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As estruturas hidráulicas fazem parte de um sector de mercado com grande potencial de 

crescimento. O termo “estruturas hidráulicas” inclui barragens e canais. As estruturas 

hidráulicas interagem com a água, que pode corresponder a uma das forças mais 

destrutivas no ambiente. Os geossintéticos são frequentemente utilizados para limitar a 

interacção entre a estrutura e a água. Os geossintéticos podem aumentar a estabilidade das 

estruturas hidráulicas. 

 

Nas estruturas hidráulicas, os geossintéticos podem ser utilizados para: 

 Reduzir ou prevenir a infiltração da água através da utilização de geomembranas; 

 Reduzir ou prevenir a erosão das margens de canais com a impermeabilização com 

geomembranas; 

 Providenciar drenagem e/ou filtragem com a utilização de geotêxteis e georredes; 

 Providenciar reforço à fundação da estrutura ou à própria estrutura com a 

utilização de geogrelhas. 
 

As geomembranas são praticamente impermeáveis à água e são de utilização frequente na 

face de montante das barragens, como barreira hidráulica. As geomembranas podem ser 

deixadas expostas ou ser cobertas com alguns materiais tais como painéis de betão ou “rip 

rap”. A utilização de geomembranas tem sido bastante útil na reabilitação de barragens de 

betão antigas. A exposição pode reduzir o tempo de vida útil das geomembranas devido à 

degradação por radiação UV, mas a sua reparação é mais fácil do que no caso das 

geomembranas cobertas. As geomembranas cobertas também são susceptíveis de sofrer 

danos, tais como punçoamento causado pelos materiais sobrejacentes e/ou subjacentes. 

Frequentemente são colocados geotêxteis por baixo e por vezes sobre a geomembrana 

como protecção contra o punçoamento, actuando como colchão para minimizar 

concentração de tensões. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Barragem com infiltrações* Barragem revestida com geomembrana* 

Portugal 



A infiltração que ocorre através das geomembranas deve-se principalmente a defeitos nas 

ligações por soldadura e a perfurações. Em geral, estes danos são minimizados através de 

programas de controlo da qualidade em obra. Contudo, com o envelhecimento da 

geomembrana, as infiltrações tornam-se inevitáveis. Para protecção da estrutura, são 

geralmente aplicadas georredes ou geocompósitos de georrede e geotêxtil a jusante da 

geomembrana para drenagem. A água de infiltração é recolhida e libertada para jusante 

através de condutas, ou reintroduzida na albufeira. 

Os geossintéticos são fixados aos paramentos por meios mecânicos, frequentemente 

através de parafusos de ancoragem e perfis de aço. Para garantir a selagem das ligações e 

juntas são utilizados vedantes e selantes. As barragens com geometrias complexas são 

mais vulneráveis a defeitos nas soldaduras e juntas. 

 
 

 

Os componentes do sistema de geossintético seleccionado para utilização na estrutura 

hidráulica dependem muito da especificidade do projecto e do local da obra. Se forem 

devidamente especificados e instalados, os geossintéticos podem ser economicamente 

competitivos e aumentar a vida útil da estrutura hidráulica. 
 

 (*) Cortesia do Instituto de Geossintéticos,  Geosynthetic Institute (GSI). 

 
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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