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Prefácio 
José Luís Machado do Vale 
Presidente da Comissão Portuguesa de Geossintéticos 

A IGS-Portugal é uma Comissão Técnica da Sociedade Portuguesa de 
Geotecnia, foi fundada em 2001 e desde então representa em Portugal a 
Sociedade Internacional de Geossintéticos. 

Quando assumi a presidência da IGS-Portugal para o quadriénio 2012-2016, 
tendo como vice-presidentes Maria da Graça Lopes e Madalena Barroso, 
secretária-geral Castorina Vieira, secretário-adjunto Sérgio André e tesoureiro 
Alexandre Pinto, aceitei o desafio da colega Maria da Graça para incluirmos 
no Plano de Atividades a elaboração de um documento/livro, constituído por 
diversos capítulos da autoria de diferentes membros da IGS-Portugal que 
resumisse os conhecimentos/desenvolvimentos no âmbito dos diferentes 
domínios dos geossintéticos. 

Não sendo possível concluir os trabalhos durante esse mandato, decidimos, 
eu e as vice-presidentes, aceitar um novo mandato para o quadriénio 
2016-2020, com a entrada de novos membros da direção: vice-presidente e 
tesoureiro, António Cristóvão, secretário-geral José Neves e secretário-
adjunto Filinto Oliveira. Os colegas que saíram da anterior direção 
mantiveram-se a colaborar no grupo de trabalho para a elaboração do livro 
sobre geossintéticos, juntamente com outros sócios que colaboram como 
autores de capítulos ou casos de obra. 

Este livro que agora se edita, com o título “Geossintéticos em Engenharia 
Civil: dimensionamento, instalação e casos de obra”, é o primeiro livro técnico 
em português com casos de obra, predominantemente realizados em 
Portugal. Sendo publicado em edição digital, estará aberto, em futuras 
reedições, a novos contributos e a outros campos de aplicação, como em 
túneis, por exemplo. 

A relevância deste livro é, em primeiro lugar, na divulgação, junto da 
comunidade técnica de língua portuguesa, do conhecimento e da 
problemática da utilização de geossintéticos em obras de engenharia civil, 
dos materiais disponíveis no mercado e suas propriedades, dos cuidados a 
ter na sua seleção e instalação em obra, no dimensionamento dos projetos, 
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na garantia de qualidade em obra e, finalmente, do comportamento a longo 
prazo. Complementarmente, a apresentação de casos de obra em diferentes 
tipos de aplicação enriquece e facilita o entendimento sobre o potencial de 
utilização dos geossintéticos em obras de engenharia civil. O público-alvo 
são as escolas de engenharia, donos de obra, projetistas, construtores e 
profissionais de engenharia civil. 

Aos autores, cujo empenho, perseverança e crença na valia deste desafio, 
permitiram ultrapassar em conjunto as dificuldades na conclusão deste livro, 
os meus agradecimentos: Maria da Graça Lopes, Madalena Barroso, José 
Neves, Filinto Oliveira, Luciana das Neves, Castorina Vieira, Alexandre Pinto, 
Maria de Lurdes Lopes, Margarida Pinho-Lopes, José Ricardo Carneiro, 
Gonçalo Tavares, José Mateus de Brito, Manuel Romeiro, Mafalda Oliveira, 
Sérgio Gambito André, Carlos Baião, António Sobral Rodrigues, Nuno Aguilar, 
Fernanda Rodrigues, Fernanda Caetano, Manuel Simões, António Guerra, 
Emanuel Ferreira, Jorge Ávidos. 

Um agradecimento também às empresas que patrocinaram e que 
colaboraram com os conteúdos deste livro. 

Ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil quero manifestar o nosso 
reconhecimento pelo apoio e divulgação das nossas atividades. 

À Ordem dos Engenheiros um muito obrigado pela promoção do lançamento 
do livro. 
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Prefácio 
Alexandre Pinto 
Presidente da Sociedade Portuguesa de Geotecnia 

O recurso a geossintéticos em aplicações de engenharia civil tem contribuído 
para um notável incremento de soluções na resolução dos mais variados 
problemas, incluindo os de natureza geotécnica. Para tal contribuem diversas 
propriedades dos geossintéticos, como a resistência, a deformabilidade, a 
permeabilidade, a durabilidade, a facilidade de transporte e de instalação, que 
complementam e reforçam as características dos materiais tradicionalmente 
utilizados na engenharia civil, incluindo os geomateriais. 

Em Portugal o desenvolvimento de soluções com recurso a geossintéticos 
ainda não dispõe da abrangência que se observa em outros mercados, pelo 
que o presente documento, além de constituir um excelente apoio à atividade 
daqueles que concebem, executam e acompanham obras com recurso a 
geossintéticos, permitirá ainda divulgar e consolidar os conhecimentos sobre 
o tema. Neste enquadramento, cumpre-me felicitar o capítulo português da
International Geosyntetics Society (IGS) pela sua redação. 

O facto de o trabalho ter sido concluído durante um período de crise sanitária, 
com inevitáveis consequências na atividade económica, incluindo o setor da 
engenharia civil, ainda confere mais mérito à iniciativa, o que me permite 
interpretá-la como um sinal de esperança no futuro. 

A todos os que apoiaram, participaram e que permitiram esta realização, 
agradeço e reitero o reconhecimento da Sociedade Portuguesa de Geotecnia, 
porque também ajudam, de sobremaneira, a tornar a nossa engenharia ainda 
mais prestigiada e preparada para novos desafios. 
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Prefácio 
Carlos Pina 
Presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

Associada ao início da sua crescente utilização em Portugal, a realização de 
estudos envolvendo geossintéticos no Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil (LNEC) remonta à década de 80, do séc. XX. 

Tendo um Laboratório de Estado como missão a realização de investigação 
científica aplicada para apoio à indústria, nomeadamente certificando a 
inovação tecnológica, a atividade experimental nesta área teve, desde logo, 
um peso significativo nesta atividade, tendo sido criado um laboratório de 
ensaios para caracterização das propriedades destes materiais, 
presentemente designado por Unidade de Geossintéticos (UGeoS). 

Os estudos de investigação, realizados com vista a aprofundar o 
conhecimento técnico e científico sobre o comportamento dos 
geossintéticos, têm procurado acompanhar o desenvolvimento registado 
destes materiais, quer em termos de variedade, quer em termos de 
aplicações. Desde os anos 70 até ao presente, o número de geossintéticos 
disponíveis passou de menos de uma dezena a mais de seis centenas. As 
aplicações seguiram esta tendência de diversificação, estando estes 
materiais incorporados, atualmente, em diversos tipos de obra de engenharia 
civil. 

A necessidade prática de resolver os problemas colocados pelo recurso à 
aplicação de geossintéticos em obras de engenharia civil tem ditado o 
crescente envolvimento do LNEC em atividades de consultoria e de apoio ao 
setor da construção, tanto em fase de projeto, como em fase de construção. 
Outro aspeto relevante das intervenções do LNEC está associado à 
necessidade de garantir o bom desempenho, imediato e a prazo, destas 
aplicações, desenvolvendo atividades de controlo de qualidade/garantia de 
qualidade em obra, de que se destaca o acompanhamento sistemático da 
instalação de geossintéticos em inúmeros aterros de resíduos, reservatórios 
e barragens, apoiado em Planos de Garantia de Qualidade. 

Como consequência natural deste empenhamento, Investigadores do LNEC 
têm participado, desde a sua criação, na direção da Comissão Portuguesa de 
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Geossintéticos (IGS-Portugal), constituída pelos membros portugueses 
associados da International Geosynthetic Society, que tem tido um apoio 
significativo do LNEC em todas as iniciativas que promoveu. 

O apoio à edição de um livro sobre “Geossintéticos em Engenharia Civil: 
dimensionamento, instalação e casos de obra”, iniciativa da IGS-Portugal, 
eleva ainda mais o nível desta profícua colaboração, dado que permitirá 
mostrar à comunidade técnica de língua portuguesa, não só a utilidade do 
recurso a geossintéticos nas obras de engenharia civil, mas também a 
necessidade de a sua aplicação se realizar de forma adequada. 
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Siglas, Acrónimos e 
Abreviaturas 
Muito embora o significado das siglas, acrónimos e abreviaturas seja 
indicado no texto, à medida que são referidos, segue-se uma listagem dos 
mais importantes, estando entre parêntesis o nome em português, se 
diferente do inglês. 

sigla definição 

AFNOR Association Française de Normalisation 
AIPCR Association Internationale Permanente des Congrès de la Route 
AR aramida 
ASTM American Society for Testing and Materials 
BCC Betão Compactado com Cilindros 
BCR redução da espessura da camada de base 
BLR redução da espessura da camada de misturas betuminosas 
BS British Standards 
CE (marcação CE) European Conformity  
CEN Comissão Europeia de Normalização 
CBR Índice Californiano de Capacidade de Carga 
CPE (PEC) polietileno clorado 
CQC Controlo de Qualidade de Construção 
CSPE (PECS) polietileno clorossulfonado 
CUR Council on Undergraduate Research 
DELTARES Independent Institute for Applied Research in the field of Water 

and Subsurface 
DIN Deutsches Institut fur Normung 
DoP Declaração de Desempenho  
EDANA European Disposables and Nonwovens Association 
EN Norma Europeia 
EPDM (MEPD) polímero de etileno propileno dieno 
fPP polipropileno flexível 
GBG geossaco ou saco geotêxtil 
GBL geomanta ou geocobertor 
GBR-B barreira geossintética betuminosa 
GBR-C (GBR-A) barreira geossintética argilosa 
GBR-P barreira geossintética polimérica 
GC/GCO geocompósito 
GCD geocompósito drenante 
GCE geocélula 
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GCL (GB) geossintético bentonítico 
GCT geocontentor ou contentor geotêxtil 
GGR geogrelha 
GM geomembrana  
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GMT geocolchão 
GNT (GR) georrede 
GQC Garantia de Qualidade de Construção 
GRI Geosynthetic Research Institute  
GSY geossintético 
GSYS geossistema 
GTB geocilindro ou tubo geotêxtil 
GTP produto relacionado; produto afim 
GTX geotêxtil  
GTX-K (GTX-TR) geotêxtil tricotado  
GTX-N (GTX-NT) geotêxtil não-tecido  
GTX-W (GTX-T) geotêxtil tecido  
HDPE (PEAD) polietileno de alta densidade 
IGS International Geosynthetics Society 
IPQ Instituto Português da Qualidade 
ISO International Organization for Standardization  
LDPE (PEBD) polietileno de baixa densidade 
LLDPE (PEBDL) polietileno de baixa densidade linear 
LNEC Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
LTP plataforma de transferência de carga 
NP Norma Portuguesa 
PA poliamida 
PE polietileno 
PET poliéster 
PIANC World Association for Waterborne Transport Infrastructure 
Plano de GQC Plano de Garantia de Qualidade de Construção  
PP polipropileno 
PVAL ácool poliviníco 
PVC policloreto de vinilo ou cloreto de polivinilo  
RILEM Réunion Internationale des Laboratoires d'Essais et de Recherche 

sur les Matériaux et les Constructions 
SPG Sociedade Portuguesa de Geotecnia 
TBR relação de benefício do tráfego 
UV ultravioleta 
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Símbolos 
Muito embora o significado dos símbolos seja indicado no texto, à medida que 
são referidos, segue-se uma listagem dos mais importantes. 

símbolo definição 

Alfabeto latino 
a distância entre faces dos apoios 
A carga mobilizada no efeito de arco na LTP 
B carga transmitida ao geossintético de reforço 
c’ coesão do solo (tensões efetivas) 
cu resistência ao corte não drenada do solo 
C carga transmitida ao solo mole subjacente ao geossintético de 

reforço na LTP 
Cc coeficiente de arco na LTP 
Cds coeficiente de interação solo-geossintético em movimento de corte 

direto 
CF fator de calibração do geossintético 
d distância entre ancoragens 
Dk largura efetiva do elemento geossistema 
e excentricidade da resultante 
ej excentricidade da resultante ao nível do reforço j 
f coeficiente parcial de segurança 
fE fator da razão entre os módulos da camada de base e da camada de 

fundação 
ff coeficiente parcial de segurança aplicado às ações permanentes 
ffs coeficiente parcial de segurança aplicado ao peso próprio 
fms coeficiente parcial de segurança aplicado ao ângulo de atrito interno 
fq coeficiente parcial de segurança aplicado às ações variáveis 
fp coeficiente parcial de segurança aplicado na verificação à tração 
fs coeficiente de segurança; coeficiente parcial de segurança aplicado 

na verificação ao deslizamento; referência da rodeira 
g aceleração da gravidade 
h espessura da camada de base da estrada não revestida; altura da 

LTP; altura da trincheira; profundidade do escoamento 
h0 espessura da camada de base da estrada não revestida e não 

reforçada 
H altura da estrutura; espessura da fundação da estrada não revestida; 

altura da LTP; profundidade de escoamento 
Hmin espessura mínima da fundação da estrada não revestida 
HS altura de onda significativa 
J módulo de estabilidade da abertura da geogrelha 
kargila condutividade hidráulica da argila 
kGM condutividade hidráulica da geomembrana 
kn condutividade hidráulica normal ao plano 
kr rugosidade equivalente segundo Nikuradse 
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Ka coeficiente de impulso ativo 
Ke fator de estabilidade relacionado com a localização do geossistema 

na pilha de elementos 
Kh fator de profundidade 
Kreq coeficiente de impulso de terras 
Ks fator de declive 
KT fator de turbulência 
la,j comprimento de arranque do nível de reforço j 
L comprimento do reforço 
m coeficiente de mobilização da capacidade de carga 
n porosidade do material de enchimento do geossistema 
N número de passagens do eixo padrão 
Nc fator de capacidade de carga 
NS parâmetro de estabilidade hidráulica dos geossistemas sob a ação 

das ondas 
On dimensão dos poros ou dimensão característica de abertura 
p carga permanente sobre a LTP 
p’c tensão no coroamento dos apoios na LTP 
pa sucção gerada pelo vento 
peff pressão (sucção) efetiva 
P carga axial do rodado da extremidade do eixo padrão 
Pr resistência à tração do geossintético 
Ps força de corte (ensaio de corte) 
Pv força normal (ensaio de corte) 
q sobrecarga 
r raio da área circular equivalente de contacto do pneu 
ru coeficiente de pressão intersticial 
R raio de curvatura 
RE razão entre os módulos da camada de base e da camada da 

fundação 
Rj componente vertical da resultante que atua ao nível do reforço j 
RU força de resistência 
s rodeira admissível 
S espaçamento horizontal entre apoios da LTP 
Sh espaçamento horizontal entre reforços (em reforços não contínuos) 
Sv espaçamento vertical entre reforços 
T tração na geomembrana 
Td esforço resistente à tração 
Tj tração máxima instalada no nível de reforço j 
Tn força axial 
Trp tração no geossintético de reforço na LTP 
TT força de corte 
Tu força de elevação 
ucr velocidade crítica do escoamento 
va velocidade do vento 
w largura na base 
ws sobrecarga sobre a LTP 
W peso; largura à superfície 
WT carga de faca transmitida aos apoios na LTP 
zj profundidade a que se encontra o nível de reforço j 
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Alfabeto grego 
a ângulo de curvatura 
b inclinação da face da estrutura/aterro; inclinação do talude 
g peso volúmico do solo 
gb peso volúmico do material 
Dh diminuição da espessura da camada de base da estrada não revestida 

devida ao reforço 
DH densidade relativa dos elementos estruturais 
e deformação/extensão na geomembrana 
q ângulo de atrito solo-geossintético 
l fator de sucção 
µ coeficiente de atrito entre o aterro e os reforços 
µGM massa por unidade de área de geomembrana 
ncr velocidade crítica do escoamento 
rs massa volúmica dos sedimentos de enchimento 
rw massa volúmica da água (doce ou salgada) 
ra massa volúmica do ar 
sreq valor mínimo da resistência à de tração exigida ao reforço 
sv,j tensão vertical que atua no nível de reforço j 
t tensão tangencial 
f’ ângulo de atrito (tensões efetivas) 
f’CV ângulo de atrito do aterro que materializa a LTP (tensões efetivas) 
f’p ângulo de atrito de pico (tensões efetivas) 
Y parâmetro de Shields 
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Definições 
Muito embora as definições dos termos referidos no texto sejam normalmente 
efetuadas à medida que aqueles vão sendo mencionados, segue-se uma 
listagem das mais importantes. 

