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aMoR À PRiMEiRa Visita

FaMílias  
VistoRiaM coNjuNto 
HabitacioNal 
FREguEsia do Ó “a”
No dia 16 de março, 90 famílias 
visitaram as 6 torres do novo 
condomínio onde vão morar.

conheceram os apartamentos e 
circularam pelo estacionamento, 
playgrounds, academia ao ar livre  
e salão de festa.

a visita, acompanhada pela equipe 
social da dERsa, foi emocionante!

deraly gil de almeida
“Eu morava no jardim Paraná*, mas graças a deus fui 
contemplada no programa de reassentamento da dERsa. 
Hoje vimos os apartamentos pela primeira vez. uma 
maravilha, estou encantada. o lugar é bonito, tem escola 
perto e mais um monte de coisa. Estou superfeliz.” 

(*) o jardim Paraná, em são Paulo, é uma área de risco com ocupações 
irregulares por famílias em situação de vulnerabilidade.

danilo Pereira soares e thamyres de oliveira soares  
“Hoje nós viemos aqui para conhecer nossa futura casa. 
Estamos muito felizes com a visita e com o que a cdHu e 
a dERsa têm nos proporcionado. só temos a agradecer. 
Quanto ao bairro, aqui é ótimo. tem escola perto, creche, 
mercado, condução, futuramente o Metrô. Está tudo dez!”



laNÇaMENto dE Vigas
o Rodoanel Norte possui 114 obras de arte especiais: são pontes, viadutos, passagens 
inferiores e superiores, e praticamente todas elas apresentam, em sua estrutura, vigas longarinas.
Essas vigas de aço e concreto absorvem o impacto na laje causado pelos veículos que passam 
pelo Rodoanel, transferindo todo o peso para os pilares de sustentação.

MElHoREs PRÁticas EM ENgENHaRia

as vigas são feitas em pátios 
e depois transportadas para o 
local onde serão colocadas.

também chamado de lançamento de vigas,  
o procedimento pode ocorrer de duas 
maneiras: com guindastes ou treliças.

coM guiNdastEs

as vigas são presas por cabos de aço e 
suspensas por 2 guindastes até serem 
posicionadas entre os apoios. 

coM tREliÇas

Quando não há espaço para o 
posicionamento dos guindastes ou 
o terreno não é favorável (como em 
pontes sobre rios), recorre-se ao  
uso da treliça – aparelho móvel que 
desliza pela obra de arte, apoiando 
nos pilares até alcançar o local onde 
será colocada a viga. depois avança 
sob trilhos até o próximo vão, para o 
lançamento das próximas vigas.

coNstRuÇão

colocaÇão

jardim dos Francos (sP). obra de arte Especial 202

Fazenda santa Maria (sP). obra de arte Especial 401 

jardim antártica (sP). obra de arte Especial 204 

Maior obra de arte do 
Rodoanel Norte fica na região 
de taipas, em são Paulo. uma 

ponte que possui cerca de 
920 metros de extensão  

e é composta por 196 vigas  
de aproximadamente  

40 metros de  
comprimento cada.



sistEMa dE gEstão aMbiENtal

o Rodoanel Norte conta com um importante programa 
de gestão ambiental que, mesmo antes do início das 
obras, desenvolve diversas ações ambientais.

No decorrer das obras o programa prevê o apoio e 
o monitoramento das construtoras contratadas na 
aplicação de diversas medidas preventivas, como 
controle de erosão e assoreamento e realização de 
ações, como umectação e reparos nas vias de serviços 
das áreas do entorno do empreendimento.

geólogos, engenheiros civis, ambientais,  
agrônomos, florestais e biólogos atuam nas obras e 
são responsáveis pelo planejamento, pela execução e 
pelo monitoramento do Plano ambiental da construção, 
do Plano de gerenciamento de Resíduos sólidos, além 
dos programas ambientais do empreendimento.

MEio aMbiENtE 

Essas ações contribuem para a redução e 
compensação do impacto das obras, resultando 
na preservação e recuperação dos recursos 
naturais, o que melhora a situação do entorno 
do empreendimento e garante segurança aos 
moradores locais.

umectação nos caminhos de serviços das áreas lindeiras do Rodoanel Norte

Viveiro para resgate de flora da faixa 
de domínio do Rodoanel Norte 
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gEstão social 

clarice lispector
Público presente: 360 famílias
local: canteiro de obras do lote 5

Freguesia do Ó “a”
Público presente: 99 famílias
local: sede da cdHu

REuNiÕEs PaRa coNstituiÇão dE coNdoMíNio 

Nessa etapa prévia de ocupação das moradias das famílias atendidas pelo 
Programa de Reassentamento, a dERsa promove encontros para que as 
famílias sejam preparadas para a discussão de temas voltados à constituição 
do condomínio. dessa forma, terão uma mudança planejada e segura.

assEMblEia do coNdoMíNio PERus “d” 

a assembleia aconteceu no dia 2 de abril e contou com 
moradores do Parque taipas, jardim ana Rosa, jardim 
Vitória Régia e sítio botuquara.

cerca de 700 famílias participaram do evento. Nessa fase  
140 famílias já tiveram sua unidade Habitacional definida  
no condomínio  Perus “d”. as demais participarão das 
próximas assembleias para definição da sua unidade 
Habitacional, até que todas sejam atendidas. 
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