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OBRa GiGaNTE
Um dos maiores túneis do Estado 
de São Paulo está em construção 
na Nova Tamoios Contornos

Dos 33,9 km de extensão da rodovia, o 
túnel em construção no Município de 
São Sebastião ocupa 3,4 km. a obra 
começa no bairro Portal da Olaria e 
termina próximo ao Terminal Marítimo 
almirante Barroso, da Petrobras. 
Para reduzir os impactos ambientais 
e sociais, o projeto foi alterado:  dois 
túneis duplos se transformaram em 
um túnel duplo com duas pistas, opção 
que diminui bastante a interferência 
da construção no local. 

Emboque norte do túnel

O túnel contará com sistemas de:

Combate a incêndio

Monitoramento

Controle de tráfego

iluminação e ventilação 3,4 km =  287 ônibus enfileirados



MEiO aMBiENTE

CONSERvaçãO Da BiODivERSiDaDE

MONiTORaMENTO

DaS ÁGUaS

além das ações de preservação e recuperação ambientais 
empreendidas pela DERSa na construção da Nova Tamoios Contornos, 
a Companhia disponibilizou recursos definidos pela Lei do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) para compensar os 
impactos à natureza causados pela obra. O valor de R$ 6.782.431,00, 
que corresponde a 5% do empreendimento, foi depositado no Fundo 
Especial de Meio ambiente no início do projeto, em 2013. O repasse 
dos recursos para as áreas a serem beneficiadas é definido pela 
gestão da Câmara de Compensação ambiental Estadual. 

análise mensal da qualidade da água garante a preservação ambiental

a DERSa acompanha, desde o início das obras e de forma sistemática, a qualidade da água de córregos e riachos que 
passam pela região da Nova Tamoios Contornos. Com uma análise mensal por amostragem, é possível reduzir eventuais 
impactos gerados pelo empreendimento e garantir a segurança desses cursos hídricos para o consumo de pessoas e 
animais que vivem no entorno da construção.

O trabalho de observação da integridade da água é realizado em 59 pontos, com o monitoramento 
de 32 córregos. O estudo inclui desde a observação dos níveis de assoreamento e 
transparência da água até pesquisa em laboratório, para a medição de elementos 
químicos capazes de indicar qualquer alteração em sua composição.

vista aérea da Nova Tamoios Contornos e da Serra do Mar

Caraguatatuba-SP



GESTãO SOCiaL

PROGRaMa
BENEFiCia FaMíLiaS
O Programa de Reassentamento atende os moradores 
com imóvel em situação irregular nas áreas do 
empreendimento.

as pessoas que se encontram nesta condição escolhem 
entre a indenização de moradias ou uma Unidade 
Habitacional (U.H.). Das 1143 famílias cadastradas no 
Programa, 940 já foram beneficiadas: 875 optaram 
pela indenização e 65 pela Unidade Habitacional.

PRESENça FEMiNiNa

FaMíLiaS OPçãO DE aTENDiMENTO

CaDaSTRaDaS REMOviDaS U.H iNDENiZaçãO

CaRaGUaTaTUBa 957 771 54 717
SãO SEBaSTiãO 186 169 11 158

TOTaL 1143 940 65 875

940
famílias 

atendidas

O canteiro de obras é terreno mais que conhecido para 
Elisângela Maia, motorista de caminhão que trabalha na Nova 
Tamoios Contornos. Quando tinha um ano de idade, seu pai, que 
trabalhava em construções, a levava para acompanhar seu dia 
a dia. “aprendi com ele a paixão e o respeito pela atividade que 
exerço”. Hoje, aos 38 anos, ela dirige caminhão nas obras da 
Nova Tamoios Contornos e encara os desafios como positivos. Há 
quatro meses na função, ela afirma que não pretende largar a 
direção. “Todos os dias, amanheço com a sensação de fazer o 
que gosto. Estou feliz”. 
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CaNaiS DE COMUNiCaçãO

faleconosco@dersa.sp.gov.br0800 72 66 300dersa.sp.gov.br dERSASP dersasp DERSASPoficial

Ouvidoria
Canal de comunicação para sugestões, reclamações, denúncias 
ou elogios aos serviços relacionados à obra. O objetivo é melhorar 
a qualidade do atendimento e dar agilidade às questões que não 
foram resolvidas pelos outros canais de informação.

Centros de informações
Para esclarecer dúvidas sobre o empreendimento.

atendimento direto das construtoras responsáveis pela 
execução das obras sobre os impactos do empreendimento.

Construtora Serveng Engenharia (Lotes 1 e 2)
Região: Caraguatatuba (Tinga, Rio do Ouro, Caputera, Gaivotas, 
Casa Branca, Cidade Jardim, Canta Galo e Pegorelly) e São 
Sebastião (Enseada, Jaraguá).
        (12) 3888-2818 ou (12) 99754-3459 

Construtora Queiroz Galvão (Lotes 3 e 4)
Região: São Sebastião (Jaraguá, Enseada, São Francisco, 
Morro do abrigo, Olaria e Topolândia). 
        (12) 3861-9200

atendimento pelas construtoras

atendimento pela DERSa

a regulamentação da ouvidoria está no Decreto Estadual nº 60.399/2014

São Sebastião e Caraguatatuba
Morro do abrigo: avenida Bernardo Cardim, 533
Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
        (12) 3861-2881

Topolândia: Rua São Benedito, 437
Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h
        (12) 3861-3196

Caraguatatuba: avenida Rio Branco, 955 - Bairro indaiá 
(Poupatempo)
Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h e sábado das 9h às 13h

São Sebastião: Postos de atendimento e informações Morro 
do abrigo e Topolândia (endereços e horários acima)

São Paulo: Rua iaiá, 126 - Térreo - itaim Bibi
Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h
        0800 72 66 300 (opção 4)

Postos de atendimento e informações
Para estar mais perto das comunidades impactadas pelas obras, 
o empreendimento disponibiliza profissionais para esclarecer 
dúvidas e registrar reclamações, sugestões e elogios.

0800 72 66 300 (opção 3) - Segunda a sexta-feira, das 9 às 17h

ouvidoria@dersa.sp.gov.br                  www.ouvidoria.sp.gov.br

Rua iaiá, 126 - itaim Bibi - São Paulo - SP