Barreira geossintética argilosa (GBR-C) – Estrutura formada por uma camada de 
bentonite ligada de um e outro lado a geossintéticos (geotêxteis ou 
geomembranas), sendo usada para constituir uma barreira ao movimento dos 
fluidos, em obras de engenharia civil e geotécnica (clay geosynthetic barrier) 

Barreira geossintética betuminosa (GBR-B) – Estrutura de materiais geossintéticos 
montada em fábrica, na forma de tela que atua como uma barreira 
(essencialmente devido ao betume) utilizada em contacto com o solo e/ou 
outros materiais em aplicações de engenharia civil e geotécnica (bituminous 
geosynthetic barrier) 

Barreira geossintética polimérica (GBR-P) – Estrutura polimérica planar, deformável e 
contínua, utilizada com a função de constituir uma barreira ao movimento dos 
fluidos, em obras de engenharia civil e geotécnica (polymeric geosynthetic 
barrier) 

Geoacolchoado (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 (geomat) 

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

Geocilindro (GTB) – Ver definição de geosistema. Também designado como geotubo 
ou tubo geotêxtil, este, adota, normalmente, uma forma cilíndrica ou ovalizada 
(geotextile tube) 

Geocobertor (GBL) – Material de estrutura permeável, constituído por fibras soltas, 
naturais ou sintéticas, e por elementos geossintéticos ligados entre si para 
formar uma tela contínua, usado no controlo de erosão (geoblanket) 

Geocolchão (GMT) – Estrutura tridimensional colocada sobre a superfície do solo e 
posteriormente cheia com betão, argamassa ou solo, para impedir a erosão. 
Ver também definição de geosistema (geomattress ou geotextile mattress) 

Geocontentor (GCT) – Ver definição de geosistema. Também designado como 
contentor geotêxtil, este, adota, normalmente, uma forma cilíndrica ou 
ovalizada (geotextile container) 

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

Geocompósito drenante (GCD) – Uma estrutura de geossintéticos (por exemplo 
georrede, geoespaçador) que atua como camada drenante, com um ou dois 
geotêxteis que atuam como filtros (geocomposite drain) 
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Geogrelha (GGR) – Estrutura plana, polimérica, constituída por uma grelha aberta e 

regular de elementos resistentes à tração, ligados entre si por extrusão, 
colagem ou entrelaçamento, cujas aberturas têm dimensões superiores às da 
superfície sólida da grelha formada pelos elementos constituintes (geogrid) 

Geomanta (GBL) – Nome vulgarmente dado ao geocobertor 
Geomembrana (GM) – Nome vulgarmente dado à barreira geossintética polimérica 
Georrede (GNT) – Geossintético que consiste em duas séries de elementos paralelos 

que se cruzam segundo vários ângulos, formando uma estrutura plana aberta 
(geonet) 

Geossaco (GBG) – Ver definição de geossistema. Também designado como saco 
geotêxtil, este, adota, normalmente, uma forma cúbica ou ovalizada (geotextile 
bag) 

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 (geosynthetic) 

Geossintético bentonítico (GCL) – Nome vulgarmente dado à barreira geossintética 
argilosa 

Geossistema (GSYS) – Manufaturados em geotêxtil tecido e/ou não tecido, são 
unidades que se apresentam com formas variadas e tridimensionais 
(exemplos: estrutura em forma de colchão, cilíndrica, ovalizada, cúbica,…), 
geralmente pré-fabricadas, e entregues em obra apenas com as aberturas 
necessárias para o seu enchimento (geosystem) 

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) 

Geotêxtil alveolar (GCE) – Nome vulgarmente dado às geocélulas 
Geotêxtil não tecido (GTX-N) – Geotêxtil produzido com fibras, filamentos ou outros 

elementos, distribuídos direcional ou aleatoriamente, ligados por processos 
mecânicos e/ou térmicos e/ou químicos (nonwoven geotextile) 

Geotêxtil tecido (GTX-W) – Geotêxtil produzido por entrelaçamento, normalmente em 
ângulos retos, de dois ou mais conjuntos de fios, filamentos, tiras ou outros 
elementos (woven geotextile) 

Geotêxtil tricotado (GTX-K) – Geotêxtil produzido por laçadas de um ou mais fios, 
filamentos ou outros elementos (knitted geotextile)  

Produto relacionado (GTP) – Material plano, permeável, polimérico sintético ou natural, 
que não obedece à definição de geotêxtil (geotextile related product) 
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Introdução 
As primeiras utilizações de geossintéticos datam dos finais dos anos 50. Nas 
últimas sete décadas, o sucesso destes materiais tem vindo a aumentar, 
repercutindo-se não só no número e diversidade de campos de aplicação, 
mas também em termos da importância do papel que têm vindo a 
desempenhar em inúmeras obras de Engenharia Civil, conquistando cada vez 
mais a aceitação de projetistas, empreiteiros e donos de obra. 

Os geossintéticos revolucionaram muitos aspetos da prática de engenharia e 
em muitas aplicações substituíram inteiramente os materiais de construção 
tradicionais, permitindo aumentar significativamente o fator de segurança, 
melhorar o comportamento das obras e reduzir os custos de construção e 
manutenção. 

Neste livro pretende-se sensibilizar para os benefícios do emprego dos 
geossintéticos e para o desafio geotécnico que envolve o dimensionamento e 
a instalação destes materiais nas múltiplas obras de engenharia civil: 
proporcionar ao leitor uma compreensão básica sobre os principais tipos de 
geossintéticos e a forma como as suas propriedades são determinantes nas 
diferentes funções que podem desempenhar nas suas múltiplas aplicações; 
indicar ainda para estes materiais os aspetos relevantes do 
dimensionamento, instalação, controlo de qualidade e durabilidade, num 
estilo claro e fácil de entender, exemplificando inclusive com casos de obra. 

Foram convidados peritos portugueses reconhecidos quer no ensino e 
investigação, quer no projeto, instalação, controlo de qualidade e durabilidade 
destes materiais. A expectativa é que, incorporando muitos anos de 
envolvimento dos autores, o livro seja útil para um público abrangente, desde 
licenciados, pós-graduados, docentes, projetistas, empreiteiros, donos de 
obra e, em geral, para todos os profissionais interessados nesta temática. 

Optou-se por uma estrutura em que os dois primeiros capítulos são 
dedicados ao conhecimento da matéria-prima/processos de fabrico e 
principais propriedades e funções dos geossintéticos. Os seis capítulos 
seguintes são dedicados ao uso dos geossintéticos em aplicações 
específicas. Segue-se um capítulo sobre a forma de garantir a qualidade de 
instalação dos geossintéticos e finaliza-se com um capítulo sobre o 
comportamento a longo prazo destes materiais: 
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• No capítulo 1 apresentam-se os principais tipos de geossintéticos e a 
forma como as suas propriedades são determinantes nas diferentes 
funções que podem desempenhar nas suas múltiplas aplicações na área 
da Engenharia Civil, providenciando o conhecimento de base para o 
dimensionamento e seleção destes produtos. 

• No capítulo 2 apresentam-se as principais funções dos geossintéticos, as
propriedades relevantes para o seu desempenho e os métodos de ensaio
presentemente utilizados para avaliar essas propriedades, com destaque
para os métodos baseados nas normas europeias em vigor. 

• O capítulo 3 aborda o reforço de solos com geossintéticos,
particularmente no que diz respeito às estruturas de suporte e aos
aterros/taludes, simplificadamente designadas como estruturas de solo
reforçado com geossintéticos. Apresentam-se os princípios gerais de
dimensionamento, as especificidades das duas tipologias de estrutura e
os princípios gerais de instalação em obra. Tendo em consideração que
não existe nenhum código ou norma Europeia (norma EN ou ISO) que
estabeleça procedimentos ou métodos de dimensionamento aplicáveis a
estas estruturas, resumem-se as metodologias de dimensionamento
propostas na norma Britânica BS 8006-1 (2010), com ampla aplicação
internacional. A finalizar o capítulo esquematiza-se um caso de obra. 

• O capítulo 4 resume os principais conceitos associados à conceção e à
execução de plataformas de transferência de carga executadas sobre
solos moles, com particular ênfase para a importância de uma abordagem 
integrada, incluindo: o solo mole subjacente, o aterro que materializa a 
plataforma, os apoios e o reforço inferior da mesma plataforma, onde se 
destaca o papel fundamental dos geossintéticos. Aborda igualmente 
aspetos de conceção e de dimensionamento, tendo por referência o 
estipulado em algumas das principais normas europeias. Por fim, são 
apresentados dois casos de estudo. 

• No capítulo 5 são abordadas as aplicações de geossintéticos em obras
marítimas, que incluem as obras de proteção costeira, as estruturas
portuárias e as estruturas offshore, e em obras fluviais, tais como
proteções de margens e obras de regularização. Pretendeu-se fornecer
informações sobre: as vantagens e as possíveis limitações dos
geossintéticos neste campo de aplicação, os princípios de
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dimensionamento, os principais critérios para a seleção destes materiais 
e as principais recomendações relativamente às propriedades relevantes 
destes materiais neste tipo de obras. O capítulo inclui ainda a 
apresentação de três casos de obra em que se mostra que a opção por 
soluções com geossintéticos resulta não só em vantagens substanciais 
tanto ao nível operacional como económico relativamente a soluções 
tradicionais, como também em benefícios ambientais importantes. 

 
• O capítulo 6 é dedicado ao uso de geossintéticos em aterros de resíduos. 

Apresentam-se as diferentes funções que os geossintéticos podem 
desempenhar nos aterros de resíduos e os principais aspetos a ter em 
consideração para um adequado dimensionamento e instalação destes 
materiais nos sistemas de confinamento. Foi dado destaque aos 
geossintéticos que podem desempenhar a função de barreira, por ser a 
função que assume maior pertinência para a funcionalidade de um aterro 
de resíduos. Com vista a ilustrar a utilização dos geossintéticos em dois 
tipos de aterros: um de resíduos não perigosos e outro de resíduos 
industriais perigosos, incluiu-se ainda a apresentação de dois casos de 
obra. 

 
• O capítulo 7 é sobre a instalação de geossintéticos em obras de vias de 

comunicação. Este capítulo aborda principalmente a instalação de 
geotêxteis e geogrelhas em camadas granulares de pavimentos e vias-
férreas com as principais funções de reforço e/ou estabilização. Para 
além dos conceitos mais importantes relacionados com as principais 
utilizações e funções, o capítulo apresenta os princípios de 
dimensionamento do uso de geossintéticos em vias-férreas balastradas e 
em estradas, quer não revestidas quer pavimentadas. São ainda descritos 
os principais critérios de seleção e instalação dos geossintéticos. O 
capítulo inclui a apresentação de dois casos de obra relativos à utilização 
de geogrelhas em contexto de reabilitação. 

 
• O capítulo 8 aborda a utilização de geomembranas como barreiras em 

obras hidráulicas, nomeadamente em barragens, reservatórios, canais, 
túneis e poços hidráulicos. São apresentados os princípios gerais de 
dimensionamento das geomembranas em função do tipo de instalação, 
desde a sua seleção aos componentes do sistema de impermeabilização. 
O uso de geomembranas como barreiras em obras hidráulicas é uma 
tecnologia que permite não só a construção de novas estruturas bem 
como a sua reabilitação, inclusivé em condições subaquáticas, com 



xx 

significativos benefícios técnicos e financeiros. São, ainda, apresentados 
seis casos de obra em Portugal, considerados marcos em tais aplicações. 

• O capítulo 9 é dedicado à garantia de qualidade de construção no que
respeita à instalação dos geossintéticos. Apresenta, sucintamente, o
conteúdo mínimo a que um Plano de Garantia de Qualidade de Construção
deve atender, o modo como podem ser organizadas as atividades de
garantia de qualidade e as principais atividades a empreender, com vista a
assegurar que os geossintéticos são instalados de acordo com as
especificações de projeto e com as regras de boa prática construtiva. De
entre as várias atividades de garantia de qualidade da construção a
realizar, destacam-se, neste capítulo, as seguintes: (i) receção e aceitação;
(ii) transporte, manuseamento e armazenamento; (iii) instalação;
(iv) ensaios de controlo e garantia de qualidade (geomembranas);
(v) reparações, (vi) inspeções/observações visuais; e (vii) gestão de não
conformidades. É dada especial atenção às geomembranas, por se tratar
do tipo de geossintético em que a realização dessas atividades é mais
abrangente. 

