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com o objetivo de compensação 
ambiental em função da 
construção da Nova tamoios 
contornos, foram iniciados os 
plantios nos municípios de são 
sebastião, caraguatatuba e são 
Luiz do Paraitinga, incluindo 
áreas do Parque Estadual da 
serra do Mar. Veja, abaixo, o 
passo a passo do plantio.

430,21 ha de área restaurada
821 mil mudas plantadasNossa MEta:

na Nova tamoios 
contornos

Diagnóstico da área e 
elaboração de projeto de 
restauração florestal1

cercamento do perímetro 
e instalação de placas 
informativas2

Preparo do solo, manejo de 
espécies-problemas e plantio 
de mudas da Mata atlântica3

Manutenção e 
monitoramento 
durante 24 meses4

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO:
ACESSAR A ÁREA SEM PERMISSÃO, JOGAR LIXO, FAZER QUEIMADAS, 

SOLTAR ANIMAIS, CORTAR A CERCA E COLETAR PLANTAS.

821 MIL
MUDAS

RESTAURAÇÃO FLORESTAL DA DERSA

começou o Plantio
compensatório

Plantio mecanizado

Área de plantio em são sebastião



oBRas

a Nova tamoios contornos contará  
exclusivamente com tecnologia LED na 
iluminação dos túneis: além de mais eficiente, 
ela proporciona mais conforto e segurança 
aos usuários, é ecologicamente correta, tem 
vida útil maior e menor custo de manutenção. 
Para cada tipo de iluminação, são utilizadas 
luminárias específicas que resultam na 
intensidade adequada, confira abaixo:

iLuMiNação DiuRNa: acionada apenas durante 
o dia e apagada no período noturno, apresenta 
variação na intensidade luminosa ao longo 
do túnel para adaptar a visão do motorista à 
diferença de luminosidade dentro e fora da 
estrutura. Na entrada do túnel, a iluminação 
tem intensidade aproximada da luz do dia e 
é diminuída gradativamente à medida que se 
atravessa o vão. Dessa forma, a visão humana 
se acostuma com a variação da luminosidade, 
evitando acidentes devido à falta 
de visibilidade.

tecnologia na 
iluminação dos túneis

iluminação diurna
iluminação diuturna
iluminação de balizamento

iLuMiNação DiutuRNa: posicionada na parte superior do túnel,  
junto à iluminação diurna, é utilizada para iluminar a parte interna 
da estrutura durante o dia e a noite.

iLuMiNação DE BaLizaMENto: também acionada durante o dia 
e a noite, fica posicionada nas laterais do túnel para iluminar a 
passagem de pedestres e balizar (direcionar) o motorista para 
evitar colisões com as paredes, principalmente em curvas.



sociaL

aPoio sociaL E
DEsENVoLViMENto coMuNitÁRio

Em março de 2018, foi realizada a primeira reunião de 
desenvolvimento comunitário com os moradores do 
conjunto Habitacional Nova caraguá ii, beneficiados 
pelo Programa de Reassentamento da DERsa, em 
caraguatatuba.  

Por meio de atividades lúdicas (dinâmicas, vídeo, 
roda de conversa, entre outras), os moradores 
fizeram uma reflexão sobre eventuais problemas no 
entorno da comunidade em que moram, o acesso 
aos serviços públicos e atividades de lazer, cultura 
e esporte. isso levou à identificação e discussão 
sobre a necessidade de ações para resolver esses 
problemas, focando no desenvolvimento local da 
região. a equipe social agendará nova reunião para 
dar sequência e aprofundamento no tema com o 
intuito de promover a organização social.

Por meio de metodologias que privilegiam 
a participação e o diálogo direto com as 
comunidades impactadas pelas obras 
do Empreendimento Nova tamoios 
contornos, o Programa de apoio social 
e Desenvolvimento comunitário busca 
estabelecer uma relação para promover a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas 
da comunidade, como acesso aos bens e 
serviços, à cultura, saúde e formação 
profissional, de forma a assegurar o pleno 
exercício da cidadania.

sobre o Programa
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coMuNicação

informação e responsabilidade

dersa.sp.gov.br dersasp @dersasp dersaspoficial@dersaspfaleconosco@dersa.sp.gov.br

a ouvidoria da DERsa é um canal permanente de comunicação entre o 
cidadão e a companhia. o direito de livre expressão, a imparcialidade e 
o sigilo são preservados e respeitados. o canal recebe manifestações, 
denúncias, reclamações, sugestões e elogios, sempre visando o 
aprimoramento dos serviços prestados.

telefone: 0800 72 66 300 (opção 3) 
E-mail: ouvidoria@dersa.sp.gov.br
site: www.ouvidoria.sp.gov.br
Presencial/correspondência:
Rua iaiá, 126 - itaim Bibi - são Paulo/sP

atendimento: segunda a sexta-feira, das 9 às 17h, exceto feriados

contato

as construtoras responsáveis pela execução das obras da Nova tamoios contornos, além 
de viabilizarem a vacinação, orientaram todos os funcionários nas frentes de serviços, 
explicando sobre a doença e esclarecendo dúvidas.

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

Cuidados 
na obra

o macaco é 
nosso aliado!

Ele ajuda a identificar 
focos de mosquitos 

na região.


