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Sobre a
DERSA

Nova Tamoios Planalto

A

DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A, Empresa Pública que tem como principal acionista
o Governo do Estado de São Paulo, marca sua história com pioneirismo e criatividade, características responsáveis pelo desenvolvimento e implantação, no Brasil, de diversas tecnologias
no campo da engenharia rodoviária. A Empresa atua desde 1969 e hoje é referência nacional
em planejamento, viabilidade, gestão e entrega de empreendimentos e serviços de alta com-

plexidade.

A trajetória foi iniciada com um projeto fundamental para a logística do transporte nacional, que garantiu à
DERSA o reconhecimento como uma empresa de referência no setor: a construção, a partir de 1970, da Via
Sul, atual Imigrantes. Junto com a Anchieta, a rodovia, que na época passou a ser administrada pela Empresa,
integra até hoje a principal ligação entre São Paulo e o Porto de Santos.
Já em 1978, com a implantação da Rodovia dos Bandeirantes, a notoriedade da Empresa na gestão de empreendimentos modernos e inovadores foi consolidada. A rodovia foi por décadas denominada a mais moderna
do País. Outra construção marcante da DERSA, que se tornou referência no País, é a Rodovia Ayrton Senna
(1982), na época chamada Rodovia dos Trabalhadores, que liga São Paulo à região do Vale do Paraíba. Sua
implantação facilitou o acesso ao Rio de Janeiro, Litoral Norte e ao Porto de São Sebastião.
Com excelentes resultados, mais obras foram realizadas pela Empresa, como a Ponte do Mar Pequeno (1982),
a Rodovia Hélio Smidt (1985) e a Rodovia Santos Dumont – Ligação Campinas Sorocaba (1985).

Ponte Estaiada Governador Orestes Quércia - Parte do projeto da Nova Marginal Tietê

Além da expertise no setor da engenharia rodoviária, a DERSA administra, desde 1989, oito Travessias Litorâneas do Estado de São Paulo, sendo reconhecida pelo desenvolvimento e aumento da capacidade operacional
do sistema. Um ano depois, a DERSA construiu a Rodovia Governador Carvalho Pinto, facilitando o acesso às
cidades do Litoral Norte do Estado e às principais cidades do Vale do Paraíba. A inauguração da via, somada
à operação da Rodovia Ayrton Senna, viabilizou o primeiro sistema totalmente implementado pela DERSA: o

Rodoanel Mario Covas. O anel rodoviário, que circunda a Região Metropolitana de São Paulo, interligando as

Sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto.

principais rodovias, teve sua obra iniciada pelo Trecho Oeste (2002), seguida pelo Sul (2010). Atualmente a

Coube à DERSA também a duplicação da Rodovia Dom Pedro I (1990), a implantação do Anel Viário de Cam-

relevância logística, para a qual a DERSA foi designada, é a Nova Tamoios Planalto, primeira etapa da duplica-

pinas (2001), do Complexo Viário Jacu Pêssego (2012), da Nova Marginal Tietê (2010), do Complexo Viário

ção e modernização da Rodovia dos Tamoios. A Empresa também é responsável pela execução de mais uma

Polo Itaquera (2014) e vários outros empreendimentos.

fase deste empreendimento, a Nova Tamoios Contornos, em Caraguatatuba e São Sebastião.

Construção da Rodovia dos Imigrantes na
década de 70

8

A DERSA tem hoje em seu currículo uma das obras mais importantes para o desenvolvimento do Brasil: o
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Empresa gerencia as obras do Rodoanel Norte, a última ligação do anel viário. Outra obra de grande porte e

Rodoanel Sul

Travessias Litorâneas
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Em execução

Travessias Litorâneas
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Rodovia dos
Bandeirantes
A melhor Rodovia do país
pelo 6º ano consecutivo

A DERSA implantou 3 das 20 melhores rodovias do Brasil, segundo pesquisa realizada pela

Posição

Ligação

Rodovias

1º

São Paulo SP Limeira SP

SP-310/BR-364,
SP-348

2º

Bauru SP - Itirapina SP

SP-225/BR-369

3º

São Paulo SP - Uberaba
MG

SP-330/BR-050

4º

São Paulo SP - Taubaté
SP

SP-070

5º

Barretos SP - Bueno de
Andrade SP

SP-326/BR-364

6º

Ribeirão Preto SP Borborema SP

SP-330/BR-050, SP333

7º

São Paulo SP - Itaí
SP - Espírito Santo do
Turvo SP

SP-255, SP-280/BR374

8º

Araraquara SP - São
Carlos SP - Franca SP Itirapuã SP

SP-255, SP-318, SP334, SP-345

9º

Tietê SP - Jundiaí SP

SP-300

10º

Catanduva SP Taquaritinga SP Ribeirão Preto SP

SP-322, SP-322/BR265, SP-323, SP-330/
BR-050, SP-351

11º

Campinas SP - Jacareí
SP

SP-340, SP-065

12º

Limeira SP - São José
do Rio Preto SP

SP-310/BR-364, SP310/BR-456, SP-330/
BR-050

13º

Engenheiro Miller SP Jupiá SP

SP-209, SP-300, SP300/BR -154, SP-300/
BR-262

14º

São Carlos SP - S. João
Boa Vista SP - S. José
Rio Pardo SP

SP-215/BR-267, SP350, SP-350/BR-369

15º

Rio Claro SP Itapetininga SP

SP-127, SP-127/BR373

16º

Sorocaba SP - Cascata
SP - Mococa SP

SP-075, SP-340, SP342,SP-344

17º

Campo do Coxo SP Eleutério SP

MG-290, SP-191,
SP-352

18º

Piracicaba SP - MojiMirim SP

SP-147, SP-147/BR373

19º

São Paulo SP - São
Vicente SP (Imigrantes/
Anchieta)

SP-055/BR-101, SP150/BR-050, SP-160

20º

Curitiba PR - Porto
Alegre RS

BR-101, BR-280, BR290,BR-376

Confederação Nacional dos Transportes (CNT)*
em 2017: Bandeirantes (SP-348), Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP-070) e Imigrantes (SP160).
A Empresa também foi responsável pela operação e obras de melhoria nas rodovias Anchieta (SP-150) e Anhanguera (SP-330), além
da duplicação da Dom Pedro I (SP-065), que
também aparecem na lista.
Inaugurada em 1978, a Rodovia dos Bandeirantes lidera o ranking pelo 6º ano consecutivo. A DERSA inovou ao adotar na rodovia o
conceito de autoestrada, com três faixas de rolamento em cada sentido (atualmente são cinco de São Paulo até Jundiaí) e geometria que
privilegia o tráfego de longa distância.
*Fonte: pesquisarodovias.cnt.org.br
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Homenagem de Praia Grande
Desenvolvimento para o litoral paulista

A DERSA foi uma das homenageadas pela Estância Balneária de Praia Grande durante a cerimônia de comemoração aos 50 anos de emancipação político-administrativa do município, em janeiro de 2017.
O reconhecimento é fruto dos trabalhos executados pela DERSA, que contribuíram para o desenvolvimento da
região, alavancando principalmente o turismo. Na década de 70, a Empresa realizou estudos de implantação
e projetou a Rodovia dos Imigrantes, inaugurada em 1976. A principal via de acesso da cidade de São Paulo
à Baixada Santista e Litoral Sul leva a marca de “Rodovia do Século”, e representa um dos maiores exemplos
da vanguarda da construção civil brasileira. Em 1982, mais um passo importante foi dado para a mobilidade
urbana de Praia Grande e de toda a região com a inauguração da Ponte do Mar Pequeno, com 1.013 metros
de comprimento, também projetada pela DERSA. A estrutura é uma continuidade da Rodovia dos Imigrantes,
ligando a cidade ao município vizinho, São Vicente. Foi a solução definitiva para um antigo gargalo que já durava 30 anos. Até então, a única ligação era a Ponte Pênsil, que só permitia a passagem de um veículo por vez.

Ponte do Mar Pequeno

Rodovia dos Imigrantes

Travessias Litorâneas
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Cooperação
técnico-financeira
(obras viárias)
Atuação, mediante convênios, em projetos complexos de implantação e/ou ampliação de infraestrutura de transporte,
com escopo, prazo e orçamentos delimitados.

A DERSA
atua em três
frentes de
negócios:

Serviços técnicos
especializados
Prestação de serviços de consultoria e
execução de projetos de infraestrutura
de transportes e serviços técnicos de
criação e manutenção de sistemas em
meio digital.

Serviços Públicos
(operações
continuadas)
Prestação de serviços contínuos e rotineiros (Travessias Litorâneas por ferryboats e lanchas).

14
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Travessias Litorâneas
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Obras
viárias

Rodoanel Norte
16
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Travessias Litorâneas
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A DERSA conta com uma estrutura organizacional
otimizada para gerir obras e projetos complexos
e multidisciplinares, destacando o compromisso
com a qualidade técnica, e incorporando as questões ambientais e sociais durante a concepção e
implantação de seus empreendimentos.
O sistema de gerenciamento integrado da DERSA,
permite o compartilhamento de informações e
maior eficiência na solução de problemas, através
da ação conjunta de diferentes áreas formada por
divisões e departamentos internos, equipes contratadas, construtoras e demais partes interessadas. São realizadas encontros periódicos como o
objetivo de planejar, implementar e acompanhar
todas as fases da obra. Essa integração permite
que os problemas identificados sejam debatidos
de forma conjunta, permitindo uma maior agilidade na resolução de problemas e ocorrências
como o processo de desapropriação e remoção
de famílias, licenciamentos ambientais, desenvolvimento dos projetos executivos, progresso das
obras ou conflitos com a comunidade lindeira.
A participação da sociedade, órgãos públicos
e demais entidades técnicas é fundamental na
tomada de decisões quanto ao traçado final da
obra. São realizadas diversas reuniões com esse
público para discutir e aperfeiçoar o projeto. As
etapas e os processos de implantação e operação
do empreendimento são definidos levando em
conta as comunidades afetadas, os recursos ambientais impactados e as melhores alternativas
técnicas de engenharia.

18
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Travessias Litorâneas
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Lote 4 do Rodoanel Norte - Trevo da Fernão Dias

Inovação e
pioneirismo

RODOANEL MARIO COVAS

O Rodoanel Mario Covas é um anel rodoviário que circunda a região central da Grande São Paulo. Dividido em quatro trechos,
com três já concluídos, esse megaprojeto,
com 176,5 quilômetros de extensão, interliga os principais corredores de acesso,
compostos pelas rodovias Bandeirantes,
Anhanguera, Castello Branco, Raposo Tavares, Régis Bittencourt, Imigrantes, Anchieta, Ayrton Senna, Dutra e Fernão Dias.
Desviando grande parte do trânsito das
Marginais Tietê e Pinheiros, o empreendimento foi especialmente projetado para
tornar o trânsito da cidade de São Paulo
mais ágil, eliminar o tráfego pesado de
cargas de passagem e deixar a cidade mais
livre para os transportes coletivo e individual.
Último trecho do anel viário, o Rodoanel

Trecho Sul
Inauguração: abril de 2010 (DERSA)
Operação: CCR
Trecho Leste

passará pelas cidades de São Paulo, Arujá

Inauguração: junho de 2015 (SPMar)
Operação: SPMar

siva de 3,6 quilômetros com o Aeroporto
Internacional de São Paulo, em Guarulhos,
maior aeroporto do Brasil.
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Inauguração: outubro de 2002 (DERSA)
Operação: CCR

Norte terá ao todo 44 km de extensão e
e Guarulhos, além de uma ligação exclu-

20

Trecho Oeste

Trecho Norte
Obras em andamento

Travessias Litorâneas
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Benefícios
Desviar e distribuir o tráfego de passagem, sobretudo de caminhões, para o
entorno da região metropolitana de São Paulo, principalmente na ligação norte
e sul do país, melhorando o fluxo nas marginais tendo como consequência a
melhora do trânsito dos veículos de transporte coletivo e individual

Agilidade no escoamento da produção, através da otimização da infraestrutura
viária existente para acesso ao Porto de Santos, o maior do país

3 e 4 faixas por sentido

Diminuir o tempo gasto nos congestionamentos, os gastos com combustível e,
consequentemente, a emissão de poluentes: redução de 6% a 8% da emissão

Extensão:

44 km (eixo) +
3,6 km (acessos)

20,3 km de obras de arte
especiais (pontes e viadutos)

12,3 km de túneis duplos

de CO veicular (gases de efeito estufa) na região metropolitana de São Paulo –
Rodoanel como um todo (fonte: Avaliação Ambiental Estratégica do Rodoanel)

Redução de 23% do VDM (volume diário médio) de caminhões na Marginal
Tietê, o que representa 18.300 caminhões por dia (conclusão da obra)

Investimento

Lote 5 do Rodoanel Norte

Total:

R$

9,89 bilhões

Data-base: dezembro / 2017

Volume Diário Médio (VDM) previsto para 2018:
Trecho

Veículos de passeio

Veículos Comerciais

Total

Rodovia Presidente Dutra Aeroporto de Guarulhos

22.000

13.100

35.100

Aeroporto de Guarulhos Rodovia Fernão Dias

22.500

13.300

35.800

Rodovia Fernão Dias Avenida Raimundo Pereira Magalhães

40.000

23.000

63.000

Rodovia “Classe Zero”
O RODOANEL MARIO COVAS (SP-021) é classificado como uma
rodovia “Classe Zero”, definição dada pelo Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transporte (DNIT) para as rodovias de maior
nível técnico no Brasil. Estas vias atendem ao mais alto padrão
Federal

Estadual

Internacional

técnico e controle total de acesso e são projetadas para comportar
com segurança um grande fluxo de veículos e altas velocidades.

22
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Travessias Litorâneas
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Avanço físico por lote

Percentual de execução
(Dezembro de 2017)

Lote 1:

70,79%

OBRA BRUTA (média total)

82,03%

Lote 2:

87,34%

EMPREENDIMENTO

78,80%

Lote 3:

81,22%

Previsão de término: 2019
Lote 4:

88,61%

Considera-se obra bruta toda a estrutura física
da rodovia. O percentual do empreendimento
corresponde, além das obras, à execução das
obrigações ambientais e sociais, como reassentamentos, plantios compensatórios, entre outros.
Os percentuais físicos de cada lote indicados ao

Lote 5:

lado foram calculados considerando-se os servi-

85,07%

ços realizados e os pesos das classes e subclasses de serviços, adequados à última consolidação

Lote 1 do Rodoanel Norte

das planilhas contratuais.

Empreiteiras contratadas para a realização das obras:

24

Lote 6:

Lote 1

Lote 2

Lote 3

Lote 4

Lote 5

Lote 6

Consórcio Mendes
Júnior / Isolux
Corsán

Construtora
OAS

Construtora
OAS

ACCIONA
Infraestructuras

Consórcio
Construcap /
Copasa

ACCIONA
Infraestructuras
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57,58%

Travessias Litorâneas
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Lote 3 da Nova Tamoios Contornos

Com aproximadamente 104 quilômetros de extensão, o projeto da Rodovia
Nova Tamoios está dividido em três trechos: Planalto (48,9 km), Serra (21,5
km) e Contornos (33,9 km). A DERSA
já concluiu e entregou a duplicação do
Trecho Planalto em 2014 e atualmente
está construindo o Trecho Contornos da

Agilidade e
segurança
para o litoral

rodovia.
A Nova Tamoios Contornos contribuirá
para uma viagem mais ágil e segura entre as cidades de Caraguatatuba e São
Sebastião. A rodovia reduzirá a passagem de caminhões pela única via que
liga os dois municípios hoje. Também
faz parte do projeto a construção de um
acesso ao Porto de São Sebastião para
eliminar as filas para carga e descarga.
Hoje, as cargas que vão ao porto têm
que atravessar um trecho considerável
do perímetro urbano, gerando transtornos aos moradores e restrições à passagem de veículos mais pesados em
vários horários do dia. Nesse sentido, a
nova rodovia influenciará positivamente
a operação do porto e desenvolvendo a
economia da região, já que a rodovia é
o principal acesso ao porto e ao Litoral
Norte. A melhora do tráfego favorecerá os deslocamentos locais aumentando
a segurança de automóveis, ciclistas e
pedestres, contribuindo também para o
turismo regional.

26
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Travessias Litorâneas
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Benefícios
Promover o reordenamento do tráfego e da rede viária urbana de
Caraguatatuba e São Sebastião

Contribuir para a redução de acidentes por meio do aumento da segurança
para usuários, pedestres e ciclistas e melhora da velocidade operacional

Agilidade no escoamento da produção, através da otimização da
infraestrutura viária existente para acesso ao Porto de São Sebastião

1 e 2 faixas por sentido

Extensão:
33,9 km

8,6 km de obras de arte
especiais (pontes e viadutos)

Desenvolvimento econômico do Litoral Norte paulista e geração
de empregos

13,2 km de túneis duplos

Lote 1 da Nova Tamoios Contornos

Melhora das condições para o turismo no Litoral Norte

Investimento
Total:

R$

3,2 bilhões

Volume Diário Médio (VDM) previsto para 2018:
Trecho

Veículos de passeio

Veículos Comerciais

Total

Lote 1 (Ubatuba - Caraguatatuba)

3.650

525

4.175

Lote 2 (Caraguatatuba)

7.031

2.696

9.727

Lotes 3 e 4 (São Sebastião)

8.995

2.095

11.090

Financiamento:
Banco do Brasil: R$ 890 milhões
BNDES: R$ 938,2 milhões

Foto 360º da região do Morro de Abrigo

Data-base: dezembro / 2017

28

DERSA | Relatório Anual 2017

Travessias Litorâneas
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Avanço físico por lote

Percentual de execução
(Dezembro de 2017)

Lote 1:

78,7%

OBRA BRUTA (média total)

73,70%
EMPREENDIMENTO

77,80%

Lote 2:

75,0%

Previsão de término: 2019
Lote 3:
Considera-se obra bruta toda a estrutura física

81,3%

da rodovia. O percentual do empreendimento
corresponde, além das obras, da execução das
obrigações ambientais e sociais, como reassentamentos, plantios compensatórios, entre outros.
Os percentuais físicos de cada lote indicados ao
lado foram calculados considerando-se os serviços realizados e os pesos das classes e subclasses de serviços, adequados à última consolidação

Lote 3 da Nova Tamoios Contornos

das planilhas contratuais.

Lote 4:

62,3%
Empreiteiras contratadas para a realização das obras:
Lote 1

Lote 2

Serveng Civilsan

30
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Lote 3

Lote 4
Queiroz Galvão

Travessias Litorâneas
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Arrecadação e empregos
Os empreendimentos da DERSA garantiram em 2017

arrecadação com ISSQN nos dois empreendimen-

um significativo impulso às economias dos municí-

tos seria suficiente para manter por um ano 20 mil

pios beneficiados pelas obras. Além da geração de

estudantes.

21,2 mil empregos, os dois empreendimentos injetaram de janeiro a dezembro uma receita adicional de

A receita do imposto revertida aos municípios su-

R$ 57.503.313,75 para os cofres municipais.

perou em 39% a de 2016 (R$ 41.419.147,74).

O montante corresponde à arrecadação de Imposto

terior. A parcela relativa aos impostos recolhidos

Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) que as

pelas construtoras e prestadoras de serviços do

cidades receberam em razão exclusiva da implanta-

Rodoanel Norte foi de R$ 37.016.153,61, enquan-

ção do Rodoanel Norte, na Região Metropolitana de

to a Nova Tamoios Contornos respondeu por R$

São Paulo, e dos Contornos, no Litoral Norte.

20.487.160,14.

Foram R$ 16,1 milhões a mais do que no ano an-

A amplitude do reforço ao caixa dos municípios pode

Se computados todos os recolhimentos anuais até

ser medida adotando como referência o investimen-

dezembro de 2017, o Rodoanel Norte e a Nova

to determinado pelo Ministério da Educação (MEC)

Tamoios Contornos já renderam, respectivamente,

para cada aluno da rede básica durante o ano de

R$ 117,7 milhões e R$ 63,9 milhões aos municí-

2017. Segundo a pasta, o valor é de R$ 2.875,03. A

pios, totalizando a cifra de R$ 181,6 milhões.

Tamoios Contornos
Lote

Mão de obra
DIRETA

Mão de obra
INDIRETA

1e2

712

1.210

3e4

1.172

1.992

Total

1.884

3.202

Município

Arrecadação

São Sebastião

R$ 15,4 milhões

Caraguatatuba

R$ 4,6 milhões

Outros

R$ 0,5 milhões

Total

R$ 20,5 milhões

Total 2013 a 2017: R$ 64,1 milhões

Rodoanel Norte
Lote

Mão de obra
DIRETA

Mão de obra
INDIRETA

Município

Arrecadação

1

705

1.198

São Paulo

R$ 24,8 milhões

2

776

1.319

Guarulhos

R$ 11,3 milhões

3

926

1.579

Arujá

R$ 0,8 milhões

4

1.082

1.839

Outros

R$ 0,1 milhão

5

990

1.683

Total

R$ 37 milhões

6

756

1.285

Total

5.238

8.903

Total 2013 a 2017: R$ 117,7 milhões

Data-base: dezembro / 2017
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Travessias Litorâneas
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Visitas às obras

Na mídia
Revista Fundações e Obras Geométricas

A DERSA atende às soclicitações de faculdades e outras instituições

Ano 7 - nº 77 - Edição Fevereiro/2017

de ensino para a realização de visitas às obras, com o objetivo de proporcionar aos estudantes uma visão técnica do trabalho executado.

Revista especializada em engenharia civil traz ampla

Previsto no Programa de Comunicação Social Durante a Construção,

reportagem sobre os desafios de engenharia do Rodo-

do Plano Básico Ambiental (PBA) dos empreendimentos, o atendimen-

anel Norte. O texto remete às características técnicas

to a esse tipo de demanda visa à divulgação dos métodos construti-

da obra viária, além de apresentar um panorama ge-

vos e outras características das obras. Para a realização das visitas

ral sobre a importância de sua implantação.

são definidos um conjunto de procedimentos junto às construtoras
para garantir a segurança dos visitantes e a coerência nas informações pertinentes ao trabalho pesquisado.

