
INFORMATIVO JULHO 2016
Companhia Docas do Estado de São Paulo

2 MIL EXEMPLARES DO
BOLETIM DA DRAGAGEM SÃO
DISTRIBUÍDOS EM SANTOS

CODESP REGISTRA AVISTAMENTOS DE
TARTARUGAS NO CANAL DO PORTO

O Boletim Informativo das obras de Draga-
gem de Manutenção é produzido no 
âmbito do Programa de Comunicação 
Social do empreendimento e visa abastecer 
os diversos públicos da Codesp com infor-
mações sobre os objetivos, as etapas e os 
desdobramentos das obras. 
A última edição do informativo teve uma 
tiragem de 2 mil exemplares, distribuídos 
ao poder público municipal, entidades 
sociais (associações e sindicatos), lideran-
ças comunitárias, moradores e comercian-
tes da Ponta da Praia.
Uma pesquisa de opinião sobre a draga-
gem, realizada no início do ano no bairro 
Ponta da Praia, apontou a falta de conheci-
mento e a necessidade de divulgação de 

A Companhia Docas do Estado de São Paulo 
(Codesp) realiza o monitoramento de que-
lônios no canal do estuário do Porto de 
Santos semanalmente. A atividade visa 
quantificar a frequência de ocorrência de 
tartarugas em quatro pontos de observa-
ção distribuídos ao longo do sistema estua-
rino de Santos.
O monitoramento faz parte do Plano Básico 
Ambiental da Obras de Dragagem de Ma-
nutenção e é realizado por técnicos da em-
presa Tetra Tech a bordo de uma embarca-
ção que percorre os pontos de verificação 
na entrada do canal e em seu interior.
Os resultados obtidos indicam a presença 
frequente de tartarugas no Estuário de 
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informações claras e objetivas acerca dos 
processos de dragagem.
O material traz matérias com informações 
sobre a necessidade da dragagem de ma-
nutenção para o desenvolvimento do Porto 
de Santos, os programas de monitoramen-
to ambiental e dados de contato da ouvido-
ria do Porto de Santos.

Santos. Segundo os técnicos responsáveis 
pela execução do monitoramento, a draga-
gem do Porto de Santos não afeta a pre-
sença de tartarugas na região, sendo a 
pesca irregular ainda a maior ameaça à 
espécie.
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