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A existência de substâncias nocivas ou tóxicas nos sedimentos de um corpo aquático 
natural geralmente resulta na contaminação da coluna d ' água acima, o que 
eventualmente leva à poluição ambiental cm multimeios. De modo a manter as 
espécies químicas poluentes nos sedimentos c impedir sua liberação para a água, os 
gerentes ambientais podem usar qualquer um dos vários métodos de remediação. Estes 
métodos incluem não tomar nenhuma medida até determinar se os processos de 
recuperação natural irão neutralizar os poluentes contidos nos sedimentos, tratar e 
neutralizar as substâncias nocivas com outros produtos químicos, extrair os 
contaminantes e depositá-los sob uma camada de sedimentos limpos no fundo de um 
corpo d'água aberto ou selar os poluent<.:s sob uma capa protetora sem os mover 
(capeamento in-situ). Neste trabalho, é apresentada uma análise resumida dos métodos 
mais importantes empregados para remediar sedimentos aquáticos contaminados. 
seguida de uma discussão mais detalhada da técnica do capeamento in-situ. 
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I. INTRODUÇÃO 

Descargas de efluentes industriais em águas naturais tem introduzido níveis 
inaceitáveis de substâncias químicas poluidoras nestes ambientes. Muitas destas 
substâncias são hidrofóbicas. Assim, quando descartadas no corpo aquático, elas 
tendem a se adsorver na fração orgânica da matéria coloidal e particulada em 
suspensão e eventualmente a se incorporar ao leito de sedimentos [I]. 

Sedimentos submersos já foram considerados urila armadilha natural para as 
espécies contaminantes. Pesquisas e observações de campo revelaram, contudo, que 
estas espécies são geralmente liberadas do leito de sedimentos e podem contaminar a 
água vizinha e, através deste fluido, outros sistemas ambientais podem ser atingidos 
por muito tempo mesmo após as fontes ativas de poluição terem sido eliminadas [2,3]. 
Em conseqüência, a contaminação de sedimentos é um grande problema de poluição 
ambiental em todo o mundo. É evidente que uma primeira alternativa para a solução 
deste problema é não tomar nenhuma medida até determinar se os processos de 
recuperação natural irão neutralizar as substâncias poluentes contidas nos sedimentos 
contaminados em um tempo relativamente curto. Na maioria das vezes, entretanto, a 
remediação dos sedimentos contaminados é o procedimento mais indicado [ 4]. A 
remediação pode ser feita através de diferentes tecnologias com ou sem remoção dos 
sedimentos do seu lugar natural. Estas tecnologias podem envolver o tratamento e 
neutralização dos poluentes com outras substâncias químicas, a extração e deposição 
dos contaminantes sob uma camada de sedimentos limpos no fundo do corpo aquático 
ou a selagem dos poluentes sob uma capa sem os mover (capeamento in-situ). A 
remediação de sedimentos contaminados por técnicas convencionais de dragagem é 
geralmente problemática devido à liberação de contaminantes para a água, que ocorre 
durante a remoção dos sedimentos, e ao grande volume de sedimentos e água associada 
que necessita ser tratado. Uma opção simples e relativamente barata de remediação, 
que vem sendo recentemente utilizada com sucesso em sistemas ambientais de baixa 
energia hidrodinâmica, ou seja, quando o transporte do contaminante ocorre 
principalmente por bioturbação nas camadas superiores do leito, é o capeamento in-siru 
de sedimentos contaminados com uma ampla faixa de poluentes químicos. O 
capeamento in-situ isola e potencialmente retém os contaminantes até que os processos 
naturais de degradação ocorram. 

Este trabalho envolve uma análise resumida dos principais métodos de 
remediação de sedimentos aquáticos contaminados, seguida de uma abordagc:m mais 
detalhada da técnica do capeamento in-situ. 