Leia a reportagem completa on-line:
www.revistafundacoes.com.br/
edicao-77-revista-fundacoes-obrasgeotecnicas/

Números de alunos atendidos:
2017

2013-2017

Rodoanel Norte

1.037

2.583

Tamoios Contornos

407

755

Total

1.444

3.338

Revista Rodovias & Vias
Ano 17 - Edição 107/2017
Reportagem especial traz detalhes técnicos e os principais desafios vencidos no Trecho Norte. A reportagem
traz também entrevistas com o governador Geraldo
Alckmin e com o Secretário Estadual de Logística e
Transportes e presidente da DERSA, Laurence Casa-

Visitas técnicas
As vistorias ou visitas técnicas são aquelas realizadas por entidades financiadoras do empreendimento, autoridades públicas ou o corpo ad-

grande Lourenço.

Leia a reportagem completa on-line:
pt.calameo.com/
read/005290818018b656fa1ae

ministrativo da DERSA. A atividade ocorre nos
principais pontos da obra, onde é mostrado o
andamento da construção, assim como as projeções do desenvolvimento dos trabalhos.
Em 2017 foram realizadas duas visitas Técnicas pelo Governador do Estado de São Paulo.
As visitas aconteceram em junho no Rodoanel
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o Trecho Norte possui uma relavância ímpar, pois nela estão inseridas quase
todos os tipos significativos de grandes trabalhos de infraestrutura. (...) É um

Norte e em outubro na Nova Tamoios Contor-

conjunto formidável, que evidencia as proporções de uma obra que, pela própria

nos, quando foram realizados os encontro das

natureza, é um marco importante até mesmo em termos continentais.

escavações de dois túneis, um em cada empreVisita técnica no Túnel 301 do Rodoanel Norte.

Uma obra que termina um ciclo de obras. Do ponto de vista de engenharia,

endimento.

Revista Rodovias & Vias, pg. 62

Travessias Litorâneas
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Ferroanel Norte
Rodoanel Norte

Extensão:
53,05 km

23,51 km de terraplenagem
12,39 km de obras de artes especiais
(pontes e viadutos)
17,15 km de túneis

Fim do tráfego
compartilhado de
cargas
O Ferroanel Norte faz parte de um conjunto de ramais ferroviários e segregações de linhas a serem instalados em
porções perimetrais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), interligando
linhas férreas de carga existentes.
A via férrea fará a ligação entre a estação Perus (São Paulo) e a estação Engº
Manoel Feio (Itaquaquecetuba). A finalidade é separar o tráfego ferroviário de
cargas, evitando a necessidade de compartilhamento de trilhos com os trens de
passageiros (que passam pela área interna da RMSP). Também possibilitará a
Trecho do Ferroanel em sinergia com o Rodoanel Norte

otimização da movimentação de cargas
pelo Porto de Santos, além de desafogar
o trânsito de caminhões da Via Anchieta.
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Estação Engº Manoel Feio (Itaquaquecetuba)
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Benefícios

Sinergia com o Rodoanel Norte

Fim do tráfego compartilhado de cargas e passageiros na malha da CPTM
Em março de 2013, a Empresa de Planejamento e Logística – EPL solicitou que a implantação do Rodoanel
Norte não inviabilizasse a posterior implantação do Ferroanel Norte, levando ao 4º Termo Aditivo ao Convênio

(onde ambos os fluxos são prejudicados): a linha permitirá que os trens de
carga atravessem a Região Metropolitana de São Paulo sem interferir no
transporte metropolitano de passageiros, operado pela CPTM

do Rodoanel, que acrescentou R$ 332,8 milhões, para a compatibilização das obras do Rodoanel Norte com a
futura implantação do Ferroanel Norte. Em 2015, foi celebrado um Termo de Compromisso entre a DERSA e a
EPL, para elaboração do projeto de engenharia e desenvolvimento do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório
de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) adotando a estratégia de compartilhamento da mesma faixa de domínio
do Rodoanel Norte.

Incremento no transporte ferroviário de carga de alto valor agregado
(contêineres), mais adequado à realidade econômica paulista

Dos 23 km de trilhos em terraplenagem do Ferroanel Norte, 17 km serão contíguos ao Rodoanel, em paralelo à via.
Destes 17, cerca de 8,5 km serão entregues prontos, com
drenagem, proteção dos taludes, aterros, e onde mais for
possível buscar sinergia. A implantação conjunta dos empreendimentos implicará na otimização de recursos, redução de
impactos ambientais e sociais, economia aos cofres públicos

paralelos de
terraplenagem

de mais de R$ 1 bilhão.

Ferroanel
Norte

17km

12,4 km
de OAE’s

17,1 km
de túneis

23,5 km de
terraplenagem

Retirar cerca de 19.000 caminhões/dia das rodovias

Movimentação de cargas com menor custo logístico e aumento da
competitividade das empresas do setor produtivo

Melhora da qualidade de vida da população, com reflexos positivos sobre o
trânsito de veículos, emissão de poluentes e custo final dos produtos

53,05 km de
extensão

Precisão de movimentação de cargas:

Rodoanel
Norte
44,3 km de
extensão

9,2 km
de OAE’s

5,9 km
de túneis

29,2 km de
terraplenagem

67 milhões
de toneladas por ano até 2040
(cargas de passagem e com origem/
destino na RMSP)

Tipo de carga: contêineres (carga geral),
produtos siderúrgicos, cimento, granéis
vegetais (soja, farelo e milho), açúcar,
areia (para indústria de vidro), fertilizantes, celulose e coque.
Lote 6 do Rodoanel Norte
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Audiências Públicas

Licenciamento Ambiental

As Audiências Públicas são encontros feito com a participação da população, a fim de buscar opiniões e
soluções para as demandas sociais. Foram realizadas quatro Audiências do Ferroanel em 2017, em que se
discutiram os termos apresentados no EIA/RIMA para o licenciamento ambiental.

Em 2017 foram produzidos o Estudo de Impacto

didas mitigatórias correspondentes para viabilizar

Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/

a obra.

RIMA) do Ferroanel Norte, assim como feitas Audiências Públicas com a população para discutir os

Esses documentos servem como base para as

termos apresentados nesses documentos.

análises de viabilidade ambiental do empreendi-

Os EIA/RIMA são documentos que trazem uma

foi preparado pela DERSA, empresa vinculada ao

Arujá

ampla avaliação dos impactos ambientais gerados

Governo do Estado de São Paulo, com recursos re-

25 de julho

pelo empreendimento, bem como, indicam as me-

passados pela EPL, empresa pública federal.

mento e sua discussão com a população. O Estudo

Itaquaquecetuba
27 de julho

São Paulo
Valor dos contratos de projeto e EIA/RIMA

31 de julho

Estudo de projeto e apoio
ao EIA/RIMA

Elaboração do EIA/RIMA e licenciamento
ambiental

Contratado

R$ 4.784.472,14

R$ 2.336.822,46

Planejado - Termo
de Compromisso

R$ 5.391.579,59

R$ 2.667.154,96

R$ 607.107,45 (11%)

R$ 330.332,50 (12%)

Desconto

Guarulhos
1º de agosto

Malha ferroviária da RMSP
Linhas de carga
Linhas de passageiros
Linhas compartilhadas (carga e passageiros)

Mais cargas
nos trilhos

Ferroanel Norte (projeto)

O atual sistema ferroviário de transporte
de carga na Região Metropolitana de São
Paulo encontra-se saturado pelo crescente
conflito de compartilhamento com as vias
férreas para passageiros. Devido a esse
conflito, os trens de carga são prejudicados pela restrição de horários para utilizar

Cerimônia de
entrega do
EIA/RIMA para
a CETESB em
julho de 2017
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os trilhos de passageiros, além de limitações no tamanho e na velocidade dos
trens. A separação do tráfego entre trens
de cargas e de passageiros gera vantagens para ambos os sistemas, já que otimizará a circulação das duas vias.

Travessias Litorâneas
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Soluções em Engenharia

Obras
de Artes
Especiais

A expressão “obra de arte” tem sua origem no século III A.C.,
quando essas construções eram executadas por artesãos. Na
engenharia moderna, estruturas como pontes e viadutos, que
demandam um projeto específico para cada caso, recebem a
denominação de Obras de Arte Especiais (OAE’s). Veja abaixo
os principais tipos de OAE’s presentes em nossos empreendimentos:

pontes

Obra destinada à transposição de obstáculo constituído por água, como rios,
braços de mar, lagos etc.

viadutos

Obra destinada à transposição de obstáculos como vales, linhas férreas, ruas,
estradas e outras vias.

Lote 2 da Nova Tamoios Contornos

Em sua trajetória, a DERSA foi responsável pela implantação de empreendimentos
complexos de infraestrutura de transportes, desde a fase de planejamento e de
desenvolvimento dos projetos até a entrega para a operação. A Empresa teve uma
importante participação na construção de algumas das principais rodovias estaduais

passagens

(superior e inferior)

Obra destinada à transposição de vias de
menor porte.

pontilhão

Pontes ou viadutos de um único vão, menor que 15 metros.

e se destaca pela eficiência e complexidade de suas soluções em engenharia.
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A construção das OAE’s são divididas em três grandes estruturas:

Superestrutura:

corresponde

ao

Vigas são suportes gigantes de aço e con-

tabuleiro e às vigas longarinas (que

creto utilizadas na construção de pontes e

ficam paralelas à pista, sobre a qual
os veículos irão trafegar.

Superestrutura

vessas (que ficam sobre os pilares e

Mesoestrutura

perpendicular à pista).

que ficam na parte inferior da OAE e

causado pelos veículos, transferindo todo o

Para as OAE’s do Rodoanel Norte e da Nova
Tamoios Contornos, foram utilizadas, principalmente, vigas pré-moldadas em concreto protendido.

Infraestrutura: corresponde à fundação – elementos como as estacas

viadutos que absorvem o impacto na laje
peso para os pilares de sustentação.

Mesoestrutura: constituída pelos
pilares de sustentação e vigas tra-

VIGAS

Infraestrutura

transmitem o peso da estrutura para

Vigas pré-moldadas são aquelas fabricadas
previamente fora do local de utilização definitiva da estrutura. Elas são moldadas em

o solo.

um “pátio de vigas” e podem ter de 20 a 40
metros de comprimento.
Após serem fabricadas nos pátios, as vigas
pré-moldadas são submetidas ao processo
de “protensão” e passam a ser chamadas

Superestrutura

Lote 4 do Rodoanel Norte

de vigas protendidas. Nesse processo são
introduzidos cabos de aço de alta resistência, que reduzem a incidência de fissuras
e garantem mais segurança à estrutura.
Após este processo, as vigas protendidas
são transportadas, içadas e posicionadas

A Superestrutura de uma OAE é o conjunto de

definitivamente na estrutura.

Pátio de vigas no Rodoanel Norte

elementos localizados na porção superior da obra,
responsáveis pelo transporte horizontal das cargas. É formada, em geral, pelo tabuleiro e as vigas
longarinas que lhe dão suporte.
Chama-se de tabuleiro o pavimento superior da
OAE composto principalmente pela laje, uma lâmina horizontal de concreto, onde se estrutura o
pavimento e outros elementos que finalizam a superestrutura.
A maior parte das OAE’s do Rodoanel Norte e da
Nova Tamoios Contornos foram executadas com
vigas sob o tabuleiro, mas também foram aplicados outros métodos construtivos para a superestrutura, como o caixão perdido e as aduelas,
conforme veremos a seguir.
Vigas protendidas na Nova Tamoios Contornos
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Lançamento de vigas
O lançamento de vigas é uma im-

Viaduto em execução na Tamoios Contornos:

Lançamento por guindaste

CAIXÃO PERDIDO

Fôrma e armação do caixão

portante e complexa etapa na construção de OAE’s. O posicionamento
das vigas pode ser feito de duas maneiras: com guindastes ou treliça.

Técnica utilizada na construção

No lançamento por guindaste as vi-

de Obras de Artes Especiais em

gas são presas por cabos de aço e

que se forma um espaço entre

suspensas por dois guindastes até

a laje inferior e a superior da

serem posicionadas entre os apoios.

estrutura, formando um sis-

Quando não há espaço para o posicionamento dos guindastes ou o terreno não é favorável, o lançamento
de vigas é feito por meio da treliça
– aparelho móvel que desliza pela
obra de arte, apoiando nos pilares
até alcançar o local onde será colocada a viga.

tema único de união de laje/
vigas/laje. Esta técnica é bastante utilizada em pontes e

Caixão concretado

viadutos em curva por ser resistente a esforços de torção,
e apresenta vantagens como a
economia na utilização de concreto, redução significativa do
peso da estrutura, e a possibilidade de execução de grandes
vãos com relativamente pouca

Lançamento por treliça

espessura.

Constução de ponte na Tamoios Planalto

BALANÇO SUCESSIVO
Método de construção de pontes
e viadutos que consiste na execução da estrutura em segmentos
denominados aduelas. A partir de
um pilar de suporte, essas peças
avançam em balanço, uma a uma,
até a totalidade da estrutura, com
A OAE 403 da Nova Tamoios

o apoio de treliças metálicas. A

Contornos terá um total de

técnica é indicada para vencer

1.034,5 metros de extenção.

vãos de difícil acesso, como rios,

Localizada no lote 4, o viaduto

vales ou vias de tráfego intenso, e

será o mais longo do empreen-

também quando a altura da ponte

dimento e fará a ligação da nova

em relação ao terreno é grande.

rodovia com o Porto de São Sebastião.

46

DERSA | Relatório Anual 2017

Seção transversal de uma aduela
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Mesoestrutura

Infraestrutura

A mesoestrutura da OAE é o conjunto de elementos es-

A infraestrutura da OAE corresponde à sua fundação – os elementos que transmitem o peso da estrutura para

truturais localizados na porção média da obra. É for-

as camadas resistentes do solo. A escolha da fundação é feita em função da intensidade da carga que a obra

mada, em geral, pelos pilares e aparelhos de apoio da

irá gerar e do tipo de solo. As principais fundações utilizadas nos empreendimentos da DERSA são as estacas e

obra, sendo responsáveis pela transmissão dos esforços

os tubulões.

da superestrutura para a infraestrutura.

ESTACAS
As estacas são elementos de fundação profunda cravadas ou perfuradas no solo e caracterizadas por grandes comprimentos. As
fundações profundas são utilizadas em obras de grande porte e

FÔRMAS TREPANTES

quando as camadas superficiais do solo são fracas. As estacas
garantem solidez à fundação para a construção de pontes e via-

Uma das técnicas utilizadas para a execução dos pilares

dutos. Entre os tipos existentes, podemos citar como exemplo a

no empreendimento Rodoanel Norte foram as Fôrmas

estaca cravada, utilizada em locais com profundidade grande de

Trepantes. Essa técnica é indicada para a construção de

solo mole, em terraplenagem ou obras de arte especial, e a es-

estruturas de concreto de alturas elevadas, como é o

taca-raiz, que escava qualquer tipo de material, até mesmo con-

caso dos pilares. A sequência de execução com um sis-

creto e rocha. Nos empreendimentos em execução da DERSA, as

tema de formas trepantes se inicia com a montagem do

estacas cravadas chegam a ter até 58 metros de profundidade.

conjunto de painéis da forma. Após a concretagem do
pilar até um determinado nível, a fôrma e a plataforma
de trabalho são içados. Com a plataforma de trabalho

1.

livre, pode-se então ajustar a armação e preparar as
fôrmas para a concretagem. O processo vai se desen-

Perfuração
da estaca

2.

Colocação da
armadura

3.

Injeção de
argamassa

4.

Retirada de tubos com
complemento de argamassa

volvendo dessa maneira até atingir o topo da estrutura.

5.

Estaca
pronta

Execução de estaca-raiz

Execução de fôrmas trepantes no Rodoanel Norte

Com aproximadamente 58 metros de
altura máxima, a OAE 109 do Rodoanel
Norte tem os pilares mais altos do empreendimento - equivalente a um prédio
de 19 andares!
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OAE 205 da Nova Tamoios
Contornos: projeto gráfico com
estacas cravadas (acima) e
obra em execução (ao lado)

Travessias Litorâneas

49

Processo construtivo
OAE 103 da Nova Tamoios Contornos

INFRAESTRUTURA

MESOESTRUTURA

TUBULÕES
Tubulão é um elemento de fundação profunda,

O tubulão a céu aberto é executado concretando-

executada através da concretagem de uma esca-

se um poço aberto no terreno. A escavação pode

vação aberta no terreno, de perfuração do solo por

ser manual ou mecanizada e, na etapa final, há

onde há a descida de operário para a conferência

descida de pessoal para alargamento da base ou

das dimensões da base, que costuma ser alarga-

limpeza do fundo.

da. Os tubulões podem ser executados a céu aberto ou sob ar comprimido.

Quando o tubulão é executado com a presença de
lençol freático é posicionada uma estrutura na su-

SUPERESTRUTURA

perfície acima do poço que comprime o ar no interior e permite a escavação da base sem interferência da água. Esse tipo de fundação é chamado
de tubulão a ar comprimido.

Ar
comprimido

Céu
aberto

Vista explodida da OAE 103:

Guarda rodas
Pavimento
Laje
Vigas travessas
Pré laje
Vigas longarinas
Pilares

Tubulão a ar comprimido em execução na
Nova Tamoios Contornos
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Tubulões

Estacas

Tubulões
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A construção de túneis está entre as mais difíceis obras da Engenharia Civil. A composição do terreno determina a técnica em-

Túneis

pregada e a escavação é feita, ao mesmo tempo, nos dois lados
da montanha. Apesar das dificuldades, os túneis são importantes
estruturas para garantir agilidade à viagem e reduzir o impacto
ambiental e social ao longo do traçado do empreendimento, pois
permitem uma passagem direta por baixo dos obstáculos.

As escavações dos túneis são feitas em solo e rocha. Como
escavações no solo requerem mais técnicas de engenharia

Produtividade média:

para estabilizar a face da escavação e minimizar desloca-

• Em rocha: 3,5 metros por dia

mentos, a velocidade das obras acaba sendo menor nesse

• Em solo: 1,0 metro por dia

material. Já na rocha, o ritmo é mais acelerado.

Escavação em solo
ABÓBADA

O método mais empregado para a construção dos túneis
dos empreendimentos da DERSA é o NATM – New

Rodoanel
Norte

NÚCLEO

SIDE
DRIFT

Austrian Tunneling Method. Esse método é empregado

SIDE
DRIFT

ARCO INVERTIDO

na mineração de larga escala, e permite a execução de
túneis de grande diâmetro em seção transversal. Com
aproximadamente 20 metros de largura, os túneis do
Rodoanel Norte estão entre os mais largos que existem no

ESCAVAÇÃO

Brasil e na América do Sul, até o momento.

Tamoios
Contornos

SIDE
DRIFT

NÚCLEO

ARCO INVERTIDO

O cuidado na construção dos túneis começa antes do início das escavações. São realizadas, por exemplo, análises
geológicas para garantir a estabilidade do local em que
serão abertos. Esse tipo de precaução segue durante todas as etapas das obras.
A abertura de emboques é realizada, ao mesmo tempo,
nos dois lados da montanha que abrigará o túnel. Durante
a etapa, um trabalho fundamental é a “pregagem”, que

1

Enfilagem

2

Viga Portal

3

Início da escavação

4

Concreto projetado

dura de 60 a 90 dias. Nessa fase, são feitos furos de 12 a
20 metros e injetadas barras de ferro e caldas de cimento
para garantir a contenção das encostas. Para que a construção comece, deve-se eliminar também o risco de desmoronamento da parte superior da entrada do túnel. Para
isso, é feita a “enfilagem”, processo no qual várias barras
são introduzidas ao longo de todo o portal de entrada.

52

DERSA | Relatório Anual 2017

5

Escavação do Side Drift

6

Escavação da calota

7

Demolição do Side Drift

8

Escavação do arco
invertido

Travessias Litorâneas
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Escavação em rocha
Enquanto o NATM é empregado
para execução do túnel em trechos
em solo, o método utilizado para
os trechos em rocha é o Drill &
Blast, com perfuração e detonação
do maciço rochoso. Um importante
equipamento utilizado nessa etapa
são os Jumbos, máquinas gigantes
que perfuram a rocha e agilizam a
construção dos túneis. Totalmente
informatizados, os Jumbos proporcionam um indiscutível incremento
em precisão e segurança para perfuração dos nichos onde os explosi-

SISTEMAS DE SEGURANÇA

vos são colocados.

O desenvolvimento de sistemas que garantam condições adequadas de segurança ao usuário é parte
fundamental de uma obra. Além da instalação de sistemas eletrônicos modernos para garantir a segurança operacional na estrutura, algumas técnicas são adotadas na etapa de finalização da construção

Mitigação dos ruídos

dos túneis para evitar e combater possíveis incêndios ao longo da operação.

Os trechos em rocha precisam, por vezes, recorrer a explosões para abrir caminho dentro da montanha. Como alguns trechos dos empreendimentos passam por áreas urbanizadas, a mitigação de
ruídos ocasionados pelas obras é um dos cuidados adotados durante sua construção. Entre as medidas para redução dos impactos gerados pelas vibrações e ruídos podemos citar:
Camada de sacrifício
Na etapa de execução do revestimento final do túnel
é aplicada uma camada de microfibras de polipropileno incluídas na estrutura das paredes do túnel,
chamada de “camada de sacrifício”. As microfibras
derretem com o calor do fogo e criam vazios no concreto, que servem como uma válvula de escape para
a pressão produzida pelo vapor que se forma na esInstalação de sismógrafos para controle
dos abalos ocasionados
pelas detonações.

Instalação de Portão Antirruído nos túneis para
abafar o barulho das
detonações.

Distribuição de comunicados à população lindeira informando o período das detonações, assim como
os procedimentos de segurança.

trutura, evitando o lascamento do revestimento que
pode causar demolições.

