Dicas de segurança na travessia

Antes do embarque
• Se a fila se prolongar além do bolsão, siga a orientação do responsável pelo órgão de trânsito local.
• Qualquer problema, dirija-se ao pessoal da
DERSA, devidamente identificado.
• Fique atento, pois a autorização e orientação para
embarque se dá por meio do auxiliar de pista.

Canais de Comunicação:

0800 77 33 711
Capitania dos Portos:
Santos: (13) 3221 3454
São Sebastião: (12) 3892 1650

Durante a travessia
ouvidoria@dersa.sp.gov.br

• Motorista e passageiro (carros e caminhões):
saia do veículo e permaneça na área exclusiva
para pedestres.

twitter.com/travessiasdersa

• Estacione corretamente: desligue o motor,
acione o freio-de-mão, mantenha o veículo
engrenado e o farol desligado.

Atenção no desembarque
• Aguarde a atracação da embarcação.
• Coloque o cinto de segurança.
• Desembarque com cuidado,
obedecendo as orientações do
marinheiro.
• Motorista: só acione o motor após
o desembarque dos pedestres.
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Ouvidoria DERSA:

• Pedestre: não fique entre os carros, permaneça
na área destinada a pessoas.

• Motociclista: desligue sua moto e permaneça
sobre a mesma para evitar quedas.
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DICAS PARA UMA TRAVESSIA TRANQUILA E SEGURA
Prioridade na fila
Para atender às prioridades determinadas por Lei,
a DERSA reserva 10% das vagas de suas embarcações. Em São Sebastião, foi adotado o número de 8
vagas por embarcação, correspondentes a 15% da
capacidade operacional média da frota, acima dos
10% exigidos por Lei.
Determinações legais para a prioridade no
embarque:
• Leis nos 10.048/00 e 10.741/03:
- idosos acima de 60 anos e portadores de necessidades especiais (apresentar documento com foto);
- gestantes (apresentar atestado médico válido);
- pessoas com criança de colo acomodada na cadeirinha, acompanhada apenas pelo responsável
(motorista).
• Lei Federal no 1283/50 e Decreto Federal
no 30.691/52: veículos de carga com identificação,
sem refrigeração e transportando produtos perecíveis (carne vermelha, frango e peixe in natura).
• Decretos-Leis n 5405/43 e 3.326/41:
transporte de correspondência e malas (correios).
os

• Lei no 9503/97 (CTB) e
Decreto Estadual
no 18.740/82:
veículos em situação
de emergência (bombeiros, ambulâncias, patrulhas e
defesa civil).

Respeite a fila da balsa
Furar a fila da balsa
está sujeito a
multa! Em caso de
desrespeito a fila,
comunique o
Órgão de Trânsito
local, único
responsável por
Lei a autuar os
infratores.

Fatores que causam interrupções e
lentidões nas Travessias

• A travessia pode ser interrompida, total ou parcialmente, em casos de:
- neblina: até que a visibilidade atinja 100m, a
balsa não pode operar;
- força de maré (subindo
ou descendo): dificulta a
navegação e a atracação;
- fortes ventos: quando
atingem 39 Km/h, a travessia é paralisada.
• O tempo de espera para embarque pode aumentar também em razão de:

Órgãos de Trânsito:
Bertioga: (13) 3319 9200
Guarujá: (13) 3355 4937
Ilhabela: (12) 3895 1530
Santos: 0800 77 19 194
São Sebastião: (12) 3892 1540

- acidentes ou obras nas rodovias de acesso ao
litoral podem provocar aumento inesperado de
movimento (a balsa não é contingência à rodovia);
- passagem de navios pelo
canal (eles têm prioridade);
• Além disso, manter a embarcação limpa e não fumar a bordo contribuem para que elas
não parem ou demorem a partir.

Faça o agendamento da travessia pela internet
e agilize sua viagem!

www.dersa.sp.gov.br
Suporte Técnico Hora Marcada (2ª a 6ª feira, das 8h30 às 20h):
(13) 3358 2743, (13) 3358 3088 ou (13) 3358 2277
e-mail: horamarcada@dersa.sp.gov.br

