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PoNtEs E ViaDUtos:
oBRas DE aRtE Da RoDoVia
•	 superestrutura: corresponde ao tabuleiro, 

sobre o qual os veículos irão trafegar.

•	 Mesoestrutura: constituída pelos pilares de 
sustentação e vigas travessas.

•	 infraestrutura: corresponde à fundação – 
elementos como as estacas que ficam na 
parte inferior da oaE e transmitem o peso da 
estrutura para o solo.

chamadas de oaEs (obras de arte Especiais), as pontes e viadutos transpõem obstáculos, como vales, 
rios e outras vias, ligando um ponto a outro da rodovia. as oaE´s são divididas em três grandes estruturas:

Etapas de construção da oaE em caraguatatuba:

oaE 103

Na Nova tamoios 
contornos, muitas pontes 
e viadutos já estão com 
a parte estrutural quase 

concluída, restando apenas 
pavimentar e sinalizar. 

as obras da passarela de pedestres em caraguatatuba foram finalizadas em dezembro de 2017. 
com 62 metros de vão central, duas rampas de acesso e iluminação, ela irá beneficiar a população 
do bairro Jardim casa Branca, além dos alunos e funcionários da Faculdade Módulo, que poderão 
atravessar a rodovia com segurança. 

PassaRELa FiNaLiZaDa
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sociaL E oBRas

Em dezembro de 2016, foram entregues unidades 
habitacionais do empreendimento Nova caraguá ii para 
34 famílias reassentadas pela DERsa que se encaixaram 
nos critérios do programa. 

Um ano após a mudança, entrevistamos uma das 
famílias atendidas pelo Programa, o casal Manuel e 
claudete. Eles moravam em uma ocupação irregular no 
bairro cantagalo e estão satisfeitos: “Gostei muito. Já 
estamos na nossa casa, temos documentação e arrumei 
escola para minhas crianças”, disse claudete. Manuel 
salienta sua gratidão: “a gente não tinha casa própria 
e agora temos o nosso lar, foi a melhor coisa que me 
aconteceu. só tenho a agradecer”. sobre a mobilidade 
no local e acesso aos serviços, Manuel acrescenta: 
“tudo aqui é perto: saúde, mercado. os agentes de 
saúde vêm aqui em casa e a locomoção é fácil”.

•	 Escavação em rocha: produtividade média de 3,5 metros por dia.
•	 Escavação em solo: produtividade média de 1,0 metro por dia.

Dos cinco túneis duplos em construção, com comprimento total aproximado de 13,2 quilômetros, 
três já estão com a escavação bruta concluída.

as escavações dos túneis são feitas em solo e rocha. No solo, a escavação requer técnicas específicas de engenharia para 
contenção da estrutura. Por isso, tem um ritmo mais lento de execução do que em rocha. compare: 

Programa de compensação social e Reassentamento involuntário

 “Foi a MELHoR coisa QUE ME acoNtEcEU”

tÚNEis aVaNÇaNDo

o tatu-canastra chega a ter 1,5 metro de comprimento e é o maior da espécie. Ele 
escava até 4,8 metros de túneis de 35 cm de diâmetro por noite. se todos os túneis da 
Nova tamoios contornos, com 12 metros de diâmetro, fossem executados em solo, ele 
levaria cerca de 8.863 anos para escavá-los! 
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MEio aMBiENtE

sempre que uma rodovia é construída, há impactos 
ambientais a serem minimizados e compensados. 
Para isso, existem programas como os Plantios 
compensatórios e Manejo de Novas Bordas Florestais, 

que adotam não apenas o plantio de mudas, mas 
também outras práticas como enriquecimento de 
florestas nativas, condução de regeneração natural, 
adubação verde, etc.

a DERsa estuda e busca áreas viáveis e de interesse à restauração florestal, com o apoio das 
prefeituras municipais da região, de unidades de conservação e outras entidades como o comitê de 
Bacias Hidrográficas – cBH/LN. conheça os locais e as áreas (em hectares) de Restauração Florestal 
da Nova tamoios contornos: 

REstaURaR E PREsERVaR

240 ha no Núcleo santa Virgínia do Parque Estadual da serra do Mar (PEsM), 
no município de são Luís do Paraitinga

63 ha no Núcleo são sebastião do PEsM, no município de são sebastião

1 ha no Núcleo caraguatatuba do PEsM, no município de caraguatatuba

58 ha na Área de Preservação Permanente (aPP) do Rio Juqueriquerê e 
afluentes, no município de caraguatatuba

12 ha na região do Bairro de capricórnio, no município de caraguatatuba

24 ha na faixa de domínio e remanescentes de desapropriação do 
empreendimento, nos municípios de são sebastião e caraguatatuba

total:  398 hectares de restauração

aNDaMENto Do PLaNtio:
as práticas de restauração 
já foram iniciadas e serão 
finalizadas nos próximos 
meses.  Depois disso, as áreas 
terão manutenções bimestrais,  
executadas até 2019.

Uma das áreas de plantio compensatório em são sebastião
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EDUcaÇÃo

conscientizar 
para proteger
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•	 crianças de 4 e 5 anos: teatro de fantoches com personagem “sr. segurança”, distribuição 
de selo e entrega de folheto sobre segurança

•	 crianças de 6 a 10 anos: Jogos Placa a Placa e Passa ou Repassa, colocação dos EPis em 
um boneco, exposição de desenhos e entrega de folheto

•	 adolescentes de 11 a 14 anos: Quiz sobre segurança, contrato de convivência e folheto de 
segurança

•	 Jovens e adultos: palestras durante as reuniões de pais e professores, demonstrando os 
riscos reais das obras, dinâmica com troca de papéis, apresentação do código de conduta 
das construtoras e entrega do folheto

Funcionários das construtoras que executam as 
obras da Nova tamoios contornos receberam, 
em novembro, treinamento para aplicar a 
oficina “Brincando com segurança”. o objetivo 
desta atividade é conscientizar as crianças e 
suas famílias a não entrarem na área de obras, 
evitando possíveis acidentes.

Durante o treinamento, uma das atividades 
simulava como explicar para crianças de 6 a 
10 anos o significado das placas de segurança 
e o uso correto dos EPis (Equipamentos de 
Proteção individual).

serão realizadas oficinas com atividades dirigidas a cada faixa etária 
no entorno das obras:

Faça sua parte!
Não invada e nem 

permita que invadam a 
área de obras. É para o 

bem de todos nós.


