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Apresentação
O ano de 2016 não foi fácil! A crise econômica, percebida desde 2014, não foi debelada e
continuou afetando negativamente a produção e o emprego. A arrecadação pública foi duramente atingida, deteriorando ainda mais a situação fiscal brasileira e comprometendo parcelas
expressivas do investimento público. Diante deste cenário, o Governo do Estado de São Paulo
decidiu priorizar a aplicação dos escassos recursos na conclusão de iniciativas com grande
capacidade de geração de empregos e cuja conclusão resultará em ganhos imediatos para a
produtividade e competitividade local.
Nessa estratégia, coube à DERSA um papel especial. Empresa estadual voltada à concepção e
entrega de empreendimentos complexos em infraestrutura de transporte e logística, a Companhia foi incumbida de manter, em bom ritmo, as obras de implantação do Rodoanel Norte e
da Nova Tamoios Contornos, bem como a prestação dos serviços de Travessias Litorâneas que
conectam cidades e comunidades ao longo de todo o litoral de São Paulo.
Entre janeiro e dezembro de 2016, a DERSA realizou investimentos que injetaram aproximadamente R$ 1,7 bilhões de recursos públicos na economia, garantiram mais de 23 mil empregos
e recolheram cerca de R$ 41 milhões em tributos para as cidades onde estas atividades aconteceram.
Este relatório detalha os resultados desse grande esforço. Nossas batalhas e principais conquistas ao longo de um momento histórico de grandes restrições. O documento registra nossa
maneira de encarar, superar e vencer desafios, fruto de uma história marcada pela inovação e
pioneirismo, que ajudaram a dotar o Estado de São Paulo da melhor e mais importante rede
de transportes do país.
São números, fatos e resultados que nos orgulham e demonstram que a melhor alternativa
para enfrentar crises continua sendo o trabalho. Foi com muito trabalho que chegamos até aqui
e será trabalhando que continuaremos a apoiar o desenvolvimento de São Paulo e do Brasil.
Boa leitura!

Laurence Casagrande Lourenço
Diretor Presidente da DERSA
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Sobre a DERSA

A DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A é uma
empresa de economia mista fundada em 1969, sendo
seu principal acionista o Governo do Estado de São
Paulo, cujo pioneirismo e criatividade foram responsáveis pelo desenvolvimento e a introdução, no Brasil,
de diversas tecnologias no campo da engenharia rodoviária.
A Companhia atua em três frentes de negócios:
• 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.
• 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.

Complexo Viário Polo Itaquera
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• Serviços Públicos (operações continuadas):
prestação de serviços contínuos e rotineiros (Travessias Litorâneas por ferryboats e lanchas).
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Sobre a DERSA

SAU (Sistema de Auxílio ao Usuário)

A

Em 1976, foi inaugurado o Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) e o Cen-

DERSA

foi

fundada

em

1969, com a finalidade de
construir uma nova ligação
entre São Paulo e a Baixada Santista, pois a Via An-

tro Operacional da DERSA (CODE) no Sistema Anchieta - Imigrantes. A
DERSA pioneiramente criou no país, com inovações incomuns no mundo
todo, o Sistema de Auxílio ao Usuário, composto por quatro serviços:
Serviço de Socorro Mecânico, Guincho, Atendimento de Primeiros Socorros e Inspeção de Tráfego. Além das ambulâncias e guinchos, o SAU
instalou telefones de emergência a cada quilometro, às margens das
rodovias, para atendimento ao usuário e população lindeira. Seu maior

chieta e a Rodovia Caminho do Mar já não

objetivo era agilizar o socorro ao usuário, em qualquer ponto das rodo-

suportavam o fluxo intenso de veículos.

vias e no menor tempo possível.

Como resultado, a inauguração da Rodovia dos Imigrantes, que vence quase
800 metros de declive entre o Planalto
Paulista e o litoral, foi comemorada como
um case de vanguarda da construção civil

Por conta da qualidade e segurança aplicadas no primeiro projeto desenvolvido pela DERSA, o

brasileira. Com isso, a DERSA passou a

Governo do Estado de São Paulo solicitou à companhia a construção de uma nova ligação entre

ser reconhecida como uma empresa es-

São Paulo e Campinas: a Rodovia dos Bandeirantes. Com excelentes resultados, mais obras

pecialista em planejar, desenvolver pro-

viárias foram realizadas pela empresa, como o primeiro trecho da Rodovia dos Trabalhado-

jetos complexos e construir rodovias com

res, as Rodovias Dom Pedro I e Hélio Smidt, que fazia ligação com a Rodovia Presidente

traçados modernos e eficientes.

Dutra e o Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Foto aérea da Rodovia dos Imigrantes
recém inaugurada em 1976
Duplicação da Rodovia Dom Pedro I (abaixo) e
Inauguração da Trabalhadores (direita)

Viveiro da Imigrantes
Procurando preservar e restaurar a área impactada
do Parque Estadual da Serra do Mar, foram instalados três viveiros, sendo um deles com espécies
raras e ou em extinção. O intuito desse projeto, entre outros na área de responsabilidade ambiental,
foi de minimizar o impacto e recompor a fisionomia,
o mais próximo possível, da original, nos locais afetados pela construção da Rodovia dos Imigrantes. A
DERSA foi pioneira na ação de preservar o meio ambiente, possuindo um corpo técnico atuante antes
mesmo do Código Florestal, Lei nº 4.771/64
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Sobre a DERSA
Em 1989, a empresa passou a construir e a implementar a operação de todos os terminais intermodais de carga sob jurisdição do Estado de São Paulo, além de assumir a responsabilidade
pela operação do Porto de São Sebastião e pelas travessias marítimas por balsa. Um ano

Bromélia Tillandsia linearis

depois, a DERSA construiu a Rodovia Carvalho Pinto, o que facilitou o acesso às cidades do
litoral norte do estado e às principais cidades do Vale do Paraíba. A inauguração da via, somada

No dia 20 de setembro de 2007 foi encontrada no Trecho Sul

à operação da Rodovia Ayrton Senna, viabilizou o primeiro sistema totalmente implementa-

do Rodoanel, na região do município de Embu, exemplares da

do pela DERSA: o sistema Ayrton Senna - Carvalho Pinto.

Tillandsia linearis, bromélia cujo último registro tinha ocorrido
havia mais de 40 anos. Essa foi a primeira de 3 outras espécies de flora presumivelmente extintas encontradas na região,
que puderam ser realocadas em outras áreas visando a sua
sobrevivência.
A atividade de documentação e resgate permitiu que fosse dedicada mais atenção para uma área que até então, apesar de
abrigar em grande parte Mata Atlântica nativa, não tinha sido
objeto de estudos específicos.

Porto de São Sebastião em maio de 1989

Em 1998, a empresa ficou responsável pela construção do Rodoanel Mario Covas, que circundaria a Região Metropolitana de São Paulo e todas as rodovias que chegam e
saem da capital, evitando que veículos em trânsito
passassem por dentro da área urbana da cidade. Inaugurado em 2002, o primeiro Trecho,
Oeste, atravessa as rodovias Anhanguera,
Bandeirantes, Castelo Branco, Raposo
Tavares e Régis Bittencourt, em um
traçado de 32 quilômetros. Já o
Trecho Sul, que interliga o Trecho Oeste às rodovias Anchieta e Imigrantes, foi
inaugurado em 2010.
Rodoanel Oeste (esquerda) e Sul (direita)
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Sobre a DERSA

Rodovia dos Bandeirantes
Eleita a melhor Rodovia do
país em 2016
A DERSA implantou 4 das 20 melhores rodovias do Brasil, segundo pesquisa realizada

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, SP352

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

pela Confederação Nacional dos Transportes
(CNT) em 2016: Bandeirantes, Imigrantes,
Dom Pedro I e Ayrton Senna-Carvalho Pinto.
Além disso, a Companhia também realizou
melhorias na Rodovia Anhanguera (SP-330),
no trecho entre São Paulo e Campinas, durante o período em que administrou o empreendimento.
Fonte: pesquisarodovias.cnt.org.br

Rodovia dos Bandeirantes (SP-348)
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Rodovia Anhanguera
Rodovia Ayrton Senna

Rodovia D. Pedro I

Rodovia dos Imigrantes
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Sobre a DERSA

1969

1976

1978

Anchieta

Imigrantes

Anhanguera

2010

2002

2001

Rodoanel
Sul

Rodoanel
Oeste

Anel de
Campinas

2010

2012

1982

Bandeirantes

Ponte
Mar Pequeno

1994

1990

Governador
Carvalho Pinto

Dom Pedro I

2014

2015

1985

Piaçaguera Guarujá

Ayrton Senna

1989

Travessias
Litorâneas

Santos
Dummont

1988

Porto de
São Sebastião

Pedro Taques

Em andamento
2016

Nova Marginal
Tietê
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Jacu
Pêssego
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Nova Tamoios
Planalto

Complexo Viário
Polo Itaquera

Ligação Dutra Carvalho Pinto

Nova Tamoios
Contornos

Rodoanel
Norte
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Obras Viárias

O alto nível de desenvolvimento alcançado pela economia do Estado de São Paulo está associado ao tamanho
e à qualidade da sua malha rodoviária. Atualmente São
Paulo detém as melhores rodovias do País, e a DERSA
orgulha-se de sua participação na construção de algumas das principais rodovias estaduais.
Um dos principais papéis da Companhia no mercado
é apresentar soluções de gerenciamento de obras de
alta complexidade, como rodovias, ferrovias, viários,
viadutos, pontes e túneis. Tais serviços baseiam-se na
expertise da DERSA em gerenciar grandes empreendimentos com aplicação de uma metodologia e um sistema particular desenvolvidos pela Companhia.

Rodoanel Norte

18

As atividades de planejamento e gestão são conduzidas
por uma equipe profissional multidisciplinar e altamente capacitada, que realiza o acompanhamento de todas
as etapas até a entrega da obra, envolvendo implantação, meio ambiente, desapropriação e reassentamento, projetos, serviços públicos, planejamento e gestão,
sistemas e operação e manutenção.
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Obras viárias | Rodoanel Norte

A maior obra
viária do país
Uma das obras mais aguardadas do país

A via fará confluência com a Avenida Raimun-

pela relevância que terá para o trans-

do Pereira Magalhães (SP-332), enquanto que

porte de cargas de alto valor agregado,

no Trecho Leste, a intersecção será feita com a

o Trecho Norte do Rodoanel terá ao todo

rodovia Presidente Dutra (BR-116). A rodovia

44 km de extensão e passará pelas ci-

terá quatro faixas de rolagem por sentido entre

dades de São Paulo, Arujá e Guarulhos.

o Rodoanel Oeste e a rodovia Fernão Dias (BR-

Além de uma ligação exclusiva de 3,6

381) e três faixas de rolagem no trecho entre a

quilômetros com o Aeroporto Interna-

Fernão Dias (BR-381) e a via Dutra (BR-116).

cional de Guarulhos, que também esta-

Em sua totalidade, o Trecho Norte terá sete tú-

rá ligado ao Porto de Santos, o maior da

neis duplos e 107 obras de arte especiais (44

América Latina.

pontes e 63 viadutos).

RODOANEL MARIO COVAS
Trecho Oeste

Extensão:

44 km (eixo) + 3,6 km (acessos)
3 e 4 faixas por sentido
107 obras de arte especiais
(44 pontes e 63 viadutos)
7 túneis duplos

Inauguração: outubro de 2002 (DERSA)
Operação: CCR
Trecho Sul
Inauguração: abril de 2010 (DERSA)
Operação: CCR

Início:

12/03/2013

Trecho Leste
Inauguração: junho de 2015 (SPMar)
Operação: SPMar
Trecho Norte

Previsão de
término:

março/2018 (eixo principal)
agosto/2018 (ligação com Aeroporto)

Obras em andamento
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Obras viárias | Rodoanel Norte

Arrecadação e empregabilidade
As obras e serviços do Rodoanel Norte geraram, em

Investimento

2016, R$ 18.292.143.17 de arrecadação do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) nos
municípios onde o empreendimento está sendo implantado. Se computados todos os recolhimentos
anuais até dezembro de 2016, o Rodoanel Norte já

Total:

rendeu R$ 80,7 milhões aos municípios.

R$

Somando a receita anual arrecadada pela Nova Ta-

8,1 bilhões

moios Contornos, os dois empreendimentos geraram um total de R$ 41.419.147,74 para os cofres
dos municípios. A importância do reforço para o caixa

Obras: R$ 4,3 bilhões

Federal

dos municípios pode ser medida situando a arreca-

Compensações ambientais,
desapropriações, reassentamentos,
interferências, projetos, supervisão,
gerenciamento, comunicação e obras
complementares: R$ 3,82 bilhões

dação no âmbito de uma das principais áreas para o

Data-base: setembro / 2016

da. Segundo as pastas, o mínimo investido em cada

desenvolvimento: a educação. O valor apurado nos
dois empreendimentos equivale a um investimento
suficiente para manter por um ano 15.117 alunos da
rede básica, tomando-se como base os números divulgados pelos Ministérios da Educação e da Fazenestudante em 2016 foi de R$ 2.739,77.
Além da arrecadação de impostos o empreendimento
colaborou com a geração de empregos na região. O
Rodoanel Norte fechou o ano de 2016 com um total
de 10.352 trabalhadores.

Estadual

Internacional

Empreiteiras contratadas para a realização das obras:
Lote 1
Consórcio Mendes
Júnior / Isolux
Corsán

Lote 2
Construtora
OAS

Lote 3

Lote 4

Lote 5

Lote 6

Construtora
OAS

ACCIONA
Infraestructuras

Consórcio
Construcap /
Copasa

ACCIONA
Infraestructuras

Lote

Mão de obra
DIRETA

Mão de obra
INDIRETA

1

227

385

2

1.103

1.875

3

768

1.305

4

595

1.011

5

549

933

6

593

1.008

Total

3.835

6.517

Data-base: dezembro / 2016
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Obras viárias | Rodoanel Norte

Percentual de execução
(Dezembro 2016)

Os percentuais físicos de cada lote indicados abaixo foram calculados considerando-se os
serviços realizados e os pesos das classes e subclasses de serviços, adequados à última
consolidação das planilhas contratuais.

OBRA BRUTA (média total)

53,72%

EMPREENDIMENTO

62,64%

AVANÇO FÍSICO POR LOTE

Lote 1
38,58%

Lote 2
80,21%

Lote 3
59,20%

Lote 4
54,91%

Lote 5
61,00%

Lote 6
29,46%

BENEFÍCIOS:
• Diminuição dos congestionamentos com a redução do tráfego
de caminhões na Região Metropolitana de São Paulo
• Redução do volume médio diário de caminhões na Marginal Tietê
(18.300 veículos a menos por dia)
• Redução de 6% a 8% da emissão de CO veicular (monóxido de carbono)
na região (fonte: Avaliação Ambiental Estratégica do Rodoanel)
• Facilidade e agilidade no acesso ao Porto de Santos

24
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17/02/2016 - Visita do Governador marca o primeiro
encontro de escavações de túnel no Rodoanel Norte

Volume Diário Médio (VDM) previsto para 2018

Trecho

Veículos de
passeio

Veículos
Comerciais

Total

Rod. Pres. Dutra Aeroporto de Guarulhos

22.000

13.100

35.100

Aeroporto de Guarulhos Rod. Fernão Dias

22.500

13.300

35.800

Rod. Fernão Dias - Av.
Raimundo Pereira

40.000

23.000

63.000
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Obras viárias | Rodoanel Norte

Rodovia “Classe ZERO”
Rodoanel na mídia
Em junho de 2016, a DERSA participou do
evento “Intercâmbio de Conhecimento: Práticas Inovadoras para a entrega de empreendimentos de Infraestrutura”, que foi realizado pelo Banco
Interamericano
de
Desenvolvimento
(BID), em Washington, DC – Estados Unidos da América. Foram apresentados os
mecanismos de gestão utilizados na implantação do Rodoanel Norte, destacando
as práticas inovadoras desenvolvidas pela
própria Companhia, como por exemplo,
as Reuniões de Gestão com equipes internas e externas, a necessidade do empreiteiro ter o Certificado de Conformidade
Ambiental para o recebimento da fatura
mensal, além de práticas inovadoras desenvolvidas em parceira com o BID, tal
como o Programa de Reassentamento do
Rodoanel Norte, que desenvolve atividades não só de relocação das famílias, mas
também de auxílio em questões sociais,
de saúde, educação, empregabilidade,
renda e desenvolvimento comunitário.

O RODOANEL MARIO COVAS (SP-021) foi o mais importante projeto viário
em execução no país em 2016. O anel viário 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 técnico e controle total de acesso e são projetadas
para comportar com segurança um grande fluxo de veículos e altas velocidades.

26
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29 de fevereiro de 2016
Artigo do BID destaca aspectos sociais e
ambientais do Rodoanel
Rodoanel, um grande anel de 176,5 km que
circunda São Paulo, é uma das obras viárias
urbanas em desenvolvimento de maior escala
na América Latina e Caribe.

18 de julho de 2016
Construção de túnel no Rodoanel Norte é
destaque na TV Globo
Reportagem do programa ‘’Como Será’’ mostra como é o complexo trabalho de engenharia realizado sob o gerenciamento da DERSA.

29 de agosto de 2016
TV mostra a importância da construção
do Rodoanel Norte para o trânsito da
Grande São Paulo
Programa ‘’Pé na Estrada’’, levado ao ar pela
Band, destaca as obras do trecho que completará o Rodoanel Mario Covas.

14 de setembro de 2016
TV libanesa faz reportagem especial sobre obras do Rodoanel Norte
Equipe de uma das mais importantes emissoras do Oriente Médio gravou em fevereiro
uma série de matérias que foram levadas ao
ar esta semana.

Relatório Anual 2016

|

27

Obras viárias | Tamoios Contornos

Modernidade, rapidez e
segurança
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

Trecho Contornos:

33,9 km de extensão

Contornos (33,9 km).
A DERSA já concluiu e entregou a duplicação do Trecho Planalto em 2014 e atual-

1 e 2 faixas por sentido

mente está construindo o Trecho Contornos da rodovia.
A Nova Tamoios Contornos contribuirá
para uma viagem mais ágil e segura entre
as cidades de Caraguatatuba e São Sebastião. Tanto o sentido norte (na direção de

53 obras de arte especiais
(17 pontes e 36 viadutos)
5 túneis duplos

Caraguatatuba) como o sul (na direção de
São Sebastião) serão destinados ao uso
de caminhões, o que vai reduzir o fluxo
desses veículos pela via que hoje une os
dois municípios.

