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Resumo 
 
 

Este trabalho visou estudar a importância da obra de aprofundamento do canal de 
acesso ao Porto de Santos para possibilitar que navios com maiores calados 
pudessem realizar suas escalas para descarga e carregamento de mercadorias com 
segurança, em resposta ao crescimento da demanda mundial de exportações e 
importações, considerando-se que o comércio marítimo ocupa principalmente o modal 
marítimo, sendo de fundamental importância ao desenvolvimento do país. 

O monitoramento da área de descarte e adjacências é algo inédito, tanto para o porto 
como para os órgãos ambientais e foi exigência da CETESB para permitir a atividade 
da dragagem, foi denominado o Polígono de Disposição Oceânica – PDO e dividido 
em dois setores. O de Uso Controlado – SUC – constituído por oito quadrículas de 
disposição (Q-1 a Q-8) com potencial equivalente de transporte dos sedimentos 
lançados, sendo destinado a materiais de dragagem de melhor qualidade e, o Setor 
de Uso Restrito – SUR – constituído por duas quadrículas de disposição (Q-9 e Q -
10) situadas em local onde as características oceanográficas sejam mais favoráveis à 
menor exposição da biota aquática aos sedimentos lançados na coluna d’água, ou 
seja, em setores onde a modelagem matemática e as características do fundo 
oceânico demonstraram que o transporte de sedimentos apresenta menor risco de 
atingir o litoral e a Zona de Amortecimento do Parque Estadual Marinho da Laje de 
Santos, sendo, desta forma, destinado a materiais dragados de qualidade inferior. O 
volume mensal máximo de sedimento de qualidade inferior a ser disposto nas 
quadrículas Q-9 e Q-10 é de 300.000m³ de material dragado. 

Neste trabalho verificou-se fatores positivos e negativos decorrentes da atividade de 
dragagem, apresentando os procedimentos necessários ao controle ambiental das 
operações a partir de um planejamento que responda pelo modelo de gestão do 
processo, metodologia de escavação, destinação do material dragado, as formas de 
monitoramento da fauna, flora, qualidade da água, mitigações e compensações 
necessárias para que a atividade possa ser reconhecidamente não agressora do meio 
ambiente, fator imprescindível e indissociável ao sucesso da produção da atividade 
portuária.  

As operações   de   dragagem, sob   responsabilidade   da COPAPE Importadora e 
Armazenadora de Granéis Líquidos S/A, que foram iniciadas no dia 29 de novembro 
de 2012, com a draga Hang Jun 5001, sendo encerradas no dia 07 de janeiro de 2013, 
tendo sido dragado um total de 50.000 m³ de sedimentos. 
 

Palavras Chave: 

calado; profundidade do porto; dragagem; navegação; atividade portuária; controle 

ambiental. 
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ABSTRACT 
 
 

This work aimed to study the importance of deepening work of the access channel to 
the Port of Santos to enable ships with greater drafts could perform their scales for 
unloading and loading safely goods in response to the growing global demand for 
exports and imports, considering that maritime trade mainly occupies the maritime 
shipping, it is of fundamental importance to the development of the country. 

The monitoring of the disposal area and adjacencies is inedited both for the port as for 
environmental agencies and was exigency of CETESB to allow the dredging activity, 
was called the Polygon Ocean Disposal - PDO and divided into two sectors. The 
Controlled  Use - SUC -  consisting of eight array of squares (Q-1 to Q-8) with equal 
potential transport of sediment released and is intended to better quality dredged 
material, and the Sector Restricted Use - SUR - consists of two array of squares (Q-9 
and -10 Q) located in a place where oceanographic characteristics are more favorable 
to less exposure of aquatic biota to sediment released into the water column ie in 
sectors where mathematical modeling and characteristics of seafloor showed that the 
sediment transport presents a lower risk of reaching the coast and damping zone of 
the Park Marine State of Laje of Santos, thereby being destined for dredged materials 
of inferior quality. The monthly maximum volume of quality of nether sediment to be 
provisions of squares Q-9 and Q-10 is 300.000m³ of dredged material. 

