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Gestão ambiental

Responsabilidade ambiental
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A Marinas Nacionais solicitou
a licença ambiental para desassoreamento de sua bacia
aos órgãos ambientais competentes. O assoreamento é um
fenômeno natural que ocorre
pela deposição de detritos leves trazidos pelas águas do
Canal de Bertioga.
O assoreamento também
pode ser causado por ações
antrópicas, como a destruição
dos manguezais da região. Esse tipo de formação é responsável pela depuração das
águas que descem as encostas da Serra do Mar, retendo

grande parte dos sedimentos.
Os manguezais também têm
importância para regularização
do regime hídrico, melhoria da
qualidade da água e para a
proteção da fauna terrestre e
aquática.
Os sedimentos transportados
para o leito da bacia determinam a necessidade dos serviços de dragagem, para evitar a
obstrução do canal navegável.
Isso garante a manutenção do
calado mínimo para o deslocamento das embarcações.
O licenciamento envolve a
análise do volume de sedimen-

tos e o impacto sobre a fauna
marinha, entre outros aspectos.

Recursos hídricos
A Marinas Nacionais obteve a
outorga do uso de recursos hídricos para o sistema de captação de água do complexo,
fornecida pelo DAEE (Departamento de Águas e Energia
Elétrica), uma Autarquia da Secretaria de Energia, Recursos
Hídricos e Saneamento do Estado de São Paulo. A autorização é necessária, pois os recursos hídricos (águas superficiais e subterrâneas) consti-

tuem-se em bens públicos administrados e controlados pelo
Estado.
A outorga de direito de uso é
um ato administrativo pelo qual
o Poder Público faculta ao outorgado fazer uso da água por
determinado tempo, finalidade
e condição expressa no respectivo ato. Esses procedimentos
visam atender aos compromissos legais e também procuram
melhorar continuamente as práticas ambientais da Marinas
Nacionais, inclusive com vistas
à implantação da norma ISO
14.000.<

A Marinas Nacionais quer
garantir procedimentos
ambientalmente seguros para
o desassoreamento da bacia.

Apresentação

Bê-a-bá da
Gestão
Ambiental

Atracação segura

A energia elétrica
serve para melhorar a
sua qualidade de vida,
trazendo conforto e
comodidade. Faça
bom uso e ajude a
preservar as fontes de
energia do Planeta, já
que a eletricidade não
é um recurso
inesgotável.
Refrigerador:
>não abra a porta
sem necessidade ou
por tempo
prolongado;

A Marinas Nacionais possui
dois espaços operacionais diferentes, porém integrados: a
área molhada e a área seca.
Nesta edição, apresentaremos
a área molhada, lugar onde
são atracados e amarrados os
barcos e, de onde são retiradas as embarcações para os
hangares ou para a realização
de serviços de manutenção.

>no inverno, diminua
a regulagem da
temperatura;
>verifique as
borrachas de vedação
das portas. Prenda
uma folha de papel na
porta. Se ela deslizar
e sair facilmente, está
na hora de trocar as
borrachas.

Com cerca de 120 vagas,
além de poitas para veleiros, a
Marinas Nacionais oferece infraestrutura completa para atender
com comodidade o proprietário
de embarcação. O acesso aos
barcos e à área de embarque e
desembarque se faz através de
píeres flutuantes extensos.
Dotados de fornecimento de
água tratada e tomadas de ener-

Serviços

Chuveiro Elétrico:
>evite banhos
quentes demorados;
>utilize a posição
“verão” nos dias
quentes, que
economiza até 40%.

>limpe os filtros
do aparelho
periodicamente, para
melhorar a circulação
do ar e consumir
menos energia;
>regule o termostato.
O frio ou calor
máximo nem sempre
é a condição mais
confortável.<
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Condicionador de ar:
>mantenha as portas
e janelas fechadas ao
usá-lo;

gia elétrica com caixa de disjuntor (veja mais na matéria da
página 3), os píeres possuem
todas as medidas de segurança exigidas pela Capitania dos
Portos. A ampla área de estacionamento se encontra perto
dos píeres, facilitando o transporte de bagagem e a área é
guardada por seguranças 24
horas por dia.