Início:

Também faz parte do projeto a construção
de um acesso ao Porto de São Sebastião
para eliminar as filas de carga e descarga.
Com menos caminhões, a obra aumentará
a fluidez do trânsito e a segurança de au-

Previsão de
término:

15/10/2013
agosto/2018

tomóveis, ciclistas e pedestres.
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Obras viárias | Tamoios Contornos

Arrecadação e empregabilidade
As obras e serviços da Nova Tamoios Contornos, no

Investimento

Litoral Norte, geraram entre janeiro e dezembro de
2016 uma receita adicional de R$ 23.127.004,57 para
os cofres dos municípios onde a rodovia está sendo
implantada. O montante corresponde à arrecadação
de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) que as cidades receberam em razão exclusiva

Total:

desse empreendimento. Se computados todos os re-

R$

Tamoios Contornos já rendeu R$ 43,5 milhões aos

3,2 bilhões

colhimentos anuais até dezembro de 2016, a Nova
municípios. A arrecadação do ISSQN é uma importante fonte para investimentos em diveras áreas de

Obras: R$1,61 bilhões

desenvolvimento para a população.

Compensações ambientais,
desapropriações, reassentamentos,
interferências, projetos, supervisão,
gerenciamento, comunicação e obras
complementares: R$ 1,59 bilhão

Além da arrecadação de impostos o empreendimento
colaborou com a geração de empregos na região. A
Nova Tamoios Contornos fechou o ano de 2016 com
7.092 trabalhadores, número superior à população
de pelo menos 200 municípios paulistas. Desse total,
4.465 compõem a mão de obra direta.

(Data-base: setembro/2016)

Os lotes 1 e 2, cujas obras em Caraguatatuba são de
responsabilidade da Serveng, mantinham em dezembro 3.393 trabalhadores. Já os lotes 3 e 4, construídos pela Queiroz Galvão em São Sebastião, fecharam
o ano com 3.699 vagas ativas.

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

Empreiteiras contratadas para a realização das obras:
Lote 1

Lote 2

Serveng Civilsan

Lote 3

Lote

Mão de obra
DIRETA

Mão de obra
INDIRETA

1e2

1.257

2.136

3e4

1.370

2.329

Total

2.627

4.465

Lote 4

Queiroz Galvão

Data-base: dezembro / 2016
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Obras viárias | Tamoios Contornos

Percentual de execução
(Dezembro 2016)

Os percentuais físicos de cada lote indicados abaixo foram calculados considerando-se os
serviços realizados e os pesos das classes e subclasses de serviços, adequados à última
consolidação das planilhas contratuais.

OBRA BRUTA (média total)

49,3 %

AVANÇO FÍSICO POR LOTE

EMPREENDIMENTO

58,2 %

Lote 1

Lote 2

71,2%

54,9%

Lote 3

Lote 4

64,4%

16,6%

BENEFÍCIOS:
• Promover o reordenamento do tráfego e da rede viária
urbana de Caraguatatuba e São Sebastião
• Agilidade no escoamento da produção, através da otimização da
infraestrutura viária existente para acesso ao Porto de São Sebastião
• Desenvolvimento econômico do litoral norte paulista e geração
de empregos

32
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05/04/2016 - Nova Tamoios Contornos conclui
primeiro quilômetro de túneis em São Sebastião

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
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Obras viárias | Tamoios Contornos

Alterações no traçado
Nova Tamoios na mídia
Em 2013 o projeto original, elaborado em
2008, foi ajustado para contemplar melhorias
e atender demandas da população local. Assim, a rodovia afastou-se de áreas urbanas,
evitando que mais de 800 famílias fossem
atingidas pelas obras e poupando gastos de

11 de maio de 2016
Operadora de máquina da Nova Tamoios
Contornos é destaque na TV
Programa da Gazeta mostra a história de Elisiana de Souza Maia.

R$ 115 milhões em desapropriação e reassentamento.
Para ficar mais próxima à serra, seus túneis e
viadutos ficaram mais longos. Agora, a rodovia percorre mais túneis (20%) e pontes ou

1º de junho de 2016

viadutos (17%). O desenho dos túneis foi re-

Governo Paulista investe R$3 bilhões no
maior pacote de obras de infraestrutura
rodoviária do Brasil

visto e todos serão duplicados, o que aumenta a segurança operacional e evita impactos
em futuras ampliações.
Assim, a rodovia ficou mais retilínea e os tempos de percurso foram ainda mais reduzidos.
A viagem entre Caraguatatuba e São Sebas-

Reportagem da revista ‘Grandes Construções’
fala sobre os investimentos do Governo do Estado de São Paulo no empreendimento do Litoral Norte.

tião ficou 2 minutos e meio mais rápida que
aquela prevista no projeto original. A obra em
implantação também conversa com o crescimento urbano. Em Caraguatatuba, novos viadutos e dispositivos de acessos foram acrescentados para evitar conflitos com o plano
diretor. Já em São Sebastião, a chegada da
rodovia no trecho urbano foi completamente
remodelada, com vias de acesso dedicadas e

A Nova Tamoiois “deverá permitir um incrível incremento do embarque de produtos de valor agregado, por meio do Porto de São
Sebastião. Mais do que isso: deverá representar o modelo

preparadas para a expansão do porto.

logístico de integração modal porto-rodovia, considerada

A rodovia contempla agora um moderno

pliar sua participação no comércio exterior.”

sistema de drenagem que protege cursos
d’água do derramamento de cargas tóxicas.
O aproveitamento de materiais, especialmen-

uma das principais deficiências do país hoje para am-

Na Rota dos Tamoiois. Revista Grandes Contruções Construção, Infraestrutura e Sustentabilidade. Nº 69.
Maio/2016.

te a rocha escavada nos túneis, trouxe mais
eficiência e a sustentabilidade.
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Obras viárias | SUBMERSO

Tecnologia inédita
no Brasil
A ligação por túnel sob as águas do canal Santos-Guarujá foi projetada para solucionar um
antigo problema de mobilidade da Baixada
Santista. Atualmente o deslocamento entre
as duas cidades é feito pela Rodovia Cônego
Domenico Rangoni, que leva cerca de uma
hora, ou pelo serviço de balsas e lanchas da
Travessias, sobrecarregada com o excesso de
carros nos horários de maior movimento. Com
o túnel, a viagem de carro demorará apenas
1min42s entre as duas margens do canal.
Os métodos utilizados para construção do túnel incluem tecnologia inédita no Brasil. Em
vez da perfuração em rocha, o SUBMERSO
será composto por uma série de módulos de
concreto fabricados em doca seca e depois
transportados para o fundo do canal, a 35 metros de profundidade.

1,7 km de extensão
Valor do contrato: R$ 3,2 bilhões
(data-base março/2014)
Status:
Aguardando ampliação do limite de
endividamento do Estado

Fabricação dos módulos em doca seca
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Obras viárias | Ferroanel Norte

Ferroanel Norte
Rodoanel Norte

Mais cargas
nos trihos

Trecho Norte 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 finalidade é separar
o tráfego ferroviário de cargas, evitando

52,75 km de extensão

a necessidade de compartilhamento de
trilhos com os trens de passageiros (que
passam pela região interna da RMSP).

A implantação conjunta com o Rodoanel Norte conservará a viabilidade da implantação

O Ferroanel Norte interliga a estação Pe-

de domínio. A execução conjunta dos empreendimentos, em regime de sinergia e

rus (São Paulo) à estação Engº Manoel
Feio (Itaquaquecetuba). O anel ferroviário completo tangenciará a Região Metropolitana de São Paulo e interligará as

da futura via férrea através de uma estratégia de compartilhamento da mesma faixa
mútua cooperação, implicará na otimização de recursos, redução de impactos
ambientais e sociais, além da significativa redução de custos (estimado em
R$ 1,3 bilhão – não descontados os R$ 332,8 milhões da compatibilização)

regiões de Campinas, Vale do Paraíba e
Baixada Santista.
Em março de 2013, a Empresa de Planejamento e Logística – EPL solicitou que a
DERSA adaptasse a estratégia de implan-

Valor do termo de compromisso:  
R$ 8.058.734,55 (data-base abril/2015)

tação do Rodoanel Norte de maneira que
o empreendimento não inviabilizasse a
posterior implantação do Ferroanel Norte.
Sendo assim, em 23 de agosto de 2013
foi assinado o 4º Termo Aditivo ao Convênio do Rodoanel, no valor de R$ 332,8 mi-

Status:
Elaboração do EIA/RIMA, do licenciamento
ambiental prévio e do projeto de engenharia do
Ferroanel Norte, via termo de compromisso.

lhões, para a compatibilização das obras
do Rodoanel Norte com a futura implantação do Ferroanel Norte.
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VIGAS

ENGENHARIA

Pátio de Vigas da OAE 107 do Rodoanel Norte

Vigas são suportes gigantes de aço
e concreto utilizadas na construção
de pontes e viadutos que absorvem
o impacto na laje causado pelos
veículos, transferindo todo o peso

OAE

para os pilares de sustentação.

Obras de Artes Especiais
Vigas pré-moldadas são aquelas fabricadas
previamente fora do local de utilização definitiNa engenharia rodoviária, o termo “Obra
de Arte Especial” (OAE) refere-se a estruturas como pontes e viadutos.
Os viadutos e passagens (inferiores e

va da estrutura. Elas são moldadas em um “pátio de vigas”, que deve ter área suficiente para
acondicionar todas as vigas e ter fácil acesso à
obra de arte em execução.

superiores) são elementos estruturais
para vencer desnivelamentos topográficos e facilitar o fluxo em meios secos,
como ruas e estradas. As pontes visam
interligar dois pontos separados por um
curso d’água.

Após serem fabricadas nos pátios de vigas, as vigas pré-moldadas são submetidas ao processo de “protensão” e passam
a ser chamadas de vigas protendidas.
Nesse processo são introduzidos cabos
de aço de alta resistência, que reduzem
a incidência de fissuras e garantem mais

Rodoanel Norte

107

obras de arte
especiais

segurança à estrutura.

Vigas protendidas

44 pontes e 63 viadutos
Nova Tamoios Contornos

53

obras de arte
especiais

17 pontes e 36 viadutos
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ESTACAS
Estacas são estruturas que garantem solidez à fundação que dá suporte à construção de pontes, viadutos
e aterros.

Estaca Escavada
É moldada no local após a escavação do solo. Tem como vantagens a rápida execução, ausência de ruído e vibrações, além da
possibilidade de atravessar solos mais resistentes. Os Estacões
são estacas escavadas de grande diâmetro, que variam de 70
cm a 250 cm, podendo atingir profundidade de até 70 m.
Estaca Raiz
Lançamento de vigas por treliça (esquerda) e
por guindaste (direita no Rodoanel Norte

A estaca-raiz pode ter os mesmos usos da estaca pré-moldada,
com a vantagem de perfurar qualquer tipo de terreno na inclinação desejada. Utilizada em locais com pouco espaço devido ao

A colocação ou o lançamento de vigas é uma importante etapa da obra. No lançamento por guindaste as
vigas são presas por cabos de aço e suspensas por dois
guindastes até serem posicionadas entre os apoios.

mais rígidos como rochas, concreto, blocos rochosos etc.
Estaca Pré-Moldada
Também chamada de estaca cravada, produzida em fábricas es-

Quando não há espaço para o posicionamento dos guindastes ou

pecializadas, é utilizada para fundação de obras de arte especial

o terreno não é favorável, o lançamento de vigas é feito por meio da

ou em locais com profundidade grande de solo menos resistente

treliça – aparelho móvel que desliza pela obra de arte, apoiando nos

e também em terraplenagem. Essas estacas atravessam apenas

pilares até alcançar o local onde será colocada a viga.

CAIXÃO PERDIDO
Técnica utilizada na construção de Obras de Artes
Especiais em que forma-se um espaço entre a
laje inferior e a superior da estrutura. Esse
método é bastante utilizado em pontes
e viadutos em curva por ser resistente a esforços de torção.

Complexo Viário Polo Itaquera

42

equipamento de pequeno porte, é capaz de atravessar terrenos
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solo, não conseguindo ultrapassar terrenos mais firmes.

BALANÇO SUCESSIVO
Método de construção de pontes e viadutos em segmentos denominados aduelas. Essas peças avançam em
balanço, uma a uma, pela extensão da OAE, com o apoio de
treliças metálicas. A técnica é indicada para vencer vãos de difícil acesso, como rios, vales ou vias de tráfego intenso. A técnica
será empregada na Nova Tamoios Contornos e no Rodoanel Norte.

Ponte em construção no Rodoanel Sul
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Contenção

Pavimento asfáltico

Os projetos de contenção reduzem a área de atuação do empreendimento amenizando o im-

Pela primeira vez, a DERSA está empregando nas obras do Ro-

pacto ambiental da obra. Além disso, oferecem segurança para os funcionários e garantem a

doanel Norte o SMA (Stone Mastic Asphalt), pavimento as-

estabilidade e resistência do solo.

fáltico de origem alemã que oferece maior conforto e segurança aos motoristas, além de durar mais. A Nova
Tamoios terá pavimento de concreto apenas nos
túneis (por ser um material não inflamável),

SOLO GRAMPEADO
Utilizado para estabilizar taludes naturais ou resultantes do

nos trechos a céu aberto, a rodovia terá pavimento asfáltico, que oferece melhores
condições de conservação.

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, tornandose um “grampo”.

CORTINA ATIRANTADA
Técnica usada para prevenir a erosão e o deslizamento do solo,
funciona como uma “cortina” de contenção aplicada em ter-

Controle
Tecnológico

renos com pouca estabilidade. Essa técnica reduz a área de
extensão da obra, amenizando o impacto ambiental, além de
oferecer segurança para os trabalhadores.

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

Com o Programa Interlaboratorial, as equipes de supervisão
testam amostras dos materiais utilizados nas obras, o que garante o
controle tecnológico e de qualidade
da mão de obra dos laboratórios que trabalham
com a DERSA

vantagem a agilidade na execução, capacidade de atingir grandes alturas, além de ter uma ótima relação custo-benefício.
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Túneis

ABÓBADA

EMBOQUE EM

SIDE
DRIFT

SOLO

A construção de um túnel requer muita

NÚCLEO

perícia e tecnologia. A composição do

FASE 3

FASE 2

terreno determina a técnica empregada
NOVA TAMOIOS CONTORNOS

e a escavação é feita, ao mesmo tempo,

SIDE
DRIFT

ARCO INVERTIDO

ARCO INVERTIDO

FASE 1

NÚCLEO

SIDE
DRIFT

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

RODOANEL NORTE

nos dois lados da montanha. Além de garantir agilidade à viagem, os túneis reduzem o impacto ambiental ao longo do
traçado do empreendimento.

Rodoanel Norte

7 túneis duplos
Nova Tamoios Contornos

5 túneis duplos

1
5

Enfilagem

Escavação do Side Drift

2

Viga Portal

6

Escavação da calota

EMBOQUE EM

3

4

Início da escavação

7

Demolição do Side Drift

ROCHA

8
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1

Pregagem da rocha sã

2

Tirantes e viga portal

3

Escavação com emulsão
encartuchada

Escavação do arco invertido

ABÓBADA

REBAIXO

FASE 1

Os empreendimentos da DERSA contam com essa máquina gigante, conhecida como Jumbo, que perfura a rocha e agiliza a construção de túneis.

Concreto projetado

4

FASE 2

Remoção de material
escavado
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Nova Tamoios Contornos - Túneis 302 (esquerda) e 401 (direita)

SEGURANÇA E DURABILIDADE
Outro recurso utilizado nos túneis do Rodoanel é uma tecnologia específica de tratamento no
concreto para evitar ou minimizar a desagregação, garantindo assim melhores condições de
preservação e segurança para os usuários.

ANÁLISES GEOLÓGICAS
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.

GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO
O Rodoanel conta com uma proposta única de gerenciamento de tráfego para evitar congestionamentos dentro dos túneis, com saídas de
emergência e um sistema de informação
que fornece orientações para os usuários em casos de acidentes ou emergências, sempre de acordo com
o que há de mais moderno e
inovador em soluções de
segurança rodoviária.

Rodoanel Norte Túnel 202

Está sendo construído, em São Sebastião, o maior túnel rodoviário do estado de São Paulo. Junção do túnel 302 do lote 3
e do 401 do lote 4 da Nova Tamoios Contornos, esse túnel de
seção dupla terá aproximadamente 3,5 km de extensão, com
2 pistas de rolamento em cada sentido.
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Vistorias

Visitas

As vistorias ou visitas técnicas são aquelas realizadas por entidades financiadoras do empreendimento. A atividade ocorre nos principais pontos
da obra, onde é exposto o andamento da construção, assim como as projeções do desenvolvi-

Visita de estudantes no Lote 4 do Rodoanel Norte

mento dos trabalhos.

Estudantes

Vistorias realizadas pelo Governador de São Pau-

A DERSA atende às soclicitações de facul-

tar com a presença da imprensa, possibilitando a

dades e outras instituições de ensino para

divulgação das obras em diversas mídias.

lo e outras autoridades públicas constumam con-

16/6/2016 - Vistoria do conselho fiscal e
administrativo da DERSA na Nova Tamoios Contornos

a realização de visitas às obras, com o
objetivo de proporcionar aos estudantes
uma visão técnica do trabalho executado.
Previsto no Programa de Comunicação
Social Durante a Construção, do Plano

Visita Técnica do Governador marca o

Básico Ambiental (PBA) dos empreen-

primeiro encontro de escavações de túnel

dimentos, o atendimento a esse tipo de

no Rodoanel Norte

demanda visa a divulgação dos métodos
construtivos e outras características das

No dia 17 de fevereiro de 2016 o governador

obras.

Geraldo Alckmin realizou uma visita técnica ao
Lote 2 das obras do Rodoanel Norte, no Jardim

Para a realização das visitas são definidos

Peri, em São Paulo, onde acionou a detonação

um conjunto de procedimentos junto às

que permitiu o encontro das escavações em

construtoras para garantir a segurança
dos visitantes e a coerência nas informações pertinentes ao trabalho pesquisado.

