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CODESP MONITORA
QUALIDADE DO PESCADO
NA ÁREA DE DESCARTE
O Programa de Monitoramento Ambiental
do Polígono de Disposição Oceânica (PDO)
é realizado pela Codesp e integra o Plano
Básico Ambiental da Dragagem de Manutenção. O objetivo do programa é detectar
possíveis alterações na qualidade do ambiente na área de descarte de materiais
dragados, identiﬁcando possíveis impactos
sobre os organismos aquáticos e os processos ecológicos locais.

As análises químicas são realizadas no pescado que é coletado no PDO e adjacências,
identiﬁcando a presença de metais e compostos orgânicos em seus tecidos. A coleta
das amostras dura cerca de 30 minutos e é
realizada em embarcação equipada com
rede de arrasto duplo com 7 metros de
abertura. O monitoramento tem frequência semestral e são consideradas seis áreas
de amostragem.
O programa fornece, além de dados sobre a
qualidade do sedimento descartado e do
pescado, os subsídios técnicos para gerenciamento ambiental das atividades de dragagem, a ﬁm de minimizar eventuais danos ao
ambiente. No ano de 2016, os resultados das
análises realizadas em laboratório não apresentaram contaminação nos tecidos do pescado, demonstrando que o sedimento descartado no PDO não apresentou riscos aos
organismos aquáticos que vivem no local.

MERGULHADORES
RECUPERAM ESTRUTURAS
Os mergulhadores das obras de Recuperação
e Reforço Estrutural do Cais dos Armazéns
12A ao 23 exercem papel fundamental no
empreendimento. São eles os responsáveis
pela recuperação das estacas de sustentação
e lajes avariadas, realizando as operações de
mergulho ao longo da extensão da obra.

devem ser adotados em relação ao meio
ambiente para impedir eventuais impactos,
e esclarecendo como são os programas ambientais e como devem ser executados. O
objetivo é proporcionar aos trabalhadores
instruções para que possam interagir e participar da gestão ambiental da obra.

O procedimento é realizado por meio de
diferentes tratamentos para restauração das
estacas e lajes, variando de acordo com o
grau do dano sofrido pela estrutura: retirada
do material daniﬁcado, recomposição e nova
ligação da estaca com a laje, quando necessário.
A Codesp orienta os trabalhadores da obra
no cais, através do Programa de Educação
Ambiental, quanto aos procedimentos que

A realização do Programa de Comunicação Social é uma medida de compensação exigida pelo licenciamento ambiental federal,
conduzido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

GOVERNO
FEDERAL