Pavimento de concreto
Nos empreendimentos são utilizados dois tipos de

A Tamoios Contornos

terá 5 túneis duplos, totalizando
13,2 km em cada sentido.

pavimentação: asfáltica (flexível) e de concreto
(rígido). O interior dos túneis é pavimentado com
concreto. Esse material é mais seguro por não ser
inflamável, prevenindo incêndios, e apresenta mais

O Rodoanel Norte

terá 7 túneis duplos, somando
12,3 km de extensão por sentido.

resistência e durabilidade. Além disso, por ser um
material não inflamável, o concreto não potencializa
a combustão ou a geração de fumaça ou gases tóxicos muito comuns em pavimentos asfálticos.
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Encontro de escavações
RODOANEL NORTE

Usina de Britagem

Em 2017 ocorreu o encontro das escavações do
túnel 301, o mais extenso dos 7 túneis duplos do Rodoanel Norte, com 1,7 quilômetro.
Localizado sob o Parque Estadual da Cantareira, o
Túnel 301 é considerado um dos grandes desafios
do Trecho Norte do Rodoanel Mario Covas, principalmente em razão das características geológicas

Vantagens da
britagem de rochas:

da região. Uma importante solução encontrada foi
aproveitar as interligações internas entre as duas
pistas do Rodoanel para abrir mais frentes de trabalho no interior da montanha. A medida resultou
no aumento da produtividade e evitou que o túnel
A DERSA conta com uma medida inteligente de reutili-

se transformasse em caminho crítico da obra.

zação do material rochoso retirado das escavações. Atualmente toneladas de rocha, resultante das detonações

NOVA TAMOIOS CONTORNOS
Também foi executado, em 2017, o encontro
das escavações do túnel 301 da Nova Tamoios Contornos, o segundo mais extenso do
empreendimento. Um dos desafios dessa obra
foi em razão das características de relevo e da
dificuldade de acesso ao emboque Sul - o Tú-

e escavações, nas áreas para a execução dos túneis,
estão sendo recicladas e reutilizadas na própria obra,
sempre atendendo às normas vigentes. Todo o material
é retirado e levado para a usina de britagem, por onde

Diminui a demanda
de recursos naturais
Reduz o tráfego
de caminhões e a
emissão de poluentes
Reduz o custo com
aquisição de material

passa por até três etapas para estar pronto para ser
reutilizado. Após o processo, estas pedras podem ser
usadas no tratamento de fundação do aterro, na com-

Gera empregos
diretos na obra

posição do concreto, nas obras de contenção etc.

nel 301 está localizado num segmento de encosta bastante íngreme, sob o Parque Estadual
da Serra do Mar. Por este motivo, as equipes
de engenharia mantiveram os avanços da escavação apenas num sentido (de norte a sul)
em aproximadamente 98% da obra. Normalmente, o trabalho é realizado a partir das duas
extremidades. A medida foi adotada devido às
dificuldades para se construir um caminho de
serviço por onde as equipes pudessem chegar
até a extremidade sul do túnel e para diminuir o
fluxo de veículos pesados em ruas residenciais
do bairro de São Francisco, em São Sebastião.

MEIO AMBIENTE
A implantação de túneis foi uma das soluções encontradas para os desafios
ambientais dos empreendimentos, que se encontram próximos a áreas de
preservação, como a Serra da Cantareira no Rodoanel Norte e a Serra do
Mar na Nova Tamoios Contornos. Os túneis permitem a passagem pelas
áreas, minimizando as intervenções na superfície. No caso do Rodoanel Norte,
foram estudadas várias alternativas de traçado, tanto ao Sul quanto ao Norte
da Serra da Cantareira. Como resultado desse estudo, toda a travessia na
região do Parque Estadual da Cantareira foi feita por meio de túneis, sem a
necessidade de aberturas em superfície.
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Contenção mista: solo grampeado na parte
superior e cortina atirantada na inferior

Pavimentação
Nos empreendimentos são utilizados dois tipos
de pavimentação: asfáltica (flexível) e de concreto (rígido). Nos trechos a céu aberto e nas
OAE’s, é usado o pavimento asfáltico, material
de fácil conservação.
O pavimento adotado no Rodoanel Norte é a
mistura asfáltica SMA (Stone Matrix Asphalt).
Esse tipo de revestimento oferece mais conforto
e segurança aos motoristas, além de vários
outros benefícios:

Contenção

Os projetos de contenção reduzem a área de atuação do empreendimento amenizando o impacto ambiental da obra. Além disso,
oferecem segurança para os funcionários e garantem a estabilidade
e resistência do solo.

Estabilidade

Segurança

Esse material se diferencia dos demais por ter como

O tipo de superfície de rolamento do as-

características uma boa estabilidade a elevadas tem-

falto proporciona boa resistência à derra-

CORTINA ATIRANTADA

peraturas e flexibilidade a baixas temperaturas.

pagem. Além disso, reduz a possibilidade

Técnica usada para prevenir a erosão e o deslizamen-

de acidentes devido ao acúmulo de água.
Resistência

to do solo, funciona como uma “cortina” de contenção
aplicada em terrenos com pouca estabilidade. Essa téc-

Outro ponto forte desse tipo de material é sua excelente

Menos Ruído

resistência ao desgaste, ou seja: uma pavimentação que

Esse tipo de pavimentação também diminui

impacto ambiental, além de oferecer segurança para os

dura muito mais e diminui a necessidade de reparos.

o nível de ruído durante a sua utilização.

trabalhadores.

nica reduz a área de extensão da obra, amenizando o

SOLO GRAMPEADO

Acabadora
Uma das inovações empregadas nas obras
de pavimentação do Rodoanel Norte é a acabadora, um equipamento destinado à distri-

Utilizado para estabilizar taludes naturais ou resultantes
do processo de escavação. Nessa técnica, barras de aço
são introduzidas para reforçar o maciço e em seguida
são envolvidas por calda de cimento ao longo de todo
seu comprimento, tornando-se um “grampo”.

buição uniforme de mistura asfáltica na execução de camadas de pavimentos.
Em geral, as acabadoras trabalham com
uma abertura em torno de 8,2 m. Mas a tecnologia empregada nas obras do Rodoanel
Norte faz com que a acabadora consiga uma
abertura de até 16 metros, ou seja: ela realiza o mesmo trabalho na metade do tempo,
se utilizada em sua capacidade máxima.

58

DERSA | Relatório Anual 2017

TERRA ARMADA
Tipo de contenção realizada por placas pré-moldadas de
concreto, chamadas de “escamas”. A pressão do sistema é distribuída em tiras metálicas, presas às escamas.
O método tem como vantagem a agilidade na execução,
capacidade de atingir grandes alturas, além de ter uma
ótima relação custo-benefício.
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Lote 2 da Nova Tamoios Contornos

Obras complementares
Obras complementares são aquelas que não comprometem a total funcionalidade do empreendimento, destinadas a agregar valores adicionais de segurança viária e conforto à população local, que é o caso dos sistemas de
iluminação, ventilação e outras obras citadas a seguir.

Controle de qualidade
As passarelas de pedestres e os acessos nas

Em um empreendimento viário de grandes di-

propriedades lindeiras às rodovias são exem-

mensões, praticamente tudo passa por testes

plos de obras complementares. Essas estru-

exaustivos: do concreto utilizado nas obras

turas são construídas sobre rodovias para

de arte especiais ao solo resultante de um

dar segurança à travessia de pedestres e não

processo de compactação. Em cada uma das

interferir no tráfego de veículos. Atualmen-

etapas da construção de uma rodovia, há di-

te, estão sendo construídas 12 passarelas na

versas normas e especificações técnicas a se-

Nova Tamoios Planalto, com baias para pa-

rem seguidas pelas construtoras, para a rea-

radas de ônibus. A Nova Tamoios Contornos
e o Rodoanel Norte contarão com 2 dessas
estruturas em seu traçado.

lização dos testes de qualidade dos materiais.
Passarela de pedestres na Tamoiois Planalto

No caso do concreto, por exemplo, a resistência é um aspecto essencial - e ela é avaliada
a partir de amostras, que são submetidas a
grandes forças de compressão até chegar ao
ponto de ruptura. Nos túneis, por exemplo, é

Além das passarelas, serão construídas como obras complementares um posto de saúde e um
centro de zoonoses na Nova Tamoios Contornos, e um Centro
de Controle Operacional (CCO),
dois postos do Sistema de Atendimento ao Usuário (SAU) e duas
bases da Polícia Militar Rodoviária no Rodoanel Norte.

fundamental a análise de riscos de eventuais
“movimentações” do maciço que está sendo
escavado. Esse trabalho é realizado por instrumentos específicos de alta precisão.
Para garantir essa qualidade, os empreendimentos contam com laboratórios de testes,
com equipes dedicadas aos estudos. Além
disso, a DERSA mantem um núcleo interlaboratorial que permite fazer o acompanhamento
da qualidade dos materiais e das análises realizadas pelos laboratórios das construtoras.
A ideia desse controle é, antes de tudo, apri-

Posto de saúde e Centro de Zoonoses em
construção na Nova Tamoios Contornos
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morar a mão de obra das empreiteiras e aperfeiçoar a qualidade dos equipamentos usados
nos ensaios.
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Fiscalização
A gestão socioambiental prevê punições financeiras no momento do processamento das medições para

Compromisso socioambiental

as empresas que não cumprirem as exigências do empreendimento. Essa é uma metodologia criada pela
DERSA para avaliar, no decorrer da obra, se o desempenho ambiental e social das empresas é satisfatório
e atende a todas as obrigações predeterminadas. As construtoras são supervisionadas e fiscalizadas por
empresas contratadas em cada um dos lotes dos empreendimentos. A rotina de trabalho das supervisoras
envolve visitas a cada ponto de controle com elaboração de relatórios e registro fotográfico para verificar
alterações nas condições originais da área e checar se a obra tem relação direta com essas mudanças.
A fiscalização se baseia em diversos documentos ambientais do projeto, como o Estudo de Impacto
Ambiental (EIA), o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) e o Projeto Básico Ambiental (PBA).

EIA/RIMA

PBA

O Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Im-

O Plano Básico Ambiental (PBA) é o detalha-

pacto Ambiental (EIA/RIMA) é exigido na fase de Li-

mento dos programas ambientais propostos no

cença Prévia de empreendimentos ou atividades que

EIA/RIMA e incorporados no processo de licen-

exigem interferências no ambiente em que serão

ciamento de um empreendimento. O documen-

executados. Esses documentos trazem uma ampla

to mostra como se colocará em prática tudo

avaliação dos impactos ambientais gerados pelo em-

o que foi previsto e como será o atendimento

preendimento, bem como indicam as medidas miti-

às exigências dos órgãos licenciadores. No PBA

gatórias correspondentes para viabilizar a obra.

são especificados os prazos, as responsabilida-

São objetos de análise desses documentos:
Lote 2 do Rodoanel Norte

des, as competências e as metas de cada uma
das ações a serem implementadas.

Meio físico: o ar, o clima, os recursos hídricos, minerais etc
Meio biológico e os ecossistemas naturais: a fauna e a flora

Um planejamento integrado entre engenharia e gestão socioambiental resulta em
empreendimentos sustentáveis e é assim que a DERSA atua em todas as fases das

Meio socioeconômico: a população local
e o uso dos recursos naturais, além dos sí-

suas obras. Importantes programas são desenvolvidos nas diferentes fases dos em-

tios e monumentos arqueológicos, históri-

preendimentos para a redução e compensação do impacto das obras e resultam na

cos e culturais da comunidade

preservação dos recursos naturais e melhora na qualidade de vida nos meios urbanos.

Os termos apresentados no EIA/RIMA são discuti-

A qualidade socioambiental dos empreendimentos da DERSA é garantida por diversas

dos em Audiências Públicas. Nesses encontros,

soluções multidisciplinares que são desenvolvidas em todas as fases da obra.

feitos com a participação da população, buscam-se
opiniões e soluções para as demandas sociais. Como
uma forma de exercício de cidadania, essas audiências possibilitam a troca de informações quando as
decisões podem afetar direitos coletivos.
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CCA

Certificado de Conformidade Ambiental
Uma iniciativa inovadora da DERSA foi a criação do
Certificado de Conformidade Ambiental (CCA), um
documento que comprova o rígido cumprimento das
obrigações ambientais pelas construtoras, sem o

Gestão
Social

qual não é liberado o pagamento mensal da Empresa. Jamais um edital de contratação de uma obra
viária havia vinculado de forma tão contundente a
remuneração de serviços prestados à qualidade ambiental de sua realização.
O Certificado de Conformidade Ambiental foi sendo
gradativamente aperfeiçoado, incorporando-se novos conceitos e temas para serem inclusos ao documento. A supervisão, antes restrita aos aspectos
ambientais, passou a abranger, também, conceitos
de Comunicação Social e os procedimentos de saúde
e segurança do trabalho. Com a integração dessas
temas, foi necessário contar com a participação de
profissionais de diversas áreas. A DERSA iniciou, as-

Considerando a complexidade dos empreendimentos e os impac-

sim, um Sistema de Gestão Integrada, abrangendo

tos sociais deles decorrentes, a DERSA inova ao se relacionar de

temas ambientais, sociais e de saúde e segurança,

maneira plural com a população que mora no entorno das obras,

que foram incorporados como parte dos instrumen-

dispensando atenção especial às questões socioculturais, como,

tos de supervisão socioambiental e do Certificado de

por exemplo, a vulnerabilidade socioeconômica das famílias.

Conformidade Socioambiental.

Para que esse trabalho seja realizado com sucesso, uma equipe multidisciplinar, composta por pesquisadores, assistentes
sociais, sociólogos, psicólogos, pedagogos, advogados, enge-

RODOANEL
Apesar de pertencer à mesma rodovia, cada
trecho do Rodoanel Mario Covas tem características únicas. No caso do Rodoanel Oeste,
por cruzar uma área densamente habitada,
passando por Osasco, Carapicuíba e Barueri,
a maior preocupação foram aquelas voltadas
às intervenções que as obras ocasionariam no
ambiente urbano. Já o Trecho Sul atravessou
importantes áreas de mananciais, como o Parque Estadual da Serra do Mar, onde foi aprimorado o conhecimento relativo à preservação de
áreas verdes e ao meio ambiente.
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O Trecho Norte do Rodoanel está localizado em

nheiros, arquitetos, assistentes administrativos e estagiários se

uma região que de um lado apresenta uma densa

dividem entre o escritório e o trabalho em campo para a realiza-

ocupação urbana e de outro uma grande área de

ção de atendimento individualizado para cada família.

preservação ambiental, na Serra da Cantareira.
Diferente do que se viu no Trecho Oeste, o tipo
de ocupação urbana do Trecho Norte é na maior

O atendimento às famílias é feito por dois programas. Um deles

parte irregular, em áreas de grande vulnerabili-

é o Programa de Gerenciamento de Desapropriação, volta-

dade social, carente de recursos básicos como

do a quem possui a matrícula do imóvel registrado em cartório.

saneamento e educação. Nesse cenário além de

O outro é o Programa de Compensação Social e Reassen-

aprimorar as práticas de preservação ambiental

tamento Involuntário, dirigido a moradores que não podem

aprendidas no Trecho Sul, outro aspecto impor-

comprovar a titularidade de seu terreno. Todas as situações en-

tante do empreendimento foi a atenção dada a

volvendo os dois grupos são analisadas caso a caso, segundo os

projetos sociais voltados a melhorar a condição

critérios dos programas.

de vida da população afetada pelas obras.
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Programa de Gerenciamento de
Desapropriação

Programa de Compensação Social e
Reassentamento Involuntário

O Programa de Gerenciamento de Desapropria-

O Programa de Compensação

ção destina-se às famílias que possuem título

Social e Reassentamento Invo-

de suas propriedades. A gestão do Programa

luntário é implementado junto

visa a garantir procedimentos que permitam

às famílias que não conseguem

a justa indenização pela expropriação do seu

comprovar a propriedade da

imóvel, seja residencial ou comercial. Os pro-

área em que moram ou desen-

cedimentos de desapropriação decorrentes das

volvem atividade comercial. Na

obras de implantação dos empreendimentos ro-

maioria dos casos, trata-se de

doviários estão amparados na promulgação dos

pessoas que vivem em condição

Decretos de Utilidade Pública com a descrição

de vulnerabilidade socioeconô-

dos perímetros das áreas necessárias para a

mica. O atendimento a essas

implantação da faixa de domínio.

famílias vai além do processo
de remoção, buscando favorecer melhores condições de vida
a essa população.

DUP
Decreto de Utilidade Pública (DUP) é o meio pelo qual se estabelece que determinadas áreas devem servir a obras de inte-

Opções de atendimento:

resse coletivo. Ele traz as informações que comprovam o benefício de um empreendimento para a comunidade e justifica
porque a área em que essa obra ocorrerá é considerada de
utilidade pública. Em relação às rodovias, o objetivo do DUP é

•

Indenização das Construções e Benfeitorias: opção destinada às famílias que possuem as

a liberação da chamada faixa de domínio, onde serão constru-

benfeitorias nas edificações e preferem receber o valor da indenização para adquirirem uma

ídos, por exemplo, as pistas de rolamento e os acostamentos.

nova moradia de forma autônoma.
•

Unidade Habitacional: oferecida às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social.
As Unidades são entregues próximas às áreas de origem, regularizadas, dotadas de infraestru-

Números da desapropriação:
Rodoanel Norte

tura urbana, sem qualquer custo ao beneficiário.
•

Nova Tamoios Contornos

Lote

Área Necessária

% liberado

Lote 1

1.130.899,70 m²

99,58%

Lote 2

500.366,32 m²

99,15%

Lote 3

125.104,29 m²

100,00%

Lote 4

1.582.991,02 m²

99,09%

Lote 5

936.855,43 m²

95,45%

Lote 6

1.845.888,02 m²

97,79%

Total

6.122.104,78 m²

98,26%

Lote

Área Necessária

% liberado

Lote 1

452.789,99 m²

100%

Lote 2

2.314.391,85 m²

95,05%

Lote 3

206.126,83 m²

90,29%

Lote 4

136.235,81 m²

55.79%

Total

3.109.544,48 m²

93.67%

Carta de Crédito: esta opção permite que as famílias possam adquirir imóvel em qualquer
munícipio do Estado de São Paulo.

•

Indenização Assistida: oferecida às famílias com maiores indicadores de vulnerabilidade social para a aquisição de moradia regularizada. A obtenção é assistida pela equipe multidisciplinar da DERSA até a finalização do procedimento.

•

Indenização Assistida para Comércios e Serviços: é pago o valor da indenização das benfeitorias mais o lucro declarado na pesquisa socioeconômica, devidamente comprovado. Além
disso, dependendo do tipo do serviço ou comércio, é oferecido o valor equivalente a três meses
de aluguel, para ajudar na reinstalação do comércio em outro local. Também são oferecidos
cursos de empreendedorismo.

Data-base: dezembro / 2017

66

DERSA | Relatório Anual 2017

Travessias Litorâneas

67

Acompanhamento das Famílias

Números do reassentamento:
Rodoanel Norte

O Programa tem como objetivo proporcionar um atendimento social adequado, identificando as
Opção de atendimento

Famílias

Cadastradas

Removidas

São Paulo

4.078

Guarulhos

Unidade
Habitacional

Indenização

3.446

1.516

1.930

1010

900

431

469

Arujá

12

4

1

3

Total

5.100

4.350

1.948

2.402

Removidas

Fase de Remoção
Assim que definida a opção de atendimento
pela família, a equipe da DERSA apoia as famílias no processo de organização da documendimento e realização da mudança. Enquanto

Opção de atendimento
Cadastradas

da DERSA durante todo o processo de remoção até que ocorra a entrega definitiva da moradia.

tação necessária até a formalização do aten-

Nova Tamoios Contornos
Famílias

características e necessidades dessas comunidades. As famílias são acompanhadas pela equipe

Unidade
Habitacional

Indenização

Caraguatatuba

959

773

54

719

São
Sebastião

192

175

11

164

Total

1151

948

65

883

Data-base: dezembro / 2017

aguardam a mudança definitiva, as famílias
reassentadas recebem um auxílio-aluguel de
R$ 480,00 por mês para custear a moradia
provisória. No dia da mudança também recebem uma ajuda de custo no valor de R$
350,00 para transporte dos pertences até a
nova moradia.

Fase de Transição
Nesta etapa de trabalho as famílias são convocadas para participarem de reuniões com
o intuito de prepará-las para a vivência em

Plantões Sociais

condomínio. São discutidos temas pertinentes
aos direitos e responsabilidades em âmbito individual e coletivo. Além disso, são realizadas

Os Plantões Sociais são canais de comunicação entre a

assembleias democráticas para votação de cri-

DERSA e a população impactada direta e indiretamen-

térios e definição das famílias que ocuparão as

te pelo empreendimento. O atendimento é realizado por

unidades habitacionais e visitas monitoradas

equipe técnica social que presta esclarecimentos sobre

para apresentar a futura moradia às famílias.

o Programa de Compensação Social e Reassentamento
Involuntário, e divulga oportunidades de aperfeiçoamento profissional, trabalho, lazer e cultura, executados por
órgãos públicos, organizações sociais, fornecedores e de

Fase de Pós-ocupação

instituições parceiras da DERSA. O espaço físico do plan-

As famílias reassentadas em unidades habi-

tão social também é utilizado para realização de pales-

tacionais são acompanhadas pela equipe da

tras, oficinas e reuniões com a comunidade.

DERSA também após a mudança definitiva.
Nesta etapa são desenvolvidas ações para as-

Em 2017, foram disponibilizados 6 Plantões no
Rodoanel Norte e 3 na Nova Tamoios Contornos

segurar um bom nível de convivência e um
sentimento de pertencimento satisfatório na
nova moradia. As atividades são voltadas para
a gestão condominial e ações socioeducativas.
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Unidades Habitacionais
As Unidades Habitacionais são oferecidas às
famílias que vivem em situação de vulnerabili-

Até dezembro de 2017,

dade social, não têm qualquer custo ao bene-

736 famílias

ficiário, permitindo a conquista de condições
adequadas de habitação e acesso às oportunidades de desenvolvimento econômico e social.

já foram reassentadas em Unidades

Para viabilizar a entrega da unidade habita-

Norte e da Nova Tamoios Contornos

Habitacionais por conta do Rodoanel

cional, a DERSA firma convênio com órgãos

Rodoanel
Norte

Tamoios
Contornos

Conjunto Habitacional

Famílias

Freguesia do Ó - A

118

Perus - D

140

Clarice Lispector

360

Nova Caraguá II

34

Unidades adquiridas por Carta de
Crédito ou Indenização Assistida

84

responsáveis pela construção de habitação
de interesse social, tais como a Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
(CDHU) e a Caixa Econômica Federal por meio
da Casa Paulista e o Programa Morar Bem,
Viver Melhor, Política Habitacional do Estado
de São Paulo, viabilizada por meio da parceria
entre programas como Casa Paulista (CDHU)

Em dezembro de 2017 aconteceu o primeiro Feirão

e Minha Casa Minha Vida.

