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RESUMO 
 
            As infraestruturas portuárias são elementos fundamentais para o 
desenvolvimento econômico dos países. No caso do Brasil, essa relevância é 
acrescida, tanto pelas condições naturais do seu território, como pelo crescente 
desenvolvimento que o comércio exterior vem demonstrando. Esse crescimento 
reflete-se ainda na forma como os navios vem aumentando o seu volume e as suas 
dimensões, fazendo com que os portos tenham que se adaptar, aumentando o 
calado dos seus berços e plataformas de atracação. A dragagem é o processo 
utilizado para efetuar o aumento das margens e da profundidade e esse processo 
tem consequências no meio ambiente, tornando importante a tomada de medidas 
que previnam e protejam o meio ambiente, reduzindo os seus efeitos 
socioambientais.   
 
Palavras-Chaves: Dragagem portuária. Gestão sócioambiental. Eficiência logística 

 
ABSTRACT 

 
            The port infrastructure is key to the economic development of countries. In 
Brazil, this relevance is increased both by natural conditions of its territory, as the 
growing development that foreign trade has demonstrated. This growth is further 
reflected in the way the vessels has increased their volume and their dimensions, so 
that the ports have to adapt, increasing the draft of their cradles and docking 
platforms. Dredging is the process used to make the increase in margins and depth 
and this process has consequences on the environment, making it important to take 
measures to prevent and protect the environment by reducing their environmental 
effects. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A atividade portuária é um setor importante para o crescimento econômico do 

Brasil, desde o evento da abertura dos portos brasileiros ao comércio com as 

nações amigas do então Império português, no ano de 1808. Esse aspecto é tão 

mais importante quando se sabe da dimensão geográfica do país, uma dimensão 

continental e com uma linha litorânea com quase 8 mil Km de extensão. A abertura 

dos portos teve o seu reflexo no surgimento de centros urbanos e, simultaneamente, 

foi criada uma relação entre o porto, a cidade e a região, possibilitando um 

desenvolvimento conjunto, seja dos ambientes externos como internos, em 

diferentes áreas.  

Com o consequente desenvolvimento, surgem também os impactos 

ambientais decorrentes desse fator o que levou a que esses aspectos fossem 

incluídos na elaboração da Lei de Modernização dos Portos, procurando uma 

conciliação entre a atividade portuária e o desenvolvimento social, estendendo essa 

conciliação à proteção e preservação do meio ambiente.  

A dragagem é, dentre as diversas atividades que são executadas nas 

infraestruturas portuárias, das que maior impacto causa quando se pensa em meio 

ambiente e preservação das espécies, pelo que a elaboração de diretrizes 

relacionadas com essa atividade representa um passo em frente em termos de 

gestão sócio ambiental, pela relevância que adquire, não só em termos da 

importância que essa atividade tem para a competitividade dos serviços portuários 

como também para a qualidade de vida das populações adjacentes à infraestrutura 

portuária. 

Este artigo tem o objetivo de identificar quais as vantagens e limitações, sob 

o ponto de vista sócio ambiental que podem ser observadas, partindo de uma 

revisão da literatura, no processo de dragagem no porto de Santos. 

Como objetivos específicos propõe-se comparar o pensamento/visão dos 

autores, identificar a congruência no posicionamento dos diferentes autores em 

relação às vantagens e limitações no processo de dragagem no Porto de Santos. 

Visando atingir os objetivos definidos foi utilizada uma metodologia 

exploratória, de cunho qualitativo, usando a pesquisa bibliográfica como método 



 

 

para a abordagem das temáticas relacionadas com a dragagem portuária, gestão 

socioambiental e eficiência logística.  

 

2 Revisão da Literatura 

 

As temáticas que sustentam o presente estudo contemplam eixos teóricos 

sobre dragagem portuária, eficiência logística e gestão socioambiental.  

 

2.1 Dragagem Portuária 

 

A dragagem dos portos é uma atividade antiga, sendo possível encontrar 

referências à mesma ainda antes da era cristã, com registros da construção de 

canais na antiga Grécia, China e Babilônia onde era efetuada a dragagem. Já na 

Europa, a menção à utilização da dragagem está relacionada com os italianos, 

considerados como os pioneiros neste tipo de tarefa que viria posteriormente a ser 

dominada pelos holandeses (TORRES, 2000).  