This paper diagnosed positive and negative factors arising from the dredging activity, 
presenting the procedures necessary for the environmental control of operations from 
planning to respond by the process management model, excavation methodology, 
disposal of dredged material, forms of monitoring fauna, flora, water quality, mitigations 
and necessary compensation so that the activity can be recognized as not offending 
the environment, essential and inseparable factor to the success of the port activity 
production. 

The dredging operations, under the responsibility of COPAPE, Importer and Storage 
of Liquid Bulk S/A, which began on November 29, 2012, with the dredge Hang Jun 
5001, and closed on 07 January 2013, having been dredged a total of 50,000 m³ of 
sediments. 
 
 
 
Keywords: 
 

draft; depth of the port; dredging; navigation; port activities; environmental control. 
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Introdução 

 

Segundo NOTTEBOOM, (2012) a dragagem é uma necessidade permanente 

para aumento da profundidade do canal de acesso e berços de atracação de um porto, 

para proporcionar que navios possam navegar com as condições de segurança ideais 

às manobras de atracação e desatracação, carregamento e descarregamento de 

mercadorias. A profundidade será sempre a distância entre a linha da água até o fundo 

do mar, lago ou rio. O calado é a parte submersa de uma embarcação (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Calado, Quilha e Profundidade 
Fonte: CODESP (SPM – Superintendência de Saúde, Segurança e Meio Ambiente) 

 
 Ainda sob a visão do mesmo autor, não obstante promover a segurança da 

navegação, a dragagem do porto proporciona ganhos de escala e produtividade por 

possibilitar que navios transportem mais carga. Quanto mais carga um navio carregar, 

maior será seu calado. Assim, profundidade deverá estar adequada ao tamanho dos 

navios. Porto sem profundidade não tem importância comercial e econômica, não 

recebe navios que necessitem de infraestrutura, equipamentos e profissionais. As 

condições para o calado atraem os investimentos para alocação do melhor aparato 

portuário. 
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 Conforme site da Codesp (2014) a evolução da construção naval foi na direção 

de maiores navios em cumprimento, largura e calado. A figura 2 mostra a importância 

das obras de dragagem para viabilizar o acesso de navios de grande porte.  

 

 

Figura 2: O Canal de navegação do Porto de Santos  
Fonte: CODESP (SPM – Superintendência de Saúde, Segurança e Meio Ambiente) 
 

A figura 3 exemplifica o canal do porto de Santos antes e depois das obras de 

dragagem: 

 

Figura 3: O canal antes e depois da dragagem 
Fonte: CODESP (SPM – Superintendência de Saúde, Segurança e Meio Ambiente) 
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 Segundo o site da Codesp, (2014) assim, as necessidades de dragagem de 

um porto se alinham com a finalidade da exploração comercial a que se destina, 

com inquestionáveis benefícios quanto a geração de emprego e renda, prosperidade 

da comunidade, implementação de tecnologias, evolução da gestão administrativa e 

operacional, com reflexos diretos no desempenho comercial do país na economia 

cada vez mais globalizada. Dados da Cia. Docas do Estado de São Paulo – 

CODESP, mostram que o Porto de Santos responde por 1/3 da Balança Comercial 

do Brasil, estando entre os 40 maiores portos do mundo. 

 
Segundo o mesmo site, o comprometimento com a modernidade, o porto está 

em permanente evolução e com a conclusão dos planos de expansão consolidará a 

posição de porto concentrador e distribuidor do Brasil e do cone sul. Considerando o 

aporte financeiro público e privado, as instalações do Porto Organizado de Santos 

estão sendo expandidas e modernizadas de forma acelerada. Para os próximos anos, 

estima-se cerca de R$ 7 bilhões em investimentos para atender a demanda de carga 

até o ano de 2024, quando o porto poderá atingir a movimentação de 230 milhões de 

toneladas. 