Habitacional da DERSA, para atender as famílias
cadastradas no Programa de Compensação Social
e Reassentamento Involuntário do Rodoanel Norte.
Com o objetivo de agilizar o processo de aquisição
de imóveis pelas famílias que aguardam o reassentamento definitivo, o Feirão reuniu ofertas de imóveis
regulares e famílias no processo de Reassentamento. Por meio do convênio celebrado entre a DERSA e
a CPOS – Companhia Paulista de Obras e Serviços,
foram prospectados e disponibilizados 797 imóveis

768
484
imóveis
famílias
ofertados

Conjunto Habitacional José Bonifácio
Em 2017 foram entregues 280 moradias no Jardim
Bonifácio, na Zona Leste da Capital, para famílias
removidas para a construção do Rodoanel Sul e o
prolongamento da avenida Jacu-Pêssego. Os apartamentos do Conjunto Habitacional José Bonifácio
C foram construídos pela CDHU, com investimento
de R$ 25,3 milhões da DERSA, que também custeou o auxílio-moradia das famílias durante e após
as obras.
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presentes

dentro dos critérios estabelecidos pelo programa.
Por meio do convênio com a CDHU, que emitirá as
Cartas de Crédito no valor de R$ 150.000,00, a DERSA entra no processo para comprar os imóveis escolhidos pelas famílias.

Todas as moradias têm dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro distribuídos em 44,89 m² de área
construída. Os imóveis possuem piso cerâmico em
todos os cômodos, azulejos no banheiro e em parte da cozinha, e esquadrias de alumínio. O conjunto
conta com estrutura metálica para cobertura e infraestrutura completa, com redes de água e esgoto, iluminação pública, rede elétrica, drenagem, pavimentação, paisagismo, calçada, muretas de divisa entre
os lotes, muro de arrimo e quadra poliesportiva.

Travessias Litorâneas
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Programa de Apoio Social e
Desenvolvimento Comunitário

Parcerias
Viabiliza a utilização de serviços públicos oferecidos pelo Programa

Secretaria da Justiça e
da Defesa da Cidadania

CIC – Centro de Integração da Cidadania que promove os seguintes
Projetos: Jornada da Cidadania, Mini Jornada da Cidadania, Casamento Comunitário e Educação para a Cidadania.

O Programa de Apoio Social e Desenvolvimento Comunitário tem como objetivo contribuir para a melhoria
na qualidade de vida das famílias que vivem em áreas
de influência das obras e nas áreas lindeiras.
As atividades do Programa são desenvolvidas em par-

Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico, Ciência e
Tecnologia e Inovação

Por meio do Programa Via Rápida Emprego, oferece cursos básicos
de qualificação profissional gratuito para a população que está em
busca de oportunidades de trabalho.

ceria com órgãos públicos, instituições governamentais e não governamentais, visando garantir o acesso

Tanto na etapa de remoção como no reassentamento definitivo, a

à informação e ao conhecimento de Programas Sociais existentes no âmbito da cidadania, proteção social básica, capacitação profissional e inclusão social.
O Programa é articulado e coordenado pela DERSA e
executado pelas gerenciadoras sociais e construtoras

equipe multidisciplinar da DERSA apoia as famílias no processo de

Secretaria da Educação

transferências escolares das crianças de acordo com o fluxo preestabelecido na parceria. Dessa forma, os alunos conseguem prosseguir normalmente seus estudos.

contratadas, e pelas organizações parceiras.
Ao firmar parcerias com várias secretarias e instituições, a DERSA realiza diversos eventos, palestras informativas e cursos de capacitação para os moradores
das regiões situadas em proximidade às obras.

Oficina “Como se preparar para a busca
de vagas no mercado de trabalho”
Com o intuito de preparar os moradores da área
de abrangência das obras para entrada e retorno ao mercado de trabalho, a atividade trata de
assuntos relacionados à busca de emprego. São

Comitês de Desenvolvimento Comunitário
Por meio de reuniões mensais, a equipe de gerenciamento social e a equipe da área de comunicação da
DERSA e da área social das construtoras articulam a
constituição de comitês de acordo com o perfil das comunidades. O Comitê atua apenas como facilitador e
mobilizador das ações, uma vez que as questões tratadas nesses espaços extrapolam os assuntos relativos às
obras. Dessa forma, a equipe multidisciplinar promove
a participação de agentes públicos que possam contribuir para o desenvolvimento da comunidade, além de

discutidas as formas de recrutamento e seleção
utilizadas pelas empresas para contratação, apresentando modelos de carta de apresentação e exibidos modelos diferentes de currículo e dicas de
comportamento em uma entrevista de emprego.
Ao final da atividade, como tarefa, os participantes
elaboraram um currículo genérico, para colocar em
prática o que foi exposto a eles durante a apresentação. É relevante destacar que foi apresentado
também aos participantes o “Jovem Aprendiz” e
informado como se inserir no mercado de trabalho
através deste tipo de contratação.

estimular a autonomia dos participantes para continuarem as ações mesmo após a finalização das obras.

Até dezembro de 2017 foram realizadas 26
reuniões, com um total de 121 Participantes
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Em 2017, foram realizadas 10 oficinas,
com a participação total de 131 pessoas
Total de participantes até dezembro de
2017: 345 pessoas

Travessias Litorâneas
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Ações do Programa desenvolvido pelas construtoras
A responsabilidade social também é exercida pela DERSA por meio das construtoras. Ao assinar o

Mão de obra

contrato de obras, as construtoras assumem diversas condicionantes sociais e diretrizes de atuação,
que são supervisionadas pela DERSA, a fim de mitigar riscos e problemas que ocorrem em grandes
empreendimentos inseridos em contextos urbanos.
A DERSA exige em seu edital de obras que as empresas incluam em sua equipe um profissional de
comunicação social e outro da área social em cada Lote para o desenvolvimento de ações voltadas ao
público interno (colaboradores) e às comunidades lindeiras.

Um dos benefícios trazidos pelas
obras é a geração de emprego. Mais
do que isso, a contratação da mão de
obra nos empreendimentos da DERSA preocupa-se em promover a reintegração social, estimular a igualdade
de gênero e melhorar a qualidade de
vida da população do entorno.

Palestras e treinamentos
São realizadas palestras e treinamentos com os colaboradores que atuam
nas frentes de obras, a fim de minimi-

Programa Pró-Egresso

zar os impactos. Alguns temas abordados em 2017:
•

Código de postura em relação à comunidade

•

Prevenção do abuso sexual de
crianças e adolescentes

•

Primeiros Socorros

•

Saúde e segurança: proteção auditiva, respiratória, dos olhos e das
Prevenção de acidentes

•

Uso de EPI´s

•

Criança na obra, e agora?

Oficina Brincar com Segurança
Os membros das equipes de comunicação e social
2017, de uma reunião para o aperfeiçoamento da

Vistorias em Repúblicas e
Alojamentos

Oficina “Brincando com Segurança”, realizada na

Visitas periódicas são realizadas nos

palmente crianças, na área de obras, evitando pos-

entornos das repúblicas e alojamentos

síveis acidentes.

dos direta ou indiretamente. A manutenção do contato com os funcionários
e com a vizinhança desses locais é uma
medida de controle do comportamento desses trabalhadores e reforça as
orientações sobre as regras de relacionamento com a comunidade.
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gração Social e Cidadania, vinculada à Secretaria

ceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econô-

da Administração Penitenciária (SAP), renovaram

mico, Ciência e Tecnologia, além da Federação das

o convênio que beneficia pré-egressos e egressos

Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Depois de

do sistema prisional paulista, bem como cumpri-

receberem os certificados de capacitação, os bene-

dores de penas e medidas alternativas e seus fa-

ficiados são encaminhados às empresas contratadas

miliares, no preenchimento de vagas de empre-

pela DERSA para executar obras em seus empreen-

gos em obras de empreendimentos implantados

dimentos.

acordo já ofereceu mais de 500 vagas de trabalho

das construtoras participaram, em novembro de

onde existem colaboradores contrata-

de construção civil, desenvolvidos também em par-

pela Empresa. Celebrado em dezembro de 2012, o

mãos
•

Em 2017, a DERSA e a Coordenadoria de Reinte-

sede da DERSA. O objetivo do encontro foi elaborar
estratégias de coibir a entrada das pessoas, princi-

Os membros das equipes das construtoras puderam
trocar experiências e participar de atividades lúdicas
com propostas para replicarem nas escolas das regiões que atuam, como jogos de tabuleiro, jogo da
memória, quebra-cabeça, teatro de fantoches, oficina de desenhos e confecção de placas.

para pessoas que cumpriram ou cumprem penas

O Pró-Egresso conta com um banco de dados de todos os qualificados durante o cumprimento de suas

no Estado.

penas. Eles recebem os mesmos salários e benefí-

A ideia do convênio com a SAP surgiu a partir da

que ainda cumprem pena, recebem remuneração

necessidade de utilizar os empreendimentos da

de um salário mínimo, auxílio-transporte e alimen-

DERSA como vetor de aproximação de programas

tação.

estaduais e seus beneficiários. O convênio, iniciado pelo Rodoanel Norte, gerou oportunidades de
emprego e acesso a melhores condições de vida,

cios dos demais empregados. Já os pré-egressos,

Além de estimular as construtoras a contratarem
o público-alvo estabelecido no projeto, conforme a

incluindo a capacitação profissional.

legislação em vigor, a DERSA, por sua vez, acom-

A ação, de grande importância para a reinserção

encaminha para a Secretaria os egressos, familiares

social de pessoas que cumprem ou cumpriram pe-

de presos e de egressos, reassentados ou que per-

nas no sistema prisional do Estado de São Pau-

manecerão nas proximidades do empreendimento

lo, fornece ferramentas de educação, qualificação

e estarão afetados pelas obras. A Empresa tam-

profissional e geração de renda. Após feita a sele-

bém verifica se todos os beneficiários encaminha-

ção dos beneficiados, a SAP fornece, por meio do

dos serão entrevistados e informa à SAP o número

Centro Paula Souza e do Senai, todo o material

de contratados. Por fim, emite um relatório anual

didático a ser utilizado durante os cursos na área

sobre o cumprimento dos objetivos do convênio.

panha a efetivação das entrevistas e contratações,

Travessias Litorâneas
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Gestão
Ambiental

Elisângela Maia, motorista de caminhão da Nova Tamoios Contornos

Mão de Obra Feminina

Mão de Obra Local

MONITORAMENTO DAS ÁGUAS

Trabalhos em canteiros de obras contam cada

Para propiciar oportunidades de trabalho na região onde

Análise mensal da qualidade da água garante a preservação ambiental

vez mais com a inclusão de mão de obra fe-

as obras são implantadas, a DERSA exige que as cons-

minina, e as experiências têm sido positivas.

trutoras priorizem a contratação de mão de obra local.

Nesse sentido, a DERSA exige das construtoras contratadas que incluam mulheres em todas as atividades de trabalho, até mesmo nas

As obras do Rodoanel Norte e da Nova Tamoios Contor-

Entre as medidas de proteção ao meio ambiente adotadas

nos empregam, juntas, 28,6% da mão de obra direta de

frentes de obras.

moradores dos seus entornos. A ação favorece a qua-

Uma das preocupações da DERSA, estabeleci-

tempo no trajeto da residência para o trabalho. Além do

da nas regras de responsabilidade social exigi-

que, a efetivação destes colaboradores é excelente al-

das nos editais de obras, é buscar a equidade

ternativa para contribuir com a mitigação dos impactos

de gênero nos vários setores das obras.

causados na construção do empreendimento.

na construção dos empreendimentos está o monitoramento
da água. A DERSA acompanha, desde o início das obras e de

lidade de vida dos funcionários, que investem menos

forma sistemática, a qualidade da água de córregos e riachos que passam pela região. Com uma análise mensal por
amostragem, é possível reduzir eventuais impactos gerados
pelo empreendimento e garantir a qualidade desse recurso
essencial para a população e todo o ecossistema da região.
Um risco a ser evitado é o do assoreamento (obstrução) de
rios e lagos, em decorrência do depósito de sedimentos no

Contratações pelas construtoras (em atividade)

Rodoanel Norte
Nova Tamoios Contornos
Total

fundo dessas formações. Identificados os pontos de controle,

Mão de obra
LOCAL

Mão de obra
FEMININA

Programa
PRÓ-EGRESSO

são instaladas barreiras para impedir que o resultado da ero-

800

137

37

Os pontos de monitoramento são relocados em razão da evo-

1.242

48

35

de assoreamento e transparência da água até pesquisa em

2.042

185

72

são de um terreno vá para o fundo de um rio ou lago.

lução da obra. O estudo inclui desde a observação dos níveis

Tamoios Contornos

laboratório, para a medição de elementos químicos capazes
de indicar qualquer alteração em sua composição.

Data-base: dezembro / 2017
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Programa de Apoio às
Unidades de Conservação
Com o Programa de Apoio às Unidades de Conservação, 0,5 % do valor das obras do Rodoanel Norte
(R$ 25 milhões) e da Nova Tamoios (Trechos Contornos e Planalto) foram destinados ao Fundo Especial de Despesa para Preservação da Biodiversidade e dos Recursos Naturais. Esse valor é
destinado à criação e ao investimento em unidades
de conservação ou parques já existentes, preservando a biodiversidade e os recursos naturais.
Lote 2 da Nova Tamoios Contornos

DME
Depósito de Material Excedente

PRESERVAÇÃO DO SOLO
Medidas de conteção previnem processos erosivos no entorno das obras

Outra atividade que pode ocasionar a degradação
O solo é um importante recurso natural não ape-

fica exposto e sujeito às condições do tempo,

nas por preservar a cobertura vegetal, mas tam-

como chuva e vento, que carregam os nutrientes

bém para garantir estabilidade no caso de grandes

da terra, prejudicando sua estabilidade. Para evi-

construções. Quando não recebe tratamento ade-

tar processos erosivos no entorno das obras são

quado, o solo pode perder suas propriedades na-

instaladas contenções. Uma delas é feita com um

turais e se tornar infértil, podendo levar à erosão e

material chamado manta geotêxtil – algo parecido

ocasionar desmoronamentos.

com uma lona preta. As instalações são feitas nos

A vegetação natural possui características que
conservam o solo. Quando ela não existe, o solo

do solo é o descarte de material de forma inadequada. Para evitar esse tipo de dano, a DERSA adota
medidas cautelosas para a manutenção dos DMEs
– Depósitos de Materiais Excedentes, onde é mantido o material proveniente de escavações das obras
rodoviárias.
As áreas são pesquisadas e analisadas criteriosa-

locais onde o solo está exposto e seguem perfis e

mente, priorizando locais próximos ao empreendi-

objetivos diferentes, alguns deles podem ser con-

mento para evitar o grande deslocamento de ca-

feridos abaixo.

minhões. Com a definição das áreas tecnicamente
viáveis, a DERSA realiza todos os estudos para o
desenvolvimento do projeto executivo que passa
por um processo de licenciamento ambiental para
ser liberado. A licença só é concedida sabendo-se
a origem e quantidade do material a ser depositado. A qualidade do material é previamente verificada; solos contaminados não são levados aos
DMEs, sendo estudados, tratados e descartados de

Cacimbas são estruturas que retêm a
água da chuva, que é liberada para o solo
de forma mais lenta e controlada através
da manta. Ao reduzir a velocidade da
água diminui-se o deslocamento de terra
em direção a córregos e riachos.
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maneira adequada.
Nas áreas de declives, as mantas protegem o solo do contato
direto com o sol e com a chuva, prevenindo processos erosivos e desmoronamentos.

As mantas também são utiliza-

Após concluída a obra, os DMEs são tratados e de-

das como barreiras muradas

volvidos aos proprietários completamente sanea-

para reter sedimentos mais

dos. A recuperação da área é feita por meio de esta-

pesados.

bilidade geotécnica, implantação de um sistema de
DME do Rodoanel Norte

drenagem eficiente e proteção superficial vegetal.

Travessias Litorâneas
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Resgate de flora
Até o momento foram resgatadas mais de 51 mil

sivas daquela região). As plantas resgatadas são,

plantas do Rodoanel Norte e mais de 25 mil da

prioritariamente, realocadas em áreas próximas.

Nova Tamoios Contornos. Para monitorar a flora,

Outras são destinadas a estudos científicos reali-

a DERSA contratou o Instituto de Botânica de São

zados pelo Instituto de Botânica ou doadas para

Paulo, uma referência de excelência em São Paulo

conservação.

e no Brasil, que presta esse serviço de controle e
de preservação da vegetação.

Muitas das plantas resgatadas pela DERSA são do-

O resgate é realizado por biólogos em cada um

Já foram doadas quase 25 mil mudas do Rodoanel

dos lotes dos empreendimentos com o máximo de

Norte e 7 mil da Nova Tamoios Contornos. A doa-

exemplares possíveis, priorizando aqueles amea-

ção de plantas auxilia na preservação e conserva-

çados de extinção e as endêmicas (que são exclu-

ção da biodiversidade.

adas a parques, prefeituras e órgãos ambientais.

A DERSA desenvolve diversas ações de conservação de recursos

Flora

naturais durante a execução de seus empreendimentos. O processo de Compensação Ambiental da Flora inclui o resgate de espécies e sua realocação na natureza, a execução e manutenção
de plantios e outras práticas de restauração florestal.

Viveiros
Em todos os canteiros de obras
há viveiros para abrigar plantas
recolhidas nas matas de frentes
de obra, onde recebem cuidados
e são mantidas até que possam
ser realocadas em outros locais.
Os canteiros ainda contam com

Acervo técnico e científico
Ao longo da construção do Rodoanel, a DERSA e o Instituto de
Botânica desenvolveram um extenso acervo técnico e científico
sobre flora - um abrangente conjunto de conhecimentos, como
manuais para coleta de sementes, produção e identificação de
mudas e publicações científicas que divulgam informações para

profissionais especialmente treinados para cuidar das espécies
encontradas. As plantas consideradas doentes são separadas das
sadias para evitar contaminação
e recebem tratamento específico.

Rodoanel Norte

a execução de práticas ambientais, sendo referência para outros
Estados. Nesse quesito, o empreendimento proporcionou, por
meio de seus programas ambientais, o aprimoramento e divulga-

Números flora

ção de informações do remanescente florestal do Parque Estadual
da Cantareira e de práticas de reflorestamento na mata atlântica.

Resgatadas

A experiência possibilitou aprimorar os métodos de restauração

cimento não é restrito à DERSA, mas compartilhado para diferentes órgãos como o Instituto Florestal e a Fundação Florestal
- órgãos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. As informações disponibilizadas no Acervo permitem economizar recursos e
ganhar tempo no trabalho de implantação de novas unidades de
conservação e execução de práticas de restauração florestal.
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Em viveiros

2017

Total

2017

Total

Total

Rodoanel
Norte

798

52194

664

44395

1774

Tamoios
Contornos

2668

35168

1701

25736

8

florestal, como a ordem em que se deve plantar, a distância das
mudas e a dispersão das plantas nas áreas. Todo esse conhe-

Doadas/Realocadas

Data-base: dezembro / 2017
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PLANTIO DE MUDAS

Restauração
Florestal

O modelo adotado nos empreendimentos é o plantio adensado de
mudas nativas, executado em duas

PLANTIO ETAPA 1 - Idade 0

90% dos indivíduos são plantados nesta etapa

etapas. Nesse método são intercaladas linhas de plantio de espécies

O Programa de Restauração Florestal re-

pioneiras e secundárias iniciais (de

cupera áreas como forma de compensação

rápido crescimento) e espécies secun-

ambiental nas regiões de atuação dos em-

dárias tardias (de crescimento lento,

preendimentos da DERSA.

to

2m

2m

a
nh

Esse modelo confere uma grande den-

de 4 milhões de mudas por conta do Ro-

sidade de espécies na primeira etapa,

doanel Sul, Jacu Pêssego, Marginal Tietê,

p

Li

mas com um ciclo de vida longo).
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PLANTIO ETAPA 2 - Idade 1

de

da

si

en

Densidade de
plantio - Etapa 1
2.500 indivíduo/ha

PERÍODO DE 1 ANO

10% dos indivíduos são plantados nesta etapa

graças a pioneiras, que contribuem

Polo Itaquera e Tamoios Planalto. Estes

para o desenvolvimento das secundá-

plantios foram realizados em locais in-

Densidade de
plantio - Etapa 2
278 indiv./ha

rias tardias, de maior diversidade.

dicadas pelos municípios afetados pelos
empreendimentos, em diferentes áreas

Na segunda etapa, após 12 meses, é

públicas de interesse ecológico e na recu-

realizado um novo plantio, com novas
espécies, diferentes daquelas planta-

des de conservação.

ecológica, permite o estabelecimento

As atividades de restauração florestal da

de um sistema florestal autônomo e

Nova Tamoios Contornos foram iniciadas

de grande biodiversidade.

no segundo semestre de 2017 e plantará

ha

n
Li

6m

de

d

s
er
iv

e

ad

id

das na primeira etapa. Essa sucessão

6m

peração de mananciais, represas e unida-

Etapa 1 + Etapa 2
2.778 indivíduo/ha

aproximadamente 820 mil mudas. A compensação prevista pra o Rodoanel Norte
irá atuar em uma área de 850 hectares.

Parque Riacho Grande - Rodoanel Sul

Todo o trabalho de restauração florestal visa o desenvolvimento de um ecossistema capaz de sobreviver
sem a interferência humana. Para isso, é necessário
um trabalho gradual que depende das ações da chuva,
da fauna polinizadora e dispersora de sementes, bem
como toda uma dinâmica de processos ecológicos.
Para tanto, além do plantio de mudas, o Programa envolve diversas práticas como melhorias nas condições
do solo, na disponibilidade de água e a manutenção
da flora e fauna local. Todos esses elementos são monitorados para garantir a formação e perpetuação da
Parque Estadual da Serra do Mar
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floresta. Conheça a seguir algumas práticas de Restauração Florestal.

ENRIQUECIMENTO FLORESTAL

CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO NATURAL

Prática de plantio utilizada para acelerar

Quando a floresta apresenta muitas plantas invasoras

processos naturais de regeneração de áre-

ou daninhas que prejudicam a capacidade regenerati-

as florestais, através do plantio de mudas

va da vegetação original, neste caso são feitas inter-

em locais com vegetação nativa que pre-

venções que possam eliminar as espécies problemas.

cisam melhorar a cobertura vegetal e au-

Essa prática de restauração realiza manutenções

mentar a diversidade local, ampliando as

através do controle de plantas exóticas e competido-

possibilidades de manutenção da floresta.

ras com melhorias na condição do solo.

