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RESUMO

Este trabalho visa contribuir para a utilização de uma tecnologia inovadora em 
confinamento de material dragado contaminado em tubos geotêxteis. Para ilustrar 
a utilização da técnica de confinamento em geotêxteis são descritas as etapas 
da obra de dragagem do Canal do Fundão, uma das pioneiras na utilização dos 
geotêxteis para este fim, apresentando os benefícios e dificuldades associadas à 
operação e os resultados dos parâmetros ambientais necessários para a adequa-
bilidade da técnica aos padrões ambientais exigidos no Brasil.

Palavras-chave: sedimentos, tubos de geotêxtil, confinamento, dragagem, 
contaminação.

ABSTRACT

This work aims at to contribute for the use of an innovative technology in con-
finement of contaminated material dragged in geotextil tubes. To illustrate the use of 
the technique of confinement in geotextil the dredging of the Canal of the Fundão is 
described, a pioneer in the use of the geotextil for this end, presenting the benefits 
and difficulties associates to the operation and the results of the necessary ambient 
parameters for the adequateness of the technique to the demanded ambient stan-
dards in Brazil.
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INTRODUÇÃO

A preocupação com o meio ambiente vem se tornando cada vez mais fre-
qüente, e em todas as atividades causadoras de impactos ambientais são exigidas 
medidas para eliminar ou mitigar os efeitos negativos na região afetada. Nos em-
preendimentos que requerem dragagem, as ações para minimizar os impactos são 
implementadas em todas as etapas. Nesse sentido, devem ser analisados os locais 
de destino do material dragado do leito de rios e estuários.

O objetivo deste trabalho é discutir as questões ambientais envolvidas no 
processo de disposição de material dragado contaminado, avaliando as técnicas 
disponíveis no mercado, sejam técnicas de disposição aberta ou confinada de se-
dimentos.

Há diversas metodologias e tecnologias de disposição dos sedimentos dra-
gados, como o acondicionamento de sedimentos em tubos geotêxteis. O processo 
de disposição do material dragado nos tubos geotêxteis será abordado a partir do 
acompanhamento da obra de dragagem do Canal do Fundão, no município do Rio 
de Janeiro.

Esta obra foi uma das primeiras deste tipo a ser realizada no país em que o 
material confinado é contaminado com metais pesados, conforme resultados de 
ensaios que indicaram ocorrência de cromo, níquel, chumbo, cobre, mercúrio e 
zinco.

DRAGAGEM

A dragagem é o processo de relocação de sedimentos e solos para fins de 
construção e manutenção de vias aquáticas, de infraestrutura de transporte, de 
aterros e de recuperação de solos ou de mineração (Goes Filho, 2004).

As atividades de dragagem são classificadas baseadas principalmente nos 
seus objetivos de atuação, em termos de volume dos sedimentos a serem retira-
dos ou ainda referentes ao local de destinação dos mesmos. Os principais tipos de 
dragagem, segundo Goes Filho (2004) são divididos em quatro grupos distintos, 
baseados em sua operação:

• Dragagem de Aprofundamento ou Inicial - refere-se ao aprofundamento do 
canal que nunca sofrera esta intervenção.

• Dragagem de Manutenção – remoção do material oriundo de assoreamen-
to em local previamente dragado, devido às necessidades de garantia da 
profundidade e largura da calha do corpo hídrico.

• Dragagem Ambiental ou Ecológica – visa a retirada de uma determinada 
quantidade de sedimentos contaminados.

• Dragagem de Mineração – exploração de minerais como fonte de renda, 
principalmente areias, argilas e cascalhos, além do ouro e diamante.

Independente da finalidade da dragagem, elas serão executadas com os di-
ferentes tipos de dragas, que deverão ser escolhidas conforme as características 
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físicas, químicas e biológicas do sedimento, o local a sofrer a dragagem e a dispo-
sição, bem como a distância até a destinação do material, sejam eles contamina-
dos ou inertes, os métodos de disposição, levantamento quantitativo e a eficiência 
esperada do equipamento, além da profundidade a ser atingida e dos custos.