 
 Em que pese a melhor justificativa social e econômica à expansão da atividade 

portuária, nada teria sustentação sem a excelência do trato às questões ambientais, 

conforme afirmado pela CODESP (2014) um porto gera impactos positivos e muitos 

impactos negativos, na forma de poluição sonora e atmosférica, contaminação de 

suas águas, emissão de efluentes nocivos, óleos e graxas, lixo portuário, bioinvasão 

por “água de lastro”, impactos gerados pelo fluxo de caminhões, trens, movimentação 

de equipamentos de grande porte etc. Um dos mais relevantes impactos consiste nas 

obras de dragagem. Se, por um lado os impactos ambientais são gerados por 

importante quantidade de agentes (indústrias, empresas, modais de transportes), por 

outro lado, o serviço de dragagem é uma intervenção inerente ao Estado. Por lei, cabe 

à Autoridade Portuária, órgão vinculado à Administração Federal, a responsabilidade 

da gestão administrativa e operacional das obras de dragagem do porto. 

 

 Este trabalho é um estudo atualizado dos impactos ambientais da dragagem 

diante à necessidade cada vez mais premente de expandir o potencial portuário, na 
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forma de mais cargas exportadas ou importadas em navios que, a cada dia, se 

apresentam com maiores dimensões construtivas. 

 

 

Impactos Ambientais da Dragagem 

 

A Dragagem é necessária, pois garante a profundidade do canal, permitindo 

que os navios trafeguem sem riscos à segurança da navegação, consiste na limpeza, 

desobstrução, remoção, derrocamento ou escavação de material do fundo de rios, 

lagos, mares, baías e canais, removendo rochas e sedimentos, para lançamento em 

local de despejo (MARINHA DO BRASIL, 1998, BRASIL, 2007) é uma necessidade 

não somente para implantação, aprofundamento ou manutenção, mas também para 

a remediação, que tem como propósito limpar e recuperar áreas com sedimentos 

contaminados (GOES FILHO, 2004). 

 

           Conforme consta do site da empresa LUSCHI (2015), para o processo de 

dragagem existem duas maneiras usuais que é por sucção e recalque ou por 

escavação. Com o auxílio de dragas de sucção e recalque, é possível executar a 

remoção de materiais sólidos do fundo de corpos d’água como lodo e areia. São 

utilizadas máquinas de pequeno ou grande porte, que usam bombas para realizar a 

sucção. O bombeamento dos sedimentos é conduzido para áreas de adensamento, 

por tubulações em grandes máquinas de dragagem e os sedimentos são então 

armazenados na própria cisterna do equipamento e posteriormente descarregados no 

destino adequado. Já o processo de dragagem por escavação utiliza escavadeiras a 

cabo ou hidráulicas. Estas máquinas podem trabalhar nas margens ou embarcadas 

sobre batelões retirando os sedimentos do fundo das lagoas, rios ou mar e 

depositando nas margens ou barcaças transportadoras.  

 

Consta ainda da página LUSCHI (2015) que existem diversos tipos de dragas 

utilizas neste tipo de operação e, elas são classificadas como mecânica, hidráulica e 

mista (mecânica/hidráulica), sendo cada uma dotada de diferentes tipos de 

mecanismo e operação. As dragas de sucção são divididas em dois grupos: 

aspiradoras e cortadoras. A sucção pela aspiradora é feita por meio de um grande 

bocal de aspiração. Com o auxilio de jatos de água, o material é aspirado e levado 
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junto com água aos tubos de sucção. Este bocal é mais utilizado para tratar materiais 

finos e de fraca coesão, em cortes rasos, sendo limitado para materiais coesivos e 

para o corte em bancos, onde há o risco do material desmoronar sobre o bocal e 

impedir a sucção.  Já as dragas hidráulicas, ao aspirar o sedimento, trazem consigo 

uma quantidade expressiva de água. Conforme os tanques das barcaças e de dragas 

auto transportadoras ficam cheios, é necessário eliminar esta água em excesso para 

que ela transborde para fora da embarcação. Este processo é denominado de 

overflow. Além dos modelos mencionados anteriormente, os equipamentos de 

dragagem mais utilizados são as dragas hopper ou auto transportadoras trailing 

hopper suction dredger, indicadas principalmente para operações em alto-mar e em 

solos de difícil sucção, especialmente nas obras de aprofundamento de canais de 

acesso a portos, aterro hidráulico, derrocamento, entre outras aplicações. 