Travessias Litorâneas
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USO DE TOP SOIL

Uma das áreas de restauração em São Sebastião

Top Soil é uma camada de solo rico em material
orgânico, nutrientes e sementes. A prática de restauração consiste na transferência desse material
de uma área de supressão vegetação autorizada e
bem conservada, para outra área que precisa ser
recuperada. O uso do Top Soil, contribui para a
melhoria da qualidade vegetal de um local.

ADUBAÇÃO VERDE
Prática executada para manter ou aumentar a
matéria orgânica e a capacidade de fixação de
nitrogênio no solo. Consiste em cultivar espécies
vegetais para produção de biomassa que poderá

Nova Tamoios Contornos

ser incorporada ao solo. As vantagens incluem: a
possibilidade de redução de gastos com fertilizan-

Áreas de restauração

tes, a liberação de nutrientes devido ao aumento
da quantidade de matéria orgânica no solo, a pro-

Em 2017, foram iniciados os plantios compensató-

teção do solo, a diminuição do teor de alumínio
trocável, substância tóxica para as plantas e a melhora da capacidade de infiltração de água no solo.

rios e outras práticas de restauração florestal relaUso de top soil oriundo do Rodoanel Norte

•

do Mar – PESM, nos municípios

tivos ao empreendimento Nova Tamoios Contornos
na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Parte

de São Luis do Paraitinga, São Se-

do plantio ocorrerá no Parque Estadual Serra do Mar

bastião e Caraguatatuba

(PESM), maior corredor biológico da Mata Atlântica
no Brasil.

•

anel Norte irá atuar em uma área de
850 hectares. Serão realizadas prá-

nicípio de Caraguatatuba

Sebastião e São Luís do Paraitinga, em áreas que
da pelas obras do empreendimento e pela Funda-

A compensação ambiental do Rodo-

e no bairro do Capricórnio, no mu-

acontecendo nos municípios de Caraguatatuba, São
foram indicadas pelas prefeituras da região afeta-

Áreas de preservação permanente
do Rio Juqueriquerê e afluentes

O compromisso de recuperação ambiental está

Rodoanel Norte

Áreas do Parque Estadual Serra

•

Na faixa de domínio e áreas rema-

ção Florestal. Serão aproximadamente 430 ha de

nescentes de desapropriação do

plantios e mais de 820 mil mudas de pelo menos

empreendimento, nos municípios

80 espécies diferentes de árvores da região da Mata

de São Sebastião e Caraguatatuba

Atlântica. O investimento total do Governo do Estado é de R$ 16,8 milhões.

ticas de restauração nos Parques da
Cantareira e Itaberaba, bem como a
ampliação de parques existentes no
Rodoanel Sul. A preservação de áre-

MANUTENÇÃO

as verdes é fundamental para garan-

A manutenção das áreas de restauração é bimestral e realizada durante 24 meses.

tir a produção de água para a Região

As práticas compreendem replantios, manutenção de aceiros, roçada seletiva, coro-

Metropolitana de São Paulo.

amento, controle de formigas cortadeiras, adubações de cobertura e irrigação (em
período de estiagem e quando necessário).
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Unidade de Conservação Dr. Rui Calazans - Paraibuna

A área total plantada pela DERSA foi de 351,89

na manutenção e perpetuação florestal. As novas

hectares, o equivalente a duas vezes a dimen-

florestas contribuem para a preservação dos ma-

são do Parque Ibirapuera. O trabalho envolveu o

nanciais e da biodiversidade local. A ação, portan-

plantio de mais de 80 espécies arbóreas nativas

to, acompanha metas do Programa Nascentes, de-

do bioma de Mata Atlântica em áreas localizadas

senvolvido pelo Governo do Estado, e une órgãos

nos municípios de Paraibuna, Natividade da Serra

ambientais, especialistas em restauração florestal,

e Redenção da Serra. A maioria dos plantios foram

empreendedores e voluntários.

feitos às margens da Represa de Paraibuna, em
áreas cedidas pela Companhia Energética de São
Paulo (CESP) e em locais indicados pela Prefeitura
de Paraibuna. A ação recebeu investimentos de R$

cial do Rio Paraíba do Sul, responsável pelo abastecimento do Vale do Paraíba e parte do Estado do

11,85 milhões do Governo do Estado.

Rio de Janeiro, e que será interligado ao Sistema

A CETESB, a agência paulista que fiscaliza o cum-

neamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP).

Cantareira, por meio de obra da Companhia de Sa-

primento das obrigações ambientais, constatou
que 152,9 hectares (43%) atingiram parâmetros
importantes para que as novas florestas possam
se manter, por esta razão, considerou atendida
essa parcela da compensação. As 393 mil mudas
plantadas nesses trechos já apresentam floração e
frutificação, atraindo insetos, morcegos, pássaros
e outros animais que contribuem para a polinização e dispersão de sementes, processo essencial

Nova Tamoios Planalto

As áreas restauradas compõem a região do manan-

O reflorestamento realizado no Vale do Paraíba obteve, por exemplo, um excelente índice de plantio
adensado ao inserir 2.778 mudas por hectare. O
número é superior ao sugerido pela CETESB (1.666
mudas por hectare). O procedimento colabora com
o bom desenvolvimento das mudas e eleva o potencial quanto à eficácia da restauração florestal
em prazos mais curtos.

Em 2017, foi possível conferir os resultados do plantio compensatório referentes à Nova Tamoios Planalto, após 24
meses de manutenção e monitoramento das áreas. O plantio de 899 mil mudas de espécies nativas foi realizado
na região de Paraibuna, no Vale do Paraíba, em áreas essenciais à preservação da água para consumo humano.

2014

2017

Ilha 18 – Redenção da Serra

Preparo da área para
execução de plantio

Execução de práticas de
manutenção

2014

2017

Registro fotográfico (exemplificativo) das fases de execução
dos plantios compensatórios da
Nova Tamoios Planalto
Área de plantio após 24 meses de manutenção e monitoramento

86

DERSA | Relatório Anual 2017

Ilha 143-144 – Paraibuna

Travessias Litorâneas

87

Recinto de Reabilitação
Outra parceria, firmada com a Associação Mata Ciliar, foi a implantação do Recinto para Reabilitação de Animais Silvestres.
Localizado em Jundiaí, o espaço de 3 mil m² é apropriado para
alojar os animais que precisam ficar em reclusão até se recuperaram e também para os que precisam permanecer por tempo
indeterminado em cativeiro. Um dos principais trabalhos do recinto é reabilitar animais mantidos indevidamente em cativeiro

Felino em reabilitação no recinto

para que retornem à vida selvagem, sem a ajuda do homem.

Números fauna
Resgatados
O respeito e o cuidado com a fauna nos empreendimentos da

Fauna

DERSA são extremamente rigorosos. São adotadas estratégias

para locais seguros, cuidados veterinários (quando necessários),

Translocados

(animais resgatados e
levados diretamente para
áreas seguras)

(animais resgatados que
passaram por atendimento
veterinário antes da soltura)

2017

Total

2017

Total

2017

Total

Rodoanel
Norte

76

2.497

55

1.927

21

570

Tamoios
Contornos

61

2.143

50

1.737

11

406

para que os impactos da obra sejam os menores possíveis. Fazem
parte dos trabalhos de conservação a realocação dos animais

Realocados

além do monitoramento constante das diversas espécies.

Data-base: dezembro / 2017

Passagens de Fauna

Resgate e Afugentamento
Para preservar a fauna nas áreas dos empreendi-

O tráfego intenso de veículos nas rodovias repre-

até os túneis. As cercas são revestidas de plástico e

mentos, antes do início das obras, equipes treinadas

senta um risco para a movimentação da fauna ter-

possuem trama mais fechada na parte inferior para

afugentam os animais e resgatam aqueles com baixa

restre. Uma solução que garante a travessia segura

impedir a passagem de espécies de pequeno porte.

mobilidade – como roedores, bichos-preguiça, filho-

dos animais são as passagens de fauna - túneis por

Também as tubulações de água contam com espaço

tes e ninhos de passarinho – para que possam ser

baixo da rodovia com 2,50 metros de altura e 2,50

apropriado para permitir o acesso da fauna. Essas

removidos para locais seguros, como reservas am-

metros de largura. O direcionamento dos animais

passagens, além de proteger os animais da região,

bientais.

até esses pontos é indicado por trilhas cercadas com

também representam mais segurança para os moto-

início nos locais de vegetação, impondo o caminho

ristas, diminuindo os riscos de acidentes.

Quando um animal é encontrado ferido, recebe tratamento veterinário antes de ser devolvido à natureza. Durante todo o período das obras, são mantidas
bases de fauna nos lotes, para abrigar os animais

Serão construídas

que precisam de cuidados até que possam, posteriormente, ser realocados com segurança no seu habitat.

8 passagens subterrâneas

Se for um ferimento mais sério, a DERSA providen-

no Rodoanel Norte e 3 na

cia o tratamento mais adequado através de parceiros

Nova Tamoios Contornos.

como O DEPAVE (Departamento de Parques e Áreas
Verdes da Prefeitura de São Paulo) e o Parque Ecológico do Tietê.
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Resgate de coruja na Nova Tamoios Contornos

Passagem de fauna no Rodoanel Norte
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Monitoramento
O monitoramento da fauna acontece em todas as fases do projeto – antes, durante e

Educação Ambiental

até mesmo após o encerramento das obras.
O objetivo é acompanhar o comportamento
dos animais em todas as etapas do empreendimento, fazendo uma estimativa segura
sobre os impactos das obras e as alternativas para manter em boas condições o habitat natural.

O Programa de Educação Ambiental da DERSA realiza
palestras com biólogos em escolas no entorno das obras
para levar informações sobre a a importância da preservação da fauna e da flora. Também são realizadas participações em eventos, onde são abordados temas sobre

O Programa de Monitoramento de Fauna

o meio ambiente e divulgados os programas desenvol-

permitiu, desde o início, saber quais espé-

vidos pela DERSA em seus empreendimentos. Abaixo

cies estavam presentes em cada região do

estão listadas as atividades realizadas em 2017:

empreendimento. Para tanto, os animais
são identificados, medidos, pesados e fotografados. Após a identificação, todos os animais são soltos e voltam para seus habitats.
O monitoramento de fauna é importante
também para estabelecer parâmetros e avaliar espécies sensíveis que possam indicar o

A importância dos cuidados com a flora e a
fauna no Rodoanel Norte
Palestra sobre os cuidados com a fauna e flora durante as obras do Rodoanel Norte. Os dois dias de

grau de alterações ambientais ocorridas nas

evento contaram com a presença de 517 crianças.

diferentes áreas durante as fases de cons-

• Dias 15 e 18/9/2017, na Escola Giovani Angelini

trução e operação do empreendimento. Além

(Guarulhos - SP)

disso, identifica ações de caça silvestre nos
pontos monitorados, gera base de dados para
comparações de longo prazo e permite fundamentar propostas de ações e medidas visando controlar e manter em boas condições
o habitat natural das espécies localizadas.

VII Simpósio de Restauração ecológica
Apresentação do mini curso “A importância da fauna na manutenção e restauração da floresta”, e

transporte e sua correlação com o
Zoneamento Ecológico Econômico

palestra “As práticas de restauração florestal dos

Apresentação da palestra “Ações Ambien-

empreendimentos rodoviários da DERSA”

tais dos empreendimentos da DERSA”

• Dias 6 a 10/11/2017, no Instituto de Botânica e

• Dia 11/12/2017 na CETESB (São Paulo

São Paulo Expo (São Paulo - SP)

Câmera com sensor

Seminário: A política de logística e

- SP)

Para monitorar os animais, são utilizadas câmeras com sensores, parcelas de areia para identi-

Cuidado nas obras

ficação de pegadas, entre outros equipamentos
que propiciam a identificação dos espécimes. As

Os operários que trabalham nas obras também recebem orientação sobre como

câmeras com sensores, chamadas de câmeras

lidar com a flora, animais domésticos e silvestres no entorno do empreendimen-

trap, são amplamente utilizadas pelas equipes

to. São transmitidas informações sobre a importância de preservar o ambiente e

que atuam nas atividades de monitoramento e

o que fazer no caso de encontrar répteis ou animais peçonhentos. Os operários

levantamento de fauna. Modernos e de ótima

são orientados a relatar sobre todos os animais que avistam ou encontram na

resolução, os equipamentos não são invasivos,
facilitando o processo de registro e estudo da
fauna na região dos empreendimentos.

obra. Quando isso ocorre, são redobrados os cuidados para que os animais não
Registro de quati com câmera trap

sejam feridos e retornem com segurança à natureza. Essas informações passam
a fazer parte do cotidiano dos operários e, depois de incorporadas, são transmitidas para os familiares e a outras pessoas com quem convivem.
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Serviços
Técnicos
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Estação de Transferência
Foi entregue, em julho de 2017, a Estação de
Transferência km 110 (Jardim Maria Antônia) em
Sumaré, que faz parte das obras complementares do trecho Hortolândia-Sumaré, do Corredor
Vereador Biléo Soares, na Região Metropolitana
de Campinas. A nova estação, gerenciada pela
EMTU, teve participação da DERSA na análise e

A DERSA presta serviços de consultoria e execução de projetos para empresas e
governos nas mais diversas disciplinas dos empreendimentos de infraestrutura de
transportes, apresentando soluções de gerenciamento de obras de alta complexidade, como rodovias, ferrovias, viários, viadutos, pontes e túneis. Também faz parte da
execução de serviços técnicos a criação e manutenção de serviços em meio digital,
casos dos serviços de agendamento das Travessias Litorâneas (Hora Marcada) e da
emissão do Atestado de Capacidade Técnica Digital, ambos disponibilizados na plataforma eletrônica Via Digital.

validação dos projetos executivos.
O empreendimento representa um investimento
de R$ 9,5 milhões do Governo do Estado de São
Paulo por intermédio da Secretaria dos Transportes Metropolitanos e da EMTU. A DERSA partici-

Mais espaço
5.000 m² de área

Mais viagens
Quatro plataformas, oito
linhas de ônibus (municipais e
intermunicipais) e mais de 500
viagens por dia

pou da implantação prestando serviços de análise, crítica e validação dos projetos executivos,
adequando-os às normas e às boas técnicas da
engenharia. O trabalho da Empresa contemplou
as áreas de geometria, pavimento, terraplenagem e drenagem, além de propostas de soluções
de engenharia que permitiram reduzir o custo

Mais infraestrutura
Sala de apoio administrativo,
bilheterias, estacionamento de
bicicletas, bancos e cobertura

para implantação destas soluções.
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Elaboração de estudos para futuras intervenções entre os kms 60 e 66 da Via Anchieta (SP 150), com
vistas a aumentar a fluidez do tráfego na região da
entrada da cidade de Santos, através da implantação
de dispositivos viários que permitam segregar e/ou
organizar o tráfego que chega e sai da Cidade com
aquele que se destina ou parte do Porto de Santos.
O empreendimento é fruto de convênio celebrado
pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de

Valor do Convênio para
elaboração dos estudos e
projetos: R$ 15 milhões
Tesouro do Estado de SP:
R$ 7,5 milhões

1
2

CODESP: R$ 7,5 milhões
_____________________________

Logística e Transportes (SLT) e Codesp, para realizar

Valor do Contrato DERSA x SLT:

estudos no sentido de melhorar o acesso rodoviá-

R$ 12.078.495,15

3

Interligação em desnível da Avenida
Nossa Senhora de Fátima à Via Anchieta

4

Interligação da Marginal Sul da Via Anchieta com a Rua Júlia Ferreira de Carvalho, via nova ponte sobre o Rio São Jorge

5

Retificação da Pista Sul da Via Anchieta,
com interligação das vias marginais sob
o novo viaduto no km 65 da Pista Sul

6

Interligação da Via Anchieta à
Avenida Perimetral da Margem
Direita
Novo viaduto de conexão das marginais da Via Anchieta na altura do
Bairro Piratininga
Nova alça de saída do Viaduto Augusto Scaraboto, sentido Planalto

rio à cidade e ao Porto de Santos. O Município e a
Secretaria Especial de Portos (União) participaram
dos ajustes do projeto como intervenientes. Após a
celebração do convênio, a DERSA foi contratada para
desenvolver os estudos e elaborar os projetos, concluídos em novembro de 2017.

Benefícios
Permitir o acesso mais ágil ao Porto de Santos, reduzindo os custos
operacionais associados e contribuindo para melhorar o desempenho do Porto
e o potencial de crescimento econômico da região

Diminuir o tempo de viagem, reduzindo os congestionamentos, os
gastos com combustível e, consequentemente, a emissão de poluentes,
facilitando a chegada e saída dos terminais portuários localizados nas
duas margens do Porto

Minimizar o conflito entre o tráfego de passageiros e de cargas, gerando
benefícios econômicos e sociais

Incrementar as condições de fluidez, conforto e segurança para os
Estuário de Santos

usuários do sistema e melhorar a qualidade de vida na região e em
seu entorno
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Atestado de Capacidade
Técnica Digital
Mais agilidade e segurança
O Atestado de Capacidade Técnica é o documento
utilizado por empresas e profissionais para comprovar a realização prévia de serviços específicos
no campo da engenharia e/ou arquitetura.
A parceria inovadora estabelecida entre a DERSA
e o CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado de São Paulo) desenvolveu
uma solução integrada para a emissão de Atestado
de Capacidade Técnica de forma digital. O processo
é totalmente automatizado e por isso dispensa o
deslocamento e a circulação física de documentos.

O atestado é emitido no formato PDF e assinado digitalmente, sem a
necessidade de reconhecimento de firma, com autenticidade confirmada
pela ferramenta Atestado Seguro, que permite a consulta pública de seu
conteúdo por qualquer interessado pelo website ou por meio de um leitor
padrão de QR Code.

Comparativo da emissão de ACTs Digital e Físico na DERSA
HORAS GASTAS

www.viadigital.sp.gov.br
Plataforma eletrônica multisserviços facilmente acessada a partir de qualquer dispositivo conectado à internet, que investe em aproximar o público do seu ambiente
online com a oferta de autosserviços. Os primeiros serviços disponíveis no Via Digi-

VALOR GASTO

TIPO DE
ATESTADO

POR
ATESTADO

TOTAL
(58 ACTs)

COM
PESSSOAL

TRANSPORTE
(9 viagens)

CARTÓRIO

TOTAL
(58 ACTs)

Digital

1,46

84,68

R$12.383,76

R$0,00

R$0,00

R$12.383,76

Físico

12,73

738,34

R$337.368,29

R$1983,60

R$791,70

R$340.143,59

tal são o Hora Marcada e o Atestado de Capacidade Técnica Digital.

Economia de 653 horas e R$ 327.759,83
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Travessias
Litorâneas

Travessia Santos/Guarujá
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Travessia Santos/Guarujá

Travessia São Sebastião/Ilhabela

As Travessias Litorâneas contam com uma frota de

Embarcações

33 embarcações, entre ferryboats e lanchas. Estas
últimas são exclusivas para o transporte de pedestres e ciclistas, enquanto os ferryboats realizam
também o transporte de veículos.

Lanchas
Atualmente existem 8 lanchas em operação, 7
delas na Travessia Santos/Vicente de Carvalho,
exclusiva para pedestres e ciclistas. As lanchas
LS-02, LS-03 e LS-04 são as mais modernas e
têm capacidade para 370 passageiros cada uma.

Balsas
O serviço de balsas conta com 26 embarcações.
A capacidade dos ferryboats varia de 9 a 85

Um dos mais importantes serviços de mobilidade urbana do Litoral Paulista é condu-

veículos por viagem. A maior em operação é a

zido pela DERSA: é o Sistema de Travessias Litorâneas do Estado de São Paulo. Sua

FB-25, que opera no Litoral Norte, e a menor, FB-

história, secular, inclui uma série de grandes investimentos que transformaram a vida

Icapara, opera no litoral Sul de São Paulo.

da população, oferecendo agilidade, segurança e economia tanto para impulsionar o
turismo quanto para proporcionar o deslocamento diário de moradores locais.
São oito travessias com uma frota atual de 33 embarcações, entre lanchas e ferryboats. A capacidade operacional chega a 2.400 veículos por hora em cada sentido.

Certificado de Segurança
Todas as embarcações passam por reforma completa, o que inclui toda a estrutura
e parte mecânica, a cada 5 anos, a fim de atender às normas de segurança e obter
a renovação do Certificado de Segurança de Navegação (CSN) da Marinha do Brasil.
Entre 2011 e 2017 a DERSA reformou 33 ferryboats e 6 lanchas.
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Litoral Norte

Travessias

A Travessia São Sebastião/Ilhabela tem a distância mais
longa das Travessias Litorâneas do Estado de São Paulo,
com 2,4 quilômetros que levam em média 17 minutos
para serem percorridos. A Ilhabela é um dos principais
pontos turísticos do Estado, conhecida por suas praias,
cachoeiras e trilhas.

SÃO SEBASTIÃO
Travessia São
Sebastião/Ilhabela

ILHABELA

Litoral do Estado
de São Paulo

LITORAL NORTE:
São Sebastião/Ilhabela

LITORAL CENTRO:
Santos/Vicente de Carvalho
Santos/Guarujá

Litoral Centro

Bertioga/Guarujá

O Litoral Centro tem as praias mais urbanizadas de São

BERTIOGA

Paulo. Santos abriga o maior porto da América Latina e

LITORAL SUL:
Iguape/Juréia
Cananéia/Ilha Comprida

Travessia
Guarujá/Bertioga

é também a maior cidade do litoral paulista. A Travessia
Santos/Guarujá é considerada a maior travessia do mundo em volume de veículos, com média diária de 22 mil.

Cananéia/Continente
Cananéia/Ariri

Travessia Vicente de
Carvalho/Praça da
República

GUARUJÁ
SANTOS
Travessia
Santos/Guarujá

Litoral Sul
A administração e operação
das travessias no litoral do
Estado de São Paulo está sob
a responsabilidade da DERSA desde 1989, mas o serviço para transporte de carros
existe desde 1918 na atual
Travessia Santos/Guarujá. As

O Litoral Sul paulista é conhecido pela exuberante Mata

Travessia
Iguape/Juréia

Atlântica quase intocada pelo homem e tombada pela

IGUAPE

UNESCO como Patrimônio Natural da Humanidade. Por
tratar-se de uma região com poucas opções de mobilidade, o serviço prestado pela DERSA é essencial para o
deslocamento de moradores e turistas.
Travessia
Cananéia/Continente
CANANÉIA

primeiras embarcações eram
totalmente feitas de madeira e
comportavam apenas seis veículos pequenos por vez.