• O capítulo 10 resume os principais mecanismos associados à
durabilidade dos geossintéticos, indica a forma como a durabilidade dos
materiais pode ser avaliada, aborda alguns aspetos da durabilidade
relevantes para o dimensionamento e, por fim, apresenta alguns casos de
estudo. 
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2 1 . Matéria-Prima Processos de Fabrico e Classificação 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
As primeiras utilizações de geossintéticos datam dos finais dos anos 50. Na 
Europa a primeira utilização de um geossintético foi efetuada na Holanda, em 
obras de proteção costeira, sendo utilizado como filtro. Nas últimas cinco 
décadas, o sucesso destes materiais tem vindo a aumentar, repercutindo-se 
não só no número e diversidade de campos de aplicação, mas também em 
termos da importância do papel que têm vindo a desempenhar em inúmeras 
obras de Engenharia Civil, conquistando cada vez mais a aceitação de 
projetistas, empreiteiros e donos de obra. Os donos de obra estão 
interessados em materiais que impliquem uma poupança nos valores de 
construção e manutenção das obras. Os empreiteiros dão preferência a 
materiais de fácil e rápida colocação, dependentes o menos possível do 
estado do tempo, e a técnicas construtivas que permitam minimizar o 
empréstimo e transporte de terras, utilizando o mais possível os solos 
existentes. Os projetistas apreciam a homogeneidade, a qualidade, a 
facilidade de colocação dos materiais e a sua capacidade de mitigar os 
“defeitos” dos solos, nomeadamente resistindo à erosão, assentamentos e 
trações. 
Desconhece-se um material que tenha tido um desenvolvimento tão rápido e 
uma influência tão grande como os geossintéticos em áreas tão distintas da 
prática da Engenharia Civil. Em menos de 30 anos, os geossintéticos 
revolucionaram muitos aspetos da prática de engenharia e em muitas 
aplicações substituíram inteiramente os materiais de construção tradicionais. 
Em muitos casos, o uso de geossintéticos permite aumentar 
significativamente o fator de segurança, melhorar o comportamento das 
obras e reduzir os custos de construção e manutenção (Holtz, 2001). 
A variedade de geossintéticos tem vindo a aumentar progressivamente. Na 
década de 70 havia 5 ou 6 tipos de geossintéticos disponíveis; atualmente 
existem mais de 600 tipos diferentes comercializáveis. O mercado de 
geossintéticos, tanto em termos da quantidade aplicada como do seu valor 
económico, é um bom indicador da importância e da aceitabilidade destes 
materiais. Embora não existam dados oficiais, estima-se que o consumo anual 
de geossintéticos seja atualmente superior a 2230 milhões de m2, 
correspondendo um valor económico de cerca de 5050 milhões de dólares 
(Quadro 1.1). 
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Quadro 1.1 – Consumo anual de geossintéticos e valor económico 
correspondente (Koerner, 2012) 

Tipo Consumo 
(milhões m²) 

Custo 
($/m²) 

Valor económico 
(milhões $) 

Geotêxteis 1400 0,75 1050 

Geogrelhas 250 2,5 625 

Georredes 75 2,0 150 

Geomembranas 300 6,0 1800 

GCLs 100 6,5 650 

Geoespumas 5 75,0 375 

Geocompósitos 100 4,0 400 

Total 2230  5050 

 
Os trabalhos de investigação sobre geossintéticos e a sua disseminação 
mundial são também testemunhos da importância e interesse que estes 
materiais têm vindo a suscitar. A disseminação de informação sobre 
geossintéticos foi primeiro iniciada pelos fabricantes, seguida depois por 
consultores, instituições de investigação, organismos de normalização, 
laboratórios de ensaios e instituições de ensino superior. O número e 
variedade de eventos científicos exclusivamente dedicados aos 
geossintéticos têm vindo a aumentar desde a 1ª Conferência Internacional 
sobre Geotêxteis, que teve lugar em Paris em 1977. O número crescente de 
livros exclusivamente dedicados aos geossintéticos ou livros que incluem 
capítulos sobre estes materiais e ainda o aparecimento de revistas e milhares 
de comunicações e relatórios exclusivamente dedicados a todo o tipo de 
geossintéticos denotam o interesse e o esforço que tem sido consagrado a 
estes materiais. O culminar desta atividade foi a formação da “International 
Geosynthetics Society” (IGS) em 1983, que tem atualmente cerca de 4000 
membros. Em 43 países, onde o número de membros já era significativo, 
foram constituídos Capítulos Nacionais que são responsáveis por múltiplas 
atividades no âmbito dos geossintéticos. 
O ritmo crescente de conceção de geossintéticos e das suas aplicações tem 
até agora suplantado o ritmo de disseminação do conhecimento técnico-
científico sobre estes materiais, sendo em muitos casos a sua utilização 
efetuada de forma empírica, retomando os resultados de outros projetos ou 
experiências anteriores. Apesar do êxito da aplicação destes materiais, a falta 
de conhecimentos sobre as suas características, processos construtivos e 
metodologias de dimensionamento, não tem permitido aproveitar ao máximo 
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as suas potencialidades, conduzido mesmo em alguns casos a problemas 
graves. 
Para minorar o distanciamento entre o conhecimento disponível e o proposto 
pelas instituições de ensino superior urge que o conhecimento do 
comportamento destes materiais seja providenciado não só em cursos de 
pós-graduação, situação mais comum em Portugal, mas também nos cursos 
de licenciatura em Engenharia Civil, até por estes materiais já serem aceites 
como um material de construção, com características específicas, como o 
aço ou o betão.  
Atualmente, os geossintéticos são utilizados em obras como barragens, 
canais, estradas, caminhos-de-ferro, estruturas de suporte, estruturas 
subterrâneas, aterros de resíduos e melhoramento e reforço de solos, só para 
citar alguns exemplos. Assim, preconiza-se que na licenciatura em 
Engenharia Civil seja proporcionado o conhecimento essencial sobre os 
geossintéticos, nomeadamente tipos, propriedades, funções e aplicações 
principais, sem prejuízo de estudos mais específicos e aprofundados a 
realizar em unidades curriculares subsequentes, já no âmbito de cursos de 
pós-graduação.  
Assim, este capítulo tem como objetivos apresentar os principais tipos de 
geossintéticos e a forma como as suas propriedades são determinantes nas 
diferentes funções que podem desempenhar nas suas múltiplas aplicações 
correntes na área da Engenharia Civil, providenciando o conhecimento de 
base para o dimensionamento e seleção destes produtos. Simultaneamente, 
pretende-se uma sensibilização para os benefícios da utilização dos 
geossintéticos e para o desafio geotécnico que a instalação destes materiais 
envolve, pela necessidade de definir novos conceitos, reequacionar 
problemas e analisar novas soluções, tornando-os por isso particularmente 
estimulantes.  

1.2 DESCRIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS 
GEOSSINTÉTICOS 

Este item inicia-se com a definição do que são geossintéticos, estabelecendo 
seguidamente a ligação para a forma como podem ser influenciados pelas 
matérias-primas e processos de fabrico. Segue-se a descrição dos diferentes 
tipos de geossintéticos e a sua classificação. 
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Definição de geossintético  
 

“Geossintético” é um termo genérico para descrever um material, em que pelo 
menos um dos seus componentes é fabricado a partir de um polímero 
sintético, na forma de folha, tira ou estrutura tridimensional, utilizado em 
contacto com o solo ou outros materiais em obras de engenharia civil 
(EN ISO 10318) (Figura 1.1).  
 

 
Figura 1.1 – Exemplos de geossintéticos 

 
Matérias-primas e suas propriedades 
 

Na definição de geossintético foi referido que na sua constituição faziam 
parte “polímeros sintéticos”. A palavra polímero tem origem grega: poli 
(muitos) e mero (partes: unidade de repetição). Assim, os polímeros são 
macromoléculas compostas por dezenas de milhares de moléculas 
(chamadas monómeros) repetidas, ligadas entre si quimicamente. A forma 
como essa ligação é conseguida tem o nome de polimerização. 
O polímero pode ser conseguido a partir da repetição de um só tipo de 
monómero (homopolímero) ou de dois (copolímero) ou três (terpolímero) 
monómeros diferentes. Normalmente os geossintéticos são homopolímeros. 
A forma (aleatória, alternada, por blocos, ramos etc.) como se dá essa 
repetição é que define as propriedades do polímero resultante. 
O grau de polimerização é o número de vezes que o monómero se repete, 
determinando assim o seu peso molecular, com grande influência nas 
propriedades (por exemplo: o seu aumento implica aumento da resistência à 
tração, da deformação e da resistência ao calor). 
Os polímeros podem ser classificados em (Figura 1.2) orgânicos (derivados 
do petróleo) e inorgânicos (que ainda se subdividem em minerais e 

geotêxteis geocompósitos 

geomembranas georredes 

geogrelhas 

estruturas tridimensionais 
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metálicos). Os polímeros orgânicos subdividem-se nos naturais 
transformados (por exemplo a viscose) e nos sintéticos. Relativamente a 
estes últimos existem os termoplásticos (polímeros suscetíveis de 
repetidamente amolecer ou endurecer por ação do calor ou frio 
respetivamente) e os termoendurecíveis (uma vez arrefecidos não suportam 
novo aquecimento sem verem alteradas as suas propriedades). Os 
termoplásticos incluem as poliolefinas, os vinis, os poliesters, e as 
poliamidas. 
 

 
 

Figura 1.2 – Tipos de polímeros 
 

No fabrico dos geossintéticos são usados polímeros termoplásticos, sendo 
os de uso mais corrente as poliolefinas (polietileno e polipropileno) os vinis e 
os poliésters. 
A estrutura molecular, o processo de produção e aditivos utilizados conferem 
propriedades específicas a cada tipo de polímero. Nos Quadros 1.2 e 1.3 
sumarizam-se e comparam-se algumas das propriedades mais importantes 
dos polímeros referidos para os geotêxteis e geomembranas respetivamente. 
  

orgânicos Inorgânicos

sintéticos

Poliolefinas:

- Polietileno (PE)
- Polipropileno (PP)

termoendurecíveis

Vinis (PVC) Poliéster (PET) Poliamida (PA)

termoplásticos

naturais

Polímeros
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Quadro 1.2 – Comparação das propriedades dos polímeros sintéticos 
usados nos geotêxteis, para igual peso (adaptado de John, 1997) 

Propriedades 
Polímeros 

Poliester Polipropileno Polietileno 

Resistência à tração **** * * 

Deformação na rotura ** *** *** 

Velocidade de fluência * *** *** 

Massa surfácica *** * * 

Resistência 
aos UV 

Não estabilizado *** ** * 

Estabilizado *** *** *** 

Resistência às bases * *** *** 

Resistência a microorganismos ** ** *** 

 
       *** elevada, ** média, * baixa 
 
 

Quadro 1.3 – Comparação das propriedades dos polímeros sintéticos 
usados nas geomembranas (adaptado de Sadlier & Frobel, 1997) 

Propriedades 
Polímeros 

PEAD PEBD PVC 

Resistência química **** *** ** 

Resistência a hidrocarbonetos *** *** ** 

Resistência aos UV **** ** * 

Estabilidade térmica * * *** 

Resistência à tração *** *** *** 

Deformação uniaxial **** **** *** 

Deformação multiaxial * **** **** 

Resistência ao punçoamento ** **** **** 

Resistência à fissuração 
(stress cracking) 

** *** não ocorre 

flexibilidade ** **** *** 

 
       **** elevada, *** boa, ** baixa, * má 
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Processos de fabrico e estruturas resultantes 
 

Os polímeros chegam à fábrica de geossintéticos sob a forma de grânulos, 
que sob a ação da pressão e temperatura dão origem a elementos lineares ou 
folhas (Figura 1.3). A forma de ligar esses elementos dá origem a diferentes 
estruturas, de que se darão seguidamente alguns exemplos. 
A estrutura dos geotêxteis tecidos (Figura 1.4a) resulta do entrelaçamento, 
habitualmente em ângulo reto de fibras constituídas por um só filamento 
(monofilamento) ou vários (multifilamentos), de tiras ou outros elementos.  
Os geotêxteis não-tecidos são constituídos por fibras (filamentos ou outros 
elementos), orientadas direcional ou aleatoriamente, podendo a ligação entre 
elas ser efetuada em determinados pontos de contacto por processos 
químicos (à custa de resinas ou emulsões), térmicos (fusão por ação 
conjunta da pressão e temperatura) ou mecânicos (por entrelaçamento das 
fibras, a partir de um conjunto de agulhas), como se mostra na Figura 1.4b. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.3 – Processo de fabrico dos componentes básicos dos geossintéticos 

  

Polímero em 
grânulos 
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(a)                                                            (b) 
 

Figura 1.4 – Processo de fabrico e estrutura dos geotêxteis tecidos (a) e não-tecidos agulhados (b) (Shukla & Yin, 2006) 
 

A estrutura das geogrelhas pode ser conseguida quer a partir de folhas ou 
barras de polímeros. No caso das folhas estas são depois perfuradas e 
esticadas numa ou em duas direções. No caso das barras estas obtêm-se por 
corte da folha e posterior estiramento, sendo orientadas paralela e 
perpendicularmente, com união nos pontos de contacto (Figura 1.5). 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.5 – Processo de fabrico e estrutura das geogrelhas (Shukla & Yin, 2006) 

 

A estrutura das barreiras geossintéticas poliméricas (geomembranas) resulta 
da fusão do polímero pela ação de rolos aquecidos (Figura 1.6). 
  

geotêxtil tecido geotêxtil não-tecido (agulhado) 

biaxial 

uniaxial 
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Figura 1.6 – Processo de fabrico e estrutura de geomembranas (Shukla & Yin, 2006) 

 
Tipos de geossintéticos e sua classificação 

O termo geossintético designa um material em que pelo menos um dos seus 
componentes é um polímero sintético em forma de tela, tira ou estrutura 
tridimensional, utilizado em aplicações de engenharia civil e geotécnica. Os 
geossintéticos incluem o grupo dos geotêxteis (e produtos relacionados), que 
são produtos permeáveis e o grupo das geomembranas (e barreiras 
geossintéticas argilosas), que têm muito baixa permeabilidade. Pode ainda 
falar-se de um terceiro grupo, o grupo dos geocompósitos, que como o nome 
indica engloba vários produtos de um só grupo ou de ambos os grupos 
(Figura 1.7). 
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Os geotêxteis são geossintéticos planares, flexíveis e permeáveis, utilizados 
com a função de separação, filtro, dreno, reforço, etc., em obras de 
engenharia civil. No item anterior já se viu que consoante a forma de ligação 
das fibras podem ser classificados como tecidos ou não-tecidos e estes 
últimos dependendo se a ligação entre fibras é mecânica, térmica ou química 
podem ainda ser classificados de agulhados, termoligados ou quimicamente 
ligados. 
No grupo dos materiais permeáveis, para além dos geotêxteis existem ainda 
outros materiais relacionados com estes: geogrelhas, georredes, geocélulas 
(ou geotêxteis alveolares), geoacolchoados, geocolchões e geomantas 
(também denominadas por geocobertores).  
As geogrelhas (geogrids) são estruturas poliméricas planas, constituídas por 
uma grelha aberta e regular de elementos resistentes à tração ligados entre si 
segundo um motivo regular, cujas aberturas têm dimensões superiores às da 
superfície sólida da grelha formada pelos elementos constituintes. As 
geogrelhas são utilizadas com a função de reforço, em obras de engenharia 
civil (Figura 1.8a). 
As georredes (geonets) são estruturas poliméricas planas, constituídos por 
duas séries de elementos paralelos e sobrepostos, ligados a outros conjuntos 
similares segundo ângulos variáveis, formando uma estrutura aberta, sendo 
utilizados com a função de drenagem, em obras de engenharia civil 
(Figura 1.8b). 