A dragagem, nos esclarecimentos de Borgo Filho (2008, p. 205) é efetuada 

com determinados objetivos, como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado a partir de Borgo Filho (2008) 

 

Obtenção de material submerso que depois 

será utilizado para a construção de aterros 

Aquisição de material submerso decorrente 

do seu valor comercial 

Construção de barragens e diques 

Aumento da profundidade da água 



 

 

Durante o processo de dragagem são efetuadas operações diversas, onde se 

inclui a limpeza, a remoção, a desobstrução, o derrocamento ou a escavação de 

material existente no fundo dos mares, rios, baías, canais e lagos, bem como a 

remoção de rochas e sedimentos que posteriormente deverão ser lançados em 

locais apropriados para o despejo (BRASIL, 2007).  

Para Sá (2008), as atividades de dragagem no Brasil tiveram o seu início 

aquando da implantação da Lei nº 1.746, quando em 1869 a assim denominada Lei 

Fundamental das Concessões Portuárias tinha o propósito da implantação de portos 

organizados, dotando-os com estruturas para cargas e descargas de mercadorias, 

bem como o seu armazenamento, a fiscalização dessas atividades e o combate às 

importações e exportações clandestinas oriundas da Europa e da Ásia, onde se 

incluía também o tráfico de escravos.  

No mesmo direcionamento de Sá, Almeida (2004) reforça que a localização 

dos portos, que acontecia principalmente em estuários e em embocaduras de rios, 

favorecia o acúmulo de areia, mas naquela época não se prestava atenção aos 

eventuais problemas decorrentes do assoreamento, em função da pequena 

dimensão do calado das embarcações que eram ancoradas nesses portos.  

Com o passar do tempo e devido ao aumento gradual no tamanho dos navios 

que movimentam cargas em todo o mundo, as administrações portuárias sentiram 

necessidade de investir em novos cais para atracação e também de dragar esses 

locais de uma forma quase constante, já que essas vias acabaram por se tornar 

fundamentais para o desenvolvimento do país no geral e das cidades portuárias em 

particular.  

Importar refere que os navios atuais apresentam a capacidade de transportar 

cerca de 10 vezes mais volume de carga do que há 50 anos e, além disso, o 

movimento portuário decorrente da expansão do comércio também aumentou e 

esses são aspectos que, na questão portuária, representam um dos maiores 

gargalos, uma vez que a profundidade dos portos está relacionada, diretamente, 

com a capacidade de movimentar navios mais modernos, com maior calado, pelo 

que a dragagem acaba influenciando a capacidade de movimentação dos portos 

(BRITO, 2010).  

Nesse sentido, pode se considerar a dragagem portuária como um aspecto 

necessário para o aumento da competitividade dos portos, no entanto há que 



 

 

salientar que a mesma influencia e gera uma série de consequências com impactos 

positivos e negativos sobre o meio ambiente, exigindo assim que os materiais 

resultantes da dragagem sejam monitorados para posterior disposição em áreas 

devidamente preparadas para tal.  

Em virtude desta situação, em 2007 foi instituído o Programa Nacional de 

Dragagem Portuária e Hidroviária (PND), com as principais finalidades de atuar em 

diferentes áreas, conforme ilustra a figura 1, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Principais finalidades do PND 

Fonte: Elaborado a partir de Brito (2010) 

 

A implantação deste programa resulta de uma série de razões como sejam o 

assoreamento gradativo e progressivo dos portos, a evolução que a movimentação 

de cargas vem apresentando devido aos efeitos da globalização, o aumento das 

dimensões dos navios bem como do seu porte e o necessário incremento da 

segurança da navegação (BRITO, 2010). 

 

2.2 Eficiência Logística 

 

A globalização da economia mundial e a cada vez maior procura pela 

qualidade e maior produtividade de um modo geral impõe, aos diferentes países a 

 

Principais 

finalidades do PND 

Assegurar que a gestão financeira, econômica e 
ambiental seja efetuada, de forma eficaz, por 
meio da fiscalização e da aprovação de 
programas de dragagem e de investimentos, de 
estruturação da gestão ambiental dos portos e 
ainda, do direcionamento de recursos que 
sejam arrecadados pelas vias tarifárias das 
Companhias Docas.  