JURÉIA

ILHA COMPRIDA

Travessia
Cananéia/Ilha
Comprida

Travessia
Cananéia/Ariri

ARIRI

Ferryboat operando em Santos nos anos 80
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Apoio às comunidades
Em algumas localidades o serviço de balsas tem grande importância social, já que é, muitas
vezes, o único meio de locomoção entre regiões cortadas por rios, lagos ou represas. Em 2017,
a DERSA fez sua parte no apoio a essas comunidades através do transporte de materiais e equipamentos e também com a doação de uma embarcação.

Transporte de trator agrícola para comunidade
em Cananéia
Em novembro de 2017, a DERSA disponibilizou um ferryboat
para transportar um trator com carreta até a comunidade do

Ferryboat PIT B, doada para Natividade da Serra

Programa de Interiorização das Travessias (PIT)

Varadouro, em Cananéia. A FB-16, embarcação que opera na
Travessia Cananéia/Ilha Comprida, foi a responsável por en-

Em janeiro de 2017, a DERSA fez a doação da

Com a conclusão das doações, o programa deixa defi-

tregar o veículo em segurança aos cerca de 100 habitantes do

última embarcação do Programa de Interioriza-

nitivamente a esfera estadual e os serviços hidroviários

vilarejo. A viagem de ida durou cerca de 7 horas enquanto o

ção das Travessias (PIT), que leva esse serviço

passam a ser integralmente geridos por cada município

retorno do ferryboat levou 6 horas.

para regiões para além do litoral. A iniciativa de

atendido, ou seja, ainda mais próximos aos usuários.

A comunidade do Varadouro, localizada na divisa entre os estados de São Paulo e Paraná, fica isolada. O local não possui

criar o PIT surgiu com o Departamento Hidroviário (DH), quando o órgão ainda administrava o
serviço de Travessias Litorâneas do Estado, as-

Estas balsas tem grande importância social, já que são,
muitas vezes, o único meio de locomoção entre regi-

sumido pela DERSA em 1989.

ões rurais cortadas por rios, lagos ou represas. Além de

moradores do local e será utilizado para levar as crianças até o

No total, foram doadas as quatro balsas que in-

destres, levam também tratores e animais, favorecendo

porto de embarque, de onde elas seguem depois para a escola.

tegravam o PIT para os municípios de Ibitinga,

assim o desenvolvimento e a produção agrícola destas

O escoamento da produção agrícola também será beneficiado.

Fartura, Paranapanema e Natividade da Serra.

localidades.

acesso rodoviário, sendo possível acessá-la apenas por meio de
travessia marítima. O veículo foi doado por uma instituição aos

serem projetadas para o transporte de veículos e pe-

Apoio na reconstrução da Enseada da Baleia
Em julho de 2017, a FB-Icapara, embarcação que opera
na Travessia Cananéia/Continente, fez o transporte de 23
toneladas de madeira, utilizadas na reconstrução de novas
moradias para famílias da Ilha do Cardoso que, com a alta
das marés, precisaram se transferir para um local seguro
e habitável. O vilarejo de pescadores existe há 170 anos e
hoje está ameaçado por um processo erosivo iniciado na
década de 1940, e intensificado nos últimos anos.
Resultado de uma apreensão feita no Guarujá, a madeira
que levou esperança à comunidade foi doada pelo Ibama,
com apoio do Ministério Público Federal. Como a comunidade não dispunha de recursos financeiros para custear as
despesas com o transporte do material, a Associação dos

Travessia Cananéia/Ariri
Bastante utilizada por moradores de comunidades ribeirinhas,
a lancha Valongo I é, muitas vezes, a única alternativa para
transportar compras de supermercado ou chegar, por exemplo,
à escola e à farmácia. O percurso, que corta a região conhecida
como Mar Pequeno, conta com três paradas regulares: Marujá,
Pontal do Leste e Ariri. Contudo, sempre que solicitado pelos
moradores da região, a embarcação também faz paradas excepcionais em outros pontos localizados ao longo do seu trajeto.
Por ser uma travessia com viés social importante, a tarifa para
moradores locais é reduzida. A Travessia Cananéia/Ariri também é muito procurada pelos amantes do turismo ecológico.

Moradores da Enseada da Baleia pediu ajuda à DERSA.
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Demanda
Os ferryboats são gratuitos para ciclistas, e o serviço de lanchas oferece isenção de tarifa para maiores de 65 anos e
menores de 5 anos. Os estudantes têm tarifa reduzida na Travessia Santos/Vicente de Carvalho, em Santos, assim como
os moradores da região da Travessia Cananéia/Ariri. Idosos e
pessoas com deficiência têm embarque prioritário em todas

Volume Diário Médio (VDM)
nas 8 travessias em 2017:

21,5 mil pedestres

as embarcações.

10,4 mil bicicletas

A capacidade operacional das Travessias chega a 4 mil veícu-

9,1 mil motos

los por hora, com destaque para a Travessia Santos/Guarujá.
Para pedestres e ciclistas, o maior movimento é na Travessia

Pedestres

Bicicletas

Motos

Veículos

2017

volume
diário
médio

2017

volume
diário
médio

2017

volume
diário
médio

2017

volume
diário
médio

São
Sebastião/
Ilhabela

1.895.080

5.192

338.355

927

191.990

526

1.366.560

3.744

Santos/
Vicente de
Carvalho

4.563.595

12.503

857.750

2.350

-

-

-

-

Santos/
Guarujá

36.135

99

2.446.595

6.703

3.049.575

8.355

5.899.130

16.162

Bertioga/
Guarujá

605.900

1.660

41.975

115

51.465

141

329.960

904

Iguape/
Juréia

291.270

798

8.030

22

11.680

32

145.635

399

Cananéia/
Continente

56.575

155

68.255

187

17.520

48

64.970

178

Cananéia/
Ilha
Comprida

401.500

1.100

52.560

144

11.315

31

125.925

345

Cananéia/
Ariri

10.585

29

-

-

-

-

-

-

Total
2017

7.860.640

21.536

3.813.520

10.449

3.333.545

9.132

7.932.180

21.731

21,7 mil veículos

Santos/Vicente de Carvalho.

Travessia São Sebastião/Ilhabela

Operações Especiais
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As operações especiais ocorrem em épocas de grande movimento de

Além de alterações no efetivo

veículos nas Travessias, devido à demanda de turistas em direção ao

operacional nas travessias, du-

litoral, que costuma acontecer durante feriados prolongados e férias

rante esse período também são

escolares. O Verão é o período de maior fluxo de veículos, principal-

divulgados os horários críticos

mente nos feriados de Natal, Ano Novo e Carnaval. Nessa época, o

a serem evitados em cada tra-

número de embarcações em operação aumenta para atender aos pi-

vessia. A comunicação é feita

cos de demanda. Em travessias como a de São Sebastião/Ilhabela, o

no site da DERSA (www.dersa.

VDM (Volume diário Médio) transportado chega a ser 70% superior ao

sp.gov.br) e nas redes sociais

volume de um dia comum.

(Facebook e Twitter).
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-3,0%

-4,3%

-3,0%

-0,25%
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Informações ao usuário

www.travessias.sp.gov.br
Informações sobre condições de navegação, clima e número de embarcações em operação
estão disponíveis em tempo real aos usuários na página da Travessias no site da DERSA. Câmeras online permitem ao usuário ver a situação das filas em tempo real através do site em
cada uma das travessias. Nas páginas também são divulgados a capacidade de veículos por
hora e o tempo de espera.

@travessiasdersa
O Twitter das Travessias divulga em tempo real informações sobre a situação de cada travessia (tempo de espera, balsas em operação e horários críticos). O canal também é fundamental
para informar sobre eventos que podem causar lentidão no sistema.

0800 77 33 711
A Travessias também conta com um canal de atendimento telefônico que informa sobre
disponibilidade, tempo de espera e outros serviços.

Atendimento ao usuário
Centro de Controle Operacional
As Travessias Litorâneas contam com um sistema
integrado de comunicação, gerenciamento e infor-

O serviço Hora Marcada possibilita o embarque

mações, monitorado pelo Centro de Controle Opera-

nas balsas da DERSA em horário previamente

cional - CCO, localizado no estaleiro do Guarujá. Os

agendado, evitando atrasos na sua viagem. A

equipamentos instalados em todas as travessias são

compra do serviço é feita exclusivamente por car-

operados no edifício do CCO. O objetivo principal é

tão de crédito, no site do Via Digital.

melhorar a qualidade dos serviços prestados pela
Empresa, aprimorando a comunicação direta com o
efetivo operacional e a qualidade das informações
fornecidas aos usuários.
Com o sistema, as balsas e as filas são monitora-
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Bilhete Inteligente

das em tempo real por meio de câmeras OCR online

O Bilhete Inteligente Travessias é utilizado nas travessias de pedestres de Santos/Vicente de Carvalho e San-

instaladas nas ruas e avenidas de acesso às embar-

tos/Guarujá para oferecer maior comodidade, praticidade e segurança aos usuários. Ele funciona do mesmo

cações. Nas áreas de embarque e nas embarcações

modo que o bilhete eletrônico utilizado no sistema de transporte público (ônibus, metrô e trens), armazenan-

também foram implantadas câmeras de segurança

do créditos para pagamento das tarifas. Para possibilitar sua utilização, foram instalados validadores eletrôni-

para o controle de navegação.

cos junto às catracas, permitindo o débito da tarifa automaticamente no cartão.
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Programa de
modernização
A execução do Programa de Modernização das Travessias Litorâneas tem por objetivo aumentar a capacidade
operacional do sistema. Iniciado em 2011, o programa
do Governo do Estado de São Paulo investiu R$ 345,8
milhões até 2017, o que resultou em aumento de 30%
na capacidade operacional de todo o sistema. Trata-se
do maior investimento já realizado na história do sistema. O recurso está sendo utilizado para substituir e revitalizar embarcações, trocar motores e equipamentos de
navegação, adquirir sistemas informatizados de controle
de tráfego e reformar e ampliar os atracadouros.

Principais investimentos:
Aquisição de 4 novas lanchas
e 5 novos ferryboats

R$ 60,7 milhões

Modernização dos atracadouros e estações de
passageiros de Santos, Bertioga e Guarujá

R$ 56,4 milhões

Aquisição de novo sistema de comunicação e
monitoramento

R$ 6 milhões

Aquisição de novos motores/reversores e outros
equipamentos

R$ 43,1 milhões

Revitalização de 39 embarcações

R$ 107,9 milhões

Embarcações
Desde 2012 foram adquiridos 5 novos ferry-boats

Entre 2011 e 2017 foram reformadas 33 balsas e

e 4 novas lanchas de serviço para as Travessias

6 lanchas nas Travessias Litorâneas. Apenas em

Litorâneas. As novas embarcações são do tipo

2017, 7 embarcações foram revitalizadas. Para

catamarã (dois cascos); sua estrutura possibilita

minimizar transtornos aos usuários, as reformas

navegação mais estável e suave. A proa dupla

foram programadas para serem executadas du-

elimina manobras de atracação e otimiza o tempo

rante o período de baixa temporada - quando a

de embarque e desembarque.

demanda do sistema diminui sensivelmente.

Lancha
Balsa

Reforma das carreiras de Vicente de Carvalho, do
Guarujá e de Iguape

R$ 4,83 milhões

Construção de 4 flutuantes e 6 dolphins de
sustentação dos flutuantes nos litorais norte e sul

R$ 19,6 milhões

Reforma de passarelas de pedestres e pontes de
embarque e desembarque nos litorais norte e sul

R$ 2,5 milhões

Investimento total

2011-2017:
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R$ 345,8 milhões

Catamarã
(dois cascos)

Os catamarãs se destacam por sua elevada estabilidade e velocidade em relação às embarcações monocasco.
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Embarcações reformadas entregues em 2017:
Travessia

Embarcação

Capacidade Nominal

Equipamentos

Investimento

Faz parte do Programa de Modernização das Tra-

FB-29

40 veículos

R$ 2,9 milhões

vessias a aquisição de equipamentos instalados
em lanchas e ferryboats para substituir unidades

FB-26

32 veículos

R$ 2,7 milhões

rança e conforto aos passageiros. Em 2017, a

Santos/Guarujá

São Sebastião/
Ilhabela
Iguape/Juréia

mais antigas, contribuindo para dar mais segu-

FB-28

62 veículos

R$ 2,7 milhões

DERSA renovou o estoque de motores e peças

FB-27

48 veículos

R$ 3,6 milhões

vessias Litorâneas com a aquisição de 26 novos

FB-25

127 veículos

R$ 5,4 milhões

versoras e hélices. Por meio de processo licita-

FB-30

56 veículos

R$ 2,9 milhões

FB-13

54 veículos

R$ 1,4 milhões

para serem utilizados nas embarcações das Trakits de motores, peças sobressalentes, caixas retório, a empresa vencedora foi a sueca Scania,
que forneceu motores eletrônicos no modelo DI9-070M, um dos mais modernos e potentes do
mercado, mais econômicos e com baixa emissão
de poluentes.
Ao todo, são oito motores de 250 HP, que equipam embarcações menores, e dezoito motores de 350 HP, para
as de maior capacidade. Os maiores ferryboats são impulsionados por até 4 motores, totalizando uma potência de 1.400 HP – o que equivale à força de 8 caminhões médios. Além disso, os novos motores instalados nas
embarcações são classificados como TIER 3, isto é, apresentam baixa emissão de gases poluentes.

FB-25
Com 76 metros de comprimento, 17 metros de

Ilhabela e passou por uma completa e impor-

boca (largura) e 2,5 metros de pontal (altura), a

tante remodelação. Foram 180 dias de traba-

FB-25 é a maior embarcação da frota da Empre-

lho, com o envolvimento de 70 profissionais.

sa e uma das maiores do Brasil nesta categoria,

Cerca de 120 toneladas de aço foram insta-

em dimensões principais e capacidade de carga.

ladas, entre chapas, perfis laminados e tubos

Apta a transportar até 85 veículos por viagem, a
embarcação opera na Travessia São Sebastião/

Atracadouros

novos. A embarcação também recebeu 11
mil metros quadrados de nova pintura, com o

O Programa de Modernização envolve, também, reformas nas áreas dos atracadouros, como estação de pas-

novo padrão da DERSA.

sageiros, pontes de embarque e desembarque e passarelas de pedestres.

COBERTURA DA ESTAÇÃO DE
PASSAGEIROS E CICLISTAS
Em junho de 2017 foi entregue uma nova estrutura
de cobertura para os usuários que utilizam as estações de passageiros e ciclistas, nos atracadouros flutuantes da Travessia Santos/Guarujá. As 11 tendas
piramidais formadas por lonas, instaladas em ambas
as margens, são mais reforçadas e garantem maior
proteção contra sol e chuva. Elas têm dimensões que
variam de 2,5 m x 2,7 m até 10 m x 10 m e também
concedem novo visual para as estações. O investimento do Governo do Estado é de R$ 39,4 mil.
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PASSARELA DE PEDESTRES
Em fevereiro de 2017 foi finalizada a segunda

novado, em ambos os lados, já que em no-

que de pedestres e ciclistas de forma isolada em

ponte da Travessia Iguape/Juréia, sendo

vembro de 2016 a DERSA já havia substi-

relação aos veículos, para evitar acidentes e pro-

que a primeira foi entregue em julho de 2016.

tuído as outras duas pontes que compõem

porcionar maior segurança. Em 2017 foram cons-

Com o novo equipamento, está totalmente li-

o sistema, uma em cada margem. Mesmo

truídas duas novas passarelas em cada margem da

berada a passagem de pedestres, bicicletas,

com apenas uma ponte liberada ao tráfe-

Travessia São Sebastião/Ilhabela, com inves-

motocicletas, automóveis e caminhões truca-

go de veículos, tanto em Ilhabela, quanto

timento de R$ 595 mil. As novas estruturas foram

dos (até dois eixos traseiros) com peso má-

em São Sebastião, a operação transcorreu

construídas em estruturas metálicas, feitas em aço

ximo de 23 toneladas, conforme sinalização

sem paralisações ou atrasos na Travessia.

galvanizado, que é mais resistente à corrosão, com

presente no trecho.

As passarelas possibilitam o embarque e desembar-

guarda-corpos protegidos com tela galvanizada,

Em maio de 2017 foram entregues duas

Em abril de 2017 foi concluído o processo de

pontes de embarque e desembarque na

substituição das pontes de embarque e de-

Travessia

sembarque da Travessia São Sebastião/

Durante o período de intervenções, ape-

ampliando a segurança dos usuários.

Ilhabela; dentro do prazo previsto e com

nas o tráfego de veículos foi interrompido,

a operação mantida normalmente durante

já que pedestres, ciclistas e motociclistas

Vale ressaltar que, durante todo o período de exe-

todo o tempo dos trabalhos. Com isso, todo

utilizaram o serviço normalmente por um

cução dos serviços, a Travessia operou normalmen-

o sistema de acesso aos flutuantes está re-

acesso provisório.

corrimãos em aço inox e plataformas de acesso de
madeira. As instalações atendem às normas vigentes de acessibilidade, oferecendo mais conforto e

Cananéia/Ilha

Comprida.

te. O acesso de pedestres, ciclistas e cadeirantes foi
feito por passagens provisórias sinalizadas.

Etapas de construção da ponte de Ilha Comprida:
PONTES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE
Pontes são estruturas móveis que interligam os flutuantes às margens. O flutuante é uma embarcação sem
motor utilizada para a atracação dos ferryboats e das lanchas. Entre 2016 e 2017, as Travessias Litorâneas receberam 6 novas pontes de embarque e desembarque, uma em cada margem, nas travessias Iguape/Juréia,
São Sebastião/Ilhabela e Cananéia/Ilha Comprida, totalizando um investimento de R$ 2,4 milhões.

116

DERSA | Relatório Anual 2017

Travessias Litorâneas

117

Plano de Emergência Individual

SIMULADOS DE EMERGÊNCIA
Em 2017 foram realizados dois Simulados de Emergência Ambiental nas travessias Santos/Guarujá e Cananéia/Ilha Comprida. O exercício simulado de vazamento de óleo no mar é a principal etapa do Plano de
Emergência Individual (PEI), e é fruto do convênio fir-

O Plano de Emergência Individual (PEI) é uma exigência da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

mado com a Companhia Docas do Estado de São Paulo

(CETESB), em cumprimento à Resolução Conama nº 398, de 11 de junho de 2008. Este apoio é fruto do

(CODESP).

convênio firmado com a Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP), em janeiro de 2016, com
o objetivo de compartilhar equipamentos e serviços em eventuais ocorrências ambientais.

Durante os exercícios, as Travessias operaram normalmente. O objetivo foi verificar o tempo de resposta
e as medidas adotadas pela equipe das Travessias Litorâneas em caso de incidentes com derramamento
de óleo no mar, visando à segurança dos usuários e
a proteção do meio ambiente. No final, as equipes da
DERSA e da Codesp mostraram que estão integradas e
preparadas para trabalhar conjuntamente.

PAPOSS

118

O exercício, cumprido dentro dos padrões adequados

O Comitê do Plano de Área do Porto Organizado

do o atendimento de casos de derramamento de

para este tipo de emergência, teve como cenário o va-

de São Sebastião (PAPOSS) realizou, em 2017,

óleo no mar. O Comitê do PAPOSS realiza reuniões

zamento de diesel marítimo durante abastecimento de

dois treinamentos para pescadores de Ilhabela e

periódicas para discutir melhorias no Plano, além

um ferryboat atracado no píer do estaleiro da DER-

São Sebastião e demais interessados sobre pre-

de organizar manuais, simulados e treinamentos,

SA. Materiais flutuantes que simularam o óleo foram

venção de poluição por óleo no mar, de incêndio

oferecidos tanto para representantes de entidades,

cercados por 100 metros de barreiras de contenção,

a bordo e de boas práticas ambientais.

como para a comunidade que frequenta a região.

evitando assim que o vazamento se alastrasse e atin-

O PAPOSS integra os Planos de Emergência In-

Os dois treinamentos realizados esse ano reuniram

dividual (PEIs) do Terminal Aquaviário da Trans-

101 pessoas, que puderam participar de palestras

petro de São Sebastião, do Sistema de Travessia

e exercícios práticos de primeiros socorros, com-

Litorânea de São Sebastião/Ilhabela da DERSA,

bate a incêndio e demonstração de equipamentos

da Companhia Docas de São Sebastião e do Posto

de resposta a vazamentos de óleo e limpeza de

Náutico Igararecê de São Sebastião, objetivan-

praias.
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gisse as praias da região, o que no caso provocaria
danos ambientais. Em seguida, as equipes utilizaram
rolos absorventes para retirar a “água contaminada”,
levando-os depois à destinação correta. Todo este material pertence à DERSA e fica armazenado no próprio
estaleiro, em local estratégico, com acesso rápido para
eventuais casos de emergência.
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Situação atual
Ótimo

Bom

Regular

16,2%

Ruim

Péssimo

52,8%

21,1%

Não sabe

22,2%

46,2%

54,8%

6.1%

19,9%
30,4%

36.1%

50,4%

Postura da equipe no embarque

32,4%

62,5%

4,3

Qualidade e segurança das instalações

27,5%

64,2%

7,9%

28,1%

65,3%

Conservação da balsa
Ruído na Balsa

14,5%

Calor na Balsa

14,7%

Segurança da embarcação

7,9%

24,7%

Avaliação por travessia:
Avaliações posi�vas

Pesquisa de
satisfação

Guarujá/Bertioga

96,0%

63,1%

10,8%

Santos/Guarujá

92,3%

44,0%

21,2%

Vicente de Carvalho/Praça da República

82,3%

69,7%

6,8%

São Sebastião/Ilhabela

94,7%

76,9%

5,8%

Iguape/Juréia

92,3%

86,2%

1,8%

Cananéia/Continente

98,5%

85,2%

1,3%

Cananéia/Ilha Comprida

96,7%

Percepção de espera

Entre os dias 20/1 e 1º/2/2017 foi realizada a 5ª
Pesquisa de Satisfação das Travessias Litorâneas,
que entrevistou 3.945 usuários do sistema. As entrevistas foram feitas dentro da embarcação e envolveram condutores de veículos, pedestres e ciclistas, que foram convidados a avaliar alguns aspectos

Utiliza outro tipo de
tranporte público:

66,9%

99,4%

21,6%

1h31a 2h00

0,1%

Mais de 2h00

0,1%
0,0%

Não sabe

Média de
11:16 min

4,6

Avaliação do serviço de travessia comparado
a esse outro transporte:
39,1%
27,7%
32,6%

Pior

Sim
37,6%

Não sabe

0,6%

o ônibus como
97,2% utilizam
transporte alternativo

Não
62,4%

3.945 entrevistas
7 travessias

13,2%

Igual

3,1%
0,4%

71,8%

Melhor

7,8%

31m a 60m

12,6%

Opções de transporte

0m a 10m

1h00 a 1h30

6,2

72,7%

Respostas “melhor” + “igual” por travessia:

Avaliações nega�vas

5,0%

11m a 20m

12,5%

70,4%

78,4%

21m a 30m

7,1%

36,6%

19,5%
16,9%

Não sabe

Tempo de espera

16.2%

14.0%

59.6%

Pior

64,5%

10,4%

19.4%

23,7%

14,7%

13,3%

Igual

28,2%

11,9% 4,7%
20,8%

29.6%

Avaliação geral

11,5%

57,9%
51,4%

14,4%

Melhor

8,6%

21,1%

23,7%
13,8%

4.3%

Comparativo com o ano anterior

Sugestões

Recomendação do serviço

da viagem realizada. Confira os resultados:
24,2%

Nota dada pelos
usuários sobre as
Travessias Litorâneas

20,5%
14,6%

12,8%

Opinião sobre a viagem
A avaliação do serviço das Travessias teve uma média de aprovação de 69%, e mais de 90% dos entrevistados afirmaram que o serviço está melhor ou igual ao ano anterior. O quesito melhor avaliado foi a postura da
equipe no embarque, e os mais criticados foram aqueles relacionados a ruídos e ao calor na embarcação. As
Travessias mais elogiadas foram as do Litoral Sul e a Guarujá/Bertioga, enquanto a Travessia Vicente de Carva-

6,2%

3,4%

0

11,7%

0,8%

1,4%

1,8%

2,6%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Detratores

Promotores

Não recomendariam
o serviço

Recomendariam
o serviço

29,1%

32,2%

46%

dos entrevistados deixaram sugestões para
melhorar o serviço. As 10 mais citadas foram:

Balsas extras
Diminuir o tempo de espera
Mais balsas
Mais manutenção
Balsas mais rápidas
Melhorar a limpeza das balsas
Arrumar o deck/trapiche
Instalar cobertura
Diminuir o preço
Instalar ar condicionado

5,8%
4,4%
4,1%
3,3%
3,1%
2,4%
2,4%
1,9%

8,8%

17,1%

lho/Praça da República foi a que mostrou resultados menos satisfatórios.
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Perfil dos usuários
A pesquisa mostrou que a maioria dos entrevistados utilizam as Travessias todos os dias ou raramente, refletindo a predominância do uso do serviço por trabalhadores e turistas. A maioria dos usuários são homens, de

Acessa SP

25 a 59 anos, com renda de até dois salários mínimos (classe média baixa).