2. MÉTODOS DE REMEDIAÇÃO DE SEDIMENTOS CONTAMINADOS 

2.1. TECNOLOGIAS NÃO REMOVEDORAS DE SEDIMENTOS 

(i) RECUPERAÇÃO NATURAL 
Chama-se de recuperação natural a soma total dos processos naturais que 

ocorrem em um local de um leito de sedimentos contaminados reduzindo a 
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biodisponibilidade do poluente e permitindo que o leito e a coluna d'água adjacente 
retornem a um estado biológico que se aproxime de sua condição norn1al antes da 
contaminação. A opção pela recuperação natural é somente aconselhada quando após a 
análise do nível de contaminação dos sedimentos ter sido concluído que este não 
oferece danos significativos ao ambiente, ou então, quando as demais alternativas de 
remediação causam agressões ambientais inaceitáveis. O monitoramento permanente é 
necessário em locais sendo recuperados naturalmente. 

(ii) CAPEAMENTO lN-SITU 
O capeamento in-situ envolve a colocação de uma cobertura ou capa sobre uma 

porção estabelecida de sedimentos contaminados, selando-os fisica e quimicamente no 
próprio local de origem, por um longo tempo, e impedindo que os poluentes migrem 
para a água. Esta técnica não transforma os poluentes em substâncias inertes. Contudo, 
o isolamento proporciona um maior tempo para a sua degradação pelas forças naturais. 
O monitoramento após o capeamento de uma grande variedade de tipos de sedimentos 
usados como sítios de disposição de efluentes contaminados mostrou que o processo é 
tecnicamente possível e estável sob condições ambientais normais [6,7]. O capeamento 
in-situ é bastante promissor uma vez que envolve uma única etapa e não requer a 
remoção, transporte ou pré-tratamento dos sedimentos, sendo um método 
relativamente simples e barato de gerenciamento de sedimentos contaminados. 

(iii) CONTENÇÃO lN-SITU 
Contenção in-situ é um método de remediação que requer o isolamento de uma 

porção de um curso d'água por meio de barreiras fisicas. Esta tecnologia abrange 
qualquer modo de isolamento que não seja o uso de uma capa sobre os sedimentos 
contaminados (capeamento in-situ) . A contenção in-situ é adotada nos casos em que o 
leito contaminado não deva ser perturbado. Bacias abandonadas são apropriadas para 
esta técnica. A área demarcada pode ser usada para o descarte dos sedimentos 
contaminados provenientes de outros locais. Potenciais impactos ambientais 
decorrentes de cheias, erosão das margens e prejuízos a navegação são possíveis. 

(iv) TRATAMENTO lN-SITU 
O tratamento in-situ busca transformar os contaminantes através de tratamentos 

químicos, biológicos ou por meio de imobilização sem remover os sedimentos. Este 
método parece ser promissor para promover a oxidação e biodcgradação de compostos 
orgânicos de baixo peso molecular [4). A técnica, contudo, apresenta potenciais 
impactos ambientais devido à natureza dos reagentes e a perturbação dos sedimentos. 
Normalmente o ambiente aquático é capaz de controlar processos in-situ e efctuar um 
nível uniforme de tratamento. Os processos de tratamento são efetivos sob condições 
anaeióbicas e saturadas e nas temperaturas usuais do ambiente, sendo possível tratar 
depósitos de sedimentos mais profundos. 

307 



2.2. TECNOLOGIAS REMOVEDORAS DE SEDIMENTOS 

Uma alternativa é a remoção dos sedimentos contaminados através de dragagem 
e sua realocação, por exemplo, em contenções. Situações que requerem a remoção dos 
sedimentos incluem a necessidade de dragagem de manutenção de um porto e a 
obtenção de material para a restauração de praias. Outro método de remediação é o 
tratamento ou destruição ex-situ. Esta técnica é escolhida quando o sítio de tratamento 
encontra-se em um local diferente do leito de sedimentos. 