 

O estabelecimento de prioridades de dragagem 

visando a ampliação, através da fixação da sua 

profundidade e outro tipo de condições que 

devem ser incluídas nos projetos básicos de 

dragagem. 



 

 

necessidade de uma aproximação que permita a complementaridade das suas 

economias, bem como a utilização de meios mais eficientes, visando o aumento da 

competitividade dos seus produtos nos mercados internacionais. Mas não basta ter 

o produto ou a matéria-prima, é necessário fazê-lo chegar até onde é necessário, o 

mais economicamente possível, é aí que a logística desempenha um papel decisivo. 

Originalmente, a logística aparece relacionada com a atividade militar ainda 

no tempo das guerras napoleônicas, quando o Barão de Jomini (1779-1869), general 

francês do exército de Napoleão se referiu a ela como sendo “a arte prática de 

movimentar os exércitos” (RODRIGUES, 2010, p. 123).  

Olhando ao progresso da logística, pode dizer-se que ela sempre esteve 

presente no nosso dia-a-dia, foi evoluindo e que hoje se relaciona com a operação 

de um sistema adequado na provisão e geração de fluxos de materiais e 

informações de uma operação, projeto ou negócio (RAZZOLINI FILHO, 2006). 

Ao decompor a palavra, etimologicamente, entende-se que logística deriva do 

“logístikos”, do qual derivou o termo “logisticus” e que significa “calcular” (HARA, 

2005). Mas a grande importância que hoje é dada à logística, teve a sua origem 

durante a Segunda Guerra Mundial, onde era usada para abastecimentos de tropas 

nos campos de batalha, o mais eficientemente possível, fazer deslocar tropas e 

também suprimentos, tais como munições e mantimentos (KAUFMANN, 2009). 

Nessa vertente, Novaes (2007) esclarece que: 

  

Na sua origem, o conceito de logística estava essencialmente ligado às 
operações militares. Ao decidir avançar as suas tropas seguindo uma 
determinada estratégia militar, os generais precisavam ter, sob suas ordens, 
uma equipe que providenciasse o deslocamento, na hora certa, de munição, 
viveres, equipamentos e socorro médico para o campo de batalha 
(NOVAES, 2007, p. 31). 

 

Com a globalização e o crescimento do comércio internacional e a relevância 

cada vez maior com que as empresas vão priorizando o comércio exterior, a 

logística passou a ser fundamental nos negócios realizados em nível global, já que o 

mercado é compreendido como fornecedor e cliente. Atualmente a logística tem uma 

aplicação mais dinâmica e global, abrangendo áreas como o gerenciamento da 

informação, o processamento de pedidos de clientes, distribuição, embalagem, 

oferecendo vantagens competitivas (RODRIGUES, 2010). 



 

 

Entretanto, o Brasil apresenta deficiências nas infraestruturas de transporte, 

armazenagem e distribuição, quando comparado com os países desenvolvidos, 

porém o setor logístico desempenha um papel importante na economia brasileira e o 

crescimento da atividade de logística no Brasil começou há pouco mais de uma 

década (BARAT, 2009). 

 

Os portos representam importantes equipamentos dentro da estrutura de 
circulação dos territórios e constituem elementos considerados prioritários 
do sistema de transporte de um país. [...] articulam os caminhos terrestres 
com os aquáticos, sendo ambos fundamentais para a mobilidade das 
pessoas e considerado por muitos autores como a chave para o seu 
desenvolvimento. [...] São, portanto, espaços altamente estratégicos no 
mundo cada vez mais globalizado da atualidade da atualidade (MORAES, 
2004, p. 1). 

 

No Brasil é possível observar-se um crescimento enorme no fluxo de cargas 

e descargas de produtos, contudo, apesar deste aumento de cargas e descargas 

nos portos brasileiros, a participação brasileira no cenário mundial neste setor é 

quase inexistente, representando menos de um por cento do valor que é 

comercializado a nível mundial. 

Um dos maiores problemas e que contribui para esta situação, se dá com os 

gargalos logísticos e infraestruturais os quais que impedem que esta atividade da 

economia brasileira seja ainda mais eficiente. Existe, portanto, a necessidade de 

ampliar e modernizar as infraestruturas e a logística portuária nacional, tendo em 

vista a grande extensão territorial costeira que o Brasil possuí, com mais de 8 mil 

Kms (CASTRO JÚNIOR, 2009). 