Número
de alunos

Rodoanel
Norte

Tamoios
Contornos

2016

2016

643

104

total

total

1.546
50
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348

sentidos Leste e Oeste do Túnel 202.
Visita do Governador no lote 2 do Rodoanel Norte

Rodoanel Norte atrai estudantes de Brasília
No dia 15 de abril de 2016, 20 alunos do Instituto
de Educação Superior de Brasília vieram a São Paulo
para conhecer as obras do Trecho Norte do Rodoanel.
O principal interesse do grupo eram as obras de arte
e os túneis. A visita, monitorada pela equipe técnica
da DERSA, ocorreu no Lote 5 do empreendimento,
em Guarulhos.
Visita de estudantes no Lote 5 do Rodoanel Norte
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GESTÃO SOCIAL

A DERSA adota uma visão de mercado consciente, responsável, justa
e especialmente voltada para a valorização do fator humano. Desde o
início de cada obra, uma equipe multidisciplinar responsável pela desapropriação e reassentamento cuida de todos os detalhes para que o
processo seja desenvolvido de maneira ágil, eficiente e transparente
para todas as partes envolvidas.
Tendo em vista que alguns trechos das obras localizam-se em áreas
urbanas, torna-se inevitável o deslocamento involuntário de pessoas.
Dessa forma, a Companhia implementa programas de desapropriações
e programas sociais para a aplicação de procedimentos específicos que
visam assegurar o direito das pessoas impactadas nos termos das leis
e regulamentos aplicáveis.
Diferentes soluções são direcionadas às famílias impactadas pelas
obras, oferecendo oportunidades, novas condições de vida e dignidade.
Para que esse trabalho seja realizado com sucesso, um grupo de assistentes sociais, pesquisadores, engenheiros e arquitetos, vai a campo
para identificar as famílias e verificar as condições em que elas vivem.

Conjunto Habitacional
Freguesia do Ó
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Desapropriação e reassentamento
A diferença entre desapropriação e reassentamento é a existência do documento que comprove a propriedade do imóvel.

Atendimento às famílias

Desapropriação
O Programa de Gerenciamento de Desapropriação destina-se às famílias que
possuem título de suas propriedades. A
gestão do Programa visa garantir proce-

Considerando a complexidade dos
empreendimentos e os impactos sociais deles decorrentes, a DERSA ino-

dimentos que permitam a justa indenização pela expropriação do seu imóvel, seja
residencial ou comercial.

va ao se relacionar de maneira plural
com a população que mora no entorno das obras, dispensando atenção
como, por exemplo, a vulnerabilida-

Reassentamento

de socioeconômica das famílias.

O Programa de Compensação Social e

especial às questões socioculturais,

Para que esse trabalho seja realizado
com sucesso, uma equipe multidisciplinar, composta por pesquisadores, assistentes sociais, sociólogos,
psicólogos, pedagogos, advogados,
engenheiros, arquitetos, assistentes
administrativos e estagiários se dividem entre o escritório e o trabalho em campo para a realização de
atendimento individualizado a cada

Reassentamento Involuntário é implementado junto às famílias que não conseguem comprovar a propriedade da área
em que moram ou desenvolvem atividade comercial e que estão em condição de
vulnerabilidade socioeconômica. Os procedimentos incluem diferentes soluções e
também ações para a melhoria das condições de vida que vão além da reposição
da moradia.

família.
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Programa de
Gerenciamento de
Desapropriação

Os procedimentos de desapropriação decorrentes das obras de implantação dos

Processo de desapropriação

empreendimentos rodoviários, estão am-

A desapropriação dos imóveis necessários para a implantação

parados na promulgação dos Decretos

do Empreendimento seguem o disposto no Programa de Ge-

de Utilidade Pública com a descrição dos

renciamento de Desapropriações e Indenizações. As famílias

perímetros das áreas necessárias para a

que são atendidas neste programa da DERSA passam pelos

implantação da faixa de domínio.

seguintes procedimentos:

Rodoanel Norte
Lote

Área Necessária

Área Desapropriada

% liberado

Lote 1

1.112.813,06 m²

1.111.608,18 m²

99,89%

Lote 2

459.295,59 m²

459.295,59 m²

100%

Lote 3

125.104,29 m²

125.104,29 m²

100%

Lote 4

1.519.047,23 m²

1.475.492,07 m²

97,13%

Lote 5

853.123,13 m²

836.974,20 m²

98,11%

Lote 6

1.783.581,36 m²

1.590.251,99 m²

89,16%

Total

5.852.964,66 m²

5.598.726,32 m²

95,66%
Data-base: dezembro / 2016

1.
2.

Inicialmente, é feito o cadastramento das propriedades a fim de se identificar
todos os elementos do imóvel e sua titularidade, levando-se em conta o terreno,
as benfeitorias, edificações, culturas, servidões e acessos entre outros.

Esse cadastramento precede a fase de avaliação, para a apuração da indenização, que deve ser abrangente e atualizada, observando o valor real de mercado.
Os elementos são apresentados aos expropriados que analisarão a viabilidade
da via expropriatória administrativa. Caso os requisitos legais e documentais
sejam preenchidos, o pagamento pela propriedade é realizado integralmente no
ato da lavratura da escritura pública de transferência da propriedade.

Nova Tamoios Contornos
Lote

Área Necessária

Área Desapropriada

% liberado

Lote 1

433.073,21 m²

433.073,21 m²

100%

Lote 2

2.512.495,81 m²

2.388.112,51 m²

95,05%

Lote 3

194.022,96 m²

175.187,51 m²

90,29%

Lote 4

146.181,45 m²

81.557,08 m²

55.79%

Total

3.285.773,43 m²

3.077.930,29 m²

93.67%

3.

Não havendo concordância pelo expropriado à indenização apurada administrativamente, ou não preenchendo as exigências mencionadas para esta via, a
desapropriação segue pela via judicial, sendo depositados em juízo os valores
ofertados, os quais serão complementados caso se apure eventual diferença pelos peritos judiciais. Ficando a cargo do judiciário definir o justo valor e autorizar
quaisquer levantamentos em favor do expropriado.

Data-base: dezembro / 2016
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Programa de
Compensação Social
e Reassentamento
Involuntário
Selagem dos imóveis cadastrados

O reassentamento de famílias e comerciantes que não possuem título de propriedade é uma das etapas necessárias
para a implantação de um empreendimento. Na maioria dos casos, trata-se
de pessoas que vivem em condição de
vulnerabilidade socioeconômica, e o

1.
2.

Cadastramento Físico: identificação das edificações da área de abrangência e
aplicação do selo cadastral (selagem) em cada uma das edificações.

Cadastramento Social: por meio da aplicação de um questionário socioeconômico, a DERSA consegue conhecer as famílias que serão atendidas, bem como o
seu perfil socioeconômico.

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

3.

O Programa tem como objetivo propor-

Diagnóstico Socioeconômico e Plano de Trabalho: com a realização da análise dos dados obtidos na pesquisa socioeconômica é possível determinar as ações
que serão adotadas e elaborar um Plano de Trabalho específico para cada área
interferente.

cionar um atendimento social adequado, identificando as características e
necessidades dessas comunidades. As
famílias são acompanhadas pela equipe
da DERSA durante todo o processo de

4.

Instalação do Plantão Social: são canais de comunicação permanentes com as
famílias, instalados próximos às área de atuação. O atendimento social é prestado
por equipe multidisciplinar para oferecer atendimento personalizado e continuo.

remoção, inclusive nas fases de transição e pós-ocupação.
A primeira etapa do trabalho consiste
na execução das ações relacionadas ao
reconhecimento das áreas interferentes
para implantação do empreendimento,
conforme detalhado no quadro ao lado.
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5.

Laudo Social de Equiparação das Benfeitorias: após a realização da análise
de todas as benfeitorias existentes, bem como as características que as compõem, a equipe de arquitetos e engenheiros fotografa e realiza a medição de
todos os cômodos do imóvel e as fachadas para apresentar a todas as famílias
cadastradas o laudo social de equiparação à moradia. Nessa ocasião, as famílias
decidem pela opção de atendimento de sua preferência.
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Opções de atendimento
As famílias cadastradas no Programa de Compensação
Social e Reassentamento Involuntário da DERSA têm as
seguintes opções de atendimento:

Indenização das Construções e Benfeitorias: Determinada pelo lau-

Indenização Assistida: Oferecida às famílias com maiores

do social de equiparação à moradia, é a opção destinada às famílias que

indicadores de vulnerabilidade social, residentes em áreas

possuem as benfeitorias nas edificações e preferem receber o valor da

passíveis de regularização, áreas rurais ou ainda em casos es-

indenização para adquirirem uma nova moradia de forma autônoma.

pecíficos de famílias com grande número de integrantes, para

Unidade Habitacional: Oferecida às famílias que vivem em situação de
vulnerabilidade social, as Unidades são construídas por meio das parcerias estabelecidas pela DERSA e entregues próximas às áreas de origem,
regularizadas, dotadas de infraestrutura urbana, sem qualquer custo ao
beneficiário.

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: Ofertada às famílias que exercem atividades comerciais e serviços

Carta de Crédito: Modalidade disponibilizada em parceria com a CDHU

de forma isolada ou conjugados à residência. É pago o valor da

às famílias que optaram pelo recebimento de uma Unidade Habitacional a

indenização das benfeitorias mais o lucro declarado na pesqui-

sua escolha , mas que necessitam de maior mobilidade na aquisição. Esta

sa socioeconômica e comprovado. Além disso, dependendo do

opção permite que as famílias possam adquirir imóvel em qualquer muní-

tipo do serviço ou comércio, é oferecido o valor equivalente a

cipio do estado de São Paulo. Em 2016 o valor máximo da carta de crédito

três meses de aluguéis, para apoiar na reinstalação do comér-

foi de R$110.000,00.

cio em outro local e oferecidos cursos de empreendedorismo.

Alunos da FGV estudam o programa de remoção de
famílias dos empreendimentos da DERSA

Aumeri Maria dos Santos, uma das beneficiadas pelo Programa de Reassentamento da
Nova Tamoios Contornos que recebeu uma
casa por meio de indenização assistida.
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No dia 3 de junho de 2016, as práticas aplicadas no
modelo de reassentamento adotado pela DERSA renderam
um importante estudo para alunos do curso de Direito e
Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas.
O objetivo é mostrar como o planejamento de cada etapa
da obra prevê ações para diminuir os impactos no cotidiano
das pessoas que moram no entorno do empreendimento.

Relatório Anual 2016

|

61

Obras viárias | Gestão Social

Famílias

Cadastradas

Removidas

Optantes
por unidade
habitacional

Optantes por
indenização

Reassentadas
em unidades
Habitacionais

Aguardando
atendimento

São Paulo

3969

3333

1511

1822

259

1252

Guarulhos

844

794

431

363

366

65

Arujá

12

4

1

3

0

1

Total

4825

4131

1943

2188

607

1270

Unidade
Habitacional

Indenização
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Famílias

Cadastradas

Removidas

Optantes
por unidade
habitacional

Optantes por
indenização

Reassentadas
em unidades
Habitacionais

Aguardando
atendimento

Caraguatatuba

957

771

54

717

37

17

São
Sebastião

186

145

13

156

0

13

Total

1143

916

67

873

37

30

Dezembro/2016

Dezembro/2016

Das 4825 famílias cadastradas inicialmen-

Das 1143 famílias cadastradas inicial-

te para serem removidas pelas obras do

mente para serem removidas pelas obras

Rodoanel Norte, apenas 85,6% tiveram

da Nova Tamoios Contornos, apenas 81%

que ser efetivamente reassentadas, evi-

tiveram que ser efetivamente reassenta-

tando a remoção de 694 famílias. Das fa-

das, evitando a remoção de 227 famílias.

mílias que optaram pelo recebimento da

Das famílias que optaram pelo recebi-

unidade habitacional, 607 (32%) já foram

mento da unidade habitacional, 37 (56%)

reassentadas antes mesmo da conclusão

já foram reassentadas antes mesmo da

das obras.

conclusão das obras.

Atendimento

47%
53%

Unidade
Habitacional

Indenização

Atendimento

7,1%
92,8%
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Acompanhamento
das Famílias
Todas as famílias que optaram pelas Unidades Habitacionais são acompanhadas pela
equipe multidisciplinar da DERSA até que ocorra a entrega definitiva da moradia.
Nesse período elas recebem um auxílio aluguel para custear a moradia provisória.

Assembleia para votação dos critérios de
escolha das unidades

Fase de Remoção

Fase de Transição

Assim que definida a opção de aten-

Nesta etapa de trabalho as famílias são con-

dimento pela família, a equipe mul-

vocadas para participarem de reuniões onde

tidisciplinar da DERSA apoia as fa-

são desenvolvidas dinâmicas e oficinas com

mílias no processo de organização

o intuito de prepará-las para a vivência em

da documentação necessária até a

condomínio. Assim, são discutidos temas

formalização do atendimento e rea-

pertinentes aos direitos e responsabilidades

lização da mudança.

em âmbito individual e coletivo. Além dis-

No dia da mudança é realizado o pagamento

das

indenizações/auxílio

aluguel, além de uma ajuda de custo
para transporte dos pertences até a
nova moradia.

so, são realizadas assembleias democráticas para votação de critérios e definição das
famílias que ocuparão as unidades habitacionais que ficarem prontas no decorrer do
processo, uma vez que o reassentamento
acontece na medida em que os conjuntos
habitacionais são entregues pelos órgãos
responsáveis.

Fase de Pós-Ocupação
Ajuda de custo

Aluguel

R$ 480,00 / mês

Mudança

R$ 350,00

As famílias reassentadas em unidades habitacionais são acompanhadas pela equipe da DERSA
também após a mudança definitiva. Nesta etapa são desenvolvidas ações para assegurar 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.
Um Plantão Social é instalado no conjunto, com a presença de equipe da DERSA para atendimento das demandas das famílias.
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Unidades
Habitacionais

Moradias entregues em 2016
Rodoanel Norte
16/5/2016

As Unidades Habitacionais são ofereci-

Conjunto Habitacional

das às famílias que vivem em situação de

Freguesia do Ó - A

vulnerabilidade social, não têm qualquer

(São Paulo)

custo ao beneficiário, permitindo a conquista de condições adequadas de habi-

118 famílias

tação e acesso às oportunidades de desenvolvimento econômico e social.

13/10/2016
Para viabilizar a entrega da unidade ha-

Conjunto Habitacional

bitacional, a DERSA firma convênio com

Perus - D

órgãos responsáveis pela construção de

(São Paulo)

habitação de interesse social, tais como

140 famílias

a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e Caixa Econômica Federal por meio da Casa Paulista e

7/11/2016

o Programa Morar Bem, Viver Melhor, Po-

Conjunto Habitacional

lítica Habitacional do Estado de São Pau-

Clarice Lispector

lo, viabilizada por meio da parceria entre

(Guarulhos)

programas como Casa Paulista (CDHU) e
Minha Casa Minha Vida.

360 famílias

Um aspecto inovador é que os imóveis

Nova Tamoios Contornos

estão sendo disponibilizados aos reassentados antes mesmo da conclusão dos

1/12/2016

empreendimentos.

Residencial
Nova Caraguá II
(Caraguatatuba)

34 famílias
“A gente tá sentindo segurança porque estão
preocupados com o nosso bem estar, em dar
apoio em nossa nova vida”
Ricardo e Viviane, um dos casais reassentados no Conjunto Habitacional Clarice Lispector.
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Famílias morando em unidades adquiridas via Carta de Crédito
Rodoanel Norte

15

Nova Tamoios Contornos

29
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Programa de Apoio
Social e Desenvolvimento
Comunitário
O Programa de Apoio Social e Desenvolvimento

Comunitário

tem

como objetivo contribuir para a
melhoria na qualidade da vida das
famílias que vivem em áreas de influência das obras e nas áreas lindeiras.
As atividades do Programa são desenvolvidas em parceria com órgãos
públicos, instituições governamentais e não governamentais, visando
garantir o acesso à informação e ao
conhecimento de Programas Sociais

Comitês de
Desenvolvimento Comunitário

existentes no âmbito da cidadania,
proteção social básica, capacitação
profissional e inclusão social.
O Programa é articulado e coordenado pela DERSA e executado pelas

Por meio de reuniões mensais, a equipe de gerenciamento social e a equi-

ras contratadas, e pelas organiza-

pe da área de comunicação da DERSA e da área social das construtoras

ções parceiras.

articulam a constituição de comitês de acordo com o perfil das comuni-

cretarias e instituições, a DERSA
realiza diversos eventos, palestras
informativas e cursos de capacitação para os moradores das regiões
situadas em proximidade às obras.

DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A

obras para tratarem de demandas relacionados com os empreendimentos.

gerenciadoras sociais e construto-

Ao firmar parcerias com várias se-

68

São canais de diálogo social contínuo com as comunidades lindeiras das

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

Relatório Anual 2016

|

69

Obras viárias | Gestão Social

Fundo Social de Solidariedade
Por meio da Escola de Qualificação oferece o curso da Padaria Artesanal: qualifica
profissionais na produção de 10 tipos de
pães, feitos com vegetais e frutas.
Já foram realizados até dezembro de
2016: 4 cursos, atendendo um total
de 68 pessoas.

Parcerias

Instituto Sorridents
Por meio da parceria com a Sorridents e
escolas próximas às áreas afetadas pelas

Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania

obras do Rodoanel Trecho Norte, a DER-

Viabiliza a utilização de serviços públicos oferecidos pelo Programa CIC – Cen-

SA promoveu em 2016 diversas ações de

tro de Integração da Cidadania que promove os seguintes Projetos: Jornada

Higiene Bucal com palestras, avaliação

da Cidadania, Mini Jornada da Cidadania, Casamento Comunitário e Educação

odontológica e escovação assistida.

para a Cidadania.

Nos meses de abril e maio de 2016
711 pessoas participaram, na maioria, crianças.

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.
Previsão de atendimento pelo Convênio: 270 pessoas/ano.
Já foram atendidos até dezembro de 2016: 588 pessoas.

Vida de Mulher
Para ajudar a melhorar as condições de vida das mulheres, sejam
elas direta ou indiretamente afetadas pela obra, a DERSA elaborou um projeto para discutir temas relacionados com o
universo feminino, estimulando o autocuidado e desper-

Secretaria da Educação
Tanto na etapa de remoção como no reassentamento definitivo, a equipe mul-

70

tando o olhar para suas próprias necessidades, desejos e sonhos. Para tanto, a equipe multidisciplinar
da DERSA promoveu uma discussão sobre o

tidisciplinar da DERSA apoia as famílias no processo de transferências esco-

tema em formato de roda de conversa.

lares das crianças de acordo com o fluxo pré-estabelecido na parceria. Dessa

Em abril e maio de 2016, 31 mulhe-

forma, os alunos conseguem prosseguir normalmente seus estudos.

res participaram da ação.
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Brincando com Segurança

Baú das Brincadeiras

Para informar e orientar crianças e adolescen-

Durante as férias escolares a equipe mul-

tes das escolas e espaços públicos das áreas

tidisciplinar da DERSA abriu as portas dos

lindeiras das obras sobre o perigo de brincar e

Plantões Sociais para realização do Baú

frequentar as áreas de construções, a DERSA

das Brincadeiras, atividade voltada para

em parceria com as Construtoras e Gerencia-

crianças. Elas aprenderam brincadeiras

doras Sociais, realizou uma ação com ativida-

antigas como “Cama de Gato” (barban-

des lúdicas e interativas sobre equipamentos

te), “Cinco Marias”, “Telefone Sem Fio”,

de segurança, placas de sinalização e máqui-

“Batata Quente” e “Pega Varetas” esti-

nas de uso em obras, além de um jogo de

mulando a coordenação motora e mental,

tabuleiro gigante, de maneira a aproximar as

criatividade e interação em grupo.

crianças e adolescentes com as orientações
para prevenção de acidentes e de segurança
nas áreas do entorno das obras.

