ÁREA DE MERCADO DA DHI

MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMAS
Facilitando projetos ambientalmente sustentáveis em contextos aquáticos

Nos últimos 50 anos, os seres humanos têm alterado os ecossistemas mais rápida e amplamente do que em qualquer outro
período comparável de tempo na história da raça humana. Mais de 60% dos serviços envolvendo ecossistemas no mundo,
atualmente, estão degradados ou estão sendo utilizados de maneira insustentável. Com nossa abordagem voltada para
ecossistemas, solucionamos desafios ecológicos e ambientais no mundo inteiro. Nossos serviços se estendem a vários tipos de
projetos.os quais incluem o desenvolvimento de áreas marinhas e costeiras, a exploração e produção de recursos, a gestão de
água e esgotos, bem como iniciativas de recuperação e conservação.

OS DESAFIOS

Reduzir a poluição e degradação do meio ambiente
Lidar com o impacto das mudanças climáticas sobre os ecossistemas
 Entender dados de monitoramento e modelagem para facilitar a tomada de decisões oportunas e
integrais
 Conservar e recuperar a biodiversidade em ambientes aquáticos
 Cumprir exigências/legislação ambientais cada vez mais rígidas
 Responder às preocupações crescentes da comunidade e de ONGs sobre o desenvolvimento
 Otimizar a concepção de projetos e a utilização da água para melhorar a sustentabilidade
ambiental
No Grupo DHI, adotamos uma abordagem integral à solução dos desafios do meio ambiente e dos
ecossistemas. Primeiramente buscamos entender os detalhes técnicos do desafio em questão e os
processos biológicos, físicos e químicos envolvidos. Em seguida, incorporamos os avanços
científicos e tecnológicos mais recentes em uma solução. Isto ajuda a resolver os desafios
específicos que você enfrenta dentro do contexto maior do ecossistema. Também garantimos a
sustentabilidade da solução no longo prazo, transferindo nossos conhecimentos e habilidades para
você.
 Processos envolvendo biodiversidade e ecossistemas (zonas tropicais, temperadas e subárticas)
 Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e princípios de sustentabilidade
 Aconselhamento sobre formas sustentáveis de desenvolvimento de infraestruturas e técnicas de
extração de recursos
 Opções de melhores práticas de mitigação, compensação e contrabalanço
 Modelagem numérica (incluindo modelagem ecológica, modelagem baseada em agentes e
modelagem de habitats)
 Técnicas avançadas de monitoramento
 Medidas de atenuação ambiental e técnicas de gestão voltadas para ecossistemas
 Customização de softwares (incluindo modelos e portais com bancos de dados)
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PROJETOS SÓLIDOS E AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEIS

ÁREA DE MERCADO DA DHI

Nos últimos 50 anos, os seres humanos têm alterado os ecossistemas
mais rápida e amplamente do que em qualquer outro período
comparável de tempo na história da raça humana

AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL (AIA)

GESTÃO VOLTADA PARA ECOSSISTEMAS

Para garantir a avaliação cientificamente rigorosa dos impactos em
potencial de propostas de desenvolvimento, os serviços que
oferecemos incluem:
 Estudos Ambietais preliminares
 Mapeamento de habitats e da biodiversidade
 Modelagem de habitats
 Sensoriamento remoto
 Impacto de ruídos subaquáticos
 Análises laboratoriais (produtos químicos e ecotoxicidade)
 Modelagem numérica e física
 Avaliação rápida, detalhada e estratégica de impactos ambientais
 Planos de mitigação, compensação e gestão ambiental

Oferecemos os seguintes serviços para promover uma abordagem
integral à gestão ambiental:
 Planos de Gestão Integrada (incluindo a gestão de áreas costeiras,
pantanais e bacias hidrográficas)
 Planejamento espacial marinho
 Modelagem para previsões ecológicas
 Implementação de convenções da União Europeia (como a Diretiva
-Quadro da Água, a Diretiva-Quadro Estratégia Marinha, a Diretiva
Natura 2000 e a Diretiva sobre Habitats) e convenções
internacionais (ex. CDB, Ospar e Ramsar)
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PROGRAMAS DE MONITORAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL
Para minimizar os impactos de projetos de infraestrutura marinha,
oferecemos os seguintes serviços especializados:
 Gestão proativa e adaptativa de atividades de dragagem e aterro
 Otimização de planos de dragagem e aterro
 Monitoramento da qualidade da água, aspectos hidrodinâmicos,
derramamentos de sedimentos e respostas dos ecossistemas
 Sensoriamento remoto de plumas de sedimentos em suspensão
 Modelagem para previsões futuras e previsões baseadas em dados
históricos (hindcast) de atividades de dragagem e aterro e de
condições meteo-oceanográficas
 Portal virtual com banco de dados para sintetizar os dados de
monitoramento e modelagem

SISTEMAS DE APOIO À TOMADA DE DECISÕES
Para que tomadores de decisão possam visualizar de forma simples e
efetiva processos ecológicos complexos, fornecemos:
 Sistemas de assimilação de dados e sistemas on-line de gestão de
dados (como dados de sensores da qualidade da água, dados
sobre o nível da água e sua velocidade atual)
 Sistemas operacionais de previsão (ex., nossa Previsão da
Qualidade da Água Balneária, Previsão de Enchentes e Previsão
Meteo-Oceanográfica para operações com navios)
 Sistemas operacionais de gestão ambiental (incluindo o Sistema de
Respostas a Derramamentos de Óleo, o Sistema de Otimização de
Descarga de Águas Residuais e o Sistema de Gestão Ambiental
de Dragagem)
GESTÃO DE ÁGUAS RECREATIVAS E BALNEÁRIAS
Para garantir que as autoridades locais e o público em geral possam
utilizar com segurança o ambiente marinho, oferecemos:
 Modelagem ecológica de riscos à saúde humana (incluindo
patógenos e eflorescências de algas tóxicas)
 Previsões operacionais da qualidade da água balneária

RELATOS DE CASOS

A Ligação Permanente de Fehmarnbelt está
sendo desenvolvida para conectar a região
norte da Alemanha à região leste da
Dinamarca. Realizamos as pesquisas
ambientais de fundamentação e a AIA
marinha deste grande projeto. Isto
proporcionou um embasamento sólido e
ambientalmente seguro, reduzindo a
necessidade de monitoramento futuro e
abrangendo todas as questões de
relevância para o processo de aprovação
junto às autoridades ambientais.

A refinaria da Shell em Bukom, localizada
ao largo da região sudoeste de Singapura,
precisava expandir suas instalações. Tal
expansão exigiu obras de aterro em três
ilhas para criar mais espaço físico. O
ecossistema da área, caracterizada por uma
rica diversidade de flora e fauna terrestres e
marinhas, precisava ser salvaguardada.
Tornamos isso possível por meio da
realização de um programa de
reposicionamento de corais envolvendo
mais de 3.500 colônias, além de
administrarmos proativamente as questões
ambientais das obras.

Com nossa ajuda, o município de
Copenhague conseguiu disponibilizar para
residentes locais e visitantes uma área de
lazer aquático próprio para banho no
coração da cidade. Nossa solução modelos dinâmicos, detecção precoce de
ameaças de poluição e previsões confiáveis
da qualidade da água. Esta nova, segura e
bem gerenciada área de lazer aquático tem
contribuído para aumentar o fluxo de
turistas em Copenhague.

Saiba mais sobre estes e outros relatos de casos e outros projetos na nossa biblioteca Scribd www.scribd.com/dhigroup
Contacte-nos: info@dhigroup.com
Para informações adicionais, visite: www.dhigroup.com

