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RESUMO: As atividades de dragagem são intrínsecas à operação 

portuária e executadas periodicamente, na maior parte dos casos, podendo 

intensificar o transporte de sedimentos em um dado local, causando 

impactos econômicos e ambientais, tornando as análises acerca de seus diagnósticos 

imprescindíveis. Objetivou-se no presente trabalho diagnosticar os níveis de material particulado 

em suspensão na Dragagem do Porto de Maceió/AL. Foram coletadas amostras de água em 

quatro transecções onde ocorreram os descartes do material dragado no oceano. As amostras 

foram filtradas em laboratório e por meio de técnicas analíticas foi determinada a carga do 

material particulado-MPS nos três meses amostrais em que ocorreram as obras de dragagem no 

Porto. As maiores discrepâncias de material particulado em suspensão, nas transecções e  

meses avaliados, foram correspondentes ao mês de maio/2018; Comparativamente, houve maior 

acúmulo de material particulado em suspensão, bem como variâncias de MPS entre os meses, 

na área de descarte do material dragado, no oceano, em contrapartida à área de dragagem no 

Porto. 
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INTRODUÇÃO 

 A dragagem é uma obra de engenharia que consiste no desassoreamento, alargamento, 

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

lagoas, mares, baías e canais de acesso a portos, com o objetivo de 

realizar a manutenção ou aumentar a profundidade dos canais de navegação, 

utilizados por grandes navios para acesso aos portos (Mattos e Gonçalves, 2016). 

 As atividades de dragagem, intensas e constantes, geram alterações sobre o ambiente e 

carecem de regras normativas e técnicas para que os impactos ambientais sejam amenizados 

(Machado e Ribeiro, 2012), o que aumenta os riscos, como a contaminação das águas e a 

alteração do hábitat natural de diversas espécies, podendo, também, provocar alterações 

significativas na hidrodinâmica local, afetando a navegação (Bleninger et al., 2013). 

O entendimento da dinâmica sedimentar, a exemplo do material particulado em suspensão, 

é importante na caracterização dos impactos gerados pelas dragagens e este conhecimento 

torna-se decisivo para o discernimento dos sedimentos dragados (Simões Neto et al., 2017), que 

é composto de três frações sólidas principais: argila, silte e areia (Passos et al., 2015), tornando 

os estudos sobre a carga desses materiais imprecindíveis (Pereira et al., 2010). Diante disso, 

objetivou-se diagnosticar os níveis de material particulado em suspensão na Dragagem do Porto 

de Maceió/AL. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Caracterização da área experimental 

 A área experimental fica localizada na Praia da Avenida, no Porto de Maceió, Alagoas, 

situadas entre as coordenadas 200657 e 201006 UTM Sul e 8928544 e 8928779 UTM Oeste, de 

onde foram realizadas as atividades de dragagem, com o auxílio de dragas mecânicas, nos 

meses de maio, agosto e setembro/2018. O material dragado foi descartado a aproximadamente 

4,5 km da costa, no Oceano Atlântico (Figura 1). 

 

  
Figura 1. Pontos amostrais da área de dragagem e de descarte do Porto de Maceió/AL. Fonte: 

Autores. 

 

Determinação do material particulado em suspensão (MPS) 

 A determinação do MPS foi realizada mediante coletas de água do mar em bambonas com 

capacidade de 5 litros. As coletas ocorreram em pontos específicos (superfície e fundo) de cada 

transecção amostral de onde foram realizadas as obras de dragagem no Porto de Maceió e do 

descarte do material dragado, a 30 centímetros abaixo da linha d’água. As amostras foram 

acondicidadas em caixa térmica com gelo e encaminhadas ao Laboratório de Ciências do Mar e 

Integradas/LABMAR/UFAL. 

As águas coletadas foram filtradas em kitassato com um volume conhecido, medidas em 

proveta de 2.000 mL. Na paneira de filtração foi posto papel-filtro Millipore para que se pudesse 

aderir a maior quantidade possível de material particulado em suspensão. Os filtros contendo a 

matéria envolta foram colocados sobre vidrinhos de relógio e levados à estufa para secagem, à 

60° C, durante duas horas. Posteriomente foi retirada da umidade, na presença de sílica-gel, por 

duas horas, em dessecador. Após a secagem, os filtros foram pesados em balança analítica 

para a determinação do peso contendo o material, seguindo a metodologia proposta por 

Baumgarten et al. (1996). 