Mão de obra
Secretaria da Administração
Penitenciária e Secretaria Estadual
do Emprego e Relações do Trabalho
Por meio da Coordenadoria de Reintegração Social,
responsável pelo Programa Pró-Egresso, apoia a reintegração social de egressos e seus familiares oferecendo oportunidades de trabalho. A DERSA exige em

Nas férias de janeiro de 2016, 69

seu edital de obras que as prestadoras de serviços

crianças participaram das atividades.

contratem 5% em mão de obra de egressos.

Em 2016, 39 crianças participaram das
atividades oferecidas nos Plantões Sociais e mais de 2000 crianças participaram nas escolas da região.

Até o mês de dezembro de 2016, 649 beneficiários do Programa Pró-Egresso
tiveram oportunidade de trabalho nos empreendimentos do Rodoanel Norte e
Nova Tamoios Contornos.

Ações com as comunidades
lindeiras
•

Parcerias com escolas da região: palestras,
oficinas, teatro de fantoches, reuniões e diálogos pedagógicos com professores e alunos
com temas sobre segurança na obra, meio
ambiente, saúde e profissões nas obras.

•

Parcerias com ONGs: oficinas de geração de
renda.

•

Visitas domiciliares: em situações que requeiram um atendimento específico sobre
questões sociais ou das obras, a equipe de
comunicação e social realiza visitas domiciliares e acompanham individualmente cada

Incentivo à Contratação de Mão
de Obra Feminina

Incentivo à Contratação de
Mão de Obra Local

Trabalhos em canteiros de obras contam cada vez

Para propiciar oportunidades de tra-

mais com a inclusão de mão de obra feminina, e

balho na região onde as obras são

as experiências têm sido positivas. Nesse senti-

implantadas, a DERSA exige que as

do, a DERSA exige das construtoras contratadas

construtoras priorizem a contratação

que incluam mulheres em todas as atividades de

de mão de obra local.

trabalho, até mesmo nas frentes de obras.

Até dezembro de 2016, cerca de

Até o final de 2016, 403 mulheres tiveram

2.493 moradores tiveram oportu-

oportunidade de trabalho nos empreendi-

nidades de trabalho nas obras do

mentos da DERSA, sendo que desse total,

Rodoanel Norte e 3.445 nas obras

75 delas estiveram nas frentes de obras.

da Nova Tamoios Contornos.

caso até a sua finalização.
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No dia 23 de maio de 2016, jovens matriculados no

A DERSA em parceria com o Programa Via Rápida Em-

ensino médio de escolas públicas da região de Parada

prego, programa do Governo do Estado de São Pau-

de Taipas e Jardim Paraná, na zona norte de São Pau-

lo, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento

lo, tiveram oportunidade de planejar seus primeiros

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação ofereceu

passos profissionais e entender o quanto uma carrei-

três cursos de capacitação profissional para os mora-

ra de sucesso depende de boa formação educacional

dores impactados direta e indiretamente pelas obras

e de uma visão atenta do mercado. A terceira edição

da Nova Tamoios Contornos. A ação, com o objetivo

da Feira de Profissões da DERSA, realizada na Escola

de ajudar os trabalhadores da cidade a enfrentar os

Estadual Professora Maria Helena Gonçalves de Arru-

desafios do mercado de trabalho, contou com os cur-

da, reuniu profissionais de diversas áreas de atuação,

sos de Pedreiro, Armador e Carpinteiro.

para orientar estudantes entre 16 e 18 anos sobre
carreiras, cursos e mercado de trabalho.

Sob o conceito “obra-escola”, que incluiu a participação dos inscritos em atividades teóricas e práticas
com base em serviços realizados na Nova Tamoios

2016

Total
(2014-2016)

Contornos, as aulas foram ministradas na Unidade

Nº de eventos

1

3

dia, de 4 de abril a 10 de maio. Foram 19 alunos para

Participantes

350

1.050

para o de pedreiro. As aulas abriram espaço também

Móvel do Via Rápida estacionada no bairro Topolâno curso de carpinteiro, 19 para o de armador e 15
para as mulheres. Cinco receberam o certificado de
armadoras e três de pedreiras.

A iniciativa é uma parceria com a Universidade de
São Paulo (USP), Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI), Centro de Integração Empresa
-Escola (CIEE), Escolas Técnicas Estaduais (ETECs)
e outros órgãos de ensino. A feira foi criada em 2014

100 horas
de aula

para atender reivindicações dos moradores do entor-

Pedreiro: 15 alunos

no das obras do Rodoanel Norte a fim de desenvolver
uma ação para os jovens pré-vestibulandos. Participaram arquitetos, sociólogos, assistentes sociais e
psicólogos, além de profissionais com formação técnica em beleza, estética, cabelereiro e farmácia.
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4 de abril a
10 de maio de 2016

53 Alunos

Armador: 19 alunos
Carpinteiro: 19 alunos
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Ações do Programa desenvolvido
pelas construtoras

Público Interno
São realizadas palestras e treinamentos com os colaboradores que atuam nas frentes de obras,
a fim de minimizar os impactos. Alguns temas abordados são:
• Criança na obra, e agora? Orientações de segurança e comportamento
• Prevenção do abuso sexual de crianças e adolescentes

A responsabilidade social é exercida pela DERSA, também, junto às comunidades vizinhas dos

• Direção segura em áreas urbanas

empreendimentos, em especial, por meio de seus principais fornecedores, as construtoras. Ao

• Relacionamento com a comunidade

assinar o 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.

Entrega de comunicado sobre
combate ao Aedes Aegypt

A DERSA exige em seu edital de obras que as construtoras contratadas 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.

Vistorias em Repúblicas
e Alojamentos
Visitas periódicas são realizadas

Palestra para funcionários

nos entornos das repúblicas e
alojamentos onde existem colaboradores contratados 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.

Prevenção de acidentes
A DERSA exige que
toras adotem

as constru-

medidas de deli-

mitação de áreas, caminhos de
pedestres, sinalização de obras
e de placas de advertência, com
cuidado em especial às crianças e
adolescentes.
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GESTÃO AMBIENTAL

Um planejamento integrado entre engenharia e gestão ambiental
resulta em empreendimentos sustentáveis e é assim que a DERSA
atua em todas as fases das suas obras. Importantes programas
ambientais são desenvolvidos nas diferentes fases dos empreendimentos. Essas ações contribuem para a redução e compensação
do impacto das obras e resultam na preservação e recuperação
dos recursos naturais, com reflexo positivo direto no entorno dos
empreendimentos.
A qualidade ambiental dos empreendimentos da DERSA é garantida por diversas soluções multidisciplinares que são desenvolvidas
em todas as fases da obra.
No Programa de Supervisão Ambiental, estão previstas punições
financeiras no momento do processamento das medições para as
empresas que não cumprirem as exigências ambientais do empreendimento. Essa é uma metodologia criada pela DERSA para avaliar, no decorrer da obra, se o desempenho ambiental (e também
social) das empresas é satisfatório e atende a todas as exigências
predeterminadas.

Resgate de Flora no
Rodoanel Norte
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Conservação
e preservação

Fiscalização
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL

Nº 40

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

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
(Trecho Contornos e Planalto) foram destinados

Certificado de
Conformidade Ambiental

CONTRATO: N° 4265/12

CARACTERÍSTICAS DO TRECHO
LOTE: ÚNICO

TRECHO: O trecho compreende o entorno do Complexo Viário Polo Itaquera.

da Biodiversidade e dos Recursos Naturais. Esse

Certifico que a empresa cumpriu as condicionantes e os programas ambientais
estabelecidos no processo de licenciamento referente às Obras Viárias do
Programa de Desenvolvimento da Zona Leste

valor é destinado à criação e ao investimento
em unidades de conservação ou parques já exissos naturais.

LOGRADOURO: Avenida do Contorno, 880 - Itaquera, São Paulo/SP
CEP:08220-380

OBRA: Obras do Programa de Desenvolvimento da Zona Leste Apresentação de Relatório Mensal de Gestão Ambiental

ao Fundo Especial de Despesa para Preservação

tentes, preservando a biodiversidade e os recur-

NOME: Consórcio VIZOL (OAS e S.A. Paulista)

PERÍODO: Este certificado é referente ao período entre 01/12/2012 a
31/12/2012

Para garantir que as empresas contratadas para a execução das obras do

__________________________

Marcelo Arreguy Barbosa
Gerente da Divisão de Gestão Ambiental
EG/DIGAM - DERSA

Rodoanel Sul foi criado o Certificado
de Conformidade Ambiental. Esse documento certifica o rígido cumprimento das orientações ambientais pela
empreiteira, sem o qual não é possível a liberação do 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.

REAPROVEITAMENTO DE RECURSOS
Nas obras da Nova Tamoios há o reaproveitamento de parte
da rocha dos túneis, que é britada. De acordo com essa iniciativa sustentável, esse material é reutilizado na própria obra,
evitando o descarte e o desperdício de recursos naturais.
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Recursos hídricos
A DERSA também fiscaliza as construtoras que atuam nas obras para
a preservação da qualidade dos recursos hídricos atravessados pela
rodovia. A qualidade da água é monitorada antes e depois da obra para
verificar se a qualidade não está sendo alterada.
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Fauna

Biometria de ave para registro

O monitoramento de fauna é importante também para estabelecer parâmetros e avaliar
espécies sensíveis que possam indicar o grau
de alterações ambientais ocorridas nas diferentes áreas durante as fases de construção
e operação do empreendimento. Além disso,

Monitoramento

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 visan-

Outra atividade desenvolvida é o moni-

do controlar e manter em boas condições o

toramento de fauna, para avaliar as con-

habitat natural das espécies localizadas.

dições dos diversos grupos faunísticos e
os eventuais impactos sobre eles. A ação,
que visa identificar comportamentos de
várias espécies, é executada durante todo

Passagens de fauna

o período de instalação do empreendimento. O objetivo é avaliar as condições
da fauna silvestre e fazer uma estimativa
segura sobre os impactos das obras e as

Passagem Subterrânea

alternativas para minimizá-los, preser-

O tráfego contínuo e intenso de veícu-

vando a vida na natureza. O Programa de

los nas rodovias representa uma con-

Monitoramento de Fauna permitiu, des-

siderável barreira para a movimenta-

de o início, saber quais espécies estavam

ção da fauna terrestre. Para diminuir

presentes em cada região das obras.

esse impacto são concebidas passagens subterrâneas para que os animais possam ir de um lado a outro da
Passagem subterrânea na Nova Tamoios Contornos

Câmera com sensor

um afunilamento da tela de proteção.

com sensores, parcelas de areia para identificação

Passagem Superior

de pegadas, entre outros equipamentos que pro-

Na Nova Tamoios Platalto haverá dez

piciam a identificação dos espécimes. As câmeras

áreas de passagem para animais.

com sensores, chamadas de câmeras trap, são am-

Entre elas está a primeira passarela

plamente utilizadas pelas equipes que atuam nas

aérea em uma rodovia brasileira, si-

atividades de monitoramento e levantamento de

tuada em um trecho com grande pre-

fauna. Modernos e de ótima resolução, os equipa-

sença de animais e sem condições de

mentos não são invasivos e colaboram nos regis-
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cercada, e os animais direcionados à
passagens subterrâneas por meio de

Para monitorar os animais, são utilizadas câmeras

tros da fauna estudada.

via. Para evitar acidentes, a rodovia é

abertura de um caminho subterrâneo.
Registro de jaguatirica com câmera trap

Passagem Superior em construção na Nova Tamoios Planalto
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Tratamento e recuperação

Resgate e
Afugentamento

O Programa de Resgate e Afugentamento de Fauna disponibiliza uma
unidade de atendimento e presta socorro especializado a qualquer
animal que chegar ferido. Após serem tratados e recuperados,
eles são soltos no mesmo local onde foram encontrados. Se
for um ferimento mais sério, a DERSA, através de parce-

Desde antes do início das obras,
equipes de veterinários e biólogos acompanham as atividades
de supressão, fazendo o afugentamento e, quando necessário,
captura, realocação, primeiros
socorros e encaminhamento dos
animais. Antes de ocorrer a supressão da vegetação local, uma

rias, providencia o tratamento mais adequado.
Além disso, foi construído pela DERSA, o Recinto
para Reabilitação de Animais Silvestres. Localizado em Jundiaí, o local é apropriado para
alojar os animais que precisam ficar em
reclusão até se recuperaram e para os
que precisam permanecer por tempo indeterminado em cativeiro.

equipe de especialistas procura
animais com baixa mobilidade –
como roedores, bichos-preguiça,
filhotes e ninhos de passarinho –
para que possam ser removidos
com segurança.

Animais resgatados:
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Realocados:

(animais resgatados e levados
para áreas seguras)

Translocados:

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

2016

Total

2016

Total

2016

Total

285

2.421

266

1.872

19

549

678

2.082

660

1.687

18

395
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Viveiros

Flora

Em todos os canteiros de obras há viveiros para
abrigar plantas recolhidas nas matas, onde são
mantidas até que possam ser realocadas
em outros locais. Os canteiros ainda
contam com um profissional de

Resgate e
Realocação

biologia e um especialista em
viveiros, especialmente treinados
para cuidar das espécies
encontradas.

Para monitorar a flora, a DERSA contratou
o Instituto de Botânica de São Paulo, uma
referência de excelência em São Paulo e
no Brasil, que presta esse serviço de controle e de preservação da vegetação.
O resgate de flora é realizado por biólogos em cada um dos lotes dos empreendimentos. As plantas resgatadas são,
prioritariamente, realocadas em áreas
próximas. Outras são destinadas a estudos cientificos realizados pelo Instituto
de Botânica ou doadas para conservação.

Plantas Resgatadas:
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Realocadas/doadas:

Em viveiros:

2016

Total

2016

Total

Até o momento

1.080

51.396

616

43.731

7.665

6.013

25.332

6.950

24.035

1.294
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Reflorestamento  
e Plantio
Compensatório

Unidades de Conservação do Rodoanel Sul
Em dezembro de 2016, a DERSA entregou o
Parque Municipal Natural Itaim à Secretaria

Parque Itaim

Municipal do Verde e Meio Ambiente da cidade
O Programa de Reflorestamento e Plantio Compensatório recupera áreas através do plantio de
mudas e árvores nativas nas áreas de atuação dos
empreendimentos da DERSA. No ano de 2016, foram concluídas as ações de restauração de 196,75

de São Paulo. O parque é a penúltima Unidade de Conservação entregue implantada como
compensação ambiental do Rodoanel Sul, restando agora apenas o Parque Riacho Grande,
em São Bernardo do Campo.

ha, através do plantio de 548.139 mudas e manu-

Os sete parques criados pela DERSA no Ro-

tenção por 2 anos. Estes plantios são referentes à

doanel Sul correspondem a uma área total de

Nova Tamoios Planalto.

2025,4 hectares. As Unidades compõem um

Nos últimos 6 anos, mais de 4 milhões de mudas
por conta do Rodoanel Sul, Jacu Pêssego, Marginal Tietê, Polo Itaquera e Tamoios Planalto foram
plantadas. Estes plantios foram realizados tanto
na cidade quanto na recuperação de mananciais. O
Programa atuará em aproximadamente mil hecta-

importante espaço na Área de Proteção aos
Mananciais Billings e Guarapiranga, e estão localizadas na Reserva da Biosfera do Cinturão
Verde de São Paulo, instituída pela UNESCO
para abrigar uma rede de áreas de relevante
valor ambiental para a humanidade.

res (o que equivale a 1.600.000 novas mudas) ao
longo das obras do Rodoanel Norte e 700 hectares
ao longo das obras da Nova Tamoios Contornos.