 

No caso de Santos foram utilizadas três dragas hidráulicas, do tipo Hopper, de 

origem chinesa para a realização da dragagem no canal de acesso ao porto, onde o 

sedimento retirado do fundo canal de navegação foi transportado nas cisternas das 

dragas até a área onde foi realizada a disposição. O material foi depositado em uma 

das 10 quadriculas, com 4 km² cada, localizadas a 12 km da costa. 

 

Contudo, para obras desse porte, existem os impactos negativos que o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente define como:  

 

“Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria 

ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, afetam a saúde, segurança, bem estar da população; as 

atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente; e a qualidade dos recursos ambientais”. 

(Art. 1º da Resolução CONAMA Nº 001/1986). 

 

Consistem impactos ambientais por obra de dragagem, com efeito direto ou 

indireto sobre o meio ambiente (OECD, 1993; LEAL NETO, 2000, PORTO & 

TEIXIEIRA, 2002; TORRES, 2000): 
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a) alteração das condições hidráulicas e sedimentológicas do escoamento, com 

possível alteração dos padrões de circulação e mistura da água, salinidade e 

turbidez; 

b) alteração das condições do local de lançamento do material dragado; 

c) poluição por substâncias tóxicas existentes no material de dragagem, sua 

suspensão e movimentação durante a atividade, com alteração da qualidade 

da água (turbidez); e 

d) impactos diretos sobre habitats da fauna e flora aquática, associada ao 

sedimento marinho e águas interiores.  

 

 

 Materiais e Métodos  

 

Com base na cartilha de Dragagem, produzida pela Fundespa, A obra de 

dragagem do canal de acesso no Porto de Santos utilizou uma tecnologia avançada 

para derrocagem das rochas Itapema e Teffé, localizadas respectivamente na direção 

do Armazém 12, próxima ao Forte de Itapema (margem esquerda – Guarujá) e diante 

do Armazém 25 (margem direita – Santos).  

 

Na modelagem operacional da pluma de sedimentos, o objetivo foi fornecer 

previsões meteorológicas e oceanográficas para dar suporte às operações de 

dragagem e descarte na região da Baia de Santos e zona costeira adjacente, bem 

como previsões da dispersão da pluma de sedimentos para as 10 quadriculas, com 4 

km² cada, localizadas a 12km da costa. 

 

Houve uma preocupação com a Fauna com a utilização de cargas suspensas, 

antes das detonações, sirene subaquática, cortina de bolhas durante a detonação, 

avistamento da fauna aquática (mamíferos, quelônios e cardumes) antes das 

detonações. 

 

Para a proteção da fauna marinha existente nas proximidades das pedras, 

antes de cada detonação, eram acionadas uma sirene subaquática e uma carga 

suspensa de pequena intensidade para afugentar estes organismos do local. Outra 

proteção da fauna marinha foi a utilização de uma cortina de bolhas mantida em 
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funcionamento até que os efeitos da detonação cessassem. Este procedimento criou 

uma barreira física reduzindo a pressão provocada pelas detonações, protegendo 

assim a fauna que por ventura estivesse nas proximidades da obra.   

 

Foram elaborados alguns Programas para Controle Ambiental, sendo: 

 

 

Plano Básico Ambiental 

 

Gerenciamento da Implantação dos Planos Básicos Ambientais (PBAs) da 

Dragagem de Aprofundamento; 

Gerenciamento da área de Descarte de Material Dragado; 

Disposição Oceânica de Materiais Dragados na região do Porto de Santos; 

Controle da Dragagem; 

Mitigação dos Impactos da Derrocagem; 

Monitoramento Praial; 

Monitoramento e Modelagem de Parâmetros Hidrodinâmicos e 

Oceânográficos; 

Modelagem Operacional da Pluma de Sedimentos; 

Monitoramento da Qualidade da Água nas Áreas Dragadas; 

Monitoramento da Qualidade físico-quimica dos Sedimentos na Área a ser 

dragada; 

Monitoramento da Qualidade Ecotoxicológica; 

Qualidade de Organismos Bioindicadores: Bioacumulação na área a ser 

dragada; 

Monitoramento da Macrofauna Bentônica; 

Monitoramento da Comunidade Fitoplanctônica e Zooplanctônica; 

Monitoramento de Manguezais situados na AID da dragagem de 

Aprofundamento; 

Monitoramento de Quelônios; 

Monitoramento Ambiental da Área de Disposição Oceânica de materiais 

dragados na região do Porto de Santos; 

Compensação Ambiental; 

Comunicação Social; 
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Apoio às Comunidades de Pesca; 

Educação Ambiental – Conscientização da População afetada; 

Manchas Órfãs – Conscientização da Comunidade Pesqueira e Náutica; 

Capacitação continuada dos Trabalhadores da Obra e, 

Gestão do Patrimônio Arqueológico. 