(a) (b) 

Figura 1.8 – Exemplos de geogrelhas (a) e georredes (b) 

As geocélulas ou geotêxteis alveolares (geocells) são estruturas poliméricas 
tridimensionais, formadas por tiras de geossintéticos ligadas em 
determinados pontos, formando “favos”, com utilização no controlo da 
erosão (Figura 1.9a). 
Os geoacolchoados (geomats) são estruturas poliméricas tridimensionais 
constituídas por filamentos relativamente rígidos ligados térmica, química ou 
mecanicamente nos pontos de intersecção, criando estruturas 
tridimensionais abertas, com utilização no controlo da erosão (Figura 1.9b). 

geogrelhas georredes 
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Os geocolchões (geomattresses) são estruturas poliméricas tridimensionais, 
colocadas sobre a superfície do solo e posteriormente cheias com betão, 
argamassa ou solo, para impedir a erosão (Figura 1.9c). 
As geomantas (geoblankets) são estruturas permeáveis de fibras soltas, 
naturais ou sintéticas, e elementos geossintéticos ligados entre si para 
formar uma tela contínua, usadas no controlo de erosão (Figura 1.9d). 

 
(a)                (b)                          (c)    (d) 

 
Figura 1.9 – Exemplos de geocélulas (a), geoacolchoados (b), geocolchões (c) e geomantas (d) 

 
O grupo dos materiais geossintéticos de baixa permeabilidade é constituído, 
como se disse, pelas geomembranas (ou barreiras geossintéticas 
poliméricas) e os geossintéticos bentoníticos (ou barreiras geossintéticas 
bentoníticas). 
As geomembranas* (poliméricas) são estruturas poliméricas planares, 
deformáveis e contínuas, utilizadas para constituir uma barreira ao 
movimento dos fluidos, em obras de engenharia civil e geotécnica. A 
superfície da geomembrana pode ser lisa ou texturada (numa face ou em 
ambas), caso se pretenda aumentar o atrito solo-geossintético (Figura 1.10). 
 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 1.10 – Exemplos de geomembranas 

 

 
* As geomembranas são classificadas em sintéticas ou betuminosas, de acordo com o material 

utilizado no seu fabrico. Neste documento, sai do âmbito do estudo as geomembranas betuminosas, pelo 

que no texto quando se faz referência às geomembranas subentende-se que se tratam de geomembranas 

poliméricas. 

geocélula geoacolchoado geocolchão geomanta 
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As geomembranas (poliméricas), podem ser elastoméricas e plastoméricas 
(ou termoplásticas). Denominam-se plastoméricas quando são suscetíveis de 
repetidamente amolecer ou endurecer por ação do calor ou frio 
respetivamente e por exibirem um comportamento tensão-deformação do 
tipo plástico. 
Incluem-se neste grupo as geomembras de cloreto de polivinilo (PVC), 
polipropileno (PP), polietileno de alta densidade (PEAD) e polietileno de baixa 
densidade (PEBD). As geomembranas (poliméricas), denominam-se 
elastoméricas quando exibem um comportamento tensão-deformação do 
tipo elástico. Incluem-se neste grupo as geomembranas de polietileno 
clorossulfonado (PECS), polietileno clorado (PEC) e monómero etileno-
polipropileno dieno (MEPD).  
As barreiras geossintéticas argilosas (geossintéticos bentoníticos) são 
formadas por uma camada de bentonite ligada de um e outro lado a 
geossintéticos (geotêxteis ou geomembranas), sendo usadas para constituir 
uma barreira ao movimento dos fluidos, em obras de engenharia civil e 
geotécnica (Figura 1.11). 

 
 

Figura 1.11 – Exemplo de uma barreira geossintética argilosa 

 
Quanto aos geocompósitos, como foi dito, são uma combinação de 
diferentes tipos de geossintéticos, podendo ter diferentes funções consoante 
o tipo de combinação. Na Figura 1.12 mostram-se alguns exemplos de 
geocompósitos drenantes. 
 

 
 

Figura 1.12 – Exemplo de geocompósitos drenantes 

 
  

bentonite 

geotêxtil 



15 1 . Matéria-Prima Processos de Fabrico e Classificação 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
EN ISO 10318-1 (2015) – Geosynthetics - Part 1: Terms and definitions. European Committe for 
Standardization, Brussels, Belgium 

EN ISO 10318-1:2015/A1:2018 (Amendment) (2018) – Geosynthetics - Part 1: Terms and 
definitions - Amendment 1 (ISO 10318-1:2015/Amd 1:2018). European Committe for 
Standardization, Brussels, Belgium 

Holtz, R.D. (2001) – Geosynthetics for Soil Reinforcement. Ninth Spencer J. Buchanan Lecture, 
College Station, Texas, 9 de Novembro 

Koerner, R.M. (2012) – Designing With Geosynthetics. Prentice Hall, 6ª edição 

John, N.W.M. (1987) – Geotextiles. Publisher Blackie, 347 p. 

Sadlier, M. & Frobel, R.K. (1997) – Geomembrane Properties – A Comparative Prospective. 
GeoEnvironment 97 Conference, Melbourne 

Shukla, S.K. & Yin, J.H. (2006) – Fundamentals of Geosynthetic Engineering. Taylor & Francis 



2
Principais Funções e 
Propriedades Relevantes
Autoras 

Maria da Graça Lopes 
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa 
glopes@dec.isel.pt 

Madalena Barroso 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
mbarroso@lnec.pt 

mailto: glopes@dec.isel.pt


17 2 . Principais Funções e Propriedades Relevantes 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Os geossintéticos podem desempenhar uma ou várias funções nas diversas 
obras onde são aplicados. Koerner (2005) identificou mais de 150 aplicações 
de geossintéticos, em que desempenhavam pelo menos umas das funções 
seguintes: separação, filtro, dreno, reforço, barreira, proteção, controlo de 
erosão e estabilização. 
Para desempenharem corretamente uma dada função, devem ser 
dimensionados de acordo com as solicitações previstas. O dimensionamento 
passa pela determinação dos valores requeridos para cada uma das 
propriedades relevantes para a função em causa. 
As propriedades dos geossintéticos são determinadas com base em ensaios 
laboratoriais, realizados segundo normas desenvolvidas a nível nacional, 
como por exemplo, nos Estados Unidos da América, a ASTM (American 
Society for Testing and Materials), ou por organismos internacionais, tais 
como a Comissão Europeia de Normalização (CEN) e a Organização 
Internacional de Normalização (ISO). 
Neste capítulo apresentam-se as principais funções dos geossintéticos, as 
propriedades relevantes para o seu desempenho e os métodos de ensaio 
presentemente utilizados para avaliar essas propriedades, com destaque 
para os métodos baseados nas normas europeias em vigor. 

2.2 PRINCIPAIS FUNÇÕES DOS 
GEOSSINTÉTICOS 

Função de separação 

Um geossintético quando utilizado com a função de separação, permite 
definir um horizonte geométrico entre duas camadas de materiais de 
natureza diferente, impedindo a sua mistura sob o efeito de solicitações 
mecânicas, preservando desse modo as características desses materiais. 
Na Figura 2.1 mostram-se dois exemplos típicos de aplicação de geotêxteis 
com a função de separação.  
Tomando o exemplo da Figura 2.1a, sob a ação do tráfego, o solo fino da 
camada de fundação tem tendência a migrar para a camada (superior) de 
solo granular, diminuindo a capacidade de drenagem desta. Também o 
material da camada granular tem tendência a diminuir a sua resistência ao 
penetrar na camada de subjacente. Os benefícios da utilização do geotêxtil 
(com a função de separação) são evidentes, desde a diminuição de 
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assentamentos diferenciais, diminuição dos custos de manutenção da via e 
de intervenções, com as inerentes interrupções de tráfego.  

 
 

(a) (b) 
  

Figura 2.1 – Função de separação: aplicação em estradas (a) e caminhos-de-ferro (b) (adaptado de Bidim, 1997) 

 
Função de filtro 
 

Um geossintético na sua função de filtro, quando colocado entre dois solos 
com granulometrias diferentes, deve por um lado deixar passar a água (ou 
outros fluidos) e por outro reter as partículas que constituem o esqueleto do 
solo, permitindo a formação de um auto-filtro (Figura 2.2). Ou seja o 
geossintético deve, por um lado, garantir que o escoamento do fluido entre os 
dois solos se faz sem perdas de carga significativas, mas por outro lado, 
deve também garantir que não há lavagem de finos. Se este "compromisso" 
não for conseguido pode dar-se um dos dois fenómenos seguintes:  
(i) lixiviação do solo, ou seja perda da fração fina do solo e consequente 
instabilidade da obra ou (ii) colmatagem, ou seja acumulação excessiva de 
finos na zona a montante do filtro, com consequente aumento das pressões 
intersticiais e perda da capacidade resistente do solo, o que pode também 
implicar a instabilidade da obra. 

 
 
 

Figura 2.2 – Função de filtro (adaptado de Typar, 2010) 

caminhos de ferro

balastro

geotêxtil (separação)

Aplicações mais frequentes:

estradas

geotêxtil
(separação)

sub-balastro

solo natural zona de acumulação de finos 

zona de perda de finos 
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A colmatagem pode ser (i) interna (por precipitação química ou atividade 
bacteriológica), (ii) por cegueira (pequenas partículas de solo, que ficam 
retidas o interior do geotêxtil), (iii) por blocagem (devido a partículas de solo 
com dimensões ligeiramente superiores às dimensões dos poros dos 
geotêxteis) como mostra a Figura 2.3. 
 

 
 

Figura 2.3 – Tipos de colmatagem (adaptado de Miszkowska et al., 2017) 

 
Na Figura 2.4 mostram-se alguns exemplos típicos de aplicação de 
geotêxteis com a função de filtro.  

 
Figura 2.4 – Função de filtro: alguns exemplos de aplicação (Typar, 2010) 

 
A utilização de geossintéticos na função de filtro tem inúmeras vantagens, 
relativamente aos filtros granulares, desde a maior rapidez e facilidade de 
execução (sobretudo em taludes), menores custos, maior garantia de 
continuidade do filtro, redução da espessura do filtro e melhor controlo de 
qualidade (pois os geossintéticos são mais homogéneos que os materiais 
granulares), para além de contribuir para um menor consumo de materiais 
granulares. 
 
Função de dreno 
 

Um geossintético na sua função de dreno deve conseguir recolher e 
transportar, na sua espessura, a água (ou outros fluidos) do solo adjacente 
até ao coletor (Figura 2.5). 



 
 
 
 
 

 

20 2 . Principais Funções e Propriedades Relevantes 

 

 
Figura 2.5 – Função de dreno 

 
Na Figura 2.6 mostram-se alguns exemplos típicos de aplicação de 
geossintéticos com a função de dreno. 
A utilização de geossintéticos na função de dreno tem inúmeras vantagens, 
relativamente aos drenos granulares, desde a maior rapidez e facilidade de 
execução (sobretudo em taludes), maior garantia de continuidade do dreno, 
redução da espessura do dreno e melhor controlo de qualidade (pois os 
geossintéticos são mais homogéneos que os materiais granulares), para 
além de contribuir para um menor consumo de materiais granulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.6 – Função de dreno: alguns exemplos de aplicação (Bidim, 1997) 

 
Função de reforço 
 

Contrariamente aos solos, os geossintéticos resistem à tração, podendo por 
isso funcionar como "armadura" num maciço de solo. Para perceber melhor o 
efeito do geossintético pode-se recorrer ao ensaio de corte direto colocando 
um geotêxtil, na direção dos maiores alongamentos. Fazendo o equilíbrio de 
forças horizontais, o geotêxtil reforça o solo suportando parte da força de 
corte aplicada (Pr sinq) e aumentando a força normal no solo (Pr cosq tanf’), 
mobilizando assim uma maior resistência ao corte (Figura 2.7). 
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Figura 2.7 – Função de reforço (adaptado de Jewell & Wroth, 1987) 

 

 
Na Figura 2.8 mostram-se alguns exemplos típicos de aplicação de 
geotêxteis com a função de reforço. 
A utilização de geossintéticos na função de reforço tem inúmeras vantagens, 
relativamente a outras técnicas de reforço, pela facilidade de execução, pela 
possibilidade de escolha de muitos tipos de paramento, por permitir a 
construção de estruturas flexíveis, por a sua utilização não implicar 
problemas de corrosão, possibilitarem o aproveitamento dos solos existentes 
no local e ainda por levar a um menor consumo de materiais de qualidade. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.8 – Função de reforço: alguns exemplos de aplicação (Bidim, 1997) 
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Função de barreira 
 

Um geossintético na sua função de barreira deve evitar ou limitar a migração 
de fluidos (Figura 2.9) 

 
Figura 2.9 – Função de barreira 

 
Na Figura 2.10 mostram-se alguns exemplos típicos de aplicação de 
geossintéticos com a função de barreira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.10 – Função de barreira: alguns exemplos de aplicação (Bidim, 1997) 
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A utilização de geossintéticos na função de barreira tem inúmeras vantagens, 
relativamente à utilização de solos argilosos, pois as geomembranas têm 
permeabilidade mais baixa (kGM » 0,1´10-14 a 11´10-14 m/s) que as argilas 
compactadas (kargilas » 10-10 m/s), pela maior rapidez e facilidade de 
execução, por terem grande deformabilidade, menor espessura 
(possibilitando mais espaço disponível para o armazenamento de materiais) 
e melhor controlo de qualidade (os geossintéticos mais homogéneos que os 
materiais argilosos). 
 
Função de proteção 
 

Um geossintético exerce a função de proteção quando é colocado na 
interface entre dois materiais para absorver ou distribuir as tensões ou as 
deformações que podem ser transmitidas ao material a ser protegido contra 
quaisquer danos. 
Na Figura 2.11 mostra-se um exemplo típico de aplicação de geossintéticos 
com a função de proteção num aterro de resíduos, onde o geotêxtil é 
colocado sobre a geomembrana com vista a evitar o seu punçoamento, sob 
ação do material granular da camada drenante. 

 

 

 

 

  

 

 
 

Figura 2.11 – Função de proteção: exemplo de aplicação (adaptado de Koerner, 2005) 

 
A utilização de geossintéticos na função de proteção tem vários benefícios, 
relativamente à utilização de materiais naturais, entre os quais a rapidez e 
facilidade de instalação, melhor controlo de qualidade, poupança de recursos 
naturais, redução de mão-de-obra e menor espessura, o que permite 
incrementar o espaço de armazenamento disponível.  
 
Função de controlo de erosão 
 

O geossintético tem a função de controlo de erosão quando é usado para 
evitar ou limitar a erosão do solo causada pelo impacto da chuva e pelo 

Aterro de resíduos 
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escoamento das águas superficiais. Esta função pode ser desempenhada 
provisoriamente (usando geossintéticos biodegradáveis até que a estrutura 
fique estável, por exemplo, pelo crescimento da vegetação), ou 
permanentemente (por exemplo, para prevenir a erosão costeira). 
Na Figura 2.12 ilustra-se, a título de exemplo, um geossintético com a função 
de controlo de erosão num talude. 

 
 

Figura 2.12 – Função de controlo de erosão: exemplo de aplicação (CFG, 2003) 

 
A utilização de geossintéticos na função de controlo de erosão tem inúmeros 
benefícios, relativamente aos materiais naturais, incluindo a grande variedade 
de produtos comercializados e facilmente disponíveis, a maior rapidez e 
facilidade de execução, o melhor controlo de qualidade e o menor consumo 
de materiais naturais. 
 