3. CAPEAMENTO lN-SITU DE SEDIMENTOS CONTAMINADOS 

3.1. MECANISMOS DO CAPEAMENTO lN-SITU 

O fluxo transiente de poluentes hidrofóbicos na água contida nos poros de um 
leito de sedimentos é significativamente retardado pela adsorsão do contaminante nas 
partículas do leito, sendo, portanto, dependente do coeficiente de partição entre as 
fases aquosa e sedimentos. A velocidade de migração da espécie química através da 
água contida nos poros pode ser reduzida em várias ordens de grandeza quando ocorre 
a adsorsão da espécie nos sedimentos. Desse modo, o transporte das espécies 
hidrofóbicas adsorvidas através do transporte dos sedimentos pode ser bastante 
significativo [8]. 

O capeamento reduz o fluxo de contaminantes para a coluna d'água devido ao 
aumento dos percursos para os transportes difusivos e advectivos, ao retardamento do 
fluxo na água contida nos poros causado pela adsorção no material capeador e à 
eliminação da resuspensão e desorção direta das espécies poluentes para a água. 

O isolamento dos contaminantes pelo capeamento ocorre por meio dos 
seguintes mecanismos: 
(i) Adsorção dos contaminantes: Os sedimentos usados como material capeador 
fornecem partículas orgânicas que adsorvem a maioria dos contaminantes presentes 
nos sedimentos poluídos; 
(ii) Redução da atividade dos bioturbadores: O capeamento evita que colónias de 
organismos que habitam o leito de sedimentos, tais como vermes, minhocas e outros 
animais escavadores, façam contato direto com os sedimentos contaminados. Estes 
organismos, chamados de bioturbadores, interagem de várias formas com os 
sedimentos como, por exemplo, misturando e movendo os sedimentos o que ajuda a 
liberar os contaminantes para a água. A influência dos bioturbadores é, entretanto, 
restrita às regiões próximas da interface sedimento-água; 
(iii) Isolamento físico das substâncias poluentes: O capeamento isola fisicamente as 
substâncias químicas contaminantes presentes nos sedimentos, dificultando sua 
liberação para a água; 
(iv) Promoção da recuperação natural: Através da manutenção de um ambiente 
anaeróbico sob o capeamento, os processos naturais de degradação, quebra ou 
imobilização dos poluentes são estimulados. 
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3.2 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO CAPEAMENTO lN-SITU 

O capeamento in-situ apresenta as seguintes vantagens em relação às outras 
técnicas de remediação de sedimentos contaminados: 
(i) Baixos custos: Os gastos de um projeto de capeamento consistem dos materiais de 
capeamento, equipamentos de construção e mão de obra. Os custos irão variar de 
acordo com o projeto de capeamento, a acessibilidade do local e a profundidade da 
água. Geralmente, o capeamento in-situ é significativamente mais barato do que a 
remoção c o tratamento de sedimentos contaminados. O custo extra do processo de 
remoção c tratamento é causado por fatores como o alto teor de água nos sedimentos 
dragados, o grande volume de sedimentos que deve ser removido e tratado e o nível 
geralmente baixo de contaminação dos sedimentos extraídos. Os custos de colocar e 
manter uma capa envolve programas de monitoramento e reposição regular do material 
capeador; 
(ii) Simplicidade c eficiência: O capeamento in-situ é um processo mais simples de ser 
implementado. e, por esta razão, muitas vezes é mais eficiente do que os métodos 
envolvendo escuvações e tratamento; 
(iii) Menor poluição: Quando os métodos de remediação envolvendo remoção e 
tratamento são usados. a possibilidade de liberação de espécies nocivas devido à 
movimentação dos sedimentos contaminados pode aumentar a poluição da água. 