2025,4
Espécies resgatadas da Nova Tamoios Contornos
enriquecem novo parque de Caraguatatuba
Em abril de 2016, a DERSA fez a doação de 1.811 espécies
botânicas para a Prefeitura de Caraguatatuba. As unidades foram obtidas a partir do trabalho de resgate de flora durante as
obras da Nova Tamoios Contornos. A solicitação, da Secretaria
de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente, teve o objetivo de fazer
a realocação na área do Parque Municipal Juqueriquerê, que
está em fase de implantação. A doação das espécies auxilia no
enriquecimento vegetal da área do futuro parque.
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Arqueologia
e Patrimônio

Educação Ambiental

Cerca de 700 moradores
de

Palestras

comunidades

próxi-

mas à obra do Rodoanel
Norte já participaram do
Programa de Arqueologia

O Programa de Educação Ambiental da

e Patrimônio. As ativida-

DERSA realiza palestras com biólogos em

des, iniciadas em março

escolas no entorno das obras para levar

de 2016, contaram com a

informações sobre a a importância da

participação de pais, alunos e professo-

preservação da fauna e da flora. Também

res de sete escolas localizadas no entorno

são realizadas participações em eventos,

do empreendimento. A ação educativa é

onde são abordados temas sobre o meio

uma iniciativa da DERSA e busca promo-

ambiente e divulgados os programas de-

ver a reflexão sobre arqueologia, patri-

senvolvidos pela DERSA em seus empre-

mônio cultural e história indígena. Previs-

endimentos.

to no Plano Básico Ambiental do Rodoanel
Norte, a iniciativa já realizou oficinas de
cerâmica, com a utilização de potes de

Ações realizadas
em 2016:

barro, pincéis e tintas.
Oficina realizada na E.P.G. Darcy Ribeiro, em Guarulhos

outubro de 2016
junho de 2016

Semana de
Meio Ambiente
de Cerquilho
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I Encontro
dos Atores da
Restauração
Florestal no
Vale do Paraíba

Outubro de 2016

TranspoQuip
Latin America

Agosto a Novembro
de 2016

Ciclo de
Palestras em
escolas

Participação de evento da Secretaria de Agri-

Realizado em Lorena, a palestra tratou espe-

A DERSA participou de um painel na Feira de

Realização de palestras para professores de es-

cultura, Abastecimento e Meio Ambiente da

cialmente dos avanços nas áreas de refloresta-

Infraestrutura de Transportes, junto com o In-

colas próximas ao Rodoanel Norte. O objetivo

Prefeitura de Cerquilho, cujo tema foi “Cerqui-

mento da Nova Tamoios Planalto. Participaram

tituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), onde

é levar aos formadores de opinião informações

lho: Rumo à Sustentabilidade”, com palestra

do evento ONGs, consultores ambientais, re-

foram realizadas palestras sobre Gestão Am-

quanto aos cuidados relacionados à fauna e flo-

para 62 participantes, incluindo funcionários

presentantes de viveiros de mudas, profissio-

biental nos empreendimentos e Programas Am-

ra. Foram realizadas palestras em 9 escolas,

das prefeituras regionais, professores e alunos.

nais de órgãos públicos e estudantes.

bientais na fase de obras.

com a participação de mais de 200 professores.
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Parcerias

Pesquisa de Biomassa

Pesquisa pioneira realizada com apoio

Acervo técnico e científico
Em fevereiro de 2016, a DERSA e o Instituto de Botânica permitiram ao Instituto Florestal e à Fundação Florestal - órgãos da Secretaria Estadual do Meio
Ambiente - acesso integral ao acervo técnico e científico sobre Botânica produzido ao longo da construção

da DERSA e em parceria com o Instituto
de Botânica do Estado, no Programa de
Pós-Graduação em Recursos Florestais
da Escola Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz (Esalq) da USP, revela novas
informações que poderão ser utilizadas
na prevenção contra o aumento da temperatura média do planeta.

do Rodoanel. Trata-se de um abrangente conjunto

Por meio do aproveitamento direto de

de conhecimentos, tais como inventários florestais e

troncos e galhos, o trabalho quantifica

complexos modelos de repovoamento vegetal.

a biomassa de árvores e o armazenamento de carbono, principal componente

Com o acesso ao acervo, o Instituto Florestal e a Fundação Florestal irão economizar recursos e ganhar
tempo no trabalho de implantação das novas unidades de conservação. Esse esforço conjunto faz parte
de uma nova política adotada pelos órgãos ambientais do Estado de São Paulo, que reforça a necessi-

dos gases do efeito estufa. A pesquisa foi realizada em 8 mil metros quadrados amostrais de áreas de supressão vegetal autorizada das obras do Rodoanel
Norte. A partir de seus resultados, já é possível saber que a vegetação típica da
Mata Atlântica sequestra mais carbono do que até então era estimado em estudos realizados de forma indireta, por meio de coletas de medidas biométricas
das árvores, tais como diâmetro e altura dos indivíduos.

dade de utilizar alta diversidade de espécies nativas

O estudo oferece ferramentas que contribuem para o incentivo da preservação

para ampliar as possibilidades de restauração.

de áreas verdes. O sequestro de carbono pode ser um instrumento para órgãos
públicos e privados definirem os pagamentos por essa preservação.

CODESP
A DERSA assinou, em janeiro de 2016, convênio com a Codesp (Companhia Docas do Estado de São Paulo) para compartilhar equipamentos e serviços em eventuais casos de
ocorrências ambientais no Canal do Porto de Santos, por
onde trafegam os as balsas e lanchas das Travessias Santos/
Guarujá e Santos/Vicente de Carvalho. O plano de trabalho prevê a sinergia entre DERSA e Codesp na utilização de
atendimento emergencial que permita uma solução rápida,
segura e ambientalmente adequada.
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Serviços Técnicos
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. Tais serviços baseiam-se na expertise da DERSA em gerenciar grandes
empreendimentos com aplicação de uma metodologia e
um sistema particular desenvolvidos pela Companhia.
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. A DERSA é pioneira
em serviços eletrônicos, com experiências bem-sucedidas, como a digitalização de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) e o Hora
Marcada. A Companhia também elaborou um sistema
de informação que padronizou e centralizou os dados
de todas as etapas do processo de implantação de seus
empreendimentos.
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Conexão
Porto - Cidade de Santos

Estuário de Santos

Elaboração de estudos para futuras intervenções entre o km 60 e o km 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 em 2013 pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Logística e
Transportes (SLT), e Codesp, para realizar
estudos no sentido de melhorar o acesso rodoviário à cidade e ao Porto de Santos. O Município e a Secretaria Especial de
Portos (União) ingressaram no ajuste na
qualidade de intervenientes.
Após a celebração do convênio, a DERSA
foi contratada, em março de 2014, para
desenvolver os estudos e elaborar os projetos. Com base em inúmeros levantamentos, estudos, contagens de tráfego e
reuniões técnicas, a Companhia vinculada
à SLT elaborou e testou diversas alternativas viárias que resultaram em sucessivos melhoramentos e reduziram o custo
total estimado do empreendimento para
R$ 378 milhões, indicando uma economia
de 46% aos cofres públicos.
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Novo viaduto de conexão das
marginais da Via Anchieta na
altura do bairro Piratininga

Retificação da pista sul da Via Anchieta,
com interligação das Vias Marginais sob
novo viaduto paralelo ao existente no km
65 (Elefante Branco)

Interligação em desnível da Av.
Nossa Senhora de Fátima à Via
Anchieta

Viário
OAE

Interligação da marginal sul da Via Anchieta
com a R. Julia Ferreira de Carvalho, via ponte
sobre o rio São Jorge

Nova alça de saída do
Viaduto Augusto Scaraboto
sentido planalto

Interligação da Via Anchieta (km
65) à Av. Perimetral da margem
direita do Porto de Santos

Benefícios
•

Aumentar a capacidade viária de acesso a Santos e ao Porto.

•

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.

Valor do empreendimento: R$ 12,100.000,00 (convênio
para elaboração dos estudos e projetos)
Status: Projetos em desenvolvimento
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Em 2015 foi lançado o VIA DIGITAL: uma plataforma eletrônica
multisserviços e 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 Digital são o Hora Marcada e o Atestado de Capacidade Técnica Digital.

Atestado de Capacidade Técnica Digital
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. Nas licitações de obras e serviços de engenharia e/
ou arquitetura, os órgãos públicos exigem que os competidores comprovem o domínio das expertises técnicas relevantes por meio da apresentação de ACTs. Para
ser considerado válido, cada ACT precisa estar previamente acervado nos conselhos
regionais que regulamentam e fiscalizam o exercício das atividades de engenharia
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.

98
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Seviços Técnicos | Via Digital

Antes
Antes

Solicitar
na DERSA
A autenticidade de qualquer Atestado de

Pagar
no banco

Retirar
na DERSA

Com o Atestado Seguro

Capacidade Técnica emitido pelo ATES-

Reconhecer
firma

Acervar
no CREA

Aguardar
contato

Retirar
no CREA

31/3/2016 - Apresentação do Atestado Seguro durante 60º
Congresso Estadual de Municípios em Campos do Jordão - SP

TADO SEGURO é facilmente verificada.

Agilidade:
Elimina deslocamento
Transações sem papel

Para a checagem das assinaturas digitais
contidas no arquivo PDF, basta dispor do
popular e gratuito Adobe Acrobat Reader.
Uma cópia digital contendo o conteúdo
integral e original do ACT também estará
disponível para download a qualquer interessado no website do ATESTADO SEGURO (www.atestadoseguro.sp.gov.br).
A consulta do atestado também pode ser

Solicitar

Plataforma web:
Autosserviço
Controle das solicitações
Integridade:
Assinatura digital
Cópias autênticas

feita por meio de um leitor padrão de QR
Code, uma pesquisa simples pelos dados
do solicitante ou a digitação do código alfanumérico impresso no corpo do próprio

Transparência:
Conteúdo aberto
Verificação online

Atestado.

Verificar

Comparativo da emissão de Atestados de Capacidade Técnica Digital e Físico na DERSA
HORAS GASTAS

VALOR GASTO

TIPO DE
ATESTADO

QUANTIDADE

POR
ATESTADO

TOTAL

COM
PESSSOAL

TRANSPORTE
(9 viagens)

CARTÓRIO

TOTAL GASTO

Digital

58

1,46

84,68

R$12.383,76

R$0,00

R$0,00

R$12.383,76

Físico

58

12,73

738,34

R$337.368,29

R$1983,60

R$791,70

R$340.143,59

Economia de 653 horas e R$ 327.759,83
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Serviços Públicos

Um dos mais importantes serviços de mobilidade
urbana do Litoral Paulista é conduzido pela DERSA:
é o Sistema de Travessias Litorâneas do Estado de
São Paulo. Sua história, secular, inclui uma série de
grandes investimentos que transformaram a vida da
população, oferecendo agilidade, segurança e economia para quem precisa atravessar os mares e rios
diariamente ou para os turistas que visitam várias
das regiões mais bonitas e atraentes do país.

Travessia Santos/Guarujá

102

São oito travessias com uma frota atual de 33 embarcações, entre lanchas e ferryboats, a capacidade
operacional chega aos 2.400 veículos por hora em
cada sentido.
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Travessias Litorâneas

Travessias

LITORAL NORTE:
São Sebastião/Ilhabela

Litoral do Estado
de São Paulo

LITORAL CENTRO:
Santos/Vicente de Carvalho
Santos/Guarujá
Bertioga/Guarujá

LITORAL SUL:
Iguape/Juréia
Cananéia/Ilha Comprida
Cananéia/Continente
Cananéia/Ariri

104
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Travessias Litorâneas

LITORAL NORTE:

Embarcações

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.

LITORAL CENTRO:

As Travessias Litorâneas contam com dois tipos de embarcações em operação: as balsas
(ferryboats) e as lanchas. Estas últimas são exclusivas para o transporte de pedestres e ciclistas, enquanto as balsas realizam também o transporte de veículos.

Lanchas:

Balsas:

Atualmente existem 8 lanchas em opera-

O serviço de balsas conta com 26 em-

ção, 7 delas na Travessia Santos/Vicente de

barcações. A capacidade dos ferryboats

Carvalho, exclusiva para pedestres e ciclis-

varia de 9 a 85 veículos por viagem. A

tas. As lanchas LS-02, LS-03 e LS-04 são as

maior em operação é a FB-25, que opera

mais modernas e têm capacidade para 370

no litoral Norte, e a menor, FB-Icapara,

passageiros cada uma.

opera no litoral Sul de São Paulo.

O litoral centro tem as praias mais urbanizadas de São Paulo. Santos abriga o
maior porto da América Latina e 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.

LITORAL SUL:
O litoral sul paulista é conhecido pela
exuberante Mata Atlântica quase intocada pelo homem e tombada pela 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.
Serviço de lanchas (esquerda) e balsas (direita)
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Travessias Litorâneas

Pedestres
Estaleiro de Bertioga

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
as embarcações.
A capacidade operacional das Travessias chega a 4 mil veícu-

2016

volume
diário
médio

São Sebastião/
Ilhabela

1.798.712

Santos/
Vicente de Carvalho

Bicicletas

2016

volume
diário
médio

4.915

309.119

4.818.619

13.166

Santos/
Guarujá

39.128

Bertioga/
Guarujá

Motos

Veículos

2016

volume
diário
médio

2016

volume
diário
médio

845

186.487

510

1.292.677

3.532

777.783

2.125

-

-

-

-
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2.736.737

7.477

3.153.170

8.615

5.999.056

16.391

621.036

1.697

42.893

117

53.173

145

319.806

874

Iguape/
Juréia

299.511

818

7.956

22

13.774

38

143.752

393

Cananéia/
Continente

57.656

158

64.633

177

18.755

51

69.918

191

Cananéia/
Ilha Comprida

410.626

1.122

46.700

128

11.739

32

120.915

330

Cananéia/
Ariri

11.167

31

-

-

-

-

-

-

Total
2016

8.056.455

22.014

3.985.821

10.891

3.437.098

9.391

7.946.124

21.711

los por hora, com destaque para a Travessia Santos/Guarujá.
Para pedestres e ciclistas, o maior movimento é na Travessia
Santos/Vicente de Carvalho. O Volume Diário Médio (VDM)
nas 8 travessias em 2016 foi de:

22 mil pedestres
11 mil bicicletas
9 mil motos
22 mil veículos

Comparativo
2015 - 2016
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Travessias Litorâneas

Operações

Centro de Controle Operacional
As Travessias Litorâneas contam com um Sistema Integrado de Comunicação, Gerenciamento e Informações, monitorado pelo Centro de Controle
Operacional - CCO, instalado no estaleiro do

Operações Especiais

Guarujá. Os equipamentos instalados em

As operações especiais ocorrem em épocas de grande movimento de veículos nas Travessias,
devido à demanda de turistas em direção ao litoral, que costuma acontecer durante feriados
prolongados e férias escolares. O Verão é o período de maior fluxo de veículos, principalmente
nos feriados de Natal, Ano Novo e Carnaval. Nessa época, o número de embarcações em operação aumenta para atender aos picos de demanda. O VDM (Volume Diário Médio) transportado chega a ser 70% superior que o volume de um dia comum em algumas travessias, como
acontece na Travessia de São Sebastião/Ilhabela.

todas as travessias são operados no
edifício do CCO. O objetivo principal
é melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Companhia,
aprimorando a comunicação
direta com o efetivo operacional e a qualidade
das informações

Além de alterações no efetivo operacional nas travessias, durante esse período também são divulgados os horários críticos a serem evitados em cada travessia. A comunicação é feita no site

fornecidas aos
usuários.

da DERSA (www.dersa.sp.gov.br) e nas redes sociais (Facebook e Twitter). Também é elaborado um release pela Assessoria de
Imprensa e divulgado para a mídia.

Com o sistema, as balsas e as filas são monitoradas em tempo real por
Tabela com os
horários críticos

meio de câmeras OCR on
-line instaladas nas ruas
e avenidas de acesso às
embarcações. Nas áreas
de embarque e nas embarcações também foram
implantadas câmeras de
segurança para o controle
de navegação.
Prédio do CCO no estaleiro do Guarujá
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Travessias Litorâneas

0800 Travessias

Informações ao usuário

A Travessias conta com um canal de atendimento telefônico que informa sobre disponibili-

Câmeras
Online

dade, tempo de espera e outros serviços:

0800 77 33 711

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 usuários 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.

Momento Histórico
para a Baixada Santista
A passagem da tocha dos Jogos Olímpicos Rio 2016, no dia
22 de julho, teve como momento marcante a transição entre as cidades de Santos e Guarujá, que ocorreu pelo mar,
no canal do Porto de Santos. Para isso, a Travessia Santos/Guarujá, teve um papel fundamental no revezamento:
além de disponibilizar o estaleiro, que serviu de base para

@travessiasdersa

a ação, também forneceu apoio operacional e logístico ao
comboio. Durante a ação, não houve interrupção da travessia, e o tempo das filas se manteve em 15 minutos.

O Twitter das Travessias Lito-

A tocha foi conduzida do Aquário Municipal de Santos até

râneas divulga em tempo real

o Guarujá a bordo de uma catraia. A condução foi feita por

informações sobre a situação

Adriano de Souza, o Mineirinho, campeão mundial de surfe

de cada travessia: tempo de

e atleta do Guarujá. O surfista saiu do flutuante antigo da

espera, balsas em operação e

DERSA para buscar a tocha, retornando ao mesmo local.

horários críticos. O canal ta-

Em seguida, teve início o revezamento dentro do município

bém é fundamental para infor-

do Guarujá.

Chegada da tocha na Travessia de
Guarujá, conduzida por Mineirnho

mar sobre eventos que podem
causar lentidão no sistema.
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Travessias Litorâneas

Rapidez e pontualidade
nas viagens
O serviço Hora Marcada possibilita o embarque nas balsas da
DERSA em horário previamente agendado, evitando atrasos na
sua viagem. A compra do serviço é feita exclusivamente por
cartão de crédito, no site do Via Digital.

• Compra antecipada do ticket de embarque pela internet

Bilhete Inteligente

• Pagamento com cartão de crédito
• Planejamento prévio para a sua próxima viagem
• Cadastramento de até 10 placas de veículos por
usuário cadastrado
• Acesso a seu cadastro online para atualizá-lo, visualizar seu histórico de
compras e realizar agendamentos
e cancelamentos
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O Bilhete Inteligente Travessias é utilizado nas travessias de pedestres
de Santos/Vicente de Carvalho e Santos/Guarujá para oferecer maior
comodidade, praticidade e segurança aos usuários.
Ele funciona do mesmo modo que o bilhete eletrônico utilizado no
sistema de transporte público (ônibus, metrô e trens), armazenando
créditos para pagamento das tarifas. Para possibilitar sua utilização,
foram instalados validadores eletrônicos junto às catracas, permitindo
o débito da tarifa automaticamente no cartão.
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Travessias Litorâneas

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 in-

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$ 29,7 milhões

Revitalização de 35 embarcações

R$ 95,6 milhões

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

vestiu R$ 308,7 milhões até 2016. Trata-se do maior
investimento já realizado na história do sistema. O
recurso está sendo utilizado para substituir as antigas lanchas e ferryboats por embarcações modernas
e maiores, revitalizar outras embarcações existentes,
trocar motores e equipamentos de navegação, adquirir sistemas informatizados de controle de tráfego,
reformar e ampliar os atracadouros.

Lancha Paicará e Balsa
FB-17 antes e depois
da reforma
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Cabine de comando da Lancha LS-02

Investimento total

2011-2016:

R$ 308,7 milhões
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Travessias Litorâneas

Aumento da capacidade
operacional

Embarcações reformadas em 2016
EMBARCAÇÃO

CAPACIDADE
NOMINAL

CAPACIDADE
VEÍCULOS/HORA/
SENTIDO

ENTREGA

INVESTIMENTO

FB-29

40
veículos

60
veículos

dezembro

R$ 3
milhões

FB-Valda II

41
veículos

61
veículos

maio

R$ 4,2
milhões

Lancha
Paicará

728
passageiros

1.820
passageiros

maio

R$ 2,1
milhões

Lancha
Itapema

185
passageiros

462
passageiros

dezembro

R$ 1,4
milhão

FB-17

50
veículos

125
veículos

novembro

R$ 3,9
milhões

FB-19

55
veículos

137
veículos

abril

R$ 2,8
milhões

FB-14

24
veículos

150
veículos

dezembro

R$ 1,6
milhão

FB-15

24
veículos

72
veículos

abril

R$ 1,2
milhão

FB-Ribeira

11
veículos

33
veículos

outubro

R$ 1,2
milhão

FB-16

15
veículos

45
veículos

março

R$ 1,6
milhão

Cananéia/
Ilha Comprida

FB-Bacharel

12
veículos

36
veículos

março

R$ 1,2
milhão

Cananéia/
Ariri

Lancha
Valongo I

janeiro

R$ 1
milhão

TRAVESSIA

Travessia
São Sebastião/Ilhabela

426

veículos por hora
em cada sentido

+ Aumento* de 14%
Travessia
Santos/Guarujá

992

Travessia
Guaruá/Bertioga
veículos por hora
em cada sentido

+ Aumento* de 100%
* Aumento calculado em relação à 2015
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Santos/
Vicente de
Carvalho

Santos/
Guarujá

veículos por hora
em cada sentido

+ Aumento* de 31%

144

São Sebastião/
Ilhabela
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Bertioga/
Guarujá

Iguape/
Juréia

84
Uma viagem
passageiros
por dia
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Travessias Litorâneas

Equipamentos

Pontes de Embarque e Desembarque

Faz parte do Programa de Modernização

Duas pontes de embarque e desembar-

das Travessias a aquisição de equipamen-

que foram construídas/recuperadas como

tos instalados em lanchas e ferryboats

parte do Programa de Modernização das

para substituir unidades mais antigas,

Travessias em 2016, totalizando um in-

contribuindo para dar mais segurança e

vestimento de R$ 400 mil no ano.

conforto aos passageiros.

