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Na construção ou reabilitação de vias férreas os geossintéticos podem desempenhar as 

seguintes funções: separação de materiais com diferentes granulometrias, filtragem, 

drenagem, e reforço de solos. Nas vias férreas os geossintéticos podem ser colocados no 

interior ou sob as camadas de balastro ou de sub-balastro.    
 

 
 

Será aqui dada especial relevância à aplicação de geossintéticos colocados no interior ou sob 

as camadas de balastro e/ou sub-balastro. Os geossintéticos que são normalmente utilizados 

nesta aplicação são os geotêxteis, as geogrelhas, os geocompósitos e as geocélulas.    

  
Antes 

 
Depois 

 

Separação: Os geossintéticos (geotêxteis) podem ser usados para separar camadas da 

estrutura de suporte da via com diferentes granulometrias e propriedades. A passagem dos 

comboios na via causa movimentos das travessas da mesma. Como consequência, os finos da 

fundação podem ser bombeados para o interior das camadas granulares, diminuindo a 

resistência e a capacidade de drenagem destas camadas. Acresce que os geossintéticos podem 

reduzir a penetração das partículas granulares na fundação mole, mantendo a espessura e 

integridade das camadas granulares e aumentando o tempo de vida da via. Para cumprir esta 

função, o geossintético deve ser resistente a esforços concentrados (rasgamento, punçoamento 

e rebentamento) e ter aberturas de dimensão compatível com as dimensões das partículas do 

material a reter. 

Portugal 



  
Reforço: Geossintéticos (geotêxteis, geogrelhas e geocélulas) 

colocados sobre fundações instáveis podem evitar a necessidade de 

substituição de solos, aumentando a capacidade de carga do sistema 

devido à melhor distribuição de tensões. Quando instalados no 

interior das camadas de balastro ou sub-balastro, os geossintéticos 

podem ajudar a reduzir os assentamentos associados ao espalhamento 

 

lateral dos materiais de balastro e sub-balastro. As principais propriedades dos geossintéticos 

que devem ser consideradas para esta função são a interacção geossintético-solo/balastro, a 

resistência à danificação mecânica, o módulo de rigidez e a resistência à tracção. 

Filtragem: O movimento da água da fundação para as camadas granulares sobrejacentes pode 

transportar finos. Tal pode acontecer devido ao aumento dos níveis de tensão na fundação em 

consequência da passagem dos comboios. Nesta situação o geotêxtil pode actuar como filtro, 

permitindo a passagem da água e retendo as partículas sólidas do solo de fundação. Para 

desempenhar bem esta função, o geotêxtil deve ter permeabilidade e propriedades de retenção 

adequadas e ser resistente à colmatação. 

Drenagem: Uma boa drenagem é um factor determinante para 

evitar a deterioração da via devido à acção da água das chuvas ou 

à acção da água bombeada da fundação para as camadas de 

balastro. Um geocompósito drenante colocado em pontos 

estratégicos da estrutura da via pode permitir a drenagem 

transversal e evitar a acumulação de água. Nesta função o 

geocompósito deve ter capacidade de escoamento adequada e ser 

resistente à danificação mecânica.   
 

 

Os geossintéticos, se forem corretamente dimensionados e instalados, podem melhorar o 

desempenho e a durabilidade das vias férreas. 
 

 
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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