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Notícias

PRODUZINDO

Usina de asfalto em Guarulhos (SP)

ASFALTO DE QUALIDADE
Você sabia que parte do asfalto do
Rodoanel Norte é produzido em uma
usina dentro do empreendimento?
Isso possibilita um maior controle
na produção da massa asfáltica,
garantindo sua qualidade para
atender aos requisitos do projeto,
como densidade, resistência à
tração, entre outros.

Uma usina produz, aproximadamente,

346 m³ de asfalto por dia

30
km
de uma rua urbana por mês
Quantidade suficiente

para pavimentar

SOCIAL
Programa de Reassentamento

Aquisição de imóvel via

Carta de Crédito
Uma das alternativas de aquisição de imóvel pelas famílias
removidas, por conta do traçado do Rodoanel Norte, é
utilizar a Carta de Crédito.
Como funciona?
1. O beneficiário procura o Plantão Social e indica um
imóvel para aquisição.
2. A equipe técnica realiza a entrevista social e entrega
uma relação de documentos necessários a providenciar.
3. A equipe jurídica entra em contato com o corretor/
proprietário, que encaminha as documentações para
análise preliminar.
4. Após a análise e com todos os documentos organizados,
a família é encaminhada para habilitação na CDHU e o
imóvel é vistoriado.

Até o início do mês de abril, 149 famílias
já foram encaminhadas para a CDHU e
10 já estão morando em casa própria.

5. Se o imóvel e o vendedor estiverem com a documentação
correta, providencia-se a escritura e é agendada a
entrega das chaves da casa nova.

oBRAS
Luz do início ao fim do túnel
Os túneis do Rodoanel Norte dispõem de subestações que fornecerão
energia para seus sistemas de ventilação, incêndio e iluminação, caso
seja interrompida o sistema da distribuidora local por força maior. O
Gerador da Subestação no Túnel 501, na região de Guarulhos (SP),
trabalha na potência máxima de 1.000.000 W para dois túneis de 870 m.

A potência gerada por esta
subestação é capaz de acender

112 mil lâmpadas LED

MEIO AMBIENTE

Contribuindo para a preservação
da vegetação e dos mananciais
Como a obra do Rodoanel Norte passa por áreas
do Parque Estadual da Cantareira, que possui
vegetações nativas e grande concentração de
fauna e flora, é fundamental implantar ações
para prevenir impactos ambientais. Um dos
métodos empregados é o sistema de drenagem
e contenção, que consiste no controle das águas
da chuva e de eventuais derramamentos na pista
por meio da interceptação, captação, condução
e deságue do líquido em local adequado. O
sistema é especialmente projetado para que
não interfira no fluxo natural dos mananciais. No
caso de derramamento de produtos perigosos
na pista, um sistema específico de tubulações
direciona e isola o material para impedir a
contaminação do solo e das águas.

Tubulação para contenção de produtos perigosos

Resgate da fauna ameaçada de extinção
Algumas espécies ameaçadas
de extinção no Estado de
São Paulo e no Brasil foram
encontradas no decorrer
da execução do Rodoanel
Norte. Durante todo o período
de obras, os animais são
registrados e devolvidos com
segurança à natureza. Veja,
ao lado, algumas dessas
espécies.

Chorozinho-de-bico-comprido

Gato-do-mato-pequeno

Cigarra-verdadeira

Bugio-ruivo

Pavó

Veado-catingueiro

COMUNICAÇÃO

febre
amarela

É preciso prevenir

A febre amarela é transmitida ao homem através da picada
de mosquitos infectados. Ela não é contagiosa, não é
transmitida de pessoa para pessoa, nem de macacos para
pessoas. Quem frequentar uma área de mata onde o vírus
circula e for picado por mosquitos infectados pode contrair
a doença. Por isso, a vacinação é fundamental.

O macaco é
nosso aliado!
Ele ajuda a identificar
focos de mosquitos
na região.

CUIDADOS NA OBRA

Atualização da carteira de vacinação

Palestra na frente de obra

As construtoras responsáveis pela
execução das obras do Rodoanel Norte
realizaram diversas ações para garantir a
ampla vacinação dos funcionários contra
a febre amarela. Foram promovidas
palestras, a fim de orientar e esclarecer os
trabalhadores sobre os locais de vacina e
a importância de todos estarem vacinados.
Em paralelo, atividades cotidianas de Meio
Ambiente são realizadas para impedir a
proliferação de vetores nas áreas das obras:
uso de areia ou tampa para cobrir áreas
que possam acumular água, esvaziamento
de locais que geram acúmulos de água e
colocação de pastilhas de cloro onde não é
possível fazer coberturas.
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