O cálculo do material particulado em suspensão foi determinado mediante equação, em: 

 

MPS =   (1), onde: 

 

P1 = peso do filtro limpo/vazio (g); 

P2 = peso do filtro com material em suspensão seco (g);  

V = volume da amostra filtrada (mL); 

Br = correção da prova em branco; 

106 = fator conversão de g/mL para mg/L. 
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 A análise de dados do material particulado em suspensão foi demonstrada em Gráfico de 

Box Plot utilizando o Software Excel versão 2016 mediante correlação entre os limites mínimos e 

máximos de MPS em cada mês avaliado e então interpoladas para estabelecer a mediana e os 

quartis pelo total de amostras. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 No período analisado, constatou-se decréscimos no acúmulo de material particulado em 

suspensão após o mês de maio/2018 (Figura 2). No período amostral houve registros menores 

de MPS à medida que as etapas de dragagem avançavam, até a etapa final em setembro/2018. 

Em comparativo, o mês de maio foi o que apresentou a maior discrepância entre as mínimas 

(8,91 mg/L) e máximas (43,50 mg/L) de material particulado em suspensão, seguido dos meses 

de agosto (6,70 e 34,31 mg/L) e setembro (12,31 e 31,67 mg/L), respectivamente, nas 

transecções das áreas de dragagem e de descarte. Mattos e Gonçalves (2016) em comparações 

diretas entre os dados de sedimentos em suspensão na dragagem da Baía de Antonina-PR 

também obtiveram discrepâncias significativas nos valores entre as transecções avaliadas, 

indicando que os níveis de material particulado em suspensão são altamente dinâmicos. 

 

 
Figura 2. Variação sazonal de material particulado em suspensão na Dragagem do Porto de 

Maceió/AL. 

  

 Brandini et al. (2016) também mencionam que os níveis de material particulado em 

suspensão não seguem uma distribuição proporcional em virtude de serem muito dinâmicos. 

Correia et al. (2015) apontam que a dispersão da pluma sedimentar pode acarretar no 

dinamismo de parâmetros físicos, como a turbidez e a transparência da água, que, quando 

elevadas podem afetar esteticamente a manutenção do ecossistema, promovendo distúrbios na 

fauna e na flora, devido à redução da penetração de luz. 

 Na área de dragagem foram registrados acúmulos demasia nas transecções no mês de 

maio, com acúmulos entre 10,40 e 27,92 mg/L (Figura 3). A partir daí, houve um recuo de MPS 

entre as transecções e menor variância de acúmulo em agosto (entre 6,70 e 15,50 mg/L) e um 

gradiente cresceste no mês se setembro (entre 12,60 e 20,80 mg/L). Jimo Miguel et al. (2017) e 

Angulo et al. (2016) apontam que os níveis de material particulado em suspensão estão em 

constante mobilidade pela turbulência, pelas correntes convectivas no líquido e pela repulsão 

causada pelas cargas elétricas presentes na superfície das partículas, que mantém-se em 

equilíbrio dinâmico, sendo que as menores permanecem em suspensão e as maiores tendem a 

sedimentar gradativamente 
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Figura 3. Dinâmica de material particulado em suspensão na área de dragagem do Porto de 

Maceió. 

 

 Na área de descarte, à exemplo dos pontos amostrais onde houve as atividades de 

dragagem, também apresentou maior acúmulo de MPS no mês de maio, como mínima de 8,91 e 

máxima de 43,50 mg/L. Nos meses de agosto e setembro também houve discrepâncias 

significativas entre as mínimas e máximas em ambos os meses, entre 10,50 e 34,31 mg/L e 

12,30 e 31,67 mg/L, respectivamente. Comparativamente, houve maiores discrepâncias e maior 

dinamismo no incremento de MPS entre as transecções e os meses analisado, provenientes do 

descarte no oceano, quando comparado nos locais onde foram realizadas as obras de dragagem 

no Porto. De acordo com Angulo et al. (2016), as oscilações do MPS, em condições específicas, 

são atribuídas às variações na baixa-mar, preamar e em maré de sizígia, com grandes 

diferenças sazonais significativas. 

 
Figura 4. Dinâmica de material particulado em suspensão na área de descarte. 
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CONCLUSÕES 

1. As maiores discrepâncias de material particulado em suspensão, nas transecções e  

meses avaliados, foram correspondentes ao mês de maio/2018; 

2. Comparativamente, houve maior acúmulo de material particulado em suspensão, bem 

como variâncias de MPS entre os meses, na área de descarte do material dragado, no 

oceano, em contrapartida à área de dragagem no Porto. 
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