São vários os entraves e obstáculos que afetam os portos brasileiros e, mais 

diretamente, o Porto de Santos. Assim, foi efetuado um levantamento pelo Instituto 

de Logística e Supply Chain (ILOS, 2013) que apontava entre os principais 

problemas os aspectos relacionados com as exigências burocráticas, exagerada 

quantidade de documentos que aumentava o tempo de liberação de embarque; 

saturação do porto com extensas filas de caminhões para descarregar mercadoria; 

os acessos rodoviários; o custo portuário; a armazenagem; o tempo de liberação de 

cargas; gastos com demurrage; acessos ferroviários; o calado do porto, etc.  

Dentre estes insumos é possível indicar os berços de atracação, os 

armazéns, os equipamentos disponíveis, as áreas de estoque para contêineres, a 



 

 

profundidade dos canais de acesso dos berços, como aspectos a considerar quando 

se pensa em eficiência nos serviços portuários (ACOSTA, 2008).  

A procura para encontrar soluções que permitam potenciar a eficiência 

logística portuária não é de agora, ainda que tenha sido a partir dos anos 90 o início 

das atribuições de relevância dessa matéria, tornando a eficiência portuária e a sua 

produtividade uma área de constante estudo para os pesquisadores (ACOSTA, 

2008).  

A logística moderna visa a incorporação de uma série de elementos que 

permitam torná-la mais eficiente. Dentre esses elementos podem ser considerados o 

cumprimento integral dos prazos previamente acordados ao longo de toda a cadeia 

de suprimentos, a otimização dos processos na sua globalidade e que envolve a 

racionalização dos mesmos e a redução de custos em todos os níveis da referida 

cadeia; conseguir preencher todas as necessidades do cliente, mantendo um 

elevado nível de serviço prestado (NOVAES, 2007).  

O estabelecimento de vantagens competitivas no mercado internacional é 

importante pelo que a redução dos custos e do tempo necessário para o 

deslocamento, tanto de matérias primas como de produtos acabados é a base que 

permite aumentar as trocas e o ganho da eficiência, em todos os níveis da cadeia 

logística (VIANNA JUNIOR, 2009).  

Visando o aumento da eficiência logística nos portos em geral e no porto de 

Santos em particular foram tomadas algumas medidas com o objetivo de minimizar 

os problemas causados pelos gargalos logísticos. Prova disso é o Plano de Ação 

Integrada 2015 (PAINEL LOGÍSTICO, 2015) cujo objetivo é minimizar os impactos 

no trânsito que são causados pelos caminhões direcionados ao porto de Santos.  

Uma estratégia já adotada no início de 2014, quando passou a ser exigido o 

agendamento das chegadas para poder descarregar a produção, minimizando o 

tempo de espera dos caminhões tanto na estrada, como no momento da descarga 

dos produtos. Adicionalmente, este agendamento permitiu uma redução no custo 

dos fretes, tornando o processo logístico mais competitivo e a diminuição dos 

gargalos (CNT, 2014).  

 

2.3 Gestão Socioambiental 

 



 

 

O desenvolvimento global associada à facilidade de comunicação levou a que 

a questão da gestão socioambiental deixasse de ser vista como um problema local 

ou passando a ser considerada uma matéria de interesse global.  

No entender de Carrieri et al. (2002, p. 73) 

 

[...] a globalização da questão ambiental fez com que a preocupação 
existente em relação a esta matéria fosse transposta de uma questão local 
para a satisfação de critérios definidos internacionalmente, modificando a 
forma como as empresas e as organizações lidam com esta temática.  

 

O fato das instalações portuárias apresentarem um perfil que influencia nas 

transformações territoriais, de uma forma ampla, leva também a que as atividades 

portuárias originem diversos conflitos ambientais, pelo que o estabelecimento de 

uma agenda ambiental portuária é um passo na promoção de uma gestão que 

permita uma ligação entre os atores locais e a infraestrutura portuária.  

A gestão ambiental, enquanto conceito é caracterizada como um conjunto de 

diretrizes e atividades, tanto operacionais como administrativas, onde se incluem a 

direção, o controle, o planejamento, a alocação de recursos, bem como outras ações 

que são realizadas com o objetivo de impactar positivamente o meio ambiente. Esse 

impacto é traduzido na redução ou eliminação de problemas ou danos que sejam 

causados pela ação do indivíduo ou ainda, evitando que esses problemas possam 

surgir (BARBIERI, 2007).  