Técnicas de Disposição de Material de Dragagem 
A disposição dos sedimentos pode ser feita de diversas maneiras, confinando 

o material ou despejando no mar. Tais técnicas vêm sendo desenvolvidas para se 
adaptar melhor aos ambientes e às exigências dos órgãos ambientais. A técnica 
mais utilizada era a disposição irrestrita em mar aberto, mas recentemente, outras 
tecnologias foram sendo testadas e aplicadas com sucesso em todo o mundo.

Na intenção de se adequar aos padrões ambientais, as técnicas de disposição 
são desenvolvidas e vêm evoluindo, para causar os menores impactos. Algumas 
técnicas têm a finalidade de conter, tratar os sedimentos, como nos tubos geotêx-
teis, outras lançam o material de forma que seja depositado no fundo do corpo hí-
drico ou na terra, quando o mesmo tiver grau de contaminação nulo ou mínimo em 
relação aos parâmetros estabelecidos na legislação.

Quando há necessidade de dragar um solo que esteja contaminado, muitas 
são as dificuldades, devido aos cuidados extras que devem ser tomados, como a 
dispersão desses sedimentos, elevando o grau de turbidez e a concentração do 
contaminante na água.

Antes de iniciar a execução da obra de dragagem é importante saber o local, 
a quantidade e o tipo do sedimento que será removido. O tipo do sedimento será 
conhecido pela análise em laboratório, através de ensaios em amostras retiradas 
no campo, para auxiliar na gestão do material. As características do sedimento são 
fundamentais para determinação do local de descarte, tipo de tratamento que de-
verá ser realizado, ou ainda se será possível reutilizá-lo beneficamente.

As técnicas de confinamento, para sedimentos contaminados, são muito im-
portantes para a mitigação dos impactos ambientais e para que a reutilização pos-
sa ser realizada depois do confinamento, como base para futuras construções, 
desde que realizados os ensaios adequados.

CARACTERÍSTICAS DOS GEOSSINTÉTICOS 

A partir da década de 70, o mercado de geossintéticos se expandiu, sendo de-
senvolvidos para atender as necessidades das obras geotécnicas, apresentando-se 
em grande variedade de forma e aplicabilidade. Os geossintéticos são elementos 
que se apresentam em diversas formas para atender as diferentes necessidades 
do mercado. Os geotêxteis são uma parcela dessas formas, sendo elementos têx-
teis permeáveis constituídos por fibras oriundas da fusão de polímeros. 

Os geotêxteis são produtos têxteis bidimensionais permeáveis, compostos de 
fibras cortadas, filamentos contínuos, monofilamentos, laminetes ou fios, formando 
estruturas tecidas, não tecidas ou tricotadas, cujas propriedades mecânicas e hi-
dráulicas permitem que desempenhe várias funções numa obra geotécnica (ABNT 
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NBR 12553, 2003).
As principais classes dos geotêxteis são os geotêxteis tecidos e os não teci-

dos. A diferença entre as duas classes está na concepção, na forma em que as fi-
bras estão dispostas, sendo o primeiro com os fios seguindo direções preferenciais, 
denominadas trama (sentido transversal) e urdume (sentido longitudinal), enquanto 
no segundo os fios são distribuídos aleatoriamente e interligados por processos 
mecânicos, térmicos ou químicos.

De acordo com ABNT NBR 12553 (2003), referente à terminologia dos geos-
sintéticos, existe ainda os geotêxteis tricotados, os tecidos de bandas largas, os 
geotêxteis alveolares, os geotêxteis acolchoados e outros.

As características dos geotêxteis são fundamentais na escolha e no dimensio-
namento do material a ser utilizado, garantindo a qualidade necessária para o pro-
cesso do projeto. A seguir estão listadas as principais propriedades dos geotêxteis:

• Químicas - A variação do peso molecular dos polímeros influencia direta-
mente no seu comportamento: quanto mais elevado, maior a resistência 
à tração, ao impacto e a resistência ao calor, conduzindo à diminuição da 
fluência do material. O tipo de polímero influencia o comportamento dos 
materiais, sendo o polietileno, a poliamida (nylon), o poliéster (polietileno 
tereftalato) e o polipropileno os mais utilizados, pois apresentam resistência 
à temperatura.