Frequência de uso

O Programa Acessa São Paulo é uma iniciativa

As análises abaixo consideram o peso proporcional de cada
travessia e grupo de usuários de forma ponderada.

do Governo do Estado de São Paulo que tem por

38,4%

Todos os dias
Pelo menos 3 vezes
por semana

11,4%
13,0%
7,8%

1 vez por semana
1 vez por mês

Faixa etária
26,2%

20,4%

Raramente

23,7% 24,0%

recursos da internet gratuitamente à população.
Homens
67,2%

17,2%

8,9%

Primeira vez

objetivo promover a inclusão digital, levando os

Mulheres
32,8%

Origem e destino

16 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 60 a 69

53,8%

+69

0,1%

Transportes, através da DERSA, e a Secretaria

sem
resposta

Estadual de Gestão Pública. A DERSA cedeu e
adequou o local que abriga o posto, bem como

Faixa de renda
ORIGEM

31,6%

28,2%
20,1%

é responsável pela disponibilização do pessoal

13,7%

Até R$ 880,00

30,3%

26,4%

R$ 881,00 a R$ 1.760,00

19,3%

11,1%

R$ 2.641,00 a 3.520,00

Passeio/lazer Seu trabalho
/turismo
diário

Negócios

1,7%2,1%

0,5% 0,7%

2,4% 2,7%

Compras

Escola/curso/
faculdade

Outro
motivo

R$ 8.801,00 a R$ 13.200,00
Mais de R$ 13.201,00

equipamentos, mobiliário e treinamento destes

12,8%

R$ 3.521,00 a R$ 8.800,00

4,5%

que faz o atendimento ao público (monitores).
A Secretaria de Gestão Pública providenciou os

17,1%

R$ 1.761,00 a R$ 2.640,00

2,2%

Sua casa

DESTINO

nas Travessias é fruto de uma parceria iniciada em 2011, entre a Secretaria de Logística e

6,9%
1,8%

A implantação dos postos do Acessa São Paulo

monitores. A DERSA disponibiliza dois postos

3,1%
2,2%

do Acessa São Paulo nos atracadouros de São

13,6%

Sem resposta

Sebastião e de Vicente de Carvalho.

Segundo a pesquisa, a grande maioria dos entrevistados não tem o costume de buscar informações sobre o serviço das Travessias antes da viagem, mas aqueles que o fazem utilizam o site da DERSA como principal fonte. Também ficou claro que a maioria dos usuários do 0800 da DERSA e do Hora Marcada estão satisfeitos com o serviço.
Já utilizou o serviço
Hora Marcada:

Buscou informações
sobre o serviço:

Onde se informou:

Satisfação:

Site da DERSA

Sim
9,8%

Ótimo

56,6%

0800 da DERSA

2,8%

Twitter Travessias

1,3%

GPS/Waze/Maplink

2,3%

TV

2,3%

Rádio

3,4%

Não
90,2%

Amigos
Internet
Funcionários DERSA

Outros

Não
92,2%

32,6%

23,4%

Bom

Sim
7,8%

Regular
Ruim
Péssimo
Não sabe

58,4%

81,8%

9,5%
2,2%
4,4%

100%

Satisfação:
Ótimo

Não
87,3%

122

79%

12,9%

Bom

37,6%

Regular
Ruim

91%

85%

43%

7,8%
12,5%
1,2%
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Guarujá/
Bertioga

Santos/
Guarujá

Cadastros

Atendimentos

Impressões

Cadastros

Atendimentos

Impressões

Janeiro

1

255

61

32

521

370

Fevereiro

5

230

97

40

530

670

Março

4

181

0

66

732

840

Abril

0

41

*

28

500

604

Maio

1

67

*

59

798

866

Junho

0

35

*

26

524

506

Julho

4

56

*

34

530

555

Agosto

9

79

*

45

695

692

Setembro

4

52

*

43

625

702

Outubro

2

165

62

34

511

596

Novembro

3

189

95

40

580

604

Dezembro

3

187

22

22

400

328

TOTAL

36

1.537

337

469

6.946

7.333

75%

27,9%

Péssimo
Não sabe

50,6%

2017

2,2%

Satisfação do serviço Hora Marcada por travessia:
Já utilizou o 0800
da DERSA:

Sim
12,7%

Vicente de Carvalho

São Sebastião

Preparo para a viagem

São Sebastião/
Ilhabela

Iguape/
Juréia

Cananéia/
Cananéia/
Continente Ilha Comprida

* Impressora com problemas

Travessias Litorâneas
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Canais de
Comunicação

Centro de Informações na Nova Tamoios Contornos
124
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Transparência e responsabilidade
Os Canais de Comunicação podem ser divididos entre aqueles focados em divulgar informações (para dúvidas do público
geral) e os que recebem manifestações (para registrar ocorrências e opiniões). Além desses canais internos, a Empresa
também faz a interface entre o atendimento prestado pelas
construtoras diretamente com as famílias próximas às obras.
Em todas as situações, é realizado um trabalho conjunto entre
as áreas para garantir a conformidade das informações.

Canais que divulgam informações
Para dúvidas do público em geral.
•

Serviço de Informação ao Cidadão: informações gerais

•

Centros de Informações

e Plantões So-

ciais: informações à população impactada pelas obras
•

Boletins Informativos: novidades e informações gerais sobre as obras

Centro de Informações da Nova Tamoios Contornos

•

das Travessias
•

Comprometida com a transparência e prestação de contas - princípios básicos da Governança Corporativa - a DERSA dispõe de diferentes Canais de Comunicação de forma a permitir que os clientes, fornecedores e usuários possam estar sempre informados sobre todas as realizações da Empresa, conferindo maior credibilidade ao negócio.
A DERSA tem disponibilizado diversos mecanismos de comunicação para o recebimento de queixas e reclamações, denúncias, solicitações de informações diversas,
sugestões e elogios de qualquer interessado. É um dedicado processo de se comunicar e interagir com a população, buscando atender às suas necessidades e solucionar
as questões à medida que ocorrerem, considerando expectativas e necessidades de
comunicação.
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0800 Travessias: informações aos usuários
Site e Redes Sociais: novidades e informações gerais

•

Imprensa: atendimento à mídia

Canais que recebem manifestações
Para registrar ocorrências e opiniões.
•

Ouvidoria: reclamações, sugestões e elogios

•

Conduta Ética: denúncias anônimas

Construtoras
Atendimento direto à população impactada pelas obras

Travessias Litorâneas
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Os Centros surgiram da necessidade de criar uma co-

Além do atendimento presencial, o contato pode

municação mais direta com as famílias afetadas pelas

ser feito também por telefone e e-mail:

obras da DERSA. Ao facilitar o diálogo entre a EmSolicitações atendidas em 2017

A DERSA conta com um Serviço de Informação
ao Cidadão (SIC), criado pela Lei de Acesso à Informação, instituída pela Lei Federal nº 12.527,
de 18 de novembro de 2011, e o decreto estadual
que a regulamenta, nº 58.052, de 16 de maio de
2012. O Serviço assegura aos cidadãos, pessoas
físicas ou jurídicas, acesso a informações, dados
e documentos de natureza pública, que são produzidos ou armazenados pela Empresa. As informações podem ser solicitadas pelo site do SIC,
por telefone, e-mail ou pessoalmente na Sede da
DERSA.
•

Telefone: (11) 3702 8297

•

E-mail: sic.dersa@dersa.sp.gov.br

•

Site: www.sic.sp.gov.br

Corporativo

15

Travessias Litorâneas

40

Rodoanel Oeste

08

Rodoanel Sul

24

Rodoanel Norte

32

Jacu Pêssego Sul

07

Nova Marginal Tietê

01

Nova Tamoios Planalto

09

Nova Tamoios Contornos

08

Negócios Antigos

48

Total

194*

presa e a população, foi possível criar canais mais

•

2ª a 6ª, das 9 às 12h e das 13 às 17h

eficientes para a solução de conflitos, visando o bem
-estar das famílias e agilizando a evolução das obras.

*Algumas solicitações se enquadram em mais de um
Centro Resultado

Telefone: 0800 72 66 300 (opção 4)

•

E-mail: faleconosco@dersa.sp.gov.br

Centro de Informações da Nova Tamoios Contornos

Postos de Atendimento

Centros de
Informações

Os Centros de Informações presenciais são ins-

Em 2017, três Centros de Informações Itinerantes

talados em locais de fácil acesso para atender os

foram disponibilizados para o empreendimento

moradores que desejam consultar o traçado do

Rodoanel Norte: dois na cidade de São Paulo e um

projeto, o EIA/RIMA e tirar dúvidas sobre o cro-

em Guarulhos. A Nova Tamoios Contornos contou

nograma do empreendimento.

com quatro postos fixos, um em Caraguatatuba e

A DERSA disponibiliza, além dos Centros de In-

Os Centros de Informações têm
como objetivo divulgar toda e qualquer informação sobre os empreendimentos à população direta e
indiretamente afetada pelas obras.

três em São Sebastião.

formações Fixos, os Centros de Informações Iti-

Além dos Centros de Informações do Rodoanel

nerantes para o empreendimento Rodoanel Nor-

Norte e da Nova Tamoios Contornos, o atendimen-

te. Os Centros itinerantes percorrem os bairros

to também é realizado na Sede da DERSA, onde

por onde passa a obra para informar e orientar a

fica a unidade principal que recebe solicitações de

comunidade; eles têm uma rota específica sema-

todos os empreendimentos da Empresa e funciona

nal a cumprir e os atendentes ficam à disposição

como um núcleo de controle para onde são dire-

da população local.

cionados os dados de todos os Centros.

A primeira unidade foi criada em
Osasco, em 1998, para o empreendimento Rodoanel Oeste. A DERSA

São elaborados relatórios gerenciais informando a quantidade e o tipo dos atendimentos realizados

foi pioneira na implantação desse

em cada Centro de Informações. A partir desses dados é possível conhecer os questionamentos de

modelo de atendimento no Brasil.

cada região e melhorar o relacionamento com a população impactada pelos empreendimentos.
Centro de Informações Itinerante do Rodoanel Norte
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Atendimento por postos

Atendimento por postos

São Sebastião

Sede

Topolândia

Morro do Abrigo¹

São Francisco²

Caraguatatuba

Total

Sede

Itinerante I

Itinerante II

Itinerante III

Total

Janeiro 2017

-

23

17

-

1

41

Janeiro 2017

15

11

16

7

49

Fevereiro 2017

3

14

3

-

5

25

Fevereiro 2017

14

20

14

21

69

Março 2017

13

17

11

-

9

50

Março 2017

28

22

18

7

75

Abril 2017

6

14

8

-

8

36

Abril 2017

17

21

12

3

53

Maio 2017

10

11

7

-

3

31

Maio 2017

34

24

12

70

140

Junho 2017

7

15

21

-

2

45

Junho 2017

17

13

6

35

71

Julho 2017

1

15

9

-

2

27

Julho 2017

24

22

12

22

80

Agosto 2017

5

15

6

6

4

36

Agosto 2017

22

11

6

11

50

Setembro 2017

8

21

-

16

8

53

Setembro 2017

29

18

5

15

67

Outubro 2017

5

20

-

8

3

36

Outubro 2017

22

17

4

5

48

Novembro 2017

5

12

-

4

4

25

Novembro 2017

12

9

1

2

24

Dezembro 2017

3

9

-

-

3

15

Dezembro 2017

14

13

3

8

38

Total 2017

66

186

82

34

52

420

Total 2017

248

201

109

206

764

Total Geral

565

2.189

346

34

2.799

5.933

Total Geral

8.722

7.186

2.575

4.157

22.640*

Descrição

Descrição

Lote 1

Lote 2

Lote 3

Lote 4

Obra

Total

Lote 1

Lote 2

Lote 3

Lote 4

Lote 5

Lote 6

Obra

Total

Comunicação

-

1

2

1

-

4

Comunicação

1

-

-

1

-

2

3

7

Desapropriação

2

6

9

37

4

58

Desapropriação

6

1

1

10

8

50

13

89

Gestão Social

-

2

24

11

-

37

Gestão Social

142

2

-

16

3

14

3

180

Meio Ambiente

-

2

-

-

1

3

Meio Ambiente

-

-

-

-

-

-

1

1

Obras

2

1

3

-

7

13

Obras

6

1

1

5

5

7

42

67

Ouvidoria

10

26

83

120

4

243

Ouvidoria

57

6

6

32

5

9

12

127

Projeto

5

8

1

19

29

62

Projeto

14

3

2

16

13

154

91

293

Total 2017

19

46

122

188

45

420

Total 2017

226

13

10

80

34

236

165

764

1 Este posto iniciou o atendimento em outubro de 2015 e encerrou as atividades em agosto de 2017
2 Este posto realizou atendimentos de agosto de 2017 a novembro de 2017
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* Neste total acumulado estão inclusos os atendimentos feitos por 8 Centros desinstalados entre 2012 e 2016

Travessias Litorâneas
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Clipping

Imprensa

8

A Assessoria de Imprensa faz a clipagem de notícias
relacionadas à DERSA e seus empreendimentos. As
informações são armazenadas e divulgadas diariamente por e-mail para integrar e atualizar os colaboradores sobre os assuntos da Empresa. A tabela

Rodoanel
Norte

149

292

abaixo mostra a quantidade de notícias relacionadas
à DERSA divulgada em 2017, e os gráficos ao lado,
A Assessoria de Imprensa é responsável por fazer a

57
o teor das notícias dos principais empreendimentos.

interface entre a Empresa e os veículos de comunicação, tanto para atender às solicitações dos jornalistas

4

quanto para atuar proativamente através do envio de
informações e sugestões de pautas sobre a DERSA e

Assunto

Quantidade

Travessias Litorâneas

722

Com o objetivo de divulgar a Empresa e seus empre-

Rodoanel Norte

449

endimentos, é função da Imprensa elaborar press re-

Rodoanel Sul

335

Nova Marginal

133

sessoria de Imprensa o atendimento de solicitação de

Nova Tamoios Contornos

107

informações sobre a Empresa e acompanhamento de

Ferroanel Norte

78

Jacu Pêssego Sul (73)

73

Conexão Porto - Cidade de Santos

50

Corporativo

44

Negócios antigos

29

SUBMERSO

27

Nova Tamoios Planalto

21

Rodoanel Oeste

5

RAO Internacional

1

seus empreendimentos.

leases e notas amplamente divulgados na imprensa
e disponíveis no site da DERSA. Também cabe à As-

entrevistas.

Página de notícias do Site da DERSA

Assunto

Quantidade

Travesias Litorâneas

340

Rodoanel Norte

45

Nova Tamoios Contornos

26

Rodoanel Sul

20

Nova Marginal Tietê

8

Negócios Antigos

8

Ferroanel Norte

7

Jacu Pêssego Sul

4

Nova Tamoios Planalto

4

SUBMERSO

3

de Imprensa é também o de dar suporte aos

Conexão Porto - Cidade de Santos

3

retornos que são providenciados pelas cons-

Rodoanel Oeste

1

Corporativo

1

Demandas
A Assessoria de Imprensa atende diariamente demandas de jornalistas sobre os
empreendimentos da DERSA e sobre a Empresa. Nestes casos, o papel da Assessoria

trutoras. A tabela ao lado mostra as demandas atendidas em 2017.

Total: 1.778 matérias

Nova
Tamoios
Contornos

47

56

9
155

Travessias
Litorâneas

Positivo

558

Neutro

Negativo

Total: 470 demandas
Coletiva realizada durante visita técnica na Nova Tamoios Contornos
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Distribuição:
Centros de Informações
Plantões Sociais
Canteiros de obras

Uma das ferramentas idealizadas pela DERSA para implementar o Plano de Comunicação prévio e durante a construção das obras é o desenvolvimento do BOLETIM DE NOTÍCIAS

além de disponibilizar informações sobre os empreendimentos e a própria Empresa. O site conta

www.dersa.sp.gov.br

com versões em português e inglês, recurso de
acessibilidade para deficientes visuais, além de
possibilitar o fácil acesso em vários dispositivos

Eventos

(celular, tablets, notebooks e desktops).

Site da DERSA

para os empreendimentos Rodoanel Norte e Nova Tamoios

Tiragem:

Contornos. O material impresso é distribuído nos Plantões

5.000 exemplares por edição do

Sociais, Centros de Informações, canteiros de obra e nas áre-

Boletim Rodoanel Norte

as lindeiras, além disso, também contam com versões digitais

2.700 exemplares por edição do

disponíveis para download no site da DERSA.

Boletim Nova Tamoios

Nestes boletins, constam informações sobre o andamento do

é possível acessar os serviços públicos prestados,

Site

empreendimento, divulgação de eventos, ações ambientais,

Periodicidade:

sociais e sobre as obras, além de informações sobre os aten-

Trimestral

Confira alguns dados de 2017:

Recorrentes

25%

Visitantes

Boletins de
notícias

A DERSA dispõe de um endereço eletrônico onde

701.207 usuários
acessaram o site em 2017
(75% pela primeira vez)

Novos

75%

dimentos dos Centros de Informações, Plantões Sociais e demais canais de comunicação da DERSA.

A maioria dos acessos foi feito por homens
de 25 a 34 anos, via celular
40%

30%

Desktop
Homens

20%

52,4%

Mulheres

28,7%

47,6%

Celular

69,6%

10%

0%

Boletins publicados
em 2017:
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18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Páginas mais visualizadas

Visualizações

Travessia São Sebastião/Ilhabela

1.138.985

Travessia Santos/Guarujá

789.806

Página Inicial do Site

308.084

Página Inicial das Travessias

267.868

Licitações

54.359

Travessias Litorâneas
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Videos com drone
Um dos trabalhos desenvolvidos em 2017 pela
DERSA foi a utilização de drones para acompanhar
o andamento das obras. No canal do Youtube há
filmagens aéreas feitas em uma altura de até 120
metros, onde é possível visualizar a execução dos
empreendimentos trecho a trecho.

DERSA no Instagram

O ambiente online se mostrou uma importante ferramenta para aproxi-

Redes
Sociais

mar a Empresa de seu público e divulgar o nome da DERSA no mercado.
O principal canal de divulgação nas redes sociais da DERSA é o Facebook.
A postagem nos demais canais é feita conforme o teor da informação di-

Em 2017, a DERSA implementou a participação nas redes sociais
com um novo meio de comunicação para divulgar as suas ações.
Desde julho, a Empresa está no Instagram @dersasp. Além de
informações sobre as obras, também são compartilhadas fotos,
curiosidades e dicas de segurança com os seguidores da página.

vulgada. Enquanto a conta do LinkedIn é voltada para publicação de conteúdo mais técnico, o Twitter e Instagram têm preferência para assuntos
mais variados. No Youtube são postados apenas arquivos audiovisuais.