Asmus e Kitzmann (2006) consideram que a gestão ambiental engloba um 

conjunto de programas e práticas administrativas que são direcionados para a 

proteção do ambiente, acrescentando que essa proteção se estende à saúde e 

segurança dos trabalhadores, dos usuários e da comunidade em geral.  

Essa foi a forma encontrada para enfrentar diferentes problemas ambientais 

causados pela ação humana, entre os quais se pode mencionar a poluição, a 

degradação da qualidade do ambiente e que, de forma direta ou direta, acaba por 

prejudicar os recursos naturais, a qualidade de vida das populações e as atividades 

socioeconômicas (BARBIERI, 2007).  

A gestão ambiental surge assim como uma forma de encontrar um equilíbrio, 

transformando-se em um processo de mediação dos diferentes interesses e conflitos 

existentes entre os vários intervenientes na sociedade, no caso a comunidade, o 

poder público e as instituições, todos eles agindo sobre o meio natural e físico. Essa 



 

 

gestão procura interferir, definindo, construindo e redefinindo a forma como todos 

eles alteram a qualidade do meio ambiente, procurando distribuir de forma 

equilibrada os custos e benefícios das suas ações (THEODORO, 2005). 

A incorporação destas ideias à atividade portuária resulta da inclusão de 

aspectos relacionados à preservação ambiental e à responsabilização social 

enquanto fator de vantagem competitiva sustentável na então denominada Lei de 

Modernização dos Portos, datada de 1993, apresentando assim o conceito de 

gestão ambiental portuária (ROCHE, 2008).  Ainda segundo este autor, a 

implantação destas medidas e sua colocação em prática com a intenção de prevenir 

a eclosão de problemas ambientais apresentam pontos positivos tanto no aspecto 

econômico como no aspecto ético, melhorando assim a imagem de quem adota 

essas medidas perante o público e outros atores que estejam envolvidos com o 

empreendimento.  

Importa considerar a gestão ambiental como um aspecto que permite agregar 

competitividade e valor aos produtos, ainda que exija também uma requalificação de 

processos e de rotinas, mudanças estruturais e que no caso dos portos, 

possibilitando adicionar a essa atividade um aspecto mais competitivo, em função do 

aumento das vias de escoamento e da recepção de cargas, mas com benefícios 

socioambientais (ASMUS; KITZMANN, 2006).  

A gestão ambiental portuária permite que se desenvolvam ações, de forma 

sustentada, com resultados que possam causar menor impacto na biodiversidade 

existente no meio ambiente portuário e que, por extensão, se refletem também na 

sociedade. Assim, algumas das medidas que podem ser tomadas decorrentes da 

gestão ambiental portuária estão relacionadas com algumas ações, conforme mostra 

o quadro1: 

Quadro 1 - Medidas decorrentes da Gestão ambiental Portuária 
 
 
 
 
Medidas decorrentes 
da Gestão ambiental 

Portuária 
 
 

Identificação, catalogação e monitoramento da fauna e flora que se 
encontra presente na área portuária, visando a proteção dos 
ecossistemas, permitindo que os mesmos possam ser compatíveis 
com as atividades portuárias, preservando o equilíbrio ambiental. 

Identificação e monitoramento das áreas que são sensíveis à 
atividade portuária, permitindo a sua preservação. 

A prevenção, controle e diminuição da poluição da água, do solo e 
do ar resultante de substâncias nocivas causadas pela atividade 
portuária. 

Fonte: Elaborado a partir de Codesp (2008). 



 

 

3 Materiais e Métodos 

 

Visando atingir os objetivos, foi efetuada uma pesquisa exploratória, de cunho 

qualitativo, utilizando o método de pesquisa bibliográfica. Para tanto foram eleitos 

alguns autores que ajudam a identificar as opiniões confluentes dos mesmos, em 

relação às vantagens e às limitações do processo de dragagem, na vertente da 

gestão socioambiental, no que ao Porto de Santos diz respeito, como Castro (2012), 

Torres (2000), Porto e Teixeira (2002) e, CODESP (2012, 2008). 

Como locus da pesquisa foi escolhido o Porto de Santos por este ser um dos 

mais importantes da América Latina, em função do volume de movimentação de 

comércio exterior (CODESP, 2012). 