• Físicas - As principais propriedades físicas dos geossintéticos são gramatura, 
espessura e porosidade, que definem as características necessárias ao ge-ge-
otêxteis para desempenharem a retenção necessária ao qual foi designado. 
O material geotêxtil requer uma resistência ao longo do tempo, referente às 
intempéries a que estiver submetido, de forma que garanta a sua durabili-
dade.

• Hidráulicas - As diversas propriedades hidráulicas dos geotêxteis garantem 
a retenção das partículas sólidas e a passagem do fluido, funcionando como 
um filtro. A permeabilidade dos geotêxteis é medida pela abertura de seus 
poros, em função do diâmetro das partículas que passam ou ficam retidas 
no tubo.

• Mecânicas - As principais características mecânicas dos geotêxteis são: 
compressibilidade, variação da espessura em função de um carregamento 
e resistência à tração, máxima carga que o geotêxtil será capaz de suportar.

Aplicação dos Tubos Geotêxteis 
Um dos métodos adequados para a disposição de materiais contaminados 

oriundos de atividades de dragagem são os tubos geotêxteis tecidos, cuja porosi-
dade é elevada permitindo a desidratação do material, mas fina o suficiente para 
retenção das menores partículas, permitindo ainda que o efluente tenha grau míni-
mo de turbidez.

O material é bombeado para o interior dos tubos, podendo ou não ser adicio-
nado polímero ou outro produto de tratamento, o excesso de água é drenado pelos 
pequenos poros do geotêxtil com a redução do volume contido. A água drenada 
deve ser conduzida a uma estação de tratamento e monitoramento e lançada de 
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volta ao ambiente quando atender padrões de qualidade aceitáveis para o lança-
mento (EIA RIMA Santos, 2008).

Antes da acomodação dos tubos geotêxteis na área de disposição, deverá 
ser executada a impermeabilização e rede de drenagem para coletar o fluido pro-
veniente do desaguamento e posterior destinação ao tratamento ou devolução ao 
corpo hídrico de origem.

Para resistirem aos esforços solicitados nas diferentes fases do processo de 
confinamento do material, os tubos de geotêxtil são costurados de maneira que su-
porte aos esforços solicitados quando das etapas de enchimento e desaguamento 
dos mesmos, sendo a primeira considerada crítica, pois as tensões são elevadas, 
a segunda as tensões são aliviadas.

DISPOSIÇÃO DO MATERIAL DRAGADO EM TUBOS GEOTÊXTEIS 

A utilização de materiais geossintéticos em obras de engenharia civil está em 
crescimento, principalmente devido às constantes pesquisas e desenvolvimento tec-
nológico para a solução das dificuldades enfrentadas no campo.

Os impactos ambientais gerados, principalmente pelas atividades geradoras de 
resíduos contaminados, utilizam os tubos geotêxteis visando à minimização dos efei-
tos, para se adequarem aos padrões ambientais exigidos pela legislação. O aspecto 
visual também é um fator positivo para os segmentos que utilizam tubos geotêxteis, 
pois o local onde os tubos ficam dispostos é limpo, sem proliferação de vetores, faci-
litando a aceitação da população.

O processo de disposição do material dragado nos tubos geotêxteis foi aplicado 
na obra de dragagem do Canal do Fundão, no município do Rio de Janeiro, sendo 
uma das primeiras obras deste tipo a ser realizada no país, em que o material confi-
nado é contaminado com metais pesados, conforme resultados de ensaios indicaram 
cromo, níquel, chumbo, cobre, mercúrio e zinco.

Para minimizar um dos piores passivos ambientais da Baía da Guanabara foi 
idealizado um projeto de revitalização dos Canais do Cunha e do Fundão, melho-
rando o aspecto do ambiente da entrada do Rio de Janeiro, que estão degradados 
(Barbosa et al., 2004) e apresentam grande quantidade de lixo sólido e esgoto do-
méstico, que contribuem para o assoreamento. A obra de revitalização do Canal do 
Fundão consistiu em dragar os sedimentos do referido canal, com dragas mecânicas, 
de calado compatível com o Canal devido à sua pequena profundidade.