Função de estabilização 
 

Um geossintético exerce a função de estabilização quando é inserido no seio 
de um material granular (não ligado), em uma ou em várias camadas, com 
vista a melhorar o comportamento mecânico por minimização do movimento 
entre as partículas desse material e consequente redução das deformações 
sob a aplicação de cargas. 
Na Figura 2.13 mostra-se um exemplo da aplicação de uma greogrelha com a 
função de estabilização, na interface entre o sub-balastro e o balastro de uma 
via-férrea, podendo observar-se o efeito de confinamento exercido pela 
mesma devido ao imbricamento do material granular nas suas aberturas. 

 
 

Talude  
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Figura 2.13 – Função de estabilização: exemplo de aplicação (adaptado de Tensar, 2017) 
 
No Quadro 2.1 apresenta-se um resumo das principais funções 
desempenhadas pelos diferentes geossintéticos. 

 
Quadro 2.1 – Principais funções desempenhadas pelos diferentes 
geossintéticos (adaptado de CFG, 2015) 

 
  

Balastro na via-férrea 
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2.3 PROPRIEDADES RELEVANTES E 
MÉTODOS DE ENSAIO 

A determinação dos valores das propriedades dos geossintéticos pode ser 
efetuada, por um lado, para verificar se características de um determinado 
geossintético estão de acordo com as especificações técnicas fornecidas 
pelo fabricante (ensaios índice) ou, por outro lado, para determinar os valores 
das propriedades dos geossintéticos com vista à obtenção de parâmetros de 
projeto, para efeitos de dimensionamento e de escolha do tipo de produto 
mais adequado para cumprir as funções previstas nas diversas aplicações 
(ensaios de comportamento). 
Contrariamente à maior parte dos materiais de construção, os geossintéticos 
podem ser utilizados num vasto campo de aplicações, o que torna mais difícil 
a escolha do método de ensaio que melhor simule o comportamento destes 
materiais nas suas múltiplas funções. Nos últimos 30 anos houve um grande 
empenho na harmonização das normas de ensaio para os geossintéticos, 
desenvolvidas quer por alguns países (por exemplo: AFNOR, ASTM, BS, DIN)*, 
quer por organismos internacionais (por exemplo: EDANA, ISO, AIPCR, 
RILEM)**, para acabar com situações dúbias de, por exemplo, um 
geossintético poder apresentar valores diferentes para uma mesma 
propriedade, se determinada por métodos de ensaio diferentes. 
Atualmente, existem normas europeias de ensaio para determinação da 
maior parte das propriedades dos geossintéticos, muitas das quais estão 
também já harmonizadas com normas internacionais (ISO), o que é 
extremamente importante por servir de denominador comum ao 
estabelecimento de critérios de dimensionamento. 
As propriedades mais relevantes dos geotêxteis e produtos relacionados e as 
normas de ensaio para a sua determinação estão indicadas no Quadro 2.2.  
As propriedades mais relevantes das geomembranas e as normas de ensaio 
para a sua determinação estão indicadas no Quadro 2.3. 
As normas relacionadas com a durabilidade serão abordadas no capítulo 
dedicado a esse tema, pelo que, no presente capítulo, não são apresentadas 
em detalhe. 

________________________ 

(*) AFNOR - Association Française 
    de Normalisation 

      ASTM - American Society for Testing 
         and Materials  

      BS - British Standards 
      DIN - Deutsches Institut fur Normung 

(**) EDANA - European Disposables and Nonwovens Association 
       ISO - International Organization for Standardization 
       AIPCR - Association Internationale Permanente des Congrès de la Route 
       RILEM - Réunion Internationale des Laboratoires d'Essais et de 

    Recherche sur les Matériaux et les Constructions 
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No Quadro 2.4 estão indicadas as propriedades diretamente relacionadas 
com as principais funções dos geossintéticos, independentemente do tipo de 
aplicação. Este quadro não inclui as funções de controlo de erosão e de 
estabilização por serem muito dependentes do produto e da correspondente 
aplicação. 
 
Quadro 2.2 – Métodos de ensaio para determinação das propriedades mais 
utilizadas dos geotêxteis e produtos relacionados 

Propriedades 

Métodos de ensaio 
Observações 

EN ISO ASTM 

Espessura*  EN ISO 9863 1 e 2** ASTM D 5199*** 

* a 2, 20 e 200 kPa 
(indicador da 
compressibilidade) 
** parte 1:produtos com 
uma camada, parte 2: 
produtos multicamadas 
*** para a 
determinação da 
espessura nominal 

Massa por unidade de 
área  EN ISO 9864 ASTM D 5261  

Dimensão dos poros EN ISO 12956* 
EN ISO 10772** ASTM D 4751*** 

*usando a técnica da  
peneiração húmida 
** sob fluxo turbulento 
*** métodos A e B, 
usando as técnicas da 
peneiração seca e da 
porometria de fluxo 
capilar, respetivamente 

Permeabilidade normal ao 
plano e permissividade EN ISO 11058 ASTM D 4491  

Capacidade de 
escoamento no plano/ 

permeabilidade no plano 
e transmissividade 

EN ISO 12958 ASTM D 4716  

Resistência à tração e 
deformação à carga 

máxima (banda larga) 
EN ISO 10319 ASTM D 4595  

Resistência ao 
punçoamento (estático) EN ISO 12236* ASTM D 6241 

* não é aplicável a 
produtos com 
aberturas superiores a 
10 mm 

Resistência à perfuração 
dinâmica EN ISO 13433   

Atrito solo/geossintético 
(ensaio de corte direto) EN ISO 12957-1   

Atrito solo/geossintético 
(ensaio do plano 

inclinado) 
EN ISO 12957-2   

Resistência ao arranque EN 13738   

Fluência em tração EN ISO 13431   

Fluência em compressão EN ISO 25619-1   
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Propriedades Métodos de ensaio Observações 

Comportamento à 
compressão (curto prazo) EN ISO 25619-2  

Não é utilizada para 
dimensionamento, mas 
para controlo de 
qualidade 

Danos mecânicos durante 
a instalação EN ISO 10722   

Simulação do dano por 
abrasão EN ISO 13427  

Aplicável a todos os 
geossintéticos usados 
na construção de 
caminhos de ferro 

Eficácia da proteção 
contra danos por impacto 

EN ISO 13428 
   

Resistência ao 
rebentamento EN 14151   

Igualmente aplicável a 
geomembranas e a 
geossintéticos 
bentoníticos (se 
ensaiados em 
condições secas) 

Resistência das juntas EN ISO 10321  

No caso das 
geogrelhas, as 
dimensões do provete 
podem carecer de 
alteração 

Eficiência da proteção a 
longo prazo dos 

geotêxteis 
EN ISO 13719   

Resistência ao 
envelhecimento devido ao 

clima 
EN 12224  ASTM D 4355  

Resistência à hidrólise na 
água EN 12447    

Resistência a líquidos 
ácidos e alcalinos EN 14030    

Resistência a 
microrganismos EN 12225    

Resistência à oxidação EN ISO 13438  

Método A – para 
geossintéticos em PP, 
PE, PA e AR 
Método B – para 
geossintéticos em 
PVAL 

Ensaios gerais para 
avaliação após os ensaios 

de durabilidade 
EN 12226    

Resistência química 
(aterros de resíduos) 

 
EN 14414    
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Quadro 2.3 – Métodos de ensaio para determinação das propriedades mais 
utilizadas das geomembranas 

Propriedades 

Métodos de ensaio 
Observações 

EN ISO ASTM 

Espessura EN 1849-2  

ASTM D 1593* 
ASTM D 5199** 
ASTM D 5994*** 

 

* para geomembranas 
de PVC 
** para a determinação 
da espessura nominal 
dos geossintéticos 
*** para geomembranas 
texturadas 

Massa por unidade de área EN 1849-2    

Densidade  ISO 1183 ASTM D 792 As duas normas são 
equivalentes 

Teor em negro de carbono  ISO 6964 ASTM D 4218* 
ASTM D 1603 

* especialmente para 
geomembranas em PE 

Dispersão em negro de 
carbono  ISO 11420 ASTM D 5596  

Permeabilidade à água EN 14150   

Não é adequado para o 
controlo de produção, 
devido à longa duração 
do ensaio 

Absorção de água  ASTM D 570  

Índice de fluidez  ISO 1133-1 ASTM D 1238 As duas normas são 
equivalentes 

Estabilidade dimensional  ASTM D 1204 

Para materiais 
termoplásticos não 
rígidos e películas 
fabricadas por 
calandragem ou 
extrusão 

Resistência à tração  ISO 527-1 
ASTM D 882* 

ASTM D 6693** 
ASTM D 4885*** 

* para geomembranas 
reforçadas 
** para geomembranas 
não reforçadas de PE e 
PP 
*** semelhante mas 
não equivalente à EN 
ISO 10319 

Resistência ao rasgamento  ISO 34-1* ASTM D 1004** 

* o valor da resistência 
ao rasgamento 
depende da geometria 
dos provetes, da 
velocidade de ensaio e 
da temperatura 
** segundo a 
experiência, é mais 
confiável para 
materiais com rotura 
frágil ou com reduzida 
deformação 

Resistência ao 
punçoamento EN ISO 12236 ASTM D 4833  

Resistência das soldaduras 
(arranque e corte)   ASTM D 6392  

Resistência ao 
rebentamento EN 14151    

Atrito solo/geomembrana EN ISO 12957 -1* e 2**  

*usando o ensaio de 
corte direto 
** usando o ensaio do 
plano inclinado 
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Propriedades Métodos de ensaio Observações 

Resistência à lixiviação EN 14415    

Resistência química  ISO 175 ASTM D 5322  

Resistência à oxidação EN 14575 ISO 11357-6 
ASTM D 3895* 
ASTM D 7238** 
ASTM D 5885 

* para geomembranas 
de PEAD 
**para geomemembras 
poliolefinas (PEAD, 
LLPEAD e fPP) 

Resistência à fissuração 
por tensão provocada pelos 
agentes ambientais (stress 

cracking) 

EN 14576* 
  ASTM D5397** 

* para geomembranas 
de PEAD, PP, e 
geomembranas com 
estrutura parcialmente 
cristalina 
**aplicável a 
geomembranas lisas 

Resistência química 
(aterros de resíduos) EN 14414    

 
 
Quadro 2.4 – Propriedades diretamente relacionadas com as principais 
funções dos geossintéticos 

Propriedades 

Funções 

Filtro Dreno Reforço Separação Barreira Proteção 

Resistência à tração X X X X X X 

Deformação para a carga máxima  X X  X X 

Resistência ao punçoamento 
(estático)   X X X X 

Resistência à perfuração dinâmica X X X  X X 

Permeabilidade normal ao plano X      

Dimensão dos poros X      

Permeabilidade no plano  X     
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3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
O conceito de reforço de solo existe há milhares de anos. Há mais de 3000 
anos terão sido utilizados tijolos de barro misturado com palha na 
construção dos templos da antiga Babilónia. Porém, o conceito de solo 
reforçado como hoje o conhecemos está associado ao aparecimento do 
sistema “Terra Armada”, na década de 60 do século passado, pelo engenheiro 
francês Henry Vidal, o primeiro a formalizar um dimensionamento racional de 
um sistema de solo reforçado. 
O reforço de solos compreende o micro-reforço, que consiste na introdução 
aleatória de elementos de reforço de reduzidas dimensões e o macro-reforço, 
em que se utilizam tiras em aço (Terra Armada) ou materiais poliméricos, 
vulgarmente conhecidos como geossintéticos, de dimensões muito 
superiores às das partículas do solo. Adicionando os elementos de reforço ao 
solo, pode considerar-se que é produzido um material compósito, que recebe 
a designação “solo reforçado”. Neste capítulo o reforço de solos é analisado 
apenas na perspetiva do macro reforço com recurso a geossintéticos. 
A utilização do solo como material de construção pode ser diversificada 
através do recurso a materiais de reforço adequados onde se incluem alguns 
geossintéticos, como as geogrelhas, os geocompósitos de reforço, alguns 
geotêxteis e as geotiras. Introduzindo elementos resistentes, 
convenientemente orientados e dimensionados, a resistência do maciço 
terroso às solicitações exteriores aumenta e a sua deformabilidade diminui. 
O reforço de solo com geossintéticos baseia-se na transferência de tensões 
do solo para o geossintético, sendo essa transferência assegurada pelo atrito 
e adesão ao longo do reforço e pelo impulso passivo nas barras transversais 
do reforço quando existem aberturas (geogrelhas). Isto implica que a 
interação entre o solo e o geossintético depende essencialmente de três 
propriedades fundamentais: da resistência ao corte entre o solo e o 
geossintético (dependente logicamente da própria resistência ao corte do 
solo), da resistência à tração e da rigidez axial do geossintético quando 
inserido no material circundante. 
Atualmente é frequente encontrar soluções de reforço com geossintéticos na 
construção de estruturas de suporte (muros), na execução de taludes, na 
construção de aterros sobre solos moles, com ou sem recurso a elementos 
verticais de tratamento do solo, como colunas de jet grouting e inclusões 
rígidas, encabeçados por plataformas de transferência de cargas (load 
transfer platforms - LTP), ou nos sistemas de cobertura dos aterros de 
resíduos. Este capítulo versará apenas os muros e os taludes (aterros) de 
solo reforçado com geossintéticos. 
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3.2 PRINCÍPIOS GERAIS DE 
DIMENSIONAMENTO 

O dimensionamento de estruturas de solo reforçado com geossintéticos 
(muros, taludes, aterros, entre outros) deve basear-se na filosofia dos estados 
limite, envolvendo no caso de um estado limite último, associado a uma 
situação de rotura, a majoração das ações (peso do solo e cargas exteriores) 
e a redução da resistência ao corte do solo e dos reforços, através da 
aplicação de coeficientes parciais de segurança. No caso do estado limite de 
utilização, em geral o mais condicionante, o objetivo será o controlo das 
deformações, de forma a que as mesmas sejam compatíveis com a boa 
funcionalidade da solução, ao longo de toda a sua vida útil. Considera-se, 
assim, que é atingido um estado limite quando ocorre uma das seguintes 
situações: 
i) rotura ou colapso (estado limite último);
ii) deformações excessivas, isto é, para além de um limite aceitável e

compatível com a boa funcionalidade das estruturas de solo reforçado
com geossintéticos (estado limite de utilização);

iii) deformações ou danos menores que alteram a estética da estrutura e
exigem operações de manutenção para que se mantenha a sua vida útil
(estado limite de utilização).