Dentre as desvantagens do capeamento in-situ destacam-se: 
(i) Incertezas quanto a aplicação: Como é um método de remediação relativamente 
novo, estudos para determinar as melhores alternativas de capeamento ainda estão 
sendo conduzidos tanto em laboratório como no campo. Permanecem dúvidas sobre a 
integridade do capeamento após um tempo muito longo [4]: 
(ii) Problemas de colocação: O capeamento causa a compressão da água localizada nos 
sedimentos contaminados tendendo a expulsá-la para fora. Assim. um capeamento mau 
projetado pode resultar cm uma cobertura não uniforme c inadequada dos sedimentos 
contaminados; 
(iii) Poluentes permanecendo intactos: Embora já tenha sido constatado que o 
capeamento ln-situ sela os sedimentos contaminados, as espécies químicas nocivas 
permanecem intactas. A presença continuada de poluentes pode ser um problema 
dependendo da eficiência do capeamento c das velocidades dos processos naturais de 
recuperação; 
(iv) Possíveis impactos ambientais: O capeamento causa uma redução na profundidade 
da água c potencialmente limita os futuros usos de um curso d'água para navegação ou 
recreação. Outros impactos ambientais causados são a erosão das margens de rios c a 
tendência para lucilitar cheias. 

3.3. PROPRIEDADES DO CAPEAMENTO 

Tem sido mostrado que as principais propriedades para garantir o bom 
desempenho do capeamento são a sua composição e espessura. O material do 
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capeamento deve propiciar estabilidade tísica juntamente com a capacidade de isolar 
física e quimicamente os contaminantes. 

Em relação à composição, pesquisas tem ir.dicado que os melhores capeamentos 
são produzidos a partir de um material finamente granulado, rico cm compostos 
orgânicos e capazes de se ligarem aos contaminantes [3]. Um nlto teor de carbono 
orgânico é desejável uma vez que este elemento é responsável pela adsorsão e retenção 
do poluente. 

O capeamento geralmente é constituído de uma ou mais camadas de areia, 
sedimentos lodosos limpos, rocha ou outros materiais . Camadas de sedimentos podem 
ser dragadas de um local submerso não poluído ou coletadas em um sítio terrestre. Se 
os sedimentos contaminados e o material do capeamento possuírem densidades 
similares, um cuidado especial é necessário durante a colocação do capeamento para 
evitar a mistura das duas camadas. Isto é feito, colocando-se o capeamento de modo 
que haja uma transição gradual do material fino para o material grosso. 

Capeamentos de areia são facilmente colocados sobre leitos de sedimentos c 
somente atraem os tipos de organismos escavadores que não penetram profundamente 
nos sedimentos. Por outro lado, as areias normalmente são grosseiramente granuladas e 
possuem teores de material orgânico relativamente baixos e, assim, não se ligam bem 
aos contaminantes presentes nos sedimentos, fornecendo um tempo menor de 
contenção dos poluentes do que outros materiais. 

Sedimentos lodosos são ricos ~~m matéria orgânica e, conseqüentemente. se 
ligam fortemente aos contaminnnies mantendo-os no local e propiciando um maior 
tempo para os processos naturais os degradarem. Entrctamo, estes materiais são de 
difieil colocação e geralmente retornam à suspensão na água, podendo, todavia, ser 
contidos efetivamente com uma cobertura de rochas. Os sedimentos lodosos são 
também susceptíveis à eolônias de organismos escavadores qut> transportam os 
contaminantes dos sedimentos para a água. 

O capeamento mais eficiente é geralmente composto de vários materiais . A 
camada inferior é constituída de sedimentos lodosos limpos com granulomctria fina e 
permite que os contaminantes se adsorvam fortemente no capeamento, enquanto que a 
camada superior é composta por um material arenoso que é estável, fácil de ser 
colocado e resiste aos esforços de colonização de animais que escavam mais 
profundamente. A capacidade da camada arenosa superior selar os contaminantes no 
local pode ser aumentada com a adição de cinza finas ("fly ash") ou de um surfatante 
iônico. Camadas de rochas ou cascalho algumas vezes são empregadas para conferir 
maior estabilidade às camadas inferiores de areia e sedimentos lodosos. Contudo, a 
colocação de pedras grandes pode ser viável apenas em rios e regiões costeiras. 

