
 

 

 
Funções dos geossintéticos 

 
Preparado por Richard J. Bathurst 

Tradução: IGS-Portugal 

 

Os geossintéticos incluem uma variedade de materiais, constituídos por polímeros sintéticos, 

especialmente fabricados para serem usados nos domínios da engenharia geotécnica, ambiental, 

hidráulica e dos transportes. Podem distinguir-se as seguintes funções principais para um 

geossintético: separação, filtragem, drenagem, reforço, contenção de líquidos/gases e controlo de 

erosão. Em certos casos, o geossintético pode desempenhar simultaneamente várias funções. 

 

Separação: o geossintético separa duas camadas de solo de 

granulometrias diferentes. Por exemplo, os geotêxteis são 

usados em pavimentos rodoviários, para evitar que os materiais 

da camada da base penetrem na camada subjacente, 

preservando desta forma a espessura da camada da base e a 

integridade do pavimento. Permitem também evitar que os 

solos finos de fundação contaminem as camadas de base do 

pavimento, constituídas por materiais granulares. 

 

Filtragem: o geossintético actua como um filtro de areia, 

permitindo simultaneamente o escoamento de água através do 

solo e a retenção de finos a montante. Por exemplo, em obras 

rodoviárias, os geotêxteis são usados para evitar o arrastamento 

de finos para a camada granular drenante ou para os drenos 

longitudinais, mantendo o escoamento através do sistema. São 

igualmente utilizados sob enrocamentos (rip-rap) e outros 

materiais granulares em obras de protecção costeira e fluvial 

para  evitar a erosão do solo. 

 

Drenagem: o geossintético age como um dreno, escoando o 

fluido através do solo, cuja permeabilidade é menor. Por 

exemplo, os geotêxteis são usados para dissipar as pressões da 

água nos poros na base dos aterros rodoviários. Para fluxos 

mais elevados, foram desenvolvidos geocompósitos drenantes. 

Estes materiais têm sido utilizados como drenos laterais e 

transversais em pavimentos, bem como em taludes e muros de 

suporte. Têm sido também usados drenos verticais 

pré-fabricados (DVPs), para acelerar a consolidação de solos 

moles sob aterros construídos com e sem pré-carga. 

 

Reforço: o geossintético actua como um elemento de reforço 

no seio dum maciço terroso ou em associação com o solo para 

produzir um compósito com melhores propriedades resistentes 

e de deformabilidade do que o solo não reforçado. Por 

exemplo, os geotêxteis e as geogrelhas são utilizados para 

aumentar a resistência à tracção do solo com o objectivo de 

possibilitar a construção de estruturas de solo reforçado com 

inclinações verticais (muros) ou sub-verticais (taludes). O 

reforço possibilita a construção de aterros sobre solos 

extremamente moles e a execução de taludes com inclinações 

superiores às inclinações possíveis com solos não reforçados. 
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Os geossintéticos (geralmente as geogrelhas) são igualmente 

empregues para a transferência de esforços entre vazios que 

possam desenvolver-se sob as camadas granulares de fundação 

das infraestruturas de transporte, devido ao carregamento, ou 

sob os sistemas de cobertura dos aterros de resíduos. 

 

Contenção de líquidos/gases (barreiras): o geossintético 

actua como uma barreira relativamente impermeável aos 

líquidos ou gases. Por exemplo, as geomembranas e os 

geocompósitos argilosos (GCLs) são utilizados como barreiras 

para conter o escoamento de líquidos e gases. Esta função é 

igualmente usada nas camadas de misturas betuminosas de 

pavimentos, bem como no confinamento de solos expansivos e 

de resíduos. 

 

Controlo de erosão: o geossintético tem a função de reduzir a 

erosão do solo causada pelo impacto da chuva e pelo 

escoamento das águas superficiais. Por exemplo, sobre taludes 

expostos são aplicados diversos tipos de geossintéticos 

(geomantas e geoacolchoados), com carácter temporário ou 

permanente. São também empregues barreiras verticais de 

geotêxtil (silt fences) para retenção de sedimentos transportados 

durante o escoamento superficial. Alguns dos materiais usados 

no controlo de erosão são fabricados com fibras 

biodegradáveis.  

 

Os geotêxteis são também usados noutras aplicações. Por exemplo, são utilizados no reforço de 

pavimentos flexíveis e para evitar (por redução das tensões nos pontos de contacto) o punçoamento 

das geomembranas devido à acção dos fragmentos rochosos presentes nos solos adjacentes, dos 

resíduos, ou dos materiais granulares da camada de drenagem, quer durante a instalação, quer em 

condições de serviço. Os geotêxteis têm igualmente sido empregues como materiais de cobertura 

diária em aterros de resíduos, para evitar o arrastamento de poeiras e resíduos pelo vento ou pela 

acção de animais. Têm, ainda, sido utilizados como cofragens flexíveis para betão e como geo-

sacos. Para além disso, tem sido usados para construir geotubos cilíndricos, de dupla camada de 

geotêxtil e preenchidos com areia, para criar diques litorais ou para secar/desidratar lamas. 

 
(*) Figuras utilizadas neste folheto autorizadas por Ennio M. Palmeira/Universidade de Brasília. 

 

   
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). 
 

 Declaração: A informação apresentada neste folheto foi revista pela Comissão da Educação da Sociedade 

Internacional de Geossintéticos, considerando-se que representa razoavelmente bem a prática corrente. Contudo, a 

Sociedade Internacional de Geossintéticos recusa qualquer responsabilidade que resulte de algum modo da utilização 

da informação apresentada. Autoriza-se a reprodução deste material desde que a fonte seja claramente identificada.  
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