Operação do
Travellift:
manobra com
segurança.

Para os serviços de manutenção das embarcações, a Marinas Nacionais é uma das
poucas marinas brasileiras a
oferecer os serviços do guindaste Travellift, para colocação
e retirada de embarcações de
até 48 toneladas. Usado nas
grandes marinas dos mundo,
alia segurança e velocidade na
movimentação de embarcações.
Após a retirada da água
pelo Travellift e colocado em
uma carreta de encalhe, um
trator leva o barco até os hangares ou ao departamento de
serviços. Para uma maior segurança, um sistema hidráulico é utilizado para facilitar a
manobra no pátio.
Conheça também as vagas
secas nos hangares da Marinas Nacionais. Informações
pelo telefone (13) 3305-1421.<
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Serviços

Conforto invisível
A Marinas Nacionais mudou o sistema de
distribuição de energia elétrica em seu complexo,
com vistas à gestão inteligente desse recurso, além
de proporcionar mais conforto aos usuários.

Abaixo, o transformador principal e os cinco
novos transformadores: conforto aos usuários.

A água representa cerca de
70% do peso corporal de um
ser humano adulto. Ela auxilia na
regulação da temperatura do
corpo, elimina as toxinas através da urina e da transpiração,
molda o bolo fecal, é usada intensamente no processo de respiração e faz a distribuição de
nutrientes pelos diversos órgãos do nosso corpo.
Mas não espere a sede chegar para se hidratar. Quando

A energia elétrica, um recurso esgotável, está tão presente
em nosso cotidiano, que quase não nos damos conta da
importância dela, apesar de ser
indispensável ao modo de vida
da sociedade moderna.
Para a tranqüilidade e segurança dos usuários, a Marinas
Nacionais promoveu uma reforma que, além de aumentar a
capacidade de disponibilização, possibilita a otimização do
uso da energia elétrica. “Com o
redimensionamento do sistema, as perdas na distribuição
são minimizadas”, explica Alejandro Rodrigues, administrador da Marinas Nacionais.
As mudanças contemplaram
desde o transformador de alta
voltagem, que converte a corrente de 13.800v para 220v, até
as linhas de transmissão aéreas, os postes, cinco transformadores (um para cada área
do complexo das Marinas Nacionais), chaves e cabeamentos novos.
Os usuários terão um fornecimento uniforme de energia elé-

trica, sem oscilações ou interrupções, mesmo com ocupação
máxima da Marinas Nacionais.

Ecoeficiência
A busca por uma maior eficiência no uso da energia elétrica é
importante para as metas de
implantação da gestão ambiental e certificação ISO14001. “A
Marinas Nacionais quer reforçar
o viés ecológico em suas atividades”, afirma Alejandro Rodrigues. “Ao incorporar a variável
ambiental no planejamento,
construção, manutenção e
operação do empreendimento,
a Marinas Nacionais garante a
vitalidade e a viabilidade econômica, dentro dos preceitos
do desenvolvimento sustentável”, completa.
A Marinas Nacionais fez a opção pela tarifa diferenciada de
consumo de energia elétrica,de
acordo com as horas de utilização do dia. A economia resultante da nova tarifação, apesar
do aumento de consumo previsto, ajudará a amortizar os investimentos realizados.<

Guarda vida

Beba água no mar!
ela surge já é um sinal de leve
desidratação. Urina eliminada
em pequenas quantidades ou
com tonalidade escura também são sinais de desidratação.
Nem todo líquido ingerido durante o dia precisa ser a água,

mas evite refrigerantes com
cafeína e bebidas alcoólicas, já
que eles atuam como diuréticos,
aumentando a urina e a perda
de líquidos. Os alimentos também fornecem água direta e
indiretamente.

Outras dicas são evitar a exposição ao calor e usar roupas
compatíveis, evitando o suor excessivo. No mar, na falta de água
potável, há máquinas compactas que transformam água salgada em água pura.<