A draga recalcou o material até a área dos tubos geotêxteis por uma tubulação 
que recebe contribuição de polímeros floculantes (Figura 1a), seguindo por uma chi-
cana (Figuras 1b), e posteriormente para os tubos. O polímero serve para flocular 
as partículas do material dragado, visando facilitar a decantação e inibir a passagem 
pelos poros dos tubos. Este produto tem ação rápida, podendo observar a formação 
dos flocos, a decantação dos mesmos e o clareamento da água em seguida. A água 
drenada dos tubos é límpida, conforme observado in loco, indicando que a maioria 
das partículas sólidas foram retidas (Figura 1c). Na configuração final, os tubos geo-
têxteis podem ser utilizados como base para material de aterro de cobrimento.



8    – 3o Trimestre de 2014

Figura 1. Área dos tubos geotêxteis: a) adição de polímero; b) chicana; c) desaguamento dos tubos; d) vista 
geral da disposição dos tubos.(Fonte: Monteiro, 2010)

Licenciamento Ambiental

O principal motivo de aprovação do projeto de dragagem do Canal do Fundão 
com a contenção do material contaminado em tubos geotêxteis foi devido à preo-
cupação com os riscos e impactos causados pelo processo de dragagem. Para o 
licenciamento ambiental foi elaborado um documento com estudos e análises, que 
apresentam a situação da região e como a interferência da obra irá influenciar po-
sitivamente, contribuindo para um meio ambiente menos degradado.

O Projeto de Monitoramento do Solo e de Líquidos Percoláveis foi elaborado 
em atendimento a condicionante da Licença de Instalação da Obra de Dragagem 
do Canal do Fundão e ao Relatório Ambiental Simplificado (RAS) - “Programa de 
Revitalização, Urbanização e Recuperação Ambiental dos Canais do Fundão e do 
Cunha”. Para a implementação do monitoramento foram realizadas amostragens 
de líquido percolável proveniente dos tubos geotêxteis.

Os resultados das análises do monitoramento do líquido percolado de 16 
amostras (Geo 1 até Geo 16), comparado com os limites da Res. CONAMA nº 
357/2005, estão apresentados nas Tabelas 1 e 2.
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Tabela 1. Concentrações de Parâmetros Físico-Químicos (mg/L)dos Líquidos Percolados – Disposição Final 
do Material Dragado na Área 1 em tubos geotêxteis.

Parâmetros Físico-Químicos (mg/L)
N-Amoniacal N-Kjeldahl N-nitrato N-nitrito P-Total

Resolução CONAMA No 
357/2005 – classe 2 0,70 - 0,70 0,20 0,19

Geo 1 31,27 44,8 nd 0,112 3,511
Geo 2 4,53 nd 1,448 17,011 2,616
Geo 3 4,8 nd 0,788 17,822 2,43
Geo 4 16,6 nd 1,032 11,044 2,19
Geo 5 17,93 25,8 0,454 4,103 2,419
Geo 6 32,5 37,0 0,023 0,661 nd
Geo 7 19,84 24,1 0,094 0,594 nd
Geo 8 23,3 23,5 0,247 7,277 1,569
Geo 9 12,29 36,9 0,420 8,423 2,974

Geo 10 3,44 12,7 0,293 12,463 1,946
Geo 11 18,25 26,1 0,737 0,45 2,225
Geo 12 7,06 15,1 0,018 0,018 1,388
Geo 13 24,32 9,17 0,106 0,081 2,821
Geo 14 14,08 19,4 0,273 0,457 2,396
Geo 15 12,62 14,2 0,208 0,616 2,206
Geo 16 25,56 30,0 0,031 0,423 3,817

Fonte: Adaptado de INEA – Relatório Preliminar de Monitoramento, 2010.

Segundo INEA (2010), o processo de tratamento dos sedimentos confinados em 
tubos geotêxteis é eficiente, contendo os metais pesados, apesar do resultado do líquido 
percolado para os parâmetros que compõe a série nitrogenada e fósforo total, que apre-
sentam concentrações desses nutrientes acima do limite estabelecido pela legislação.