 

Gerenciamento da Implantação do PBA da Dragagem de Aprofundamento 

 

O Objetivo foi coordenar a implantação dos Programas Ambientais da 

Dragagem de Aprofundamento que foram desenvolvidos antes, durante e após o 

empreendimento, visando à otimização da gestão integrada de todas as ações 

propostas. 

 

Programa de Controle de Obras 

 

Mitigação dos Impactos da Derrocagem 

O objetivo foi mitigar os impactos decorrentes da retirada das duas pedras, 

Teffé e Itapema, presentes no canal de acesso ao Porto de Santos. As ações previstas 

por este programa constituíram–se no acompanhamento da fiscalização realizada 

pela CODESP sobre as atividades de desmonte das pedras, principalmente 

relacionada à mitigação de impactos gerados pelas explosões resultantes desses 

desmontes. 

 

Gestão Ambiental e Controle da Dragagem 

O objetivo foi integrar informações. Aplicou-se a partir da elaboração de um 

Plano de Disposição, o qual disciplinava o uso do PDO (Polígono de Disposição 

Oceânica), e foi gerenciado pela Autoridade Portuária CODESP através do Programa 

de Gerenciamento da Área de Descarte de Material Dragrado e monitorado pelo 

programa de Monitoramento da Área de Descarte. 

 

Programa de Monitoramento da Área Dragada 

 

Monitoramento da Qualidade dos Sedimentos nas Áreas Dragadas 
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O objetivo foi avaliar a qualidade dos sedimentos remanescentes após o 

aprofundamento do canal, bem como as condições para o estabelecimento de novas 

comunidades bentônicas. Abrangeu toda a área diretamente afetada dentro do 

estuário, e o canal de navegação da bacia de Santos. 

 

Monitoramento e Modelagem de Parâmetros Hidrodinâmicos e Oceanográficos 

O Objetivo foi aferir e verificar, após a dragagem de aprofundamento do canal 

de navegação e das bacias de evolução do Porto, as alterações na hidrodinâmica e 

na dinâmica de transporte de sedimentos no estuário de Santos. 

 

Qualidade de Organismos Bioindicadores: Bioacumulação na Área a ser 

Dragada 

O objetivo foi acompanhar a qualidade de organismos de interesse para o 

consumo humano durante as operações de dragagem, por meio do monitoramento de 

metais e compostos orgânicos e seus tecidos. Os organismos considerados neste 

monitoramento foram: peixe parati e siri-azul. Com este estudo foram gerados dados 

de interesse público como a qualidade do pescado, uma vez que não há 

monitoramento com esta finalidade na região. 

 

Monitoramento da Comunidade Fitoplanctônica e Zooplanctônica 

O objetivo foi quantificar os possíveis impactos do processo de dragagem sobre 

as comunidades fitoplanctônicas e zooplanctônicas. 

 

Monitoramento da Qualidade Ecotoxilológica dos Sedimentos 

O objetivo foi avaliar o potencial ecotoxicológico dos sedimentos que ficaram 

expostos após a dragagem de aprofundamento do canal de navegação. Abrangeu 

toda a área diretamente afetada dentro do estuário, e o canal de navegação na baía 

de Santos. 

 

Monitoramento da Macrofauna Bentônica 

O objetivo foi quantificar e qualificar os possíveis impactos do processo de 

dragagem sobre a macrofauna betônica. 

Monitoramento da Qualidade da Água nas Áreas Dragadas 
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O objetivo foi avaliar as alterações na qualidade de água nas adjacências da 

operação das dragas, principalmente em decorrência da ressuspensão de sedimentos 

provocada pelo extravasamento de água durante o processo de dragagem. 