1 ponte móvel de embarque e desem-

Somente em 2016 foram adquiridos e

barque foi reformada na Travessia São

recondicionados Motores de Propulsão,

Sebastião/Ilhabela, na margem de

Caixas Reversoras, Sistemas de Coman-

São Sebastião.

do, Peças Sobressalentes, Equipamentos
de Salvatagem e Sistemas de Combate à
Incêndio e Proteção. O investimento nesses equipamentos no ano foi de R$ 18
Novos motores reversores adquiridos em 2016

•

milhões.

•

1 ponte móvel nova de embarque e
desembarque foi construída na Travessia Iguape/Juréia, na margem de
Juréia.

Travessia São Sebastião/Ilhabela

Projetos
Em 2016 também teve andamento a elaboração
do Projeto Executivo para melhorias nas instalações da Estação de Vicente de Carvalho,
no município de Guarujá.
A Travessia Santos/Vicente de Carvalho detém o maior movimento
de pedestres e ciclistas de
todo o sistema, com capacidade para transportar
3,2 mil passageiros
por hora.

Nova Ponte
de Juréia
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Travessias Litorâneas

OUTROS SERVIÇOS

São Sebastião
2016

CADASTROS

ATENDIMENTOS

IMPRESSÕES

Janeiro

Dezembro

14
7
10
11
10
4
3
0
3
1
0
2

286
344
447
364
380
199
140
66
211
179
87
136

44
50
71
61
53
44
9
0
30
35
0
30

TOTAL

65

2839

427

Fevereiro
Março
Abril

Acessa SP

Maio
Junho
Julho

O Programa Acessa São Paulo é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que tem por

Agosto

objetivo promover a inclusão digital, levando os recursos da internet gratuitamente à popula-

Setembro

ção. A implantação dos postos do Acessa São Paulo nas Travessias é fruto de uma parceria ini-

Outubro

ciada em 2011, entre a Secretaria de Logística e Transportes, através da DERSA, e a Secretaria
Estadual de Gestão Pública. A DERSA cedeu e adequou o local que abriga o posto, bem como
é responsável pela disponibilização do pessoal que faz o atendimento ao público (monitores).
A Secretaria de Gestão Pública providenciou os equipamentos, mobiliário e treinamento destes

Novembro

monitores. A DERSA disponibiliza dois postos do Acessa São Paulo nos atracadouros de São
Sebastião e de Vicente de Carvalho.

Vicente de Carvalho
2016

CADASTROS

ATENDIMENTOS

IMPRESSÕES

Janeiro

Dezembro

42
38
48
32
35
28
29
40
34
33
43
13

377
401
576
446
489
535
578
776
546
705
588
450

455
451
633
452
537
694
555
910
517
850
909
316

TOTAL

415

6467

7279

Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
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Canais de
Comunicação

Comprometida com a transparência e prestação de
contas - princípios básicos da Governança Corporativa - a DERSA dispõe de diferentes Canais de Comunicação para atualizar seus clientes, fornecedores e
usuários. O objetivo é manter todos informados sobre as realizações da Companhia, para garantir um
clima de confiança interna e externamente.
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 Companhia 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.
Centro de Informações da
Nova Tamoios Contornos
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Comunicação

Canais que divulgam informações
Para dúvidas do público em geral.

Canais que recebem manifestações
Para registrar ocorrências e opiniões.

Serviço de Informação ao Cidadão

Ouvidoria

Informações gerais

Reclamações, sugestões e elogios

11 3702 8297 | sic.dersa@dersa.sp.gov.br

0800 72 66 300 | ouvidoria@dersa.sp.gov.br

Centros de Informações

Conduta Ética

Informações à população impactada pelas obras

Denúncias anônimas

0800 72 66 300 | faleconosco@dersa.sp.gov.br

11 3702 8360 | condutaetica@dersa.sp.gov.br

0800 Travessias
Informações aos usuários das Travessias
0800 77 33 711

Construtoras
Atendimento à
população impactada
pelas obras

Imprensa
Atendimento à mídia
11 3702 8116 | imprensa@dersa.sp.gov.br

Boletins Informativos
Novidades e informações gerais sobre as obras
www.dersa.sp.gov.br (para download)

A DERSA dispõe de canais de comunicação
que atendem demandas específicas

Site e Redes Sociais

Todas as informações di-

Novidades e informações gerais

vulgadas passam pela

www.dersa.sp.gov.br

avaliação das áreas

Facebook | Twitter | LinkedIn | Youtube
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Comunicação | Centro de Informações

CENTRO DE INFORMAÇÕES

Os Centros de Informações têm como objetivo divulgar toda e qualquer informação sobre os empreendimentos à população direta e indiretamente afetada pelas
obras. A primeira unidade foi criada em
Osasco, em 1998, para o empreendimento Rodoanel Oeste. A DERSA foi pioneira
na implantação desse modelo de atendi-

A DERSA conta com um Serviço de Infor-

Corporativo

11

Travessias Litorâneas

36

Rodoanel Oeste

1

regulamenta, nº 58.052, de 16 de maio

Rodoanel Sul

19

de 2012. O Serviço assegura aos cida-

Rodoanel Norte

49

sa e a população foi possível criar canais

dãos, pessoas físicas ou jurídicas, acesso

Jacu Pêssego Sul

2

mais eficientes para a solução de confli-

a informações, dados e documentos de

Nova Marginal do Tietê

tos, visando o bem estar das famílias e

natureza pública, que são produzidos ou

4

Nova Tamoios Planalto

4

agilizando a evolução das obras.

Nova Tamoios Contornos

6

Negócios Antigos

31

Além do atendimento presencial, o con-

Total 2016

163

de Acesso à Informação, instituída pela
Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e o decreto estadual que a

armazenados pela Companhia. As informações podem ser solicitadas pelo site
do SIC, por, telefone, e-mail ou pessoalmente na Sede da DERSA.

(11) 3702 8297
sic.dersa@dersa.sp.gov.br
www.sic.sp.gov.br
Rua Iaiá, 126 - Itaim Bibi - São Paulo - SP
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mento no Brasil.

Solicitações atendidas em 2016

mação ao Cidadão (SIC), criado pela Lei

DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A

Os Centros surgiram da necessidade de
criar uma comunicação mais direta com
as famílias afetada pelas obras da DERSA. Ao facilitar o diálogo entre a empre-

tato pode ser feito também por telefone
e e-mail.

0800 72 66 300 (opção 4)
2ª a 6ª, das 9 às 12h e das 13 às 17h
faleconosco@dersa.sp.gov.br
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Comunicação | Centro de Informações

Pontos de
Atendimento

Em 2016, três Centros de Informações
Itinerantes foram disponibilizados para
o empreendimento Rodoanel Norte: dois

Os Centros de Informações presenciais
são instalados em locais de fácil acesso
para atender os moradores que desejam
consultar o traçado do projeto, o EIA/
RIMA e tirar dúvidas sobre o cronograma
do empreendimento.
A DERSA disponibiliza, além dos Centros

na cidade de São Paulo e um em Guarulhos. A Nova Tamoios Contornos contou
com três postos fixos, um em Caraguatatuba e dois em São Sebastião. As unidades funcionam de segunda a sexta-feira,
em horário comercial. Mais informações
podem ser consultadas no site da DERSA.

de Informações Fixos, os Centros de Informações Itinerantes para o empreendimento Rodoanel Norte. Os Centros itinerantes percorrem os bairros por onde
passa a obra para informar e orientar a
comunidade, eles têm uma rota específica semanal a cumprir e os atendentes
ficam à disposição da população local.
Além dos Centros de Informações do Rodoanel Norte e da Nova Tamoios Contornos, o atendimento também é realizado
na Sede da DERSA, onde fica a unidade principal que recebe solicitações de
todos os empreendimentos da Companhia e serve como um núcleo de controle
onde são direcionados os dados de todos
os Centros.

São elaborados relatórios gerenciais informando a quantidade e o
tipo dos atendimentos realizados em cada Centro de Informações. A
partir desses dados é posível conhecer os questinamentos de cada
região e melhorar o relacionamento com a população impactada pelos empreendimentos.
Centro de Informações Itinerante do
Rodoanel Norte em São Paulo

130

DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A

Centro de Informações Fixo da Nova
Tamoios Contornos em Caraguatatuba
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Comunicação | Centro de Informações

Atendimento por postos

Atendimento por postos

Sede

Caraguatatuba

Topolândia

Morro do
Abrigo *

Total

Sede

Freguesia /
Brasilândia

Itinerante
I

Itinerante
II

Itinerante
III

Total

Janeiro 2016

13

15

8

7

43

Janeiro 2016

30

4

14

7

14

69

Fevereiro 2016

10

13

2

13

38

Fevereiro 2016

31

4

20

15

11

81

Março 2016

7

17

4

12

40

Março 2016

37

4

16

20

11

88

Abril 2016

11

14

9

32

66

Abril 2016

28

4

35

25

14

106

Maio 2016

8

9

7

20

44

Maio 2016

20

0

23

22

12

77

Junho 2016

5

5

10

28

48

Junho 2016

21

0

25

20

10

76

Julho 2016

3

6

11

25

45

Julho 2016

22

0

15

19

16

72

Agosto 2016

9

7

9

15

40

Agosto 2016

25

0

9

6

13

39

Setembro 2016

6

2

13

13

34

Setembro 2016

19

0

10

22

9

60

Outubro 2016

4

7

13

19

43

Outubro 2016

11

0

9

6

13

39

Novembro 2016

2

5

18

15

40

Novembro 2016

7

0

16

8

3

34

Dezembro 2016

3

3

4

2

12

Dezembro 2016

18

0

11

8

11

48

Total 2016

81

103

108

201

493

Total 2016

269

16

203

204

143

835

Total Geral

499

2.747

2.003

264

5.692

Total Geral

8.473

1.796

6.985

2.462

3.951

39.565*

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

-

1

2

Comunicação

1

-

-

1

-

1

4

7

Desapropriação

2

11

10

17

4

44

Desapropriação

7

4

-

3

5

18

7

45

Gestão Social

28

3

58

7

-

96

Gestão Social

102

4

-

14

25

18

2

165

Meio Ambiente

-

1

-

1

1

3

Meio Ambiente

2

-

-

1

-

1

4

8

Obras

3

-

6

4

16

29

Obras

16

5

4

21

21

6

45

118

Ouvidoria

8

9

91

63

10

180

Ouvidoria

33

5

17

50

20

3

5

133

Projeto (informações
técnicas)

-

-

-

-

-

-

Projeto (informações
técnicas)

-

-

-

-

-

-

1

1

Projeto (traçado)

9

17

8

29

76

139

Projeto (traçado)

38

20

22

60

26

28

164

358

Total 2016

50

41

174

120

108

493

Total 2016

199

38

44

150

97

75

232

835

* Este posto iniciou seu atendimento em outubro de 2015
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* Neste total acumulado estão inclusos os atendimentos feitos por 7 Centros desinstalados em Novembro de 2013
e 1 Centro desinstalado em julho de 2012
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Demandas

IMPRENSA

A Assessoria de Imprensa atende diaria-

A Assessoria de Imprensa é responsável

e seus empreendimentos, é função da Im-

por fazer a interface entre a companhia

prensa elaborar press releases e notas

(e seus empreendimentos) e os veículos

amplamente divulgados na imprensa e

de comunicação, tanto para atender às

disponíveis no site da DERSA

solicitações dos jornalistas quanto para
atuar proativamente através do envio de
informações e sugestões de pautas sobre
a DERSA e seus empreendimentos.
Com o objetivo de divulgar a Companhia

Assunto

Quantidade

Travesias Litorâneas

527

Rodoanel Norte

103

Nova Tamoios Contornos

52

Rodoanel Sul

22

mente demandas de jornalistas sobre os

Jacu Pêssego Sul

8

empreendimentos da DERSA e sobre a

SUBMERSO

6

companhia. Nestes casos, o papel da As-

Nova Marginal Tietê

6

sessoria de Imprensa é também o de dar
suporte aos retornos que são providenciados pelas construtoras. A tabela ao lado
mostra as demandas atendidas em 2016.

Rodoanel Oeste

4

Parque da Juventude

3

Complexo Viário Polo Itaquera

2

Corporativo

2

Ferroanel Norte

1

Total: 736 demandas

Também cabe à Assessoria de Imprensa
a coordenação de encontros de relacionamento com veículos, atendimento de so-

Clipping

licitação de informações sobre a Companhia e acompanhamento de entrevistas.

57

A Assessoria de Imprensa faz a clipagem de
notícias relacionadas à DERSA e seus empre-

Rodoanel
Norte

endimentos. As informações são armazenadas e divulgadas diariamente por e-mail para

301

integrar e atualizar os colaboradres sobre
os assuntos da Companhia. A tabela abaixo
mostra a quantidade de notícias relacionadas
à Companhia divulgadas em 2016, e os gráfi-

5

cos ao lado, o teor das notícias dos principais

Nova
Tamoios
Contornos

empreendimentos.

Assunto

45

Travessias
Litorâneas

Positivo

68

729

(11) 3702 8116
imprensa@dersa.sp.gov.br

47

51

Neutro

Negativo

Quantidade

Travessias Litorâneas

922

Rodoanel Norte

314

Rodoanel Sul

165

Nova Tamoios Contornos

105

Jacu Pêssego Sul

63

Nova Marginal

55

Ferroanel Norte

41

SUBMERSO

29

Corporativo

23

Conexão Porto - Cidade de Santos

23

Nova Tamoios Planalto

19

Negócios antigos

12

Rodoanel Oeste

4

Rodoanel Leste

3

Total: 1.778 demandas
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Comunicação | Boletins

Boletins publicados em 2016

BOLETINS

EDIÇÃO fevereiro e março de 2016
Uma publicação da DERSA
Distribuição gratuita

Edição junho e julho de 2016
Uma publicação da dERSA
Distribuição gratuita

NOTÍCIAS

ANO NOVO, CASA NOVA!

Edição Novembro de 2016 a Janeiro de 2017
Uma publicação da dERSA
distribuição gratuita

Notícias

Notícias

Mais DE UMa cENtENa DE

Edição abril e maio de 2016
Uma publicação da dERSA
Distribuição gratuita

EDIÇÃO Setembro e Outubro de 2016
Uma publicação da DERSA
Distribuição gratuita

Notícias
soNHos REaLiZaDos!

NOTÍCIAS

viDa Nova Para 360 FaMíLias

SEGURANÇA E TECNOLOGIA

aMoR À PRiMEiRa Visita

Condomínio Clarice Lispector

Túnel 202 – Emboque Oeste – São Paulo

Perus “D” - São Paulo

Uma das ferramentas idealizadas pela
DERSA para implementar o Plano de Comunicação prévio e durante a construção das obras é o desenvolvimento de
um BOLETIM DE NOTÍCIAS, distribuído
nos Plantões Sociais, Centros de Infor-

Distribuição:
Centros de Informações
Plantões Sociais
Canteiros de obras
Eventos
Site da DERSA
Tiragem:
5.000 exemplares
por edição do Boletim
Rodoanel Norte
2.700 exemplares por
edição do Boletim Nova
Tamoios

mações, canteiros de obra e nas áreas

Freguesia do Ó “A”- São Paulo

Clarice Lispector - Guarulhos

Em sua área comum, os 3 conjuntos
Habitacionais contam com quadra
poliesportiva, playground, salão de festa
e vagas de estacionamento.
Além disso, os futuros moradores terão
escolas, unidades de saúde e serviços
sociais, cultura e lazer no entorno de
suas residências.

CONJUNTO

TORRES

FREGUESIA DO Ó “A”
PERUS “D”
CLARICE LISPECTOR

6
5
18

618

No dia 16 de março, 90 famílias
visitaram as 6 torres do novo
condomínio onde vão morar.
conheceram os apartamentos e
circularam pelo estacionamento,
playgrounds, academia ao ar livre
e salão de festa.

lindeiras.

empregada e a escavação é feita, ao mesmo tempo, nos dois lados da montanha.

Em parceria com a companhia de Desenvolvimento

deraly gil de almeida
Habitacional e Urbano (cDHU), a DERsa entregou, no
“Eu morava no jardim Paraná*, mas graças a deus fui
dia 16 de maio,
as unidades habitacionais do conjunto
contemplada no programa de reassentamento
da dERsa.
Hoje vimos os apartamentos pela
primeira vez. uma
Habitacional
Freguesia do Ó “a” – Jardim Maristela.
maravilha, estou encantada. o lugar é bonito, tem escola
Foram
118 famílias, cadastradas no Programa de
perto e mais um monte de coisa.
Estou superfeliz.”

Josias Laurindo
camargo
“Estou muito feliz com
a minha casa nova.
É um teto digno e ABÓBODA
confortável, que não
tem comparação com REBAIXO
o
lugar onde eu vivia.”
FASE 1

danilo Pereira soares e thamyres de oliveira soares
“Hoje nós viemos aqui para conhecer nossa futura casa.
Estamos muito felizes com a visita e com o que a cdHu e
a dERsa têm nos proporcionado. só temos a agradecer.
Quanto ao bairro, aqui é ótimo. tem escola perto, creche,
mercado, condução, futuramente o Metrô. Está tudo dez!”

ABÓBODA

SIDE
ESQUERDO

NÚCLEO

Em fevereiro de 2016 as escavações em
sentidos Leste e Oeste do Túnel 202 se
encontraram. Localizado no Jardim Peri, o
Túnel 202 foi o primeiro a ter sua escavação
concluída, e agora está em fase de finalização.