Tabela 2. Concentrações de Metais Pesados e Arsênio (mg/L)dos Líquidos Percolados – Disposição Final do Mate-
rial Dragado na Área 1 em tubos geotêxteis.

Metais Pesados e Arsênio (mg/L)
As Cd Pb Cu Cr Hg Ni Zn

Resolução CONA-
MA No 357/2005 – 
classe 2

0,069 0,004 0,21 0,078 1,1 0,0018 0,074 0,12

Geo 1 nd nd nd 0,004 0,003 nd nd 0,014
Geo 2 nd nd nd nd nd nd nd 0,005
Geo 3 0,014 nd nd nd nd nd nd 0,005
Geo 4 0,01 nd nd 0,004 nd nd nd 0,011
Geo 5 0,012 nd nd 0,002 nd nd nd 0,009
Geo 6 0,012 nd 0,006 0,002 0,002 nd nd 0,009
Geo 7 0,027 nd nd nd 0,002 nd nd 0,012
Geo 8 0,013 nd nd 0,002 0,001 nd nd 0,009
Geo 9 nd 0,001 nd 0,002 0,001 nd nd 0,009
Geo 10 nd nd nd 0,002 nd nd nd 0,016
Geo 11 nd nd nd 0,006 nd 0,0003 nd 0,027
Geo 12 nd nd nd 0,004 0,003 nd nd 0,031
Geo 13 nd nd nd 0,004 0,002 0,0002 nd 0,022
Geo 14 0,009 nd nd 0,003 0,001 0,0003 nd 0,020
Geo 15 0,014 nd 0,004 0,009 0,001 nd nd 0,045
Geo 16 0,009 nd nd 0,004 0,004 nd nd 0,029

Fonte: Adaptado de INEA – Relatório Preliminar de Monitoramento, 2010. 
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Instalação dos Tubos Geotêxteis
O solo da área que abriga os tubos foi analisado para averiguar a capacidade 

de suportar o excesso de peso. As áreas definidas foram terraplanadas com cai-
mento de 0,05% para receber camadas de reforço, isolamento, proteção, imperme-
abilização e nivelamento, com geogrelhas, geomembranas, geotêxtil e brita. 

Ao redor das áreas de disposição há uma canaleta de drenagem, para coleta 
do efluente dos tubos e posterior destinação ao Canal, podendo ou não passar 
por tratamento. Sobre as camadas preparadas do terreno, os tubos também foram 
distribuídos em camadas, com altura final de 7m com sobreposição de três tubos 
dispostos na mesma direção, com desencontro das juntas para amarração do con-
junto.

A precipitação de chuva prejudica o desempenho do geotêxtil devido à umidi-
ficação da superfície do bag e redução da temperatura externa, o que reduz a eva-
poração, mas não ocorre infiltração de água no tubo, pois há uma pressão interna 
no tubo que é superior à externa.

O tempo estimado para o enchimento inicial dos tubos é de 7 dias em média, 
quando atinge a marca de 2,40 m pela primeira vez, devido à variação de volume 
comportado pelo tubo e às dimensões. Após esse período, outro grupo de tubos 
é preenchido, para a secagem dos primeiros, que em 7 dias, em função do clima, 
será desaguado e voltará a ser enchido.

Ao final da obra a área cedida ao confinamento do material foi urbanizada, como 
medida compensatória dos eventuais impactos ambientais causados pelo processo.

CONCLUSÕES

A dragagem tem papel fundamental para o aumento das atividades portuárias, 
contribuindo para o desenvolvimento do país. As técnicas e equipamentos utilizados 
nas dragagens são desenvolvidas para viabilizar ambientalmente a remoção dos sedi-
mentos do fundo dos corpos hídricos.

Após a dragagem, a continuidade das atividades é planejada a partir de um le-
vantamento e caracterização dos sedimentos, para escolha da alternativa que propor-
cionará mais benefícios, seja financeiro ou ambiental. Todo o processo de dragagem 
deve ser planejado antes de ser iniciado, coletando amostras dos sedimentos, caracte-
rizando-os e também o ambiente das áreas afetadas, de remoção e disposição.