 

Além dos Programas acima citados acima, houveram também a elaboração de 

Programas nas Áreas Direta e Indiretamente afetadas, sendo: 

 Monitoramento de Manguezais situados na AID da Dragagem de 

Aprofundamento; 

 Monitoramento de Quelônios; 

 Compensação Ambiental; 

 Monitoramento do Perfil Praial; e 

 Gestão do Patrimônio Arqueológico. 

 

Com relação ao descarte do Material Dragado, foi realizado o Monitoramento 

Ambiental da Área de Disposição Oceânica, com objetivo de detectar possíveis efeitos 

deletérios sobre a biota e os processos ecológicos do local de disposição e 

adjacências, evidenciar tecnicamente  (por meio de parâmetros químicos e biológicos) 

que a disposição de sedimento dragado na área de disposição não estava provocando 

impactos significativos à biota no local, acompanhar a qualidade de organismos de 

interesse para o consumo humano durante as operações de dragagem, por meio do 

monitoramento de metais e compostos orgânicos em seus tecidos, subsidiar o 

gerenciamento ambiental das atividade de dragagem a fim de minimizar eventuais 

danos ao ambiente, propor a alternância das quadrículas de disposição ou a revisão 

do Plano de Disposição de Materiais Dragados sempre se observa algum impacto 

significativo no local ou riscos para o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos. 

 

Foi realizado também a Disposição Oceânica de Materiais Dragados, onde o 

objetivo foi a mitigação de eventuais impactos à biota aquática e ao ambiente marinho, 

resultantes dos efeitos dos contaminantes presentes nos sedimentos dragados no 

Canal do Porto de Santos, a partir da elaboração de um Plano de Disposição 

Oceânica, o qual disciplinava o uso do Polígono de Disposição Oceânica (PDO), 

gerenciado pela Autoridade Portuária CODESP. 
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A Modelagem Operacional da Pluma de Sedimentos foi implementada e teve 

como objetivo fornecer previsões meteorológicas e oceano gráficas para dar suporte 

ás operações de dragagem e descarte na região da Baia de Santos e zona costeira 

adjacente, bem como previsões da dispersão da pluma de sedimentos, de acordo com 

a programação de descarte fornecida pelo empreendedor. 

 

E por último um Gerenciamento da Área de Descarte de Material Dragado, 

onde foi centralizado o controle da atividade de descarte de material dragado dos 

diversos empreendimentos portuários junto à Autoridade Portuária. 

 

Resultado e Discussão  

  

 Com base na figura 4, fica evidenciado a necessidade da dragagem para 

a evolução continua das operações no porto de Santos. É notório que com o aumento 

do calado passamos a receber navios maiores e, consequentemente aumentar a 

produtividade. 

   

 
 

Figura 4: Evolução nas dimensões das embarcações 

             Fonte: ANTAQ  
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Como prova disso, segundo o site CODESP, (2013), navios ainda maiores 

passaram a atracar no porto de Santos, em função de obras de dragagem de 

aprofundamento do canal de navegação para 15m de profundidade e 220m de largura 

em seus trechos mais estreitos. Com utilização de navios maiores, capazes de 

transportar mais cargas a cada viagem, 2013 apresentou uma redução de 6,1% no 

fluxo de navios atracados em comparação a 2012, em que pesem os aumentos 

consecutivos no volume de cargas operadas. 

 

Conforme já mencionado, tudo isso tem que estar em sintonia com o meio 

ambiente pois, sempre que há o processo de dragagem ocorrem impactos ambientais 

sejam eles, positivos ou negativos. 

 

Assim, segundo o site da CODESP, o processo de descarte da dragagem no 

porto de Santos, está dentro dos parâmetros aceitos, inclusive internacionalmente, e 

que qualquer impacto e reversível. ´´ A expectativa é muito positiva quanto à análise 

da CIA de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) e à retomada da 

dragagem´´, acrescentando que o mais importante nesse processo é a garantia da 

qualidade de vida na região. 