Para um determinado modo de rotura, um estado limite último é atingido 
quando o efeito das ações instabilizadoras (ou desestabilizadoras) iguala, ou 
ultrapassa, o efeito das ações estabilizadoras. A segurança é introduzida no 
dimensionamento através da consideração de coeficientes parciais de 
segurança a aplicar sobre as ações e sobre as propriedades dos materiais. 
As cargas são majoradas por coeficientes parciais, superiores à unidade, 
quando o seu efeito é instabilizador, obtendo-se o valor de cálculo das ações. 
As propriedades dos materiais, tais como as propriedades do solo e a 
resistência dos reforços, são reduzidas, dividindo o seu valor por fatores de 
segurança, superiores à unidade, obtendo-se os respetivos valores de cálculo. 
No caso do solo reforçado, as propriedades associadas à interação 
solo/reforço são também afetadas por coeficientes parciais de segurança. 
Adicionalmente, existem códigos, como por exemplo a BS 8006-1 (2010), que 
consideram ainda um quarto tipo de coeficiente de segurança que pretende 
ter em consideração as consequências da rotura da estrutura e que depende 
da categoria da mesma. 
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Na determinação das deformações para avaliar a conformidade com um 
determinado estado limite de utilização, os coeficientes parciais de 
segurança assumem, geralmente, o valor unitário, com exceção dos relativos 
aos reforços. 
Os mecanismos potenciais de rotura a considerar nos estados limites últimos 
variam de aplicação para aplicação de solo reforçado e os mecanismos a 
considerar numa determinada aplicação, como por exemplo num muro de 
solo reforçado, podem ser diferentes dos mecanismos a ter em conta noutra 
aplicação, como seja um talude ou um aterro. Por este motivo, nas secções 
seguintes o dimensionamento dos muros e dos taludes será analisado 
separadamente.  
Note-se, no entanto, que embora os mecanismos potenciais de rotura 
possam variar de uma aplicação para outra, os estados limite último e de 
serviço de todas as aplicações de solo reforçado devem ter em consideração 
análises de estabilidade externa e interna.  
A análise de estabilidade externa envolve a consideração da estabilidade da 
massa do solo reforçado, enquanto a análise de estabilidade interna é 
determinada pela interação entre o solo e os reforços, levando à definição da 
resistência mínima e do comprimento mínimo exigido a cada nível de reforço. 
É, no entanto, importante realçar que a resistência mínima exigida aos 
geossintéticos pode ser determinada por um estado limite último ou por um 
estado limite de utilização. 
Como veremos adiante, alguns destes estados limite são avaliados usando 
os métodos clássicos da Mecânica dos Solos. 
A versal atual do Eurocódigo 7 (NP EN 1997-1: 2010) não abrange o 
dimensionamento e execução de estruturas de solo reforçado, pelo que a 
utilização dos coeficientes parciais de segurança nele preconizados deve ser 
encarada com a devida atenção. Por esse motivo, neste capítulo optou-se 
pela apresentação dos coeficientes parciais de segurança sugeridos pela 
norma Britânica BS 8006-1 (2010), com aplicação direta nas aplicações em 
análise. 
O presente capítulo não aborda o dimensionamento em condições sísmicas 
de carregamento. 
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3.3 DISTINÇÃO ENTRE MURO E TALUDE 
Tradicionalmente o dimensionamento de estruturas de solo reforçado é 
abordado de forma distinta consoante a estrutura seja considerada um muro 
de solo reforçado ou um talude (ou aterro) de solo reforçado. Holtz (2004) 
considera que esta separação é totalmente artificial e arbitrária, colocando a 
questão nestes termos: “para que valor da inclinação da face um talude de 
solo reforçado se transforma num muro de solo reforçado?”. Na realidade 
existe um intervalo de valores para a inclinação da face da estrutura onde não 
é claro tratar-se de um muro ou de um talude de solo reforçado. Sobre este 
assunto encontram-se na bibliografia valores distintos da inclinação da face 
que estabelecem esta separação. 
De acordo com a Federal Highway Administration, FHWA (2010), designa-se 
por talude reforçado um terreno estabilizado mecanicamente que incorpora 
elementos planos de reforço (normalmente geossintéticos) e cuja face tem 
uma inclinação inferior a 70o.  
Jewell (1989) considera que um talude reforçado é um talude que sem a 
existência do reforço não seria estável e cuja inclinação com a horizontal se 
encontra no intervalo entre 30º e 80º. Acima dos 80º de inclinação tratar-se-á 
de uma estrutura de suporte de terras ou muro reforçado. 
Sobre esta separação Fannin & Hermann (1990) referem que os muros e os 
taludes reforçados podem-se distinguir pela forma como o esforço é 
mobilizado nos elementos de reforço e pela distribuição do esforço ao longo 
do comprimento do mesmo. Num talude o reforço não está, em geral, ligado 
à face e a força de tração no reforço é praticamente nula junto à face. Em 
contraste, num muro o reforço encontra-se ligado a um elemento de face e a 
força de tração junto a esta assume um valor próximo do máximo ou, 
mesmo, o seu valor máximo. 
No Anexo C da EN 14475 (2006), relativo aos sistemas de face mais usuais 
em estruturas de solo reforçado, encontra-se a Figura 3.1, onde se tenta 
estabelecer a distinção entre muro e talude, e se distinguem os tipos de face 
usualmente utilizados nestas estruturas. Porém, como pode verificar-se pela 
análise da figura, para valores da inclinação da face entre 4:1 (~76º) e 1:1 
(45º) a estrutura é classificada simultaneamente como estrutura de suporte e 
talude reforçado. 
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1 – Estruturas de suporte de terras 

2 – Taludes reforçados 

3 - Vertical 

4 – Muro com face vertical 

5 – Muro com face muito inclinada 

6 – Muro com face inclinada/Talude 
íngreme 

7 – Talude de baixa inclinação 

8 – Elementos de face específicos: 
painéis; blocos; gabiões 

9 – Elementos de face específicos 
(“sloping panels”) 

10 - Elementos de face mais comuns: 
blocos que permitem vegetação; tela de 
arame; geossintético dobrado 

11 – Sem necessidade de elementos de 
face. Protecção contra a erosão 

12 – Linha de inclinação da face 4:1  

13 - Linha de inclinação da face 1:1 

  

Figura 3.1 – Distinção entre muros e aterros reforçados e os tipos de elemento de face habituais 
(adaptado de EN 14475: 2006) 

 
A norma britânica BS 8006-1 (2010) considera que as estruturas de solo 
reforçado com geossintéticos podem ser classificadas em taludes íngremes 
(inclinação da face, b > 45º) e taludes de reduzida inclinação (inclinação da 
face, b ≤ 45º) – Figura 3.2. Nos taludes íngremes estão incluídas as 
estruturas em que o desvio da face em relação à vertical é menor ou igual a 
20º, isto é, 70º ≤ b ≤ 90º, devendo ser dimensionadas como muros. As 
estruturas com inclinação de face entre 45º e 70º devem ser dimensionadas 
como taludes, necessitando de um sistema de face ativo, que, para além de 
proteção contra a erosão, permita ancorar os reforços na zona ativa. Nos 
taludes de reduzida inclinação (b ≤ 45º) a face tem essencialmente uma 
função de proteção contra a erosão. 

 
Figura 3.2 – Classificação das estruturas de solo reforçado de acordo com a BS 8006-1 (2010) 

  

 

b  f’cv 45º 70º 90º 
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3.4 DIMENSIONAMENTO DE MUROS DE 
SOLO REFORÇADO 

3.4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
Uma estrutura de solo reforçado com geossintéticos com inclinação de face 
igual ou superior a 70º dever ser dimensionada como um muro ou estrutura 
de suporte. Estas estruturas requerem que se dimensione e construa um 
sistema de face eficiente. Na Figura 3.3 ilustram-se os tipos de face a 
considerar num muro de solo reforçado. 
Em relação aos tipos de sistema de face ilustrados na Figura 3.3 deve 
realçar-se, desde já, que nos muros com face em blocos, onde se incluem os 
sistemas tipo gabião, exigem uma análise de estabilidade da face distinta 
dos anteriores. 

a) b) 

c) d) 
Figura 3.3 – Sistemas de face correntemente utilizados nos muros de solo reforçado (adaptado de BS 8006-1:2010): 

a) face em painéis; b) face em painel contínuo; c) face em blocos; d) face em geossintético



 
 
 
 
 

 

44 3 . Obras de Reforço 

3.4.2 PRINCÍPIOS DE DIMENSIONAMENTO 
 
Desde o aparecimento e implementação dos muros de solo reforçado têm 
sido propostos diversos métodos de dimensionamento, distinguindo o tipo de 
reforço (metálicos ou geossintéticos) e o tipo de face. Relembre-se que os 
reforços metálicos saem do âmbito da presente publicação. 
Atualmente na Europa existe regulamentação sobre o dimensionamento de 
estruturas de solo reforçado na Grã-Bretanha, através da norma BS 8006-1 
(2010) da British Standard Institution, na Alemanha, através da EBGEO (2011) 
e na Holanda, através da CUR 198 (2000). Como mencionado na secção 3.2, a 
versão atual do Eurocódigo 7 (NP EN 1997-1: 2010) não contempla 
disposições sobre as estruturas de solo reforçado, no entanto sabe-se que na 
versão em revisão do referido código está prevista a inclusão de um 
subcapítulo referente ao solo reforçado. 
Nesta subsecção apresentam-se os princípios gerais de dimensionamento 
com aplicação direta aos muros de solo reforçado com geossintéticos, 
incluindo-se algumas disposições particulares da BS 8006-1 (2010) na 
secção seguinte. 
O dimensionamento deste tipo de estruturas consiste na determinação da 
geometria e características resistentes dos reforços que assegurem a sua 
estabilidade interna e externa, utilizando métodos de equilíbrio limite. 
Na análise de estabilidade externa, a estrutura é considerada como uma 
massa de um material compósito homogéneo (solo e reforços), sendo a 
análise efetuada considerando os modos de rotura das estruturas de suporte 
tipo gravidade (Figura 3.4). As diferenças em relação a estas estruturas 
surgem na análise de estabilidade interna que, considerando a resposta 
discreta dos elementos de reforço no interior da massa de solo, permite 
quantificar o nível de reforço necessário à estabilidade. 
No dimensionamento externo de estruturas de solo reforçado considera-se 
habitualmente, tal como nos restantes tipos de estruturas de suporte, quatro 
mecanismos potenciais de rotura (Figura 3.4): deslizamento pela base, 
derrubamento, capacidade resistente do solo de fundação e escorregamento 
global. Devido à sua flexibilidade, considera-se que a rotura por derrubamento 
em muros de solo reforçado é pouco provável (FHWA, 2010), contudo, a 
imposição de um limite máximo para a excentricidade da resultante é 
favorável ao controle de deformações laterais e deve sempre ser satisfeita. 
Nas análises de estabilidade interna deve ser garantida a segurança em 
relação à rotura do reforço por falta de resistência à tração (Figura 3.5a), à 
rotura por arranque do reforço (Figura 3.5b) e, em particular no caso de 
muros com face em blocos, à rotura por deslizamento ao nível dos reforços 
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(Figura 3.5c). Deve ainda ser verificada a estabilidade da face da estrutura, 
garantindo a segurança em relação à rotura por esforço excessivo na ligação 
(Figura 3.6a) e, no caso particular dos muros com face em blocos, deve 
assegurar-se que o atrito entre eles é capaz de evitar o deslizamento 
(Figura 3.6b) e o derrubamento junto ao topo (Figura 3.6c). 

 
 

  
 

Figura 3.4 – Mecanismos potenciais de rotura para análise de estabilidade externa: a) deslizamento pela base; 
b) derrubamento; c) capacidade resistente do solo de fundação; d) escorregamento global 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 – Modos de rotura na análise de estabilidade interna: a) rotura por insuficiente capacidade resistente do 
reforço; b) rotura por arranque; c) rotura por deslizamento ao nível do reforço 
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Figura 3.6 – Modos de rotura para análise de estabilidade da face (adaptado de Bathurst & Simac, 1994): a) rotura na 
ligação; b) rotura por deslizamento dos blocos (embarrigamento); c) derrubamento no topo 

 
Na Figura 3.7 apresenta-se, a título exemplificativo, um esquema de cálculo 
para a análise de estabilidade externa de muros de solo reforçado. 

 
Figura 3.7 – Esquema de cálculo para a análise de estabilidade externa de muros de solo reforçado 

(adaptado de FHWA, 2010) 
 
 

Frequentemente os códigos ou regulamentos apontam no sentido de se 
efetuar a análise de estabilidade externa previamente ao dimensionamento 
interno da estrutura. O esquema apresentado na Figura 3.7 é um exemplo 
claro dessa indicação. Porém, considera-se que o dimensionamento interno, 
que permite definir o comprimento, o espaçamento vertical e a resistência 
dos reforços, deve ser efetuado previamente à análise da estabilidade 
externa, pelo que se entende que o ponto referenciado na Figura 3.7 como 
“Dimensionamento preliminar” deve ser encarado como uma análise prévia 
da estabilidade interna da estrutura com vista à definição das suas 
dimensões, nomeadamente do comprimento dos reforços que define a 
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largura da massa reforçada. É certo que existem indicações regulamentares 
para o comprimento mínimo dos reforços e que frequentemente o 
espaçamento vertical entre eles é definido com base em condicionantes das 
dimensões dos elementos de face, porém, essas dimensões têm de ser 
justificadas com base no dimensionamento interno. 
Em relação ao comprimento mínimo dos reforços, é frequente a 
recomendação, com base no adequado desempenho de estruturas, que se 
considere maior ou igual a 70% da altura da estrutura (FHWA, 2010;  
BS8006-1, 2010).  
Em relação ao dimensionamento interno da estrutura (Figura 3.5) é 
necessário assegurar que os reforços apresentam a resistência e o 
comprimento adequados garantindo: 
i) a estabilidade em relação à rotura por tração de cada elemento de reforço, 

isto é, em todos os níveis de reforço o valor de cálculo do esforço 
resistente deve ser superior ao valor de cálculo do esforço de tração 
máximo instalado; 

ii) a estabilidade em relação à rotura por arranque, isto é, qualquer que seja a 
superfície potencial de rotura que atravesse a massa de solo reforçado, 
em cada nível de reforço o comprimento na zona resistente (para além da 
superfície potencial de rotura) deve ser capaz de absorver, através da 
interação com o solo, o esforço de tração nele instalado; 

iii) adicionalmente e em especial nos muros com face descontínua, a 
estabilidade em relação ao deslizamento ao nível do reforço, isto é, deve 
garantir-se que a interface solo-geossintético apresenta resistência ao 
corte adequada.  

 
Encontram-se na bibliografia diferentes procedimentos para avaliar a 
estabilidade externa e interna de muros de solo reforçado com 
geossintéticos. Na ausência, à data, de regulamentação no âmbito do CEN 
referente ao dimensionamento deste tipo de estruturas, optou-se por 
apresentar, de forma sucinta na secção seguinte, as disposições da norma 
britânica BS 8006-1 (2010). 
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3.4.3 METODOLOGIA PROPOSTA 
PELA BS 8006-1 

 
De acordo com a BS 8006-1 (2010), no dimensionamento de muros de solo 
reforçado devem considerar-se três combinações de ações (ver Quadro 3.1 e 
Figura 3.8). Na combinação A consideram-se todas as ações majoradas, 
obtendo-se, em geral, os valores máximos dos esforços nos reforços e da 
tensão normal sobre o solo de fundação. Na combinação B consideram-se 
simultaneamente os valores majorados das ações com efeito instabilizador e 
o peso do solo (estabilizador) não majorado. Esta combinação condiciona, 
em geral, a estabilidade em relação ao arranque dos reforços (logo o seu 
comprimento) e é a mais desfavorável em termos do deslizamento pela base. 
Na combinação C consideram-se apenas as ações permanentes, não 
majoradas, sendo esta combinação utilizada para a determinação dos 
assentamentos da fundação e dos esforços nos elementos de reforço, com 
vista à verificação de segurança em termos de estados limites de utilização. 
 