Essa preocupação com o meio ambiente se desenvolveu com a consciência da 
população e da política em todo o mundo, que culminou na elaboração de legislação 
específica para tratar do assunto. A regulamentação nacional é recente e baseada 
legislação internacional, especialmente canadense, que possui parâmetros rigorosos 
devido às características daquele país, cuja navegação lacustre é muito utilizada, dife-ção lacustre é muito utilizada, dife-dife-
rentemente da realidade brasileira.

Na intenção de se adequar aos padrões ambientais, as técnicas de disposição 
são desenvolvidas e vêm evoluindo, para causar os menores impactos. Algumas téc-
nicas têm a finalidade de tratar os sedimentos, outras de conter, como nos tubos ge-
otêxteis, algumas lançam o material de forma que seja depositado no fundo do corpo 
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hídrico ou na terra, quando o mesmo tiver grau de contaminação nulo ou mínimo em 
relação aos parâmetros estabelecidos na legislação.

As técnicas de confinamento, para sedimentos contaminados, são muito impor-
tantes para a mitigação dos impactos ambientais, sendo que devem ser incentivadas 
as pesquisas para desenvolvimento e aprimoramento das mesmas, que também deve-
riam contribuir para desenvolvimento do tratamento do material dragado contaminado 
e sua posterior utilização. A reutilização pode ser realizada depois do confinamento, 
como base para futuras construções, desde que realizados os ensaios adequados.

Concluiu-se, a partir deste trabalho, que dentre as diversas técnicas para dis-
posição de material dragado contaminado, deve ser avaliado em cada caso os 
aspectos mais importantes, como a distância entre os locais de dragagem e de 
destino, transporte adequado para a realização do percurso realizado pelo material, 
custos da operação, nos riscos e impactos ambientais.

As atividades de dragagem e a posterior disposição de material oriundo delas 
oferecem riscos ambientais, os quais a legislação visa atenuar, evitando a disposi-
ção inadequada de material dragado em alto mar ou em terra. Para alcançar bons 
resultados, o empreendedor realiza investigações nos sedimentos a serem draga-
dos, através de metodologias de coleta e análises laboratoriais, para a comparação 
com os limites estabelecidos na legislação e definir qual a alternativa de disposição 
ou reutilização que poderá ser aplicada a cada caso.

Em todas as situações o aspecto ambiental é fundamental, pois a atividade de 
dragagem é uma atividade com risco de impacto ambiental e deverá ser licenciada. 
A análise ambiental deve incluir características do sedimento a ser dragado e da 
água do corpo hídrico onde será realizada a dragagem, os impactos ambientais 
inerentes ao processo de dragagem e a interação com o ambiente do entorno da 
atividade.

A técnica de disposição de material dragado contaminado em tubos geotêx-
teis é uma técnica adequada do ponto de vista ambiental, pois é capaz de atender 
a legislação atual, mesmo com nível de exigência elevado em que se encontra. 

O funcionamento da técnica dos tubos geotêxteis consiste em reter as partícu-
las dos sedimentos em suas diferentes granulações. O material dragado contami-
nado é contido no tubo, que tem a finalidade de filtrar o fluido que entra, permitindo 
que a água que passa através das telas tenha aparência limpa e esteja enquadrada 
nos regulamentos ambientais.

A partir de ensaios e análise de resultados das amostras coletadas na obra 
do Canal do Fundão, observa-se que os padrões ambientais foram atendidos para 
praticamente todos os parâmetros da legislação, indicando sua adequabilidade à 
atividade e concluiu-se que esta tecnologia inovadora possui melhor desempenho 
quanto à eficiência de secagem do material em relação a outras técnicas alternati-
vas utilizadas no mundo. 

Outro ponto que contribui para a boa aceitação desta técnica é que dispensa 
a constante manutenção do equipamento, pois ao fim do processo o material está 
seco e inerte confinado nos tubos, podendo ser isolado ou levado para aterros li-
cenciados, não havendo interação com o meio externo em ambos os casos.
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