SIDE
DIREITO

INVERT

FASE 2

ESCAVAÇÃO EM ROCHA

TÚNEL 202

14,40m DE LARGURA
4 FAIXAS EM CADA SENTIDO
700m DE EXTENSÃO

FASE 1

FASE 3

FASE 2

FASE 4

Da coNcLUsÃo Do EMPrEENDiMENto.

UM MARCO PARA
O RODOANEL

FASES DE ESCAVAÇÃO DO TÚNEL

Reassentamento do Rodoanel Norte, contempladas
com apartamentos de 1 ou 2 dormitórios, completa
infraestrutura de lazer e entorno totalmente urbanizado.

(*) o jardim Paraná, em são Paulo, é uma área de risco com ocupações
irregulares por famílias em situação de vulnerabilidade.

a visita, acompanhada pela equipe
social da dERsa, foi emocionante!

ESCAVAÇÃO EM SOLO

“a gente tá sentindo segurança porque
estão preocupados com o nosso bem
estar, em dar apoio em nossa nova vida”
ricardo e viviane, um dos casais beneficiados pelo
Programa de reassentamento.

as unidades destinadas às famílias que
não possuíam escrituras dos seus imóveis,
foram viabilizadas pela parceria entre o
Governo Federal, Estadual e Municipal.
os apartamentos do condomínio clarice
Lispector, localizado em Guarulhos,
têm área construída de 42 m², com dois
dormitórios, sala, cozinha e banheiro.
o condomínio também conta com área
de lazer, quadra poliesportiva, salão
comunitário, espaço para estacionamento,
playground e portaria.

E os avanços não param. Em setembro
foram celebrados também os encontros das
escavações do túnel 302, localizado em Vila
Albertina (São Paulo), e do túnel 401 no Jardim
dos Cardoso (Guarulhos).

ESCAVAÇÃO EM ROCHA

Avanço médio: de 6 a 9m por dia.

ESCAVAÇÃO EM SOLO

Avanço médio: aproximadamente
80cm por dia.

Atualmente são produzidos duas versões
de boletins, um para o empreendimento
Rodoanel Norte e outro para a Nova Ta-

Edição abril e maio de 2016
Uma publicação da dERSA
Distribuição gratuita

moios Contornos.

EDIÇÃO Setembro e Outubro de 2016
Uma publicação da DERSA
Distribuição gratuita

Notícias

NOTÍCIAS
TECNOLOGIA E CUIDADO
COM O MEIO AMBIENTE

NoVa taMoios coNtoRNos:

EDIÇÃO fevereiro e março de 2016
Uma publicação da DERSA
Distribuição gratuita

Edição junho e julho de 2016
Uma publicação da dERSA
Distribuição gratuita

NOTÍCIAS

Notícias

coNstRUiNDo caMiNHos E oPoRtUNiDaDEs

Edição Novembro de 2016 a Janeiro de 2017
Uma publicação da dERSA
distribuição gratuita

Notícias

Túnel 102 – Emboque Norte - Caraguatatuba

PRoGREsso E PREsERVaÇÃo
caMiNHaNDo LaDo a LaDo

EMPREGOS EM ALTA NA NOVA
TAMOIOS CONTORNOS

coMPRoMisso E REsPEito

Os cinco túneis duplos da Nova Tamoios Contornos reduzem a supressão vegetal e o impacto
ambiental ao longo do traçado do empreendimento.
A construção de um túnel requer muita perícia e tecnologia. A composição do terreno determina a
técnica empregada e a escavação é feita, ao mesmo tempo, nos dois lados da montanha.

ENCONTRO
MARCANTE

De cada dez contratações registradas pela construção civil de Caraguatatuba e São Sebastião,
quatro foram geradas pelas obras da NOVA TAMOIOS CONTORNOS: dados do Cadastro Geral de
a DERsa, em parceria com o Via Rápida Emprego, trouxe
Empregados e Desempregados (CAGED).

Um marco importante foi atingido na escavação
dos túneis da Nova Tamoios Contornos: o encontro
das frentes de trabalho da pista direita do Túnel
102, localizado na região do Rio do Ouro em
Caraguatatuba.
O próximo passo é a aplicação do concreto. Em
seguida o túnel estará pronto para receber a
drenagem, pavimentação, iluminação e ventilação.

uma novidade para os trabalhadores de são sebastião:

60 vagas em cursos gratuitos de capacitação profissional
A Nova Tamoios Contornos iniciou 2015 empregando 1.250 trabalhadores e fechou o ano com
de carpinteiro, armador e pedreiro.
2.656 funcionários — crescimento de 112%.
as aulas teóricas e práticas foram realizadas na Unidade Móvel
do Via Rápida, no canteiro de obras da Nova tamoios contornos
+112%e na Escola técnica Estadual (EtEc) em são sebastião.

EMPREGOS EM ALTA NA NOVA TAMOIOS CONTORNOS

2.656 os cursos aconteceram entre 4 de abril e 3 de maio,

+82%

em três turnos: manhã, tarde e noite.

+166%

1.467

1.189

1.250

446

Empreendimentos
contemplados:
Rodoanel Norte
Nova Tamoios Contornos

o trânsito
RoDoaNEL ENtREga 118 Novas MoRaDias Ao longo de seus 44 quilômetros o Rodoanel Norte terá sete túneis duplos, que além de permitirem
FaMíLias
rEMoviDas PELas obras Do roDoaNEL
rápido vão ajudar a preservar as áreas verdes em torno do traçado.
NortE rEcEbEM os aPartaMENtos aNtEs MEsMo
Na ZoNa NoRtE Da caPitaL PaULista
A construção de um túnel requer muita perícia e tecnologia. A composição do terreno determina a técnica

APTOS.FaMílias
TOTAL DE
POR TORRE APTOS.
VistoRiaM
coNjuNto
20/18
118
28 HabitacioNal
140
20 FREguEsia
360
do Ó “a”

TOTAL DE FAMÍLIAS
CONTEMPLADAS

804

Periodicidade:
Bimestral

A CONSTRUÇÃO DOS TÚNEIS DO RODOANEL NORTE
AVANÇA RÁPIDO COM OS MAIS MODERNOS MÉTODOS
E EQUIPAMENTOS

OS CONJUNTOS HABITACIONAIS CLARICE LISPECTOR, FREGUESIA DO Ó “A”
E PERUS “D” ESTÃO CAMINHANDO PARA FASE DE ENTREGA.
COM ISSO, MAIS DE 600 FAMÍLIAS CONTEMPLADAS PELO
PROGRAMA DE REASSENTAMENTO DO RODOANEL NORTE
JÁ SE ORGANIZAM PARA O MOMENTO DA MUDANÇA.

JANEIRO
2015

DEZEMBRO
2015

CARAGUATATUBA
LOTES 1 E 2

JANEIRO
2015

DEZEMBRO
2015

SÃO SEBASTIÃO
LOTES 3 E 4

JANEIRO
2015

DEZEMBRO
2015

TOTAL

o PRoGRaMa DE coNsERVaÇÃo Da FauNa E Da FLoRa PRotEGE o ESCAVAÇÃO EM SOLO
médio: aproximadamente
MEio aMbiENtE, ENquaNto aVaNÇaM as obRas Da NoVa taMoios Avanço
coNtoRNos
biólogos, veterinários e especialistas vistoriam as áreas do empreendimento
para identificar, resgatar e remanejar a fauna e a flora sempre que necessário,
garantindo o mínimo impacto ao meio ambiente. quando detectados, animais
que precisam de cuidados especiais e espécimes de flora nativas
são levados para locais adequados, tratados e, depois, reintroduzidos à
natureza. É o desenvolvimento e a sustentabilidade trabalhando juntos.

Mais DE 2.000 aNiMais REMaNEJaDos
Mais DE 22.000 PLaNtas REsGataDas

80cm por dia.

ESCAVAÇÃO EM ROCHA

Avanço médio: de 6 a 9m por dia.

FASES DE ESCAVAÇÃO DO TÚNEL
SIDE

ABÓBODA

NÚCLEO

REBAIXO

INVERT

FASE 1

FASE 2

ESCAVAÇÃO EM SOLO

FASE 3

FASE 1

FASE 2

ESCAVAÇÃO EM ROCHA

AO TODO SERÃO 5 TÚNEIS
DUPLOS, QUE SOMAM

34 famílias

6,7km EM CADA SENTIDO

beneficiadas pelo Programa
de Reassentamento
recebem suas moradias
antes mesmo da conclusão
do empreendimento.

Cerimônia de entrega das chaves

a DERsa entregou 34 unidades habitacionais a famílias que não
possuíam escritura de seus imóveis, removidas de áreas utilizadas
para a execução das obras da Nova tamoios contornos. as casas, no
condomínio Nova caraguá ii, são resultado de uma parceria entre o
Governo do Estado, por meio da casa Paulista, o programa federal
Minha casa Minha Vida e a prefeitura de caraguatatuba. as novas
unidades contam com aquecimento solar para chuveiro, 43 m² de área
útil, dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, medição
individualizada de água e acessibilidade.

Período de outubro/2013 a maio/2016

Nestes boletins constam informações sobre o andamento do empreendimento, divulgação de eventos, ações de meio ambiente, obras e social e informações sobre os atendimentos dos Centros de Informações, Plantões Sociais e
demais canais de comunicação da DERSA.
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Comunicação | Site
A navegação, com versões em português e inglês, foi adaptada para várias plataformas e também
inclui recurso de acessibilidade para deficientes visuais. Já a adoção do SEO (Search Engine Opti-

SITE

mization) aumenta a relevância do site nas ferramentas de busca da internet, e otimiza os acessos
aos mais diversos conteúdos. Além disso, o novo site estará hospedado na “nuvem”, garantindo
maior disponibilidade e escalabilidade de acordo com a demanda de acessos, característica fundamental na prestação de serviços de caráter público.

www.dersa.sp.gov.br
No dia 20 de setembro de 2016 a
DERSA levou ao ar um novo site
com todo o conteúdo atualizado e
reformulado. O objetivo é facilitar
o acesso do usuário aos serviços
públicos prestados pela Companhia, além de ampliar a transparência do trabalho realizado em
diversas áreas de transportes, logística e gestão de projetos.

Identidade

Novidades do novo site:

A identidade da DERSA ganha

• Mais dinâmico e interativo.

destaque com informações detalhadas sobre a atuação da Com-

• Informações mais completas e
atualizadas.

panhia em diversas frentes. Também podemos conhecer melhor

• Disponível nas versões em português e inglês.

a história de pioneirismo da empresa tanto na área de infraestru-

• Recurso de acessibilidade para
deficientes visuais.

ta quanto nas questões sociais e
ambientais.

• Fácil acesso em vários dispositivos (celular, tablets, notebooks e
desktops)

Serviços
O novo site também facilita o
acesso aos serviços disponibilizados pela DERSA para o público. A
interação com a plataforma Via
Digital foi aprimorada e uma seção de “oportunidades” foi criada
para direcionar o público interessado em licitações, leilões, concursos e anúncios.
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Comunicação | Redes Sociais

REDES SOCIAIS

Travessias
Com a reformulação, a capacidade e a qualidade de interação com o usuário das Travessias Litorâneas foi ampliado. É possível
acompanhar em tempo real a situação de
cada travessia através de serviços online

Em 2016 a DERSA aprimorou sua presença nas redes sociais, aumentando a frequência e a

de monitoramento, além de disponibilizar

qualidade das postagens. O ambiente online se mostrou uma importante ferramenta para

detalhes sobre capacidade e demanda.

aproximar a Companhia de seu público e divulgar o nome da DERSA no mercado.

DERSASP

facebook.com/DERSASP

DERSASPoficial

youtube.com/c/DERSASPoficial

DERSA

Empreendimentos

linkedin.com/company/dersa

Os empreendimentos atuais, como o Ro-

@dersasp

doanel Norte e a Nova Tamoios Contornos, e a história de grandes obras já con-

twitter.com/dersasp

cluídas, como Rodovia dos Imigrantes,
Bandeirantes e o próprio Rodoanel Mario
Covas, são apresentados em textos, fotos, vídeos e infográficos que compõem
um vasto arquivo para pesquisa.

Uma das principais novidades
do novo site da DERSA é o
acesso às redes sociais, cujos
links ficam disponibilizados em
todos os rodapés. Além disso,
matérias e outros conteúdos
podem ser compartilhados
diretamente do site, facilitando a integração
desses meios.
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Comunicação | Redes Sociais

Facebook
2.406 curtidas

Youtube
346 inscritos

Curtidas

Relatório gerencial

A quantidade de curtidas no

São elaborados relatórios mensais que analisam o

Facebook da DERSA em 2016

comportamento das publicações e o engajamento

mostrou um gráfico crescente,

do público no período. A análise é feita com as in-

finalizando o ano com 2.406

fromações coletadas pelo Facebook e leva em con-

fãs. O período que apresentou

ta o número de compartilhamentos, curtidas, visu-

maior resultado foram no me-

alização e comentários para determinar o tipo de

ses de março e abril, quando

recepção que as publicações geram nas pessoas. A

aconteceu a divulgação dos

partir dessa análise é possível etender a visão do

Cursos Gratuitos de Ca-

público sobre a DERSA e criar uma interação mais

pacitação Profissional da

eficiente e positiva com os seguidores.

Nova Tamoiois Contornos.

2400
2300

LinkedIn
4.450 seguidores

2200
2100
2000
1900
1800
1700

Twitter
20.451 seguidores

1600
1500
1400

+67

+164

+152

+67

+140

+73

+55

+129

+95

+74

+108

1349

1416

1580

1732

1799

1872

1945

2000

2129

2224

2298

2406*

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

1300
0

novembro dezembro

*Valores referentes ao último dia de cada mês

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 divulgada. Enquanto a conta do LinkedIn é voltada para publicação de conteúdo mais técnico,
o Twitter tem preferência para assuntos mais
variados. No Youtube é postado apenas arquivo
audiovisual. Além disso, cada empreendimento
em execução dispõe de uma conta no Twitter,
onde são divulgadas apenas as informações
pertinentes a essa obra ou serviço.
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Outras contas do Twitter
administradas pela DERSA

Perfil das curtidas por gênero e idade

• Rodoanel Norte
(@RodoanelNorte)
• Nova Tamoios
(@Nova Tamoios)
• Travessias Litorâneas
(@travessiasdersa)

15%

42%

Mulheres
Faixa etária

Homens

58%

9%

9%

5%

0,461%
13-17

18-24

25-34

35-44

45-54

0,768%
7%

10%

2%
55-84
4%

1%
85+
2%

14%
20%
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Comunicação | Ouvidoria

Conduta Ética

OUVIDORIA

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

minhar reclamações, sugestões, elogios e dúvidas. A partir das demandas recebidas,
a Companhia pode aprimorar
seus processos de trabalho e
os serviços prestados, visando a melhoria na prestação
dos serviços, com a correção
de erros, omissões, desvios e
abusos.
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.

0800 72 66 300 (opção 3)
(11) 3702 8360

144

2ª a 6ª, das 9 às 17h

ouvidoria@dersa.sp.gov.br

condutaetica@dersa.sp.gov.br

www.ouvidoria.sp.gov.br

Caixa Postal 34.710-8 | CEP 01452-970

Rua Iaiá, 126 - Itaim Bibi - São Paulo - SP
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Comunicação | Ouvidoria

Total de atendimentos

Principais reclamações
Rodoanel Norte

Obras viárias

Solicitação

Reclamação

Elogio

Sugestões

Denúncias

Total

Corporativo

328

28

1

0

1

358

Travessias Litorâneas

570

1043

13

32

5

1663

Rodoanel Oeste

5

6

0

0

0

11

Rodoanel Sul

8

6

0

0

0

14

Rodoanel Norte

51

158

2

5

0

216

20

Jacu Pêssego Sul

3

4

0

0

0

7

10

Nova Marginal do Tietê

2

0

0

0

0

2

Nova Tamoios Planalto

43

19

0

1

0

63

Nova Tamoios
Contornos

17

95

0

0

3

115

SUBMERSO – Túnel
Santos-Guarujá

4

0

0

0

0

4

Ferroanel Norte

1

0

0

0

0

1

Atestado Seguro

0

1

0

0

0

1

Negócios Antigos

31

7

0

4

1

43

Total 2016

1063

1367

16

42

10

2498

Tamoios Contornos

50
45
40
35
30
25

15

5
0
Rachaduras em
imóveis

Caminhões/
Poeira

Danos ao viário
/ Buracos

Barulho das
detonações

Reassentamento/
desapropriação

Outros

Travessias Litorâneas
700
600
500
400
300
200
100

Período: janeiro a dezembro de 2016

Ações em
resposta às
queixas
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Instalação de sismógrafos para
controle dos abalos ocasionados
pelas detonações.

0

Tempo de
espera

Filas e
atrasos

Instalação de Portão Anti-Ruído
nos túneis para abafar o barulho
das detonações.

Conduta dos
funcionários

Rampa de
acesso

Dano ao
veículo

Umectação e reparos de vias que
servem de passagem para os caminhões das obras.

Tarifa

Outros

Modernização das Travessias Litorâneas com a revitalização do sistema
(embarcações, atracadouros, etc).
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Comunicação | Construtoras

CONTRUTORAS
Reclamações e informações
Com o intuito de padronizar e quantificar os atendimentos realizados diretamente pelas construtoras às comunidades impactadas diretamente e
lindeira dos empreendimentos, a DERSA criou ferramenta específica
de registro para cadastrar e monitorar todos os atendimentos.

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE

CONSTRUTORAS / CONSÓRCIOS

CONSTRUTORAS / CONSÓRCIOS

Fluxograma de atendimento à comunidade:

SITUAÇÃO 1
Atendido
Morador
Comércio
Entidade
Comissão ou Comitê

Receptivo ou
triagem
Técnico de
Comunicação e
da área Social
da construtora

Preenchimento
e envio da
Ficha de Registro
para Comunicação
Social e Divisão de
Gestão Social da
DERSA

Retorno
ao atendido

SITUAÇÃO 2
Conclusão: Envio
para Comunicação
Social e Divisão de
Gestão Social da
DERSA

Atendido

Receptivo ou
triagem

Morador
Comércio
Entidade
Comissão ou Comitê

Técnico de
Comunicação e
da área Social
da construtora

Preenchimento
e envio da
Ficha de Registro
para Comunicação
Social e Divisão de
Gestão Social da
DERSA

Retorno
ao atendido

Retorno em até 48 horas

Centro de Informações
Ouvidoria
Plantões Sociais

Retorno em até 48 horas

Centro de Informações
Ouvidoria
Plantões Sociais

Envio em cópia para
Fiscal de obra
DERSA e Supervisão
Ambiental

Envio em cópia para
Fiscal de obra
DERSA e Supervisão
Ambiental

Consulta
técnica

Retorno
ao atendido

Conclusão: Envio
para Comunicação
Social e Divisão de
Gestão Social da
DERSA

Retorno em até 15 dias úteis

Envio em cópia para
Fiscal de obra
DERSA e Supervisão
Ambiental

Envio em cópia para
Fiscal de obra
DERSA e Supervisão
Ambiental

Retorno em até 15 dias úteis

Retorno em até 15 dias úteis
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Comunicação | Construtoras

Atendimento
Formulário
Com a padronização do formulário, maior detalhamento da identificação do reclamante e do

Atendimentos em 2016

relato da situação, além da criação do fluxograma, os atendimentos realizados pelas construtoras foram centralizados com os técnicos de

Lote

Rodoanel Norte

comunicação social, que envolvem todos os

Descrição do atendimento

técnicos da DERSA e da construtora, desta forma, os retornos para os reclamantes ganharam
agilidade e qualidade e os indicadores obtidos

80

auxiliam na melhoria continua na gestão do

70

empreendimento.