Quadro 3.1 – Coeficientes parciais de segurança e combinações de ações 
para o dimensionamento de muros de solo reforçado (adaptado de 
BS 8006-1, 2010) 
 

Efeitos 
Combinações 

A B C 
Massa do bloco de solo reforçado ffs = 1,5 ffs = 1,0 ffs = 1,0 

Massa do aterro existente sobre o bloco de solo reforçado ffs = 1,5 ffs = 1,0 ffs = 1,0 

Impulso de terras que solicita o bloco de solo reforçado ffs = 1,5 ffs = 1,5 ffs = 1,0 

Sobrecargas sobre o bloco de solo reforçado fq = 1,5 fq = 0 fq = 0 

Sobrecargas atrás do bloco de solo reforçado fq = 1,5 fq = 1,5 fq = 0 

 

 

 

 

 
 

 
   

 
Figura 3.8 – Combinações de ações a considerar de acordo com a BS 8006-1 (2010): a) combinação A – estabilidade 
interna e externa; b) combinação B – estabilidade interna e externa; c) combinação C – assentamentos e deformações 
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Os coeficientes parciais de segurança que, segundo a BS 8006-1 (2010), 
devem ser aplicados sobre as características resistentes do solo, sobre a 
resistência das interfaces solo-reforço, bem como os coeficientes a 
considerar no dimensionamento externo (capacidade resistente do solo de 
fundação e deslizamento pela base) encontram-se resumidos no Quadro 3.2. 
 
Quadro 3.2 – Coeficientes parciais de segurança para o dimensionamento 
de muros (BS 8006-1, 2010) 

Coeficientes parciais de segurança Estados Limites Últimos Estados Limites de Utilização 

Ações 
Peso do solo De acordo com o Quadro 3.1 e a Figura 3.8 

Sobrecargas De acordo com o Quadro 3.1 e a Figura 3.8 

Propriedades 
resistentes do 

solo 

tg  fms = 1,0 fms = 1,0 

c’ fms = 1,6 fms = 1,0 

cu fms = 1,0 fms = 1,0 

Reforço Resistência à tração Determinados com base no tipo de reforço e na vida útil da 
estrutura 

Interação      
solo-reforço 

Escorregamento ao 
longo do reforço fs = 1,3 fs = 1,0 

Resistência ao 
arranque do reforço fp = 1,3 fp = 1,0 

Coeficientes 
parciais de 
segurança 

Capacidade resistente 
da fundação, qult 

fms = 1,35 NA 

Deslizamento pela 
base da estrutura 
(solo-solo) 

fs = 1,2 NA 

 
Tal como mencionado anteriormente (Figura 3.7), a análise de estabilidade 
externa deve ser precedida da definição de algumas dimensões do muro. Na 
Figura 3.9 apresentam-se os valores mínimos, estabelecidos pela BS 8006-1 
(2010), para o comprimento dos reforços e para a altura de solo em frente ao 
muro ou altura enterrada, Dm, bem como, a definição da altura H a considerar 
no dimensionamento. 
 

,
pf
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Figura 3.9 – Definição das dimensões mínimas para os muros de solo reforçado (adaptado de BS 8006-1, 2010) 

 
Em relação à análise de estabilidade interna, a BS 8006-1 (2010) considera 
que deve verificar-se a estabilidade de todos os elementos de reforço 
(segurança em relação à rotura por tração e segurança em relação à rotura 
por arranque), a estabilidade das cunhas potenciais de rotura no aterro 
reforçado e a estabilidade em relação a potenciais escorregamentos da 
massa de solo localizada acima do reforço (escorregamentos internos). 
Quando se trata de reforços deformáveis, como é o caso dos geossintéticos, 
e admitindo que no terrapleno existem apenas sobrecargas distribuídas 
(Figura 3.10), a força de tração máxima, Tj, para o estado limite último, que 
deve ser suportada pelo nível de reforço, j, localizado à profundidade, hj, pode 
obter-se através da Equação 3.1. 
 

  Equação 3.1 

 
sendo, 
 

 
Equação 3.2 

 
Nas equações anteriores, Ka é o coeficiente de impulso ativo, sv,j é a tensão 
vertical que atua no nível de reforço j, determinada admitindo a distribuição 
de Meyerhof (ver Figura 3.10), Sv,j é o espaçamento vertical entre reforços, Rj 
é a componente vertical da resultante que atua ao nível do reforço j, 
determinada tendo em consideração os coeficientes parciais de segurança 
apresentados no Quadro 3.2, Lj é o comprimento do reforço j e ej é a 
excentricidade da resultante ao nível do reforço j. 
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Figura 3.10 – Determinação da tensão vertical ao nível do reforço j (adaptado de BS 8006-1, 2010) 

 

 
Determinado o valor máximo do esforço de tração que solicita o nível de 
reforço j, deve verificar-se a sua estabilidade, garantindo que: 
 

 
Equação 3.3 

 
onde, Td é o valor de cálculo do esforço resistente à tração do reforço e fn é 
um coeficiente parcial de segurança que pretende ter em consideração as 
consequências da rotura da estrutura e que depende da categoria da mesma. 
Este coeficiente assume o valor de 1,1 no caso de encontros de pontes ou 
passagens superiores, de estruturas que suportam diretamente autoestradas, 
de linhas principais de caminho de ferro, de estradas principais e de outras 
estruturas de importância semelhante, enquanto nos casos em que a rotura 
da estrutura origina danos de menor significado, este coeficiente é igual a 1,0. 
Deve, ainda, garantir-se uma adequada aderência entre o reforço e o solo, isto 
é, deve ser assegurada a estabilidade em relação à rotura por arranque do 
reforço. Admitindo que o material de aterro é de natureza fricional, o 
perímetro do nível de reforço j, Pj, deve satisfazer a condição da Equação 3.4.  

 

Equação 3.4 
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Na equação anterior, Pj é a largura total das superfícies superior e inferior do 
elemento de reforço (perímetro), la,j é o comprimento de arranque do nível de 
reforço j, isto é, o comprimento para além da superfície potencial de rotura 
(considerada a 45º+f/2), µ é coeficiente de atrito entre o aterro e os reforços, 
q representa as sobrecargas permanentes à superfície do terreno, ffs e ff são 
coeficientes parciais de segurança relativos ao peso próprio e às cargas 
adicionais para a mesma combinação de ações considerada no cálculo de Tj. 
De acordo com a BS 8006-1 (2010) devem ainda ser realizadas análises de 
estabilidade de potenciais cunhas de rotura, que se possam desenvolver a 
partir da cota de implantação dos diferentes níveis de reforço (Figura 3.11). 
 

 
Figura 3.11 – Potenciais cunhas de rotura ao nível do reforço genérico j (adaptado de BS 8006-1, 2010) 

 

 

3.4.4 EXEMPLO DE APLICAÇÃO 
 
A título exemplificativo ilustra-se na Figura 3.12 a configuração de um muro 
de solo reforçado com geogrelhas, que se pretende dimensionar, usando para 
o efeito as geogrelhas com as características indicadas na mesma figura. 
Trata-se de um muro com terrapleno inclinado submetido a uma sobrecarga, 
q, devido ao tráfego de 12 kN/m2. Admitiu-se, por simplicidade, que o material 
de aterro e o material retido são idênticos, apresentando valores 
característicos do peso volúmico e do ângulo de atrito interno de 20 kN/m3 e 
34 °, respetivamente. No quadro que se encontra na Figura 3.12 incluem-se, 
ainda, os coeficientes de segurança, fornecidos na ficha do produtor, a adotar 
para a determinação da resistência a longo prazo das geogrelhas.  
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Figura 3.12 – Configuração do exemplo de aplicação 

 
Tratando-se de uma estrutura com terrapleno inclinado, é necessário 
quantificar a altura, H, a considerar no dimensionamento, seguindo as 
indicações apresentadas na Figura 3.9. Determinado o valor de H 
(H = 7,06 m), definiu-se o comprimento mínimo dos reforços, L, (Figura 3.9 - 
L ³ 0,7H) igual a 4,94 m, tendo-se adotado por questões de ordem pratica, L 
= 5,0 m. 
No Quadro 3.3 resumem-se os cálculos efetuados para a definição da 
geogrelha a adotar em cada nível de reforço, i, considerando as combinações 
de ações A e B esquematicamente representadas na Figura 3.8. Para cada 
combinação de ações consideraram-se os coeficientes parciais de segurança 
apresentados no Quadro 3.1. O coeficiente parcial de segurança que pretende 
ter em consideração as consequências da rotura da estrutura, fn, assumiu-se 
igual a 1,1.  
No Quadro 3.3, W e sv,i representam o peso de terras incluindo a sobrecarga e 
a tensão vertical ao nível do reforço i (ver Figura 3.10), respetivamente, Ti 
refere-se ao valor de cálculo do esforço de tração que solicita o nível de 
reforço i, Tmax,i simboliza o valor de cálculo da resistência exigida ao nível de 
reforço i (equivalente ao valor máximo de Ti para as duas combinações) e 
CDR representa a relação entre os valores de cálculo da resistência 
disponível e da resistência exigida a cada nível de reforço (Capacity to 
Demand Ratio). 
 
  

 

 

 

 

 

 

Geogrelha GG1 GG2 GG3 GG4 
Tult (kN/m) 46 58 70 114 
FSCR 2,6 2,6 2,6 2,6 
FSD 1 1 1 1 
FSDDI 1,05 1,05 1,05 1,05 
Tal (kN/m) 16,8 21,2 25,6 41,8 
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Quadro 3.3 – Definição das geogrelhas a adotar em cada nível de reforço 
 Combinação A Combinação B    

Reforço, i W (kN/m) sv,i (kPa) Ti (kN/m) W (kN/m) sv,i (kPa) Ti (kN/m) Tmax,i (k/m) Geogrelhas CDR 

1 277,5 71,6 18,23 185,0 47,8 12,15 18,23 GG2 1,06 

2 367,5 88,6 15,02 245,0 59,0 10,02 15,02 GG2 1,29 

3 457,5 106,0 17,98 305,0 70,7 11,98 17,98 GG2 1,07 

4 547,5 123,6 20,97 365,0 82,4 13,98 20,97 GG4* 1,81 

5 637,5 141,4 23,98 425,0 94,2 15,99 23,98 GG4 1,58 

6 727,5 159,2 27,00 485,0 106,1 18,00 27,00 GG4 1,41 

7 817,5 177,0 30,03 545,0 118,0 20,02 30,03 GG4 1,26 

8 907,5 194,9 33,06 605,0 129,9 22,04 33,06 GG4 1,15 

9 997,5 212,8 36,10 665,0 141,9 24,07 36,10 GG4 1,05 

10 1087,5 230,8 19,57 725,0 153,8 13,05 19,57 GG4* 1,94 
 
* Nestes níveis poderia optar-se pela geogrelha GG3, não sendo, no entanto, razoável sob o ponto de vista de aplicação 
prática. 
 

O Quadro 3.4 resume os resultados dos cálculos efetuados com vista à 
análise de estabilidade em relação à rotura por arranque. Admitiu-se o 
coeficiente de atrito entre o aterro e os reforços µ = 0,45. O coeficiente parcial 
de segurança relativo à resistência ao arranque do reforço, fp, considerou-se 
igual a 1,3 (Quadro 3.2). Constata-se que, para a situação em análise 
(ausência de sobrecarga sobre o aterro reforçado), o comprimento de 
arranque, la,i, é independente da combinação de ações considerada. Os 
valores elevados do CDR (Capacity to Demand Ratio) evidenciam que o 
comprimento mínimo de 0,7H é efetivamente suficiente para garantir a 
segurança em relação à rotura por arranque. 
 
Quadro 3.4 - Determinação do comprimento mínimo de arranque 

 Combinação A  Combinação B      

Reforço, i Ti (kN/m) la,i (m) Ti (kN/m) la,i (m) la,i  (m) 
(necessário) lac,i (m) la,i  (m)  

(disponível) CDR 

1 18,23 0,58 12,15 0,58 0,58 2,87 2,13 3,7 

2 15,02 0,35 10,02 0,35 0,35 2,55 2,45 6,9 

3 17,98 0,33 11,98 0,33 0,33 2,23 2,77 8,3 

4 20,97 0,32 13,98 0,32 0,32 1,91 3,09 9,6 

5 23,98 0,31 15,99 0,31 0,31 1,60 3,40 10,9 

6 27,00 0,31 18,00 0,31 0,31 1,28 3,72 12,1 

7 30,03 0,30 20,02 0,30 0,30 0,96 4,04 13,4 

8 33,06 0,30 22,04 0,30 0,30 0,64 4,36 14,6 

9 36,10 0,30 24,07 0,30 0,30 0,32 4,68 15,8 

10 19,57 0,15 13,05 0,15 0,15 0,00 5,00 34,0 
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3.5 DIMENSIONAMENTO DE TALUDES DE 
SOLO REFORÇADO 

3.5.1 PRINCIPIOS DE DIMENSIONAMENTO 
O objetivo principal da utilização de reforços na construção de um aterro é 
conseguir que os seus taludes apresentem uma inclinação superior ao valor 
que seria possível atingir caso estes não fossem utilizados. Além deste 
propósito, a utilização do reforço permite uma melhor compactação do aterro 
junto à face. 
No dimensionamento de taludes de solo reforçado com geossintéticos, 
também designados como aterros de solo reforçado com geossintéticos, 
devem considerar-se três modos de rotura (Figura 3.13): rotura interna, em 
que a superfície de rotura atravessa os elementos de reforço; rotura externa, 
em que a superfície de rotura passa atrás da zona reforçada e abaixo desta, 
envolvendo o solo de fundação; e, rotura composta, em que a superfície de 
rotura atravessa a zona reforçada, cortando alguns elementos de reforço, e 
passa atrás desta. 

Figura 3.13 - Modos de rotura a considerar num aterro de solo reforçado (adaptado de FHWA, 2010) 

No dimensionamento interno é importante ter em consideração que num 
talude de solo reforçado com geossintéticos podem identificar-se três zonas 
do aterro com funções distintas (Figura 3.14): a Zona 1, ou zona ativa, a Zona 
2, ou zona resistente e a Zona 3, ou zona não reforçada. A zona ativa 
correspondente à massa de solo potencialmente deslizante. A zona 
resistente, limitada pela zona ativa e pela zona não reforçada do aterro, deve 
garantir a mobilização, através dos mecanismos de interação solo-reforço, 
dos esforços instalados nos reforços na Zona 1, isto é, a Zona 2 corresponde 
à zona de “ancoragem” dos elementos de reforço. 

externa

composta

interna



 
 
 
 
 

 

56 3 . Obras de Reforço 

É frequente admitir-se, teoricamente, que a tensão de tração a que um dado 
nível de reforço fica submetido é constante na Zona 1 e que diminui 
progressivamente na Zona 2, até se anular na fronteira com a Zona 3 
(Figura 3.14). 

