sp.gov.br0800 72 66 300 dERSAdersa.sp.gov.br dersasp dERSA São Paulo