No tocante à espessura do capeamento, as restrições relacionadas à sua 
colocação são na maioria dos casos os fatores dominantes. A precisão dos 
equipamentos convencionais de colocação do capeamento é tal que a capa menos 
espessa é da ordem de 0,5 à 0,6 m [4). Por outro lado, fatores como, por exemplo, a 
necessidade de assegurar o isolamento químico e a presença de bioturbadores. 
requert>m capas de espessuras consideravelmente menores . Na prática, a espessura do 
capeamento varia de 0,6 à I ,5 m, de modo a haver compensação para erosão c a 
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possibilidade de consolidação da capa [4 ]. Um trabalho recentt: mostrou, todavia, que 
camadas capeadoras muito menos espessas (5 à 7 mm) reduzem drasticamente o fluxo 
de um contaminante dos sedimentos para a água [2]. 

3.4. CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL A SER CAPEADO 

Os dois principais requerimentos para o sucesso do capeamento in-situ são o 
isolamento dos sedimentos contaminados e a manutenção de um selo fisico e químico 
por um longo período de tempo. A primeira etapa a ser cumprida para alcançar estas 
condições é uma avaliação detalhada do local a ser capeado. 

Inicialmente, os sedimentos contaminados devem ser caracterizados medindo-se 
os seguintes parâmetros: 
• nível de contaminação; 
• distribuição do tamanho das partículas; 
• resistência ao cisalhamento; 
• resistência à erosão; 
• consolidação; 
• plasticidade; 
• densidade. 

A avaliação do local é feita então através das seguintes inlórmaçõcs: 
• possibilidade do capeamento prejudicar a navegação; 
• profundidade da água; 
• correntes típicas; 
• regime de ondas; 
• possibilidade de haver dragagem; 
• cheias; 
• recursos aquáticos ; 
• existência de lençóis d'água subterrâneos. 

Em geral , o local ideal para um projeto de capeamento ~ um ambiente submerso 
estável a longo prazo de modo que a capa não sofra erosãn. O local deve possuir os 
seguintes atributos: 
• ter fundo moderadamente inclinado; 
• ser submetido a fracas correntes aquáticas, especialmente no fundo; 
• suas águas profundas devem ser abrigadas de correntes induzidas por tempestades; 
• suas águas mais rasas devem ser protegidas das forças erosivas; 
• ser afastado de obstruções ou estruturas; 
• estar relativamente próximo da fonte dos materiais capeadorcs; 
• possuir pouco ou nenhum tráfego de navegação. 

Sítios de descarte que não necessitam de dragagem de manutenção para manter 
canais de navegação abertos, que não sejam susceptíveis à tempestades que causem a 
erosão e o movimento dos sedimentos ou não sofram a ação de fortes correntes, são 
possíveis de serem capeados. Contudo, se o capeamento for protegido contra a erosão 
com uma cobertura de rochas, ele pode ser aplicado em locais que não preencham estes 
requisitos. 
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A adequação de um local para o capeamento depende, finalmente, da natureza 
dos compostos poluentes contidos nos sedimentos. Felizmente, uma ampla faixa de 
substâncias químicas se adsorve facilmente nos materiais capeadores por meio de 
processos idênticos àqueles que originalmente causaram a contaminação dos 
sedimentos. As seguintes espécies podem ser isoladas efetivamentc pelo capeamento: 
• hidrocarbonetos alifáticos; 
• hidrocarbonetos aromáticos policíclicos ( ex. benzo[ a ]pireno ]. 
• solventes cloretados; 
• inorgânicos (metais e radionuclídeos); 
• materiais que demandam oxigénio; 
• nitratos; 
• pesticidas; 
• fosfatos; 
• PCBs. 

