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Geosynthetics / Geossintéticos 
 

 
Name Nome Descrição 

Bituminous geosynthetic 
barrier 

Barreira geossintética 
betuminosa (GBR-B) 

Estrutura de materiais geossintéticos montada em fábrica, na 
forma de tela que actua como uma barreira (essencialmente 
divido ao betume) utilizado em contacto com o solo e/ou 
outros materiais em aplicações de engenharia civil e 
geotécnica 

Clay geosynthetic 
barrier 

Barreira geossintética 
argilosa 

(GBR-C) 

Estrutura de materiais geossintéticos montada em fábrica, na 
forma de tela que actua como uma barreira (essencialmente 
devido à argila), utilizada em contacto com o solo e/ou 
outros materiais em aplicações de engenharia civil e 
geotécnica 

Electrokinetic 
geosynthetic 

Geossintético 
electrocinético (GEK) 

Material compósito que permite a condução eléctrica e pode 
ainda permitir a filtragem, drenagem e reforço 

Geoarmour Geoblocos 

Um geossintético permeável, colocado sobre a superfície do 
solo, em conjunto com blocos unitários (de betão, tipo 
gabião, etc.) dispostos segundo um padrão regular, para 
impedir a erosão 

Geoblanket Geomanta (GBL) 

Uma estrutura permeável, biodegradável (sintética ou 
natural), colocada sobre o solo para aplicações temporárias 
de controlo de erosão, habitualmente até a vegetação se 
encontrar desenvolvida 

Geocell Geocélula (GCE) 
Estrutura celular, tridimensional, permeável, polimérica 
(sintética ou natural), alveolar ou similar, constituída por 
tiras de geossintético interligadas 

Geocomposite Geocompósito (GCO) 
Material constituído por um conjunto de materiais, em que 
pelo menos um dos seus componentes é um produto 
geossintético 

Geocomposite drain Geocompósito drenante 
(GCD) 

Uma estrutura de geossintéticos (p. ex. georrede, 
geoespaçador) que actua como camada drenante, com um ou 
dois geotêxteis que actuam como filtros 

Geofoam Geoespuma (GFO) 
Material polimérico, leve, com alto índice de vazios, usado 
em contacto com solo, rocha ou outro material geotécnico 
em obras de Engenharia Civil 

Geoform Geocontentor (GFR) 
 

Geossintético permeável, com uma estrutura tridimensional, 
preenchida com solo ou outros materiais, com o material de 
enchimento a tomar a forma que o geossintético apresenta 

Geogrid Geogrelha (GGR) 

Estrutura plana, polimérica, constituída por uma grelha 
aberta e regular de elementos resistentes à tracção, ligados 
entre si por extrusão, colagem ou entrelaçamento, cujas 
aberturas têm dimensões superiores às da superfície sólida 
da grelha formada pelos elementos constituintes  

Geogrid, bonded Geogrelha colada 
(GGR - B) 

Geogrelha constituída por conjuntos de fios ou outros 
elementos colados, geralmente em ângulos rectos 

Geogrid, extruded Geogrelha extrudida 
(GGR - E) 

Geogrelha fabricada a partir da extrusão de polímeros e 
posterior estiramento na forma de tela 

Geogrid, knitted Geogrelha tricotada 
(GGR - K) 

Geogrelha fabricada por laçadas de fios ou outros elementos 
geralmente em ângulos rectos 
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Geogrid, woven Geogrelha tecida 
(GGR - W) 

Geogrelha fabricada por entrelaçamento de fios ou outros 
elementos geralmente em ângulos rectos 

Geomat Acolchoado (GMA) 

Estrutura tridimensional, permeável, constituída por 
monofilamentos poliméricos e/ou outros elementos 
(sintéticos ou naturais), ligados por processos mecânicos e 
e/ou térmicos e/ou químicos 

Geomatress Geocolchão (GMT) 
Um geossintético permeável, com estrutura tridimensional, 
colocado sobre a superfície do solo e posteriormente cheio 
com betão, argamassa ou solo, para impedir a erosão 

Geonet Georrede (GNT) 
Geossintético que consiste em duas séries de elementos 
paralelos que se cruzam segundo vários ângulos, formando 
uma estrutura plana aberta. 

Geospacer Geoespaçador (GSP) 
Estrutura tridimensional polimérica concebida para criar um 
espaço vazio significativo no solo e/ou noutros materiais em 
aplicações de engenharia civil e geotécnica 

Geostrip Geotira (GST) 

Material polimérico em forma de tira com largura não 
superior a 200 mm, utilizado em contacto com o solo e/ou 
outros materiais em aplicações de engenharia civil e 
geotécnica 

Geosynthetic 
barrier 

Barreira geossintética 
(GBR) 

Material geossintético de baixa permeabilidade utilizado em 
aplicações de engenharia civil e geotécnica com o objectivo 
de reduzir ou impedir o movimento de fluidos através da 
construção 

Geosynthetic Geossintético (GSY) 

Termo genérico que designa um material em que pelo menos 
um dos seus componentes é um polímero sintético ou natural 
em forma de tela, tira ou estrutura tridimensional, utilizado 
em contacto com o solo e/ou outros materiais em aplicações 
de engenharia civil e geotécnica 

Geotextile Geotêxtil (GTX) 

Material têxtil plano, permeável, polimérico (sintético ou 
natural) que poderá ser não tecido, tricotado ou tecido, 
utilizado em contacto com o solo e/ou outros materiais em 
aplicações de engenharia civil e geotécnica 

Geotextile related 
product 

Produto relacionado 
(GTP) 

Material plano, permeável, polimérico sintético ou natural, 
que não obedece à definição de geotêxtil 

Geotextile, knitted Geotêxtil tricotado 
(GTX-K) 

Geotêxtil produzido por laçadas de um ou mais fios, 
filamentos ou outros elementos 

Geotextile, nonwoven Geotêxtil não tecido 
(GTX-N) 

Geotêxtil produzido com fibras, filamentos ou outros 
elementos, distribuídos direccional ou aleatoriamente, 
ligados por processos mecânicos e/ou térmicos e/ou 
químicos 

Geotextile, woven Geotêxtil tecido 
(GTX-W) 

Geotêxtil produzido por entrelaçamento, normalmente em 
ângulos rectos, de dois ou mais conjuntos de fios, 
filamentos, tiras ou outros elementos 

Polymeric geosynthetic 
barrier 

Barreira geossintética 
polimérica 
(GBR-P) 

Estrutura de materiais geossintéticos montada em fábrica, na 
forma de tela, que actua como uma barreira (essencialmente 
devido aos polímeros), utilizada em contacto com o solo 
e/ou outros materiais em aplicações de engenharia civil e 
geotécnica 
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