60
50
40
30
REGISTRO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE

20
Nº DO ATENDIMENTO
Construtora/Consórcio

REGISTRO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE
Nº DO ATENDIMENTO

___________/201__

Lote :

Construtora/Consórcio

Nome (morador/contato)

Endereço

Endereço

Rua Granito, 1260

Morador

Comércio

Forma de contato do morador
Telefone/ email
Canteiro

Telefones
Comércio
Entidades/Instituições
Detalhar:

Segmentos:
Forma de Contato
Telefone/ email

Canteiro

Outros

Especificar:

Histórico
Data e horário da entrada

Situação Apresentada:

Frente de obra

Outros
Especificar:

Comitê/Comissões

Entidades/Instituições

Outros

Detalhar:

Especificar:

Frente de obra

Outros

Especificar:

Histórico
Data e horário da entrada
___/____/____

Situação apresentada (relato detalhado):

0

Lote 1

Lote 2

Lote 3

Lote 4

Lote 5

Lote 6

Interferência
no entorno

Caminhões Reassentamento/
desapropriação

Outros

Comitê/Comissões

Lote

Nova Tamoios Contornos

___h___

Descrição do atendimento

Interferência no entorno: casas abaladas por implosões, barulho da obra, buracos na via
Cachorros abandonados
Caminhões da obras provocam barulho, abalos, poeira, lama

Aparecimento de animais peçonhentos, insetos
Interferência no entorno: casas abaladas por implosões, barulho da obra, buracos na via
Cachorros abandonados

Outros: ______rompimento de rede água e luz por caminhão da obra_____________________________________
Encaminhamentos
Resolvido pela Construtora/Consórcio
Áreas envolvidas______Comunicação Nome(s)
Social e Produção_______________
Encaminhado para a DERSA

Caminhões da obras provocam barulho, abalos, poeira, lama
Outros: ____________________________________________

Resolvido pela Construtora/Consórcio
Encaminhado para a DERSA

Áreas
envolvidas______________________

Nome(s)

Descrição:

Técnico – Social e
Comunicação - construtora

Encaminhado à Assessoria de Comunicação Social e Divisão de Gestão Social da DERSA em __28__ /___11_ /___14____
Conclusão:

Técnico – Social e
Comunicação - construtora

120

80

Superior imediato – Social e
Comunicação - construtora

Descrição:

140

100

Data:
___27_/__11___/__14___

Áreas
envolvidas________________________
Áreas
envolvidas________________________

Data: ____/_____/_____

60

Imagens (se necessário):

Superior imediato – Social e
Comunicação - construtora
Encaminhado à Assessoria de Comunicação Social e Divisão de Gestão Social da DERSA em ____ /____ /_______
Conclusão:

Status: Em atendimento

Atendido - Concluído em _28___/11___/__14____

Não Atendido

40

Detalhar:

20

Imagens (se necessário):

Atendido - Concluído em ____/___/______

Detalhar:

150

(11) 95366-3738

Aparecimento de animais peçonhentos, insetos

____h_______

Status: Em atendimento

Telefones

Problema apresentado

___/____/____

Encaminhamentos

Maria Carla da Silva

Segmentos:

Nome (morador/contato)

10

Identificação do atendido

Identificação do Atendido

Morador

________01____/2014_ Lote : 5
__
Construcap-Copasa

DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A

Não Atendido

0

Lotes 1 e 2

Lotes 3 e 4

Animais

Interferência
no entorno

Caminhões Reassentamento/
desapropriação

Outros
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Ações Internas

Auditório do prédio
Sede da DERSA

152

A comunicação interna é um dos pilares das ações
estratégicas de qualquer empresa. 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 companhia; em murais e displays distribuídos em lugares
de grande visibilidade e movimento, onde são divulgados informativos com as últimas notícias, campanhas com conteúdo técnico sobre empreendimentos e
trabalhos executados, além de campanhas educativas
e de conscientização; e via e-mail corporativo, para
reforçar as campanhas e informar sobre atualizações
e assuntos institucionais. Há também a CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – sempre atualizada sobre procedimentos de segurança e saúde no
trabalho, e o Programa de estágio, onde os estudantes são orientados, acompanhados e avaliados, com o
objetivo de se prepararem para entrar no mercado de
trabalho com conhecimento e mais confiantes. Todas
essas ações visam à integração entre os funcionários
e deles com a companhia.
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ograma

Recursos Humanos
Palestra de
Integração dos
novos estagiários

Viva Bem é o programa de qualidade de vida da DERSA idealizada pela área de Recursos Humanos, e tem por objetivo

Programa
de estágio

promover um ambiente de trabalho mais saudável e seguro para todos os funcionários e colaboradores da empresa.

As condições de saúde e a qualidade de vida dos indivíduos, em geral provocam impactos em
seu comportamento e nos resultados que produzem tanto em sua vida cotidiana, quanto na
organização. Assegurar condições adequadas de saúde e bem estar é um compromisso essencial para melhorar o desempenho, uma vez que desenvolvem parte significativa da vida no
ambiente de trabalho.
O Programa é dividido em seis dimensões, representadas por cada uma das cores da logomarca, conforme esquema apresentado abaixo.

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 prorrogrado 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:

Serviços disponíveis na Intranet

•

Entrevista para avaliar perfil e comportamento.

•

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

Serviços disponíveis:

•

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

A DERSA fechou o ano de 2016 com 90 estagiários no Programa.
Programa Viva Bem l Manual de Identidade Visual Parcerias
SIPAT
11
Brigada de Incêndio
Agenda cultural
Ambulatório (Periódicos)
Eventos

CIPA
Mapeamento Saúde
Ginástica Laboral
Campanha de vacinação
Calendário OMS
Seguro Saúde - NotreDame

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é um

Semana do Meio Ambiente
Ações de Sustentabilidade
Coleta Seletiva

instrumento que os trabalhadores dispõem para tratar da
prevenção de acidentes do trabalho, 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

Treinamentos
Palestras
Programa de Estágio e Aprendiz

Campanha de Doação de Sangue
Campanha do Agasalho

Programa Viva Bem l Manual de Identidade Visual
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Norma Regulamentadora 5 (NR-5), contida na portaria
3.214 de 08.06.78 baixada pelo Ministério do Trabalho.

22
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Travessias Litorâneas

Comunicação interna

Campanhas
As campanhas de coscientização e divulgação são produzidas para atender o público interno da
empresa. Campanhas com informações de interesse público são expandidas para divulgação
em redes sociais. A divulgação interna ocorre em quatro meios:

Via Rápida
O Via Rápida é um informativo voltado para os funcionários e colaboradores da DERSA sobre
os empreendimentos da empresa. O material é divulgado mensalmente por meio de impressos

•

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

•

Fixação no mural próximo à recepção em tamanho A3.

•

Envio por e-mail para colaboradores e funcionário (852 contatos).

•

Divulgação na Intranet.

nos corredores do prédio da sede e pela intranet. Abaixo estão listados os informativos publicados em 2016.

Segue abaixo tabela com as campanhas veiculadas em 2016:

Período
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Campanhas

Dezembro/2015 a
março/2016

Aedes Aegypti: Todo cuidado
é pouco

Prevenção e combate ao
mosquito Aedes Aegypti

Março a abril/2016

Todos contra a gripe

Prevenção e cuidados contra a
gripe Influenza

Junho a julho/2016

Ética: Responsabilidade &
Desenvolvimento

Divulgação do Código de
Conduta Ética da DERSA e da Lei
Anticorrupção

Agosto/2016

Canais de Comunicação da
DERSA

Divulgação dos Canais de
Comunicação da DERSA

Setembro a
outubro/2016

Redes Sociais da DERSA

Divulgação das Redes Sociais da
DERSA

Outubro/2016

Jogue Limpo

Campanha de conscientização
sobre o descarte seguro de papel
e baterias

Outubro/2016 a
fevereiro/2017

Por Dentro da Obra

Divulgação das técnicas
construtivas dos
empreendimentos da DERSA
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Aedes Aegypti: Todo cuidado é pouco

Todos contra a gripe

A campanha teve início na Semana Estadual de Combate

A campanha contra a gripe H1N1 teve como

à Dengue de 2015, oficializada pelo Governo do Estado de

objetivo divulgar a campanha de vacinação

São Paulo. O objetivo foi dar apoio à campanha estatal,

organizada pelo área de Recursos Huma-

divulgando medidas de prevenção e combate a focos do

nos. A vacinação teve de ser suspensa por

mosquito Aedes Aegypt, tranmissor das doenças Dengue,

indisponibilidade de vacinas no mercado.

Zika e Chikungunya, cuja ocorrência se agrava no verão.

No entanto, a campanha continuou informando sobre sintonas da doença e formas
de prevenção.
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Período de
veiculação

Dezembro de 2015 a
março de 2016

Quantidade de
peças

21
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Período de
veiculação

Março a abril
de 2016

Quantidade de
peças

4
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Ações Internas

Ética: Responsabilidade & Desenvolvimento

A campanha surgiu da necessidade de divulgar o Código de Conduta Ética e Governança Corporativa e a Lei Anticorrupção para os colaboradores da DERSA. O Código, aliado à ética e ao bom
senso, orienta funcionários, prestadores de serviços e fornecedores da empresa sobre a conduta
no dia a dia, bem como o processo para a tomada de decisão. A publicidade do Código de Ética
é uma responsabilidade da Companhia e está prevista na Lei nº 12.846/2013, Lei Anticorrupção.

Período de veiculação

Junho a julho de 2016

Quantidade de peças

16

Pesquisa de satisfação
No período de 1º/8 a 5/8 foi realizada uma pesquisa de satisfação sobre a
campanha “Ética: Responsabilidade &
Desenvolvimento”. A pesquisa, realizada de forma anônima, foi divulgada na
intranet e por e-mail corporativo.
No total, 121 pessoas responderam a
pesquisa, com 23 comentários e sugestões. O resultado foi divulgado via
e-mail corporativo no dia 8/8.
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Ações Internas

Canais de Comunicação

Redes Sociais

Campanha para divulgar os canais de comunicação da

Em 2016 a DERSA aprimorou o seu papel den-

DERSA, tanto para o público interno quanto externo

tro das redes sociais, que passou a funcionar

da Companhia. O objetivo é melhorar o direcionamen-

como uma ferramenta mais eficiente de divul-

to das demandas por atendimento dos usuários que

gação. Nesse cenário, foi criado uma campanha

desejam solicitar uma informação ou divulgar alguma

para ampliar o alcance dos canais sociais da

manifestação. A DERSA conta com canais específicos

Companhia. A campanha também procurou in-

para cada caso e o direcionamento correto da demanda

centivar o compartilhamento das postagens da

agiliza o atendimento.

DERSA entre os usuários, aumentando ainda

Período de
veiculação

Setembro a
outubro de
2016

Quantidade
de peças

5

mais a abrangência das publicações.
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Período de
veiculação

Agosto de 2016

Quantidade de
peças

7
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Ações Internas

Jogue Limpo

Por Dentro da Obra

Campanha de coscietização voltada para infor-

Campanha realizada junto à área de engenha-

mar sobre os pontos de coletas de materiais

ria para divulgar as técnicas construtivas em-

muitas vezes descartados de forma incorreta
entre os colaboradores. A campanha alertou

Outubro de
2016

pregadas pela DERSA em suas obras. A campanha foi trabalhada com o intuito de difundir a

para o uso dos coletores de papel disponíveis

expertise da Companhia em gerenciar grandes

ao lado das impressoras, a fim de incentivar a

empreendimentos. As peças abordaram diver-

reciclagem do material. Também foi falado sobre o descarte seguro de pilhas e baterias no
coletores específicos na entrada do prédio.
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Período de
veiculação
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Quantidade
de peças

2

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

Período de
veiculação

Outubro de 2016 a
fevereiro de 2017

Quantidade
de peças

29
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Licitações e
contratações
Nos últimos anos, a DERSA conseguiu descontos
significativos em seus processos licitatórios. Além
disso, implantou inovações que resultaram em reduções nos preços contratados, gerando economias
bastante expressivas, além de melhorar significativamente a qualidade do gasto público.
Para obter preços menores e incentivar a participação de mais interessados, a DERSA definiu um mecanismo específico para licitações de obras. Dividindo-as em lotes, um mesmo licitante pode, devido à
otimização de custos, oferecer descontos adicionais
em suas propostas caso venha a se tornar vencedor de mais de um lote. Assim, parte da economia obtida pelo compartilhamento e otimização de
recursos é conferida à administração via desconto
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.
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Licitações e contratos

Licitações
Pregão Eletrônico
Empreendimento

Concorrência

Quantidade

Orçamento inicial

Valor contratado

Economia

Ferroanel Norte

-

-

-

-

Jacu-Pêssego Sul

-

-

-

Nova Tamoios Contornos

-

-

Rodoanel Norte

1

Travessias Litorâneas

Empreendimento

Quantidade

Orçamento inicial

Valor contratado

Economia

Ferroanel Norte

2

R$ 7.711.674,22

R$ 7.121.294,38

R$ 590.379,84

-

Jacu-Pêssego Sul

-

-

-

-

-

-

Nova Tamoios Contornos

1

R$ 1.456.681,80

R$ 1.212.546,96

R$ 244.134,84

R$ 70.280,40

R$ 61.299,38

R$ 8.981,02

Rodoanel Norte

-

-

-

-

25

R$ 61.812.116,14

R$ 52.881.304,58

R$ 8.930.811,56

Travessias Litorâneas

-

-

-

-

Corporativo

12

R$ 8.807.237,90

R$ 5.736.388,05

R$ 3.070.849,85

Corporativo

-

-

-

-

Total

38

R$ 70.689.634,44

R$ 58.678.992,01

R$ 12.010.642,43

Total

3

R$ 9.168.356,02

R$ 8.333.841,34

R$ 834.514,68

Convite
Empreendimento

Tomada de preço

Quantidade

Orçamento inicial

Valor contratado

Economia

Ferroanel Norte

-

-

-

-

Jacu-Pêssego Sul

1

R$ 72.620,00

R$ 34.840,00

Nova Tamoios Contornos

1

R$ 148.343,52

Rodoanel Norte

-

Travessias Litorâneas

Empreendimento

Quantidade

Orçamento inicial

Valor contratado

Economia

Ferroanel Norte

-

-

-

-

R$ 37.780,00

Jacu-Pêssego Sul

-

-

-

-

R$ 103.885,38

R$ 44.458,14

Nova Tamoios Contornos

1

R$ 155.802,96

R$ 154.851,72

R$ 951,24

-

-

-

Rodoanel Norte

1

R$ 959.406,64

R$ 940.018,60

R$ 19.388,04

1

R$ 78.000,00

R$ 78.000,00

-

Travessias Litorâneas

3

R$ 2.194.027,93

R$ 1.777.248,89

R$ 416.779,04

Corporativo

-

-

-

-

Corporativo

-

-

-

-

Total

3

R$ 298.963,52

R$ 216.725,38

R$ 82.238,14

Total

5

R$ 3.309.237,53

R$ 2.872.119,21

R$ 437.118,32

Total

Licitação é o procedimento administrativo formal para contratação de serviços ou aquisição de
produtos pelos entes da Administração Pública direta ou indireta.

Quantidade

Orçamento inicial

Valor contratado

Economia

Os Editais de aquisição de bens e serviços, inclusive obras e serviços de engenharia, estão

Ferroanel Norte

2

R$ 7.711.674,22

R$ 7.121.294,38

R$ 590.379,84

disponíveis gratuitamente no site da DERSA (www.dersa.sp.gov.br), da imprensa oficial (www.

Jacu-Pêssego Sul

1

R$ 72.620,00

R$ 34.840,00

R$ 37.780,00

imprensaoficial.com.br) ou podem ser retirados no Departamento de Licitações da DERSA.

Nova Tamoios Contornos

3

R$ 1.760.828,28

R$ 1.471.284,06

R$ 289.544,22

Rodoanel Norte

2

R$ 1.029.687,04

R$ 1.001.317,98

R$ 28.369,06

Travessias Litorâneas

29

R$ 64.084.144,07

R$ 54.736.553,47

R$ 9.347.590,60

Corporativo

12

R$ 8.807.237,90

R$ 5.736.388,05

R$ 3.070.849,85

Total Geral

49

R$ 83.466.191,51

R$ 70.101.677,94

R$ 13.364.513,57

Em 2016 o valor economizado em licitações pela DERSA foi de
R$13.364.513,57, uma redução de 16% do orçamento inicial.
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Licitações e contratos

Contratações

Corporativo
Orçamento inicial

R$ 10.291.239,68

Valor contratado

R$ 6.677.936,92

Economia

R$ 3.613.302,76

Toda instituição pública deve zelar pelo uso correto dos recursos, em especial ao contratar serviços ou adquirir bens. As relações da DERSA com fornecedores e prestadores de serviço são
regidas por princípios éticos. A honestidade frente aos contratados é requisito essencial para

Travessias Litorâneas

relações saudáveis e duradouras.
Damos a todos os nossos potenciais fornecedores um tratamento justo e uniforme. Para tanto,
existem instrumentos normativos que asseguram a escolha da melhor proposta baseada em

Orçamento inicial

R$ 59.487.671,87

Valor contratado

R$ 50.423.502,41

Economia

R$ 9.064.169,46

Obras viárias

170

Orçamento inicial

R$ 10.009.637,77

Valor contratado

R$ 8.822.774,58

Economia

R$ 1.186.863,19

DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A

critérios objetivos, tais como preço, qualidade, confiabilidade e idoneidade do contratado.

Contratações 2016
Orçamento inicial

R$ 79.801.549,32

Valor contratado

R$ 65.937.213,91

Economia

R$ 13.864.335,41 (17,3%)
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