4. CONCLUSÕES 

As seguintes conclusões são obtida!> do estudo realizado: 
(i) Existem vários métodos capazes de remediar sedimentos contaminados, envolvendo 
ou não a sua remoção. As tecnologias que não necessitam remover os sedimentos são. 
de um modo geral, mais vantajosas ; 
(ii) Dentre os processos que não removem os sedimentos c para corpos d'água de baixa 
energia hidrodinâmica, o capeamento in-situ tem-se destacado. Este método isola c 
retém os contaminantes até que os processos naturais de degradação ocorram ; 
(iii) O capeamento in-situ reduz o fluxo de contaminantes para a coluna d'água devido 
ao aumento das resistências oferecidas aos transportes di fusivos c advcctivos, ao 
retardamento do fluxo na água contida nos poros causado pela adsorção no material 
capeador e à eliminação da resuspensão e desorção direta das espécies poluentes para 
a água. Os poluentes são selados pela adsorção no material do capeamento, redução da 
atividade dos bioturbadores, promoção da recuperação natural e por meio do 
isolamento tisico; 
(iv) O capeamento in-situ possui as vantagens de baixos custos, simplicidade, 
eficiência e menor poluição e as desvantagens de incertezas quanto a aplicação, 
problemas de colocação, poluentes permanecendo intactos e possíveis impactos 
ambientais; 
(v) As principais propriedades para garantir o bom desempenho do capeamento são a 
sua composição e espessura. Em relação à composição, o capeamento geralmente é 
constituído de uma camada inferior de sedimentos lodosos limpos com granulometria 
fina e de uma camada superior de areia que pode ainda ser coberta por rocha ou 
cascalho para aumentar a estabilidade. A espessura da capa, por outro lado, varia 
normalmente de 0,6 à 1,5 m, de modo a haver compensação para erosão e a 
possibilidade de consolidação da capa; 
(vi) O local a ser capeado deve ser um ambiente submerso estável a longo prazo de 
modo que a capa não sofra erosão. Assim, sítios de descarte que não necessitam de 
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dragagem de manull:nção para manter canais de navegação abertos, que não sejam 
susceptíveis à tempestades que causem a erosão c o movimento dos sedimentos ou não 
sofram a ação de fórtcs correntes, são possíveis de serem capeados. Contudo, se o 
capeamento for protegido contra a erosão com uma cobertura de rochas, ele pode ser 
aplicado cm locais que não preencham estes requisitos. A adequação de um local para 
o capeamento tkpcnde. finalmente. da natureza dos compostos poluentes contidos nos 
sedimentos. Neste sentido, uma ampla faixa de substâncias químicas se adsorve com 
facilidade nos materiais capcadores através dos mesmos processos que originalmente 
causaram a contaminaçi:io dos sedimentos. 
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REMEDIATION OF CONTAMINATED AQUATIC SEDIMENTS 

ABSTRACT 

Roberto José de Carvalho 
José Ferreiro Espasandin 

The existence of hazardous or toxic substances in the sediments of a natural aquatic 
body usually results in some contamination of the overlying watcr column that 
eventually leads to multimedia environmental pollution. ln order to kccp pollutant 
chemicals in the sediments from being relcased into water, environmental managers 
can use any ofseveral methods ofrcmediation. These methods include taking no action 
until determining if natural recovery processes will neutralize the pollutants contained 
in the sediments, treating and neutralizing the harmful substances with other 
chemicals, extracting the contaminants and dcpositing them under a clcan sedimcnt 
layer at the bottom of open waters or sealing thc pollutants under a protcctivc cap 
without moving them (in-situ capping). ln this work, a bricf analyscs of the most 
important methods employed to remediate contaminated aquatic sedimcnts followed 
by a more detailed discussion of the in-situ capping technique is presentcd. 

Key words: contaminated sedimcnts, remediation methods, in-situ capping 
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