INFORMATIVO
Companhia Docas do Estado de São Paulo

PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
PROMOVE AÇÕES JUNTO
À REDE DE PROJETOS
O Programa de Educação Ambiental (PEA) das obras de dragagem do
Porto de Santos vem realizando um
trabalho de construção participativa e sustentável de projetos comunitários em Santa Cruz dos Navegantes, no Guarujá.
A REDE Santa Cruz dos Navegantes
foi criada a partir das ações promovidas pelo PEA e vem recebendo
apoio da Codesp no sentido de estimular e orientar o desenvolvimento das ações empreendedoras e
projetos sociais que partem da
comunidade local.
No mês de dezembro, as atividades do PEA
estiveram voltadas para a formação técnica
e cultural de jovens e adultos, com a oferta
de oﬁcinas de audiovisual e cursos de artesanato; apoio às iniciativas e projetos
comunitários, com a promoção dos conceitos de economia solidária através de pales-

tras sobre turismo de base comunitária e
empreendedorismo; e organização de eventos que possibilitem a divulgação e comercialização dos bens e serviços oferecidos pelos
indivíduos da comunidade, com a realização
da II Feira de Economia Solidária da REDE.

CODESP CONCLUI OBRA NO CAIS
ENTRE OS ARMAZÉNS 12A E 23
O projeto de reforço realizou o fortalecimento da estrutura de 1700 metros de cais
da região de Outeirinhos, na margem direita do porto. Para cada berço, foram implantadas colunas de jet-grouting (feitas de
cimento com perﬁl metálico), blocos de
ancoragem e estacas. Além da recuperação
das estruturas de concretos existentes,
como a laje do cais e as estacas.
As obras de Recuperação e Reforço Estrutural
do Cais dos Armazéns 12A ao 23 será encerrada no ﬁnal de janeiro. A cerimônia de encerramento será no dia 2 de fevereiro e contará
com a presença do Ministro dos Transportes,
Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella.
A obra foi executada para garantir o equilíbrio do conjunto cais, estacas e solo durante a dragagem de aprofundamento. Para
isso, foram necessárias obras de melhoria e
recuperação das estruturas, uma vez que
as antigas não seriam suﬁcientes para estabilizar os berços com a profundidade de 15
metros, além de obras adicionais de estabilização e recuperação.

A obra teve início em outubro de 2014 e a
Companhia Docas do Estado de São Paulo
(Codesp), de acordo com a legislação ambiental e por determinação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), estabeleceu
os seguintes programas ambientais: Programa Ambiental da Construção, Programa de
Comunicação Social, Programa de Educação
Ambiental e Programa de Monitoramento
da Qualidade da Água. Os resultados de
todos os monitoramentos apontam que,
durante a implantação do empreendimento, não houve registro de acidentes ou
danos ambientais relacionados à obra.

OBRA DA PERIMETRAL CONTA COM
MONITORAMENTO ARQUEOLÓGICO

As obras de melhoria do sistema viário da
margem direita do Porto de Santos, no
trecho entre o Canal 4 e a Ponta da Praia,
ocorrem em uma extensão de cerca de 3
km, iniciando no bairro do Macuco e se
estendendo até o Corredor de Exportação.
O empreendimento pretende tornar mais
eﬁciente o ﬂuxo de transporte rodoferroviário para escoamento de cargas no Porto
de Santos, atender às necessidades do tráfego de veículos em função do aumento da
movimentação de cargas, promover a
segregação entre a circulação de pedestres
e veículos e aumentar a segurança dos
pedestres na área interna do porto.
O Plano Básico Ambiental da obra é uma
condicionante do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama) para a concessão de
licença ambiental e prevê o desenvolvimento e implementação de diversos programas, incluindo o Programa de Gestão
Estratégica do Patrimônio Arqueológico,
que consiste em realizar os levantamentos

e estudos previstos na etapa de prospecção
e avaliação do patrimônio arqueológico,
histórico e cultural existente na área de
inﬂuência do empreendimento; atender a
legislação vigente no que se refere à proteção e intervenção junto a este patrimônio;
identiﬁcar e caracterizar as diversas culturas que ocuparam a região da escavação,
buscando suas dimensões espaciais e cronológicas, assim como sua inserção em
contextos arqueológicos, históricos e culturais; fomentar a inclusão social da “arqueoinformação” gerada, fornecendo subsídios técnicos e cientíﬁcos para a formulação de políticas públicas relacionadas com
o patrimônio arqueológico.
A equipe de proﬁssionais que realiza este
monitoramento acompanha todas as atividades de escavação da obra, coletando
peças e fragmentos de possível interesse
arqueológico. Desde o início da obra, foram
coletados cerca de 1640 fragmentos, que
ainda serão analisados para veriﬁcação da
relevância histórica.
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