 

3.1 Resultados e Discussões 

 

Os aspectos ambientais relacionados com a atividade portuária foram 

incrementados com novos critérios e princípios destinados a preservarem o meio 

ambiente e em particular, as águas do oceano pelo que a forma como é efetuado o 

processo de dragagem, sobretudo aquela direcionada à recuperação ambiental 

apresenta-se como necessária (CASTRO, 2012).  

Por ser considerada uma atividade potencialmente modificadora do meio 

ambiente, os portos foram dotados da necessidade de apresentarem licenciamentos 

ambientais e, por estarem associados a essa atividade, também os serviços e obras 

de dragagem portuária devem estar sujeitos a seguir determinados procedimentos e 

diretrizes visando a prevenção, a diminuição e ações compensatórias de eventuais 

danos que venham a ser causados ao meio ambiente, pela sua efetivação e a 

dragagem pode, tal como já mencionado, impactar de forma positiva e negativa no 

contexto socioambiental.  

 

Quadro 2 –  Confluência das vantagens e limitações do processo de dragagem no porto de Santos 

Autor Vantagens Limitações 

Castro (2012) 

1 Recuperação de áreas 

degradadas, desobstrução de 

estuários e leitos assoreados, 

permitindo o escoamento de 

águas e prevenindo e evitando 

enchentes; 2 extração de 

1 Perturbações na ecologia 

costeira e marinha; impactos na 

qualidade do ar, do som, da 

paisagem e das atividades de 

caráter social.  



 

 

minérios importantes para o 

crescimento econômico do 

país; fundamental para a 

segurança da navegação, 

aumento da capacidade de 

movimentação de cargas, 

geração de divisas e de 

negócio.  

Torres (2000) 

Aprofundamento dos canais de 

acesso ao porto, permitindo a 

entrada de navios de maior 

porte, aumentando a 

competitividade; realização de 

ações de sensibilização e 

educação ambiental junto da 

comunidade local.  

Afetar ou eliminar habitats e 

organismos em função da ação 

mecânica decorrente da 

dragagem; movimentação de 

produtos contaminantes e 

nutrientes que alteram a 

qualidade da água e a química 

global da água.  

Porto e Teixeira (2002) 

Aumento da capacidade de 

acolhimento de navios com 

maior calado. 

Alterações das condições 

hidráulicas do escoamento, 

podendo alterar o padrão de 

circulação e mistura da água, 

da salinidade, da turbidez, etc.; 

poluição e alteração da 

qualidade da água devido a 

substâncias tóxicas existentes 

no material de dragagem; 

impacto direto sobre habitats da 

fauna aquática, influenciando a 

pesca na região.  

Fonte: Elaboração a partir de Castro (2012); Torres (2000) Porto e Teixeira (2002) 

 

As informações ilustradas no Quadro 1 permitem verificar confluência nos 

autores, no que diz respeito à importância das operações de dragagem em relação 

ao aumento do calado dos cais de atracação e acesso ao Porto de Santos, na 

expectativa de aumentar a capacidade de receber navios de maior porte e dessa 

forma, é possível o aumento principalmente da competitividade do porto de Santos e 

por consequência, da região beneficiando a sociedade.  

Nas limitações relacionadas com os processos de dragagem, os pontos 

comuns são as alterações das condições dos habitats naturais, podendo contribuir 

para a sua eliminação ou prejuízo da fauna e flora locais, bem como na questão da 

poluição da água e da qualidade do ar, com impactos diretos sobre a qualidade de 

vida da população residente.  

 

 



 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Verifica-se que, embora a atividade portuária apresente um papel fulcral no 

desenvolvimento econômico de uma região e do país, a mesma não pode ser alheia 

ás questões sócio ambientais, pelo que a adoção de medidas tendentes à proteção 

do ambiente, prevenção de catástrofes ambientais e preservação da qualidade de 

vida e do ambiente, deve caminhar junto com o progresso.  

Nesse sentido, foram implementadas diretrizes e medidas tendentes a 

controlar e definir as atividades portuárias que exercem um impacto direto sobre o 

meio ambiente, como é o caso da dragagem e que, por meio da gestão 

socioambiental permite evitar ou diminuir os riscos de acidentes ambientais e 

ecológicos, preservando o meio ambiente e a qualidade de vida.  
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