Facebook
A página da DERSA no Facebook finalizou o ano de 2017 com

3.557

curtidas

3.557 fãs. O período que apresentou maior resultado foi o mês de

DERSASP

julho, quando ocorreram as audiências públicas do Ferroanel Nor-

facebook.com/DERSASP

te e foi divulgada a pesquisa da Confederação Nacional do Trans-

Cada empreendimento em

877

inscritos

9.420

seguidores

DERSASPoficial

youtube.com/dersaspoficial

DERSA

linkedin.com/company/dersa

execução

seguidores

231

seguidores

@dersasp

instagram.com/dersasp

uma

do país pelo quinto ano consecutivo. A postagem sobre a pesquisa
da CNT e a Rodovia dos Bandeirantes, construída pela DERSA em

divulgadas apenas as infor-

1978, foi a publicação com maior a repercussão no ano. O post

mações pertinentes a essa

teve um alcance de mais de 24 mil pessoas, superando em 190%

obra ou serviço:
Rodoanel Norte
(@RodoanelNorte)

@dersasp

twitter.com/dersasp

de

conta no Twitter, onde são

•

22.550

dispõe

porte (CNT), que elegeu a Bandeirantes como a melhor rodovia

•

a média de 1.240 pessoas alcançadas por post em 2017.
Curtidas em 2017:

Nova Tamoios
(@Nova Tamoios)

•

Travessias Litorâneas

+93

+91

+115

+65

+87

+196

+92

+73

+61

+68

+74

2.542

2.635

2.726

2.841

2.906

2.993

3.189

3.281

3.354

3.415

3.483

3.557*

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

(@travessiasdersa)
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Principais reclamações em 2017

Conduta Ética

Código de
Conduta e
Integridade

Obras viárias
120

Canal para denunciar de forma anônima violações legais e de práticas e princípios preconizados pelo Código de Conduta e Integridade da DERSA. As informações recebidas são registradas e tratadas pela Auditoria Interna e pelo Comitê de Ética da Empresa.

Código de Conduta e Integridade

100

Rodoanel Norte:

Tamoios Contornos:

218 reclamações

117 reclamações

representativas

representaivas

80
60
40

•

Telefone: (11) 3702 8360

•

E-mail: condutaetica@dersa.sp.gov.br

•

Caixa Postal 34.710-8 | CEP 01452-970

20
0
Rachaduras em
imóveis

1

Caminhões/
Poeira

Reassentamento/
desapropriação

Invasão de
área

Drenagem

Travessias Litorâneas
Canal específico para encaminhar reclamações, sugestões, elogios e
dúvidas. A partir das demandas recebidas, a Empresa pode aprimorar

Ouvidoria

seus processos de trabalho e os serviços oferecidos, visando a melhoria

Barulho das
detonações

Danos em
geral

381 reclamações
repersentativas

250
200

na prestação dos serviços, com a correção de erros, omissões, desvios

150

e abusos.

100
50
0

As manifestações podem ser encaminhadas pelo site da
Ouvidoria do Governo do Estado de São Paulo, por telefone, e-mail ou pessoalmente na Sede da DERSA.

•

Telefone: 0800 72 66 300 (opção 3)
2ª a 6ª, das 9 às 17h

•

E-mail: ouvidoria@dersa.sp.gov.br

•

Site: www.ouvidoria.sp.gov.br

Paralisação

Conduta dos
funcionários

Prioridade

Construtoras

Total de atendimentos

138

Tempo de
espera

Dano a
veículo

Hora
Marcada

Rampa de
acesso

Tarifa

A comunicação com a população do entorno dos empreendimentos é fundamental para informar, orientar
e esclarecer dúvidas, além de garantir a segurança
nas áreas próximas (ou lindeiras) às obras.

Solicitação

Reclamação

Elogio

Sugestões

Denúncias

Total

Corporativo

9

12

0

4

2

27

Travessias Litorâneas

29

564

14

9

11

627

Rodoanel Sul

2

2

0

0

0

4

Rodoanel Norte

20

246

0

3

9

278

nalização de obras e de placas de advertência. Faixas

Jacu Pêssego Sul

1

9

0

0

0

10

e placas são fixadas em locais visíveis para informar

Nova Tamoios Planalto

2

25

0

0

0

27

Nova Tamoios Contornos

14

127

0

0

2

143

SUBMERSO

3

0

0

0

0

3

à comunidade sobre como proceder com segurança

Ferroanel Norte

4

0

0

0

0

4

no convívio com as obras. São realizados constantes

Negócios Antigos

0

5

0

1

0

6

Total 2017

84

990

14

17

24

1.129
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Sinalização e comunicados
A DERSA exige que as construtoras adotem medidas
de delimitação de áreas, caminhos de pedestres, si-

sobre as interferências da obra na área, como interdição de vias e desmontes de rocha. Desde o princípio, é desempenhado um importante trabalho junto

alertas sobre a importância de ler e respeitar as placas
e demais sinalizações, mostrando quais são os ambientes liberados para circulação.

Travessias Litorâneas

139

São entregues comunicados para comerciantes e moradores informando, com antecedência, sobre o andamento
da obra e alertando sobre procedimentos de segurança. Todos os comunicados e sinalizações realizados pelas
construtoras seguem rigoroso fluxo de desenvolvimento e avaliação qualitativa da DERSA, com o padrão e marcas da Empresa.

Atendimentos

Ações em resposta às queixas

reclamante e do relato da situação, e um fluxogra-

Com o intuito de padronizar e quantificar os atendimentos realizados diretamente pelas construtoras às comunidades lindeiras e impactadas pelos
empreendimentos, a DERSA criou uma ferramenta
específica de registro para cadastrar e monitorar
todos os atendimentos. O sistema conta com um
formulário com o detalhamento da identificação do

ma que auxilia no encaminhamento das demandas recebidas. Os atendimentos realizados pelas

Queixas

construtoras são centralizados com os técnicos de

• Instalação de sismógrafos para

comunicação social e envolvem todos os técnicos
da DERSA e da construtora. Desta forma, os retornos para os reclamantes ganharam agilidade
e qualidade e os indicadores obtidos auxiliam na

Ações

controle dos abalos ocasionaAbalos e ruídos
das detonações

dos pelas detonações.
• Instalação de portão antirruído
nos túneis para abafar o baru-

melhoria contínua na gestão do empreendimento.

lho das detonações.

Descritivo dos atendimentos realizados pelas construtoras em 2017
Lote

Rodoanel Norte: 265 atendimentos

Descrição do atendimento

Poeira gerada
pelos caminhões

• Umectação de vias próximas às
obras.

160
140
120
100

• Reparos de vias que servem de

80

Danos ao viário

60

passagem para os caminhões
das obras.

40
20
0
Lote 1

Lote 2

Lote 3

Lote 4

Lote 5

Lote 6

Aparecimento Interferência
de animais
no entorno

Caminhões Reassentamento/
desapropriação

Outros

Tempo de espera
na fila das balsas

Lote

Tamoios Contornos: 140 atendimentos

• Aumento da capacidade ope-

Descrição do atendimento

racional das Travessias com o
Programa de Modernização do
Sistema.

100

80

60

40

20

0
Lotes 1 e 2

140

Lotes 3 e 4
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Interferência
no entorno

Caminhões

Reassentamento/
desapropriação

Outros

Lote 3 da Nova Tamoios Contornos

Travessias Litorâneas
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Ações
Internas

Fachada do prédio sede da DERSA
142
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Informação e
integração
A comunicação interna é um dos pilares das

O Via Rápida é um informativo disponibilizado para os funcionários,

Via Rápida

colaboradores da DERSA e pessoas que circulam pelo prédio da
sede, sobre as últimas notícias da Empresa. O material é divulgado
mensalmente por meio de impressos nos corredores e pela intranet. Abaixo estão listados os informativos publicados em 2017.

ações estratégicas das empresas. Sabendo
disso, a DERSA promove essa comunicação
com seus funcionários e colaboradores por
meio de diferentes linguagens e canais. Seja
na intranet - canal interno da Empresa, em
murais e displays distribuídos em lugares de
grande visibilidade e circulação e via e-mail
corporativo. Também são realizadas outras
ações para funcionários, como eventos de integração e programas de estágios.

Programa de estágio
O Programa de Estágio visa à complementação do ensino e da aprendizagem do estudante, mediante o desenvolvimento de atividades planejadas, acompanhadas e avaliadas por seu Supervisor de Estágio, juntamente
com o Departamento de Recursos Humanos. O estágio tem duração de 1 ano, podendo ser prorrogado até atingir o limite máximo de 24 meses.
A seleção inicial se dá por meio do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola). O RH da DERSA complementará o processo seletivo através de:
•

Entrevista para avaliar perfil e comportamento.

•

Redação para avaliar gramática, comunicação escrita e capacidade de estruturar ideias.

•

Entrevista com o supervisor da área solicitante para análise do conhecimento acadêmico.

A DERSA fechou o ano de 2017 com 78 estagiários, 43 deles admitidos nesse ano.

CIPA
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é um instrumento que os trabalhadores dispõem para tratar da prevenção de acidentes e das condições do
ambiente do trabalho e de todos os aspectos que afetam sua saúde e segurança. A CIPA é regulamentada pela Consolidação das Leis do Trabalho nos artigos
162 a 165 e pela Norma Regulamentadora 5 (NR-5), contida na portaria 3.214
de 08.06.78 baixada pelo Ministério do Trabalho.
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Campanhas com Informações e Curiosidades
sobre a DERSA

Por Dentro da Obra
Campanha realizada junto à área de engenharia para divulgar as técnicas construtivas
empregadas pela DERSA em suas obras. A
campanha foi trabalhada com o intuito de difundir a expertise da Empresa em gerenciar
grandes empreendimentos. As peças abor-

Brigada contra o Aedes Aegypti
Em 2017, a DERSA participou da Campanha ‘Todos contra o Aedes aegypti’,
organizada pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. A Campanha

daram diversos temas relacionado à construção de rodovias, tais como a execução de
pontes, viadutos e túneis, tipos de estacas e
vigas e etc.

faz parte de um Decreto do Governo do Estado que estipula a composição
de brigadas nas representações públicas existentes nos municípios. Essas
brigadas estão encarregadas de ações de vistoria para detectar possíveis
focos do mosquito, além de divulgar esclarecimentos sobre a campanha.

• Veiculação: outubro de 2016 a
fevereiro de 2017
• Quantidade de peças: 29

A brigada da DERSA conta com representantes na Sede e nas Travessias.
Além de inspeções periódicas para eliminar possíveis criadouros do mosquito, foram distribuídas 30.000 folhetos e cartazes na Sede, nas Travessias e
nos canteiros de obras dos empreendimentos.

Travessias Litorâneas
Campanha para divulgar o
serviço de Travessias Litorâneas administrado pela DER-

Campanhas
internas

SA. Além de informações soA divulgação ocorre de quatro
formas:
•

Fixação em displays de tamanho A4 em cada um dos
três elevadores da Sede.

•

e travessias, a campanha
também resgatou um pouco
da história do serviço e atualizou os funcionários sobre o
programa de modernização
e números sobre a demanda
de passageiros.

recepção em tamanho A3.

Como uma forma de promover uma maior integração entre
o colaborador e a Empresa, são divulgadas campanhas com

Fixação no mural próximo à

bre os tipos de embarcações

•

Envio por e-mail para cola-

informações e curiosidades sobre as ações desenvolvidas nos

boradores e prestadores de

empreendimentos e serviços da DERSA. Também são pro-

serviços (852 contatos).

• Veiculação: março a agosto de 2017

Divulgação na Intranet.

• Quantidade de peças: 32

duzidas campanhas de conscientização para incentivar ações
entre os funcionários, que tragam algum benefício individual

•

ou para o meio em que convivem.
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Você sabeo o que
é uma Audiência
Pública?

Campanhas de Conscientização

Em paralelo ao acontecimento das Audiências Públicas do Ferroanel Norte, foi
divulgada

uma

campanha

para explicar aos colaboradores sobre a função desse
tipo de evento e sua relação
com

os

empreendimentos

da DERSA.

Todos Contra a Gripe
As peças tiveram como objetivo divulgar a campanha de vacinação
contra a gripe H1N1, organizada pela área de Recursos Humanos.
Em 2016, a campanha teve de ser suspensa por indisponibilidade de
vacinas no mercado e foi retomada em 2017.
Foram vacinadas 318 pessoas entre funcionários, estagiários e
prestadores de serviço da DERSA e dependentes.

• Veiculação: julho de 2017

Veiculação: fevereiro e abril de 2017 | Quantidade de peças: 3

• Quantidade de peças: 3

Achados e Perdidos
Campanha desenvolvida diante da demanda de objetos perdidos deixados

Compensação
Ambiental da DERSA
- Flora

na recepção. Além de informar sobre o local onde os objetos devem ser

Com o início das atividades

Em 2017, foram encontrados 47 objetos perdidos, dos quais 21

de restauração florestal da

deixados ou procurados, também foi criado um formulário para controlar
os materiais perdidos, achados e retirados.

foram retirados pelos donos.

Nova Tamoios Contornos, foi
divulgada

uma

campanha

sobre o Programa de Com-

Veiculação: fevereiro de 2017 | Quantidade de peças: 1

pensação Ambiental da DERSA, com foco nas atividades
relacionadas à flora, como
os plantios compensatórios.
A campanha resgatou a pre-

Carona Solidária

ocupação da Empresa quan-

No dia 28 de abril de 2017 aconteceu uma greve geral que paralisou o

to a preservação do ambien-

transporte público e outros serviços nas principais capitais do país. Anteci-

te e à redução dos impactos

pando as dificuldades que o fato ocasionaria para a locomoção das pessoas

dos empreendimentos nos

ao trabalho, foi divulgada uma campanha para incentivar a carona entre os

meios em que atuam.

funcionários nesse dia.
O índice de absenteísmo durante a greve foi muito baixo e não interferiu no trabalho dos escritórios. Os serviços nas Travessias fo-

• Veiculação: outubro de 2017 a janeiro de 2018
• Quantidade de peças: 20
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ram oferecidos sem paralisações ou transtornos para os usuários.

Veiculação: abril de 2017 | Quantidade de peças: 1

Travessias Litorâneas
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Use o Verso

Evento de
integração

Pensando na grande quantidade de papel que
vai para o lixo, foi iniciada uma campanha para
incentivar o uso racional desse material. Como
parte da campanha, as impressoras dos andares
tiveram a configuração padronizada para impressão em frente e verso. Além de informar o novo
padrão de impressão frente e verso das impressoras e orientar aqueles que precisarem fazer a
impressão em apenas um lado, a campanha também divulgou outras formas de economizar como
reaproveitar papéis para rascunho e dar preferência a arquivos digitais.
Também foi realizado um concurso para eleger
a equipe (por andar e no Litoral) com a maior
porcentagem na redução no consumo de papel. A
equipe vencedora era reconhecida com destaque
no Via Rápida, divulgado em todos os andares da
Sede e na intranet.
Nos quatro meses de divulgação o consumo
médio de papel foi 41% menor que agosto,
mês anterior ao início da campanha.

Em maio de 2017, em homenagem aos 48 anos da DERSA, foi realizado o concurso “Pratas da Casa”. A votação
•

Veiculação: agosto a outubro de 2017

•

Quantidade de peças: 12

abrangeu os colaboradores da Empresa e elegeu os destaques da DERSA em seis categorias:

SABE-TUDO: aquele(a) colega que

ISO 9000: aquele(a) funcionário(a)

sempre tem a informação que você

que faz tudo no prazo e com qualida-

precisa.

de acima da média.

ALEGRIA ALEGRIA: aquele(a) co-

LADY/GENTLEMAN: aquela pessoa

lega que nunca está de mau-humor

que é exemplo de educação e nunca

e anima o dia de todo mundo.

perde a compostura.

EUREKA: aquela pessoa que sem-

MEMÓRIA VIVA: aquele(a) colega

pre ajuda com ideias inovadoras e

experiente que já faz parte da histó-

criativas.

ria da DERSA

400
350

Quantidade de pacotes de sulfite A4 gastos por mês

300
250
200
150
100
50
0

No total houve 1.108 votos e os vencedores foram divulgados em um evento realizado no dia do ani-

367
Agosto

150

219
Setembro
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238
Outubro

202

213

Novembro

Dezembro

versário da DERSA, quando foi apresentado um balanço com os resultados e realizações da Empresa.
Além de reconhecer os colaboradores de maior destaque, o evento promoveu a integração entre os
funcionários e deles com a Empresa.

Travessias Litorâneas
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Gestão
Econômica
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Mais economia

Lote 2 do Rodoanel Norte

Nos últimos anos, a DERSA conseguiu descontos significativos em
seus processos licitatórios. Além
disso, implantou inovações que

Pregão Eletrônico
Empreendimento

Quantidade

Orçamento inicial (R$)

Valor contratado (R$)

Economia (R$)

Corporativo

6

8.023.594

7.360.305

663.288

Nova Tamoios Contornos

3

17.813.682

17.110.391

703.291

Travessias Litorâneas

7

21.851.224

18.416.158

3.435.066

16

47.688.499

42.886.854

4.801.645

Total

resultaram em reduções nos pre-

Tomada de Preços

ços contratados, gerando econo-

Empreendimento

mias bastante expressivas, além

Quantidade

Orçamento inicial (R$)

Valor contratado (R$)

Economia (R$)

de melhorar significativamente a

Nova Tamoios Contornos

2

951.432,28

800.219,22

151.213,06

qualidade do gasto público.

Total

2

951.432,28

800.219,22

151.213,06

Concorrência
Quantidade

Orçamento inicial (R$)

Valor contratado (R$)

Economia (R$)

Corporativo

1

1.678.014,00

1.135.100,00

542.914,00

Rodoanel Norte

1

1.898.973,74

1.639.339,80

259.633,94

do-as em lotes, um mesmo licitante pode, devido à otimização de custos,

Nova Tamoios Contornos

7

66.723.402,44

56.353.451,42

10.369.951,02

oferecer descontos adicionais em suas propostas caso venha a se tornar

Total

9

70.300.390,18

59.127.891,22

11.172.498,96

Desconto adicional por ganho de escala
Para obter preços menores e incentivar a participação de mais interessados,
a DERSA definiu um mecanismo específico para licitações de obras. Dividin-

vencedor de mais de um lote. Assim, parte da economia obtida pelo compar-

Empreendimento

tilhamento e otimização de recursos é conferida à administração via descon-

Outras Licitações do Rodoanel Norte

to adicional na proposta inicial. Esse mecanismo gerou uma economia significativa de gastos públicos, da ordem de R$ 114 milhões, na licitação das
obras do Rodoanel Norte e de R$ 71,8 milhões na Nova Tamoios Contornos.

Licitações

Licitação

Quantidade

Orçamento inicial (R$)

Valor contratado (R$)

Economia (R$)

Licitação Pública Nacional

1

530.712,00

297.994,32

232.717,68

Licitação Pública Internacional

1

472.000,00

471.200,00

800,00

Comparação de Preços

1

206.859,84

187.799,04

19.060,80

Total

3

1.209.571,84

956.993,36

252.578,48

Total
Empreendimento

Quantidade

Orçamento inicial (R$)

Valor contratado (R$)

Economia (R$)

Corporativo

7

9.701.607,61

8.495.405,43

1.206.202,18

Rodoanel Norte

4

3.108.545,58

2.596.333,16

512.212,42

12

85.488.516,72

74.264.061,38

11.224.455,34

7

21.851.223,85

18.416.158,28

3.435.065,57

30

120.149.893,76

103.771.958,25

16.377.935,51

Nova Tamoios Contornos
Licitação é o procedimento administrativo formal para contratação de serviços ou aquisição de produtos pelos
entes da Administração Pública direta ou indireta. Os Editais de aquisição de bens e serviços, inclusive obras e
serviços de engenharia, estão disponíveis gratuitamente no site da DERSA (www.dersa.sp.gov.br), da imprensa oficial (www.imprensaoficial.com.br) ou podem ser retirados no Departamento de Licitações da DERSA.
Em 2017 o valor economizado em licitações pela DERSA foi de R$16.377.935,51, uma redução de 13,6% do

Travessias Litorâneas
Total Geral

Redução de 13,6% do orçamento inicial

orçamento inicial, conforme detalhado nas tabelas ao lado.
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Venda de imóveis

Contratações

Em 2017 a DERSA abriu concorrência para a venda de duas áreas
localizadas nos municípios de São
Paulo e Guarulhos.

O terreno de São Paulo ocupa uma área

Toda instituição pública deve zelar pelo uso

de cerca de 190 mil m² e foi adquirido

correto dos recursos, em especial ao contratar

pela DERSA como apoio às obras do Ro-

serviços ou adquirir bens. As relações da DER-

doanel Oeste para Depósito de Material

SA com fornecedores e prestadores de serviço

Excedente (DME). Localizado próximo

são regidas por princípios éticos. A honestida-

ao cruzamento do Rodoanel Mario Covas

de frente aos contratados é requisito essencial

com a Rodovia Anhanguera, o terreno

para relações saudáveis e duradouras. Damos a

está em área de ZEPAM ( Zona Espe-

todos os nossos potenciais fornecedores um tra-

cial de Preservação Ambiental) e ZPDS

tamento justo e uniforme. Para tanto, existem

(Zona de Preservação e Desenvolvimen-

instrumentos normativos que asseguram a es-

to Sustentável), favorecendo empreen-

colha da melhor proposta baseada em critérios

dimentos ambientalmente sustentáveis
e de ecoturismo.

Imóvel próximo ao Rodoanel Oeste

objetivos, tais como preço, qualidade, confiabilidade e idoneidade do contratado.
Em 2017 o valor economizado em contratações

O terreno de Guarulhos possui uma área total de aproximadamente 1,2 milhão de m², com 19,3 mil m² de
área construída. A área foi utilizada pela DERSA como centro distribuidor e capitador de cargas em trânsito,
denominado “Terminal Intermodal de Cargas Presidente Tancredo Neves” (TIC LESTE). Além da proximidade

pela DERSA foi de R$ 14.904.715,70, uma redução de 13,1% do orçamento inicial, conforme

Lote 2 da Nova Tamoios Contornos

detalhado abaixo.

com o Aeroporto Internacional de São Paulo e das rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, importantes vias
de acesso da capital e interior, a área está localizada em um dos maiores polos industriais do Estado de São
Paulo, no distrito de Cumbica.

Empreendimento

Orçamento inicial (R$)

Valor contratado (R$)

Economia (R$)

28.344.812,16

24.063.602,41

4.281.209,75

9.089.407,36

8.785.202,34

304.205,02

Nova Tamoios Contornos

58.664.975,25

51.280.160,87

7.384.814,38

Corporativo

17.387.140,95

144.52.654,40

2.934.486,55

47.142,00

47.142,00

-

R$ 113.533.477,70

R$ 98.628.762,02

R$ 14.904.715,70

Travessias
Rodoanel Norte

Outros*
Total

Redução de 13,1% do orçamento inicial
*Rodoanel Oeste, Jacu Pessego e Nova Marginal Tietê
TIC LESTE
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