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Os geossintéticos são extensivamente usados na concepção dos sistemas de confinamento 

basal (fundo e taludes) e de cobertura dos aterros de resíduos. Os geossintéticos mais 

utilizados são os seguintes: 

 

 geogrelhas, que podem ser usadas tanto no reforço de taludes sob os resíduos, como no 

reforço de solos sobre as geomembranas; 

 georredes, que podem ser utilizadas para a drenagem ao longo do plano; 

 geomembranas, que são materiais relativamente impermeáveis, feitas à base de materiais 

poliméricos, que podem ser usados como barreiras aos líquidos, gases e/ou vapores; 

 geocompósitos, que consistem na associação de dois ou mais geossintéticos, podendo ser 

usados na separação, na filtragem ou na drenagem;  

 geompósitos argilosos (GCLs), que são materiais compostos, constituídos por bentonite 

e por geossintéticos, que podem ser utilizados como barreiras à migração de fluidos; 

 geotubos, que podem ser usados para facilitar a captação e drenagem de lixiviado e sua 

condução para o sistema de tratamento;  

 geotêxteis, que podem ser utilizados para filtragem ou para protecção da geomembrana 

contra o punçoamento. 

 

A figura abaixo ilustra as múltiplas aplicações dos geossintéticos nos sistemas de 

confinamento basal e de cobertura dos aterros de resíduos. 

 

 
 

Múltiplas aplicações dos geossintéticos nos aterros de resíduos 

 



O sistema de confinamento basal ilustrado na figura é um sistema duplo. Inclui uma 

barreira compósita primária, constituída por geomembrana/GCL, e uma barreira compósita 

secundária, formada por geomembrana/camada de solo argiloso compactado. Entre as 

barreiras primária e secundária encontra-se um sistema de detecção de fugas, constituído 

por um geocompósito (geotêxtil/georrede). Na base do aterro, sobre a barreira primária, 

localiza-se o sistema de captação e drenagem dos lixiviados, constituído por uma camada 

de cascalho e por geotubos perfurados. Sob a camada drenante existe um geotêxtil, que 

protege a geomembrana contra o punçoamento provocado pelo cascalho. Nos taludes, o 

sistema de captação e drenagem dos lixiviados consiste num geocompósito drenante 

(geotêxtil/georrede), que conflui com a camada drenante na base. A camada drenante 

encontra-se integralmente coberta por um geotêxtil (filtro), destinado a prevenir a 

colmatação do sistema de captação e drenagem dos lixiviados. Abaixo da base do aterro, 

encontram-se drenos para controlo do nível de água nos terrenos de fundação, os quais 

estão revestidos com filtros em geotêxtil. Na figura representa-se, ainda, o reforço dos 

terrenos de fundação com geossintéticos, nomeadamente, as fibras na base, distribuídas de 

forma aleatória, e as geogrelhas nos taludes. 

O sistema de cobertura ilustrado na figura contém uma barreira compósita, formada por 

geomembrana/GCL. Para além desta barreira, inclui uma camada drenante, constituída por 

um geocompósito drenante (geotêxtil/georrede) e diversos geossintéticos para reforço. 

Relativamente aos últimos, pode ver-se a utilização de geogrelhas, geotêxteis, ou 

geocélulas abaixo da barreira, com vista a minimizar as potenciais deformações 

resultantes de assentamentos diferenciais causados pelos resíduos ou pelo alteamento do 

aterro, e a utilização de geogrelhas ou geotêxteis sobre a camada de drenagem, a fim de 

melhorar as condições de estabilidade. Na figura ilustra-se, também, a utilização de fibras, 

para reforço da camada de terra vegetal, designadamente, no caso de esta ser muito 

íngreme. Sobre a camada de terra vegetal encontra-se um geocompósito, para protecção 

contra a erosão (prevenção dos efeitos do escoamento superficial e ravinamento). Inclui, 

ainda, a utilização geotêxteis, com a função de filtro, nos poços de bombagem de lixiviado 

e de água subterrânea. Por último, mostra a utilização de barreiras verticais em polietileno 

de alta densidade (PEAD) e de geocompósitos no sistema de drenagem localizado ao 

longo do perímetro do aterro de resíduos.  

Embora nem todos os materiais representados na figura sejam efetivamente necessários 

num aterro de resíduos, a figura ilustra as múltiplas aplicações dos geossintéticos neste 

tipo de obra. 

 

Sobre a IGS 

 
A Sociedade Internacional de Geossintéticos – International Geosynthetics Society (IGS) – é uma 

associação sem fins lucrativos dedicada ao desenvolvimento científico e tecnológico dos 

geotêxteis, geomembranas e produtos relacionados e das tecnologias associadas. A IGS promove a 

disseminação de informações técnicas sobre os geossintéticos através de um boletim (IGS News) e 

de duas revistas científicas (Geosynthetics International – www.geosynthetics-international.com e 

Geotextiles and Geomembranes – www.elsevier.com/locate/geotexmem). Informações adicionais 

acerca da IGS e das suas actividades podem ser obtidas consultando o portal 

www.geosyntheticssociety.org ou contactando o secretariado por correio electrónico 

(IGSsec@aol.com). 
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