 

Ainda segundo a CODESP, numa analise técnica foi anunciada que os 

resultados dos estudos avaliados, até o momento demonstram que à deposição 

oceânica do material dragado é recomendável pelo aspecto da dispersão e que nem 

mesmo na área especifica do descarte há, de forma significativa, acumulo de 

contaminantes, comprometimento da qualidade das águas, tanto de coluna como de 

fundo, e não ocorre considerável concentração de elementos e compostos 

monitorados. 

 

O monitoramento da área de descarte e adjacências é algo inédito, tanto para 

o porto como para os órgãos ambientais e foi exigência da CETESB para permitir a 

atividade da dragagem. 

 

Conforme citado no relatório semestral consolidado de atividades de setembro/2012-

junho/2013 o Polígono de Disposição Oceânica – PDO Figura 5, foi zoneado em dois 

setores de acordo com sua capacidade de transporte de sedimento:  
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a) Setor de Uso Controlado – SUC – constituído por oito quadrículas de 

disposição (Q-1 a Q-8) com potencial equivalente de transporte dos 

sedimentos lançados, sendo destinado a materiais de dragagem de 

melhor qualidade.  

 

b) Setor de Uso Restrito – SUR – constituído por duas quadrículas de 

disposição (Q-9 e Q -10) situadas em local onde as características 

oceanográficas sejam mais favoráveis à menor exposição da biota 

aquática aos sedimentos lançados na coluna d’água, ou seja, em 

setores onde a modelagem matemática e as características do fundo 

oceânico demonstraram que o transporte de sedimentos apresenta 

menor risco de atingir o litoral e a Zona de Amortecimento do Parque 

Estadual Marinho da Laje de Santos, sendo, desta forma, destinado a 

materiais dragados de qualidade inferior. O volume mensal máximo de 

sedimento de qualidade inferior a ser disposto nas quadrículas Q-9 e Q-

10 é de 300.000m³ de material dragado. 

 

 
Figura 5: Área de descarte de sedimentos do aprofundamento - PDO 
Fonte: CODESP (SPM – Superintendência de Saúde, Segurança e Meio Ambiente) 

 

Sendo assim, notamos que o nível de crescimento e competitividade, dentro do 

Porto de Santos, estão cada vez mais associados ao conceito de desenvolvimento 

sustentável devido as exigências de cidadania e respeito com o meio ambiente. 
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Conclusão 

 

A dragagem portuária é uma necessidade eminente pois, é através dela que 

podemos receber embarcações com maiores calados e, assim maximizar a 

movimentação de descarga e carregamento de mercadorias.  Com isso, conseguimos 

melhorar o desenvolvimento para a cidade de Santos e região, movimentando assim 

a economia, gerando mais empregos e, consequentemente contando com um porto 

muito mais competitivo no cenário mundial.  

 

Porém, em que pese a melhor justificativa social e econômica à expansão da 

atividade portuária, nada teria sustentação sem a excelência do trato as questões 

ambientais, sendo assim, a dragagem do porto deve estar alinhada ao mais rígido 

controle ambiental pois, esse tipo de obra normalmente causa impactos ambientais 

positivos e muitos impactos negativos.   

 

Assim, a dragagem demanda uma extrema eficiência na Gestão Ambiental do 

material dragado, como também os elementos socioeconômicos da zona costeira com 

toda dinâmica de uso e ocupação, bem como, do descarte do material dragado pois, 

é de suam importância detectar possíveis efeitos deletérios sobre a biota e os 

processos ecológicos do local de disposição e adjacências. Com isso, evidenciam 

tecnicamente que a disposição dos sedimentos dragados na área de disposição não 

está provocando impactos significativos à biota local, acompanhado a qualidade dos 

organismos de interesse ao consumo humano, antecipando qualquer que seja o 

impacto negativo. 

 

Diante de todo esse cenário, só nos resta concluir que a dragagem é uma 

necessidade permanente pois, o aumento da profundidade do canal de acesso e 

berços de atracação do porto de Santos sempre estarão em pauta pois, o crescimento 

do mercado mundial proporciona isso, porém essas obras sempre terão que estar 

alinhadas ao mais rígido Controle Ambiental portuário onde, além da responsabilidade 

de todos os envolvidos na cadeia logística, uma maior fiscalização por parte da 

Autoridade Portuária (CODESP). 
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