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EMPREGOS EM ALTA NA NOVA TAMOIOS CONTORNOS

De cada dez contratações registradas pela construção civil de Caraguatatuba e São Sebastião, 
quatro foram geradas pelas obras da NOVA TAMOIOS CONTORNOS: dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (CAGED).

A Nova Tamoios Contornos iniciou 2015 empregando 1.250 trabalhadores e fechou o ano com 
2.656 funcionários — crescimento de 112%.
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MELHORES PRÁTICAS EM ENGENHARIA

O QUE É?
•  É uma técnica usada para prevenir a erosão 

e o deslizamento do solo. 

•  Funciona como uma “cortina” de contenção: 
um muro de aço preso com hastes metálicas, 
responsável pela sustentação do local de trabalho. 

•  É aplicada em terrenos acidentados ou em solos 
que apresentem pouca estabilidade.

CORTINA ATIRANTADA NO EMBOQUE SUL
DO TÚNEL 102 -  RIO DO OURO

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
•   Reduz a área de atuação do 

empreendimento amenizando o 
impacto ambiental da obra.

• Oferece segurança para os funcionários.
• Garante estabilidade e resistência do solo.

CORTINA ATIRANTADA
Túnel 102 emboque sul - Rio do Ouro 

Cidade Jardim

O EMPREENDIMENTO 
CONTA COM 

7 CORTINAS 
GIGANTES



 Implantação de dispositivos 
de direcionamento do 

escoamento da água da 
chuva e de proteção dos 

cursos da água

Essas ações contribuem para a redução e compensação do impacto das obras, resultando 
na preservação e recuperação dos recursos naturais, melhorando a situação do entorno dos 
empreendimentos e garantindo segurança aos moradores locais.

Demarcação das áreas de 
preservação ambiental para 
garantir que as intervenções 
e a vegetação sejam restritas 

aos pontos autorizados

Monitoramento do curso 
e da qualidade da água

Acompanhamento de 
equipes especializadas para 

resgate da fauna e fl ora 
nativa, além da realocação 

em áreas protegidas

Monitoramento da fauna 
silvestre durante 

a construção

Umidifi cação das vias 
de acesso à obra

Recuperação do pavimento 
das vias locais utilizadas 

como caminhos de serviço

Elaboração de um projeto 
de intervenção temporária 

no tráfego, incluindo 
plano de sinalização das 

vias locais utilizadas

GESTÃO DE MEIO AMBIENTE

GERENCIAMENTO 
E SUPERVISÃO 
AMBIENTAL 
OBRAS DESSE PORTE PRECISAM 
ADOTAR MEDIDAS AMBIENTAIS.
ENTRE ELAS, DESTACAM-SE:

Treinamento com orientação 
para as boas práticas de 
direção defensiva a todos 

os motoristas
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POSTO DE ATENDIMENTO E INFORMAÇÕES 
DO MORRO DO ABRIGO

MORRO DO ABRIGO
DE SEGUNDA A SEXTA

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

faleconosco@dersa.sp.gov.br0800 72 66 300 DERSAdersa.sp.gov.br Dersasp DERSA São Paulo

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Para se aproximar da população impactada pela obra, a DERSA disponibiliza desde outubro de 2015 um novo 
posto de atendimento, localizado na região do Morro do Abrigo, em São Sebastião. Até janeiro de 2016, foram 
realizados 70 atendimentos no local. 

Neste endereço, os moradores da região são atendidos pela equipe do centro de informações da DERSA, 
que realiza uma triagem para atender questionamentos, sugestões, reclamações e elogios.

Dessa forma, um canal de comunicação direto e pessoal é estabelecido com a comunidade local.