 
Figura 3.14 - Três zonas a considerar num talude reforçado (adaptado de Jewell, 1996) 

 
O primeiro aspeto a verificar no dimensionamento de um talude reforçado 
com geossintéticos é o equilíbrio interno da zona ativa (Zona 1). Para isso, 
admite-se que o valor da resistência à tração exigida ao reforço, devido ao 
peso próprio do solo, varia linearmente com a profundidade, ou seja, à 
profundidade zi, a tensão que o nível de reforço i deve ser capaz de absorver 
pode estimar-se através da Equação 3.5. 
 

 Equação 3.5 

 
onde, Kreq representa o coeficiente de impulso de terras e g é o peso volúmico 
do solo de aterro. 
Admitindo que um dado nível de reforço, i, apresenta um valor de cálculo do 
esforço resistente à tração igual a Td,i, que o espaçamento vertical entre esse 
reforço e os adjacentes é Sv,i e o espaçamento na direção horizontal é igual a 
Sh (na eventualidade dos reforços não serem contínuos), então poderá 
considerar-se que a tensão que esse nível de reforço pode absorver, 
designada como tensão disponível, sdisp,i, caso não ocorram fenómenos de 
deslizamento ao nível da interface solo-reforço, pode estimar-se através da 
Equação 3.6. 

 
Equação 3.6 

 
No caso concreto do reforço com geogrelhas ou geotêxteis, os reforços são 
elementos bidimensionais, pelo que é prática corrente a análise de 
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estabilidade ser efetuada por metro de comprimento do talude, isto é, o valor 
de Sh é unitário. 
A distribuição da resistência dos reforços (ou esforço resistente) e/ou do 
espaçamento vertical entre eles, ao longo da altura do aterro, deve ser 
definida de forma a que, qualquer que seja o nível de reforço i, a tensão 
disponível seja igual ou superior ao valor da resistência à tração exigida aos 
reforços a essa profundidade, sreq,i (Figura 3.15). 
Este procedimento para o dimensionamento interno de taludes de solo 
reforçado com geossintéticos, habitualmente designado como 
dimensionamento com base no conceito de tensão exigida, é análogo às 
teorias de pressões de terras a que se recorre no dimensionamento de 
estruturas de suporte. Porém, ao contrário do que acontece, por exemplo, 
numa estrutura de suporte tipo gravidade, em que as tensões são absorvidas 
pela estrutura de suporte propriamente dita, nas estruturas de solo reforçado 
essas tensões são transmitidas para a zona resistente (Figura 3.14) através 
dos esforços de tração nos elementos de reforço (Jewell, 1996). 
Na Figura 3.15 está ilustrado o conceito referido anteriormente, 
apresentando-se dois esquemas possíveis para a distribuição em altura da 
resistência dos reforços. A Figura 3.15b pretende ilustrar a opção pela 
escolha de níveis de reforço de igual resistência e espaçamento vertical ao 
longo de toda a altura do aterro, enquanto a Figura 3.15c ilustra a opção por 
duas zonas (logicamente poderá ser um número diferente) com níveis de 
reforço distintos, assegurados por diferentes valores de resistência dos 
reforços ou de espaçamento vertical entre eles. Note-se que, em qualquer 
dos casos, deve sempre considerar-se uma tensão mínima no topo do talude, 
para atender a diversos fenómenos como, por exemplo, a compactação do 
aterro. 
 

 
Figura 3.15 – Dimensionamento interno com base no conceito de tensão exigida: a) esquema do talude; b) nível de 

reforço uniforme em altura; c) nível de reforço variável em altura 

 

 

H 

z 

(a) 

z 

sreq; sdisp 

sreq sdisp 

(b) 

z 

sreq; sdisp 

sreq sdisp 

(c) 



 
 
 
 
 

 

58 3 . Obras de Reforço 

O valor do coeficiente de impulso de terras, Kreq, que permite quantificar o 
valor da resistência à tração exigida aos elementos de reforço é, 
habitualmente, determinado através de métodos de equilíbrio limite, 
admitindo superfícies de rotura biplanar ou em espiral logarítmica 
(Figura 3.16). Encontram-se na bibliografia (Jewell, 1996; Michalowski, 1997; 
Vieira, 2008) ábacos, semelhantes ao apresentado na Figura 3.17a, que 
fornecem o valor do coeficiente de impulso, Kreq, em função do ângulo de 
atrito do solo e da inclinação da face da estrutura. 
Vieira et al. (2011) demonstraram que a utilização destes ábacos pode ser 
substituída pela utilização da Equação 3.7, sem que os valores de Kreq sofram 
variação significativa. 
 

 Equação 3.7 

 

Na equação anterior, b representa a inclinação da face do talude e f o valor 
(de cálculo) do ângulo de atrito do material do aterro. Note-se que a utilização 
da Equação 3.7 e dos ábacos apresentados na Figura 3.17 está restringida às 
situações em que as pressões intersticiais podem ser desprezadas (ru = 0). 

 
 

(a)  
(b) 

Figura 3.16 – Mecanismos potenciais de rotura usualmente considerados na determinação de Kreq: a) superfície de rotura 
biplanar; b) superfície do tipo espiral logarítmica 

 
 

Estando garantido o equilíbrio interno da zona ativa, é necessário definir as 
dimensões da Zona 2 (Figura 3.14), isto é, determinar o comprimento dos 
reforços. Deve assegurar-se que, por um lado, o comprimento dos reforços é 
suficiente para que, através dos mecanismos de interação solo-reforço, seja 
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DEFINIÇÕES: 
    W = peso do solo 
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possível a mobilização dos esforços de tração exigidos aos reforços e, por 
outro lado, que os reforços têm comprimento suficiente para garantir o 
equilíbrio em relação a mecanismos potenciais de rotura que intersectem 
apenas alguns níveis de reforço (equilíbrio global). 
Na análise de estabilidade externa deve considerar-se a segurança em 
relação ao escorregamento pela base, à capacidade resistente do solo de 
fundação e ao escorregamento global envolvendo a fundação. Admitindo que 
o aterro é construído sobre uma fundação competente, os dois últimos 
modos de rotura não serão condicionantes. No entanto, sempre que tal seja 
necessário deve recorrer-se aos métodos convencionais da Mecânica dos 
Solos ou aos modelos numéricos. 
Para assegurar a estabilidade em relação ao escorregamento pela base, o 
comprimento dos reforços, particularmente na base do talude, e a interação 
solo de aterro-geossintético-fundação devem ser adequados. Considerando 
um mecanismo de rotura do tipo biplanar é possível determinar o 
comprimento mínimo dos reforços para garantir a estabilidade em relação ao 
deslizamento pela base (Jewell 1996; Vieira 2008).  
Os valores mínimos do comprimento dos reforços para que seja assegurado 
o equilíbrio global e a estabilidade em relação ao escorregamento pela base 
podem também encontrar-se na bibliografia sob a forma de ábacos 
(Figura 3.17). O comprimento mínimo dos reforços para que seja assegurado 
o equilíbrio global do aterro apresenta-se na Figura 3.17b, tendo-se assumido 
que a resistência dos reforços varia linearmente em profundidade. O 
comprimento mínimo do reforço para a estabilidade em relação ao 
escorregamento pela base (Figura 3.17c) foi definido assumindo que o 
coeficiente de interação solo-geossintético, Cds, é igual a 0,8 e que o ângulo 
de atrito do solo de fundação é maior ou igual ao ângulo de atrito do material 
de aterro. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
Figura 3.17 – Ábacos de dimensionamento para taludes reforçados com geossintéticos na ausência de pressões 

intersticiais, ru = 0 (Vieira, 2008): a) coeficiente de impulso; b) e c) comprimento mínimo dos reforços que assegura o 
equilíbrio global e a estabilidade em relação ao escorregamento pela base 
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3.5.2 MÉTODO PROPOSTO PELA BS 8006-1 
 
Como referido na secção 3.1, os aterros com inclinação da face superior a 
70º são classificados como muros ou estruturas de suporte e devem ser 
dimensionados de acordo com o apresentado na secção 3.2.3. No caso dos 
taludes, o ângulo de inclinação da face tem influência não apenas no método 
de análise, mas também no método construtivo e no tipo de face que deve 
ser utilizado. A norma britânica BS 8006-1 (2010) considera, como 
mencionado anteriormente, que deve fazer-se a distinção entre taludes 
íngremes (steep slopes na bibliografia em língua inglesa), que são aqueles 
em que a inclinação da face, b, é superior a 45º, e os taludes de reduzida 
inclinação (shallow slopes) quando b < 45°. 
A filosofia de dimensionamento dos taludes de solo reforço com 
geossinteticos assenta nos mesmos princípios apresentados anteriormente 
para o caso dos muros, sendo que os coeficientes parciais de segurança a 
adotar no caso dos taludes são os apresentados no Quadro 3.5. 
 
Quadro 3.5 – Coeficientes parciais de segurança para o dimensionamento 
de taludes (BS 8006-1, 2010) 

Coeficientes parciais de segurança Estados Limites Últimos Estados Limites de 
Utilização 

Ações 

Peso volúmico do solo 
Sobrecargas estáticas 

Sobrecargas dinâmicas 
(tráfego) 

ffs = 1,5 
ff = 1,2 
fq = 1,3 

ffs = 1,0 
ff = 1,0 
fq = 1,0 

Propriedades 
resistentes do solo 

tg  fms = 1,0 fms = 1,0 

c’ fms = 1,6 fms = 1,0 

Reforço Resistência à tração Determinados com base no tipo de reforço e na vida útil da 
estrutura 

Interação      
solo-reforço 

Escorregamento ao longo 
do reforço fs = 1,3 fs = 1,0 

Resistência ao arranque do 
reforço fp = 1,3 fp = 1,0 

Coeficientes 
parciais de 
segurança 

Deslizamento pela base da 
estrutura (solo-solo) fs = 1,2 NA 

 
Os estados limite últimos a considerar na análise de estabilidade dos taludes 
íngremes são semelhantes aos referenciados anteriormente para o caso dos 
muros. Em termos da análise de estabilidade externa dos taludes íngremes 
deve ser garantida à estabilidade em relação a capacidade de carga do solo 
de fundação, ao escorregamento pela base e ao escorregamento global. No 
que se refere à estabilidade interna desse ser assegurado que os reforços 

,
pf
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têm resistência à tração e comprimento adequados para prevenir a sua rotura 
por tração ou por arranque. Como mencionado na secção 3.3.1, devem ainda 
verificar-se a estabilidade em relação a modos de rotura composta 
(Figura 3.18). 

  

                  (a)                                                                                       (b) 
 

Figura 3.18 – Modos de rotura composta a considerar nos taludes íngremes de acordo com a BS 8006-1 (2010): a) 
insuficiente resistência à tração; b) insuficiente resistência das interfaces solo-geossintético 

 
A análise de estabilidade externa dos taludes ingremes deve ser efetuada de 
forma semelhante ao apresentado na secção 3.2.3 para os muros de suporte, 
usando os coeficiente parciais de segurança apresentados no Quadro 3.5, 
enquanto que, para os taludes de reduzida inclinação, b < 45º, devem utilizar-
se os métodos clássicos da estabilidade de taludes (métodos das fatias, por 
exemplo). 
Para a análise da estabilidade interna, a norma britânica sugere a utilização 
de um dos diversos métodos existentes na bibliografia, entre eles o método 
de Jewell (1989; 1996). No caso dos taludes com geometrias mais 
complexas ou com diferentes materiais de aterro, a BS 8006-1 (2010) sugere 
que se utilize o método das fatias. Nesse caso, as forças de interação entre 
fatias podem ser ignoradas, pelo facto da presença dos reforços permitir que 
as distorções no solo sejam reduzidas. Deve, ainda, admitir-se que os 
esforços nos elementos de reforço são horizontais e só devem ser 
considerados nas fatias por eles intersetados. 
Na análise de estabilidade com recurso ao método das fatias deve garantir-se 
que, para a superfície potencial de rotura crítica, o momento derrubador 
provocado pela massa de solo potencialmente em rotura, acrescida de 
eventuais sobrecargas, é inferior à soma do momento estabilizador 
assegurado pela resistência ao corte do solo ao longo da superfície de rotura, 
com o momento estabilizador associado à presença dos reforços 
intersetados pela superfície de rotura. 
Em termos de estados limites de utilização, a BS 8006-1 (2010) considera 
que, em geral, nos taludes de solo reforçado com geossintéticos são 
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aceitáveis deformações da ordem dos 5%. Note-se, porém que, no caso dos 
encontros de pontes ou de muros de suporte de cargas estruturais as 
deformações não devem ultrapassar os 0,5%. 

3.6 PRINCÍPIOS GERAIS DE 
INSTALAÇÃO EM OBRA 

A construção de um aterro de solo reforçado com geossintéticos deve 
obedecer, tal como as restantes obras de aterro, às boas práticas de 
terraplenagem. Deve ser assegurada uma boa preparação da fundação 
através de decapagem e escavação sempre que necessário, de forma a 
conseguir uma fundação firme e estável. A compactação do material de 
aterro deve ser realizada com equipamento de compactação adequado, 
devendo proceder-se ao controlo de compactação com os meios adequados. 
Para assegurar a inclinação da face definida em fase de projeto poderá ser 
necessário o recurso a cofragem provisória de madeira ou outro material. Os 
geossintéticos devem ser colocados livres de dobras sobre camada 
previamente compactada, evitando a existência à superfície de partículas 
angulosas que lhe possam provocar dano. Deve ser assegurada uma 
sobreposição mínima do geossintéticos ao longo do desenvolvimento da 
estrutura, de acordo com as especificações do material fornecidas pelo 
fabricante. Não deve ser permitida a circulação de qualquer equipamento 
diretamente sobre o geossintético durante a construção ou armazenagem. 
Durante a colocação e espalhamento do material de aterro sobre o 
geossintético deve evitar-se a queda de partículas angulosas e de grandes 
dimensões que o possam danificar. 
O funcionamento adequado dos geossintéticos de reforço depende 
fortemente da eficiência da sua ligação à face da estrutura. Assim, no caso 
de face em blocos ou painéis pré-fabricados deve ser assegurado que a 
ligação ao elemento de face é capaz de suportar o esforço máximo previsto 
nos reforços (recorrer a ensaios de teste sempre que se justifique). Quando a 
face é do tipo wrap-around (face envelopada) deve ser assegurado um 
embebimento mínimo do geossintético no topo da camada (normalmente da 
ordem de 1,5 m). 

ANEXO: CASO DE OBRA 
CASO 1: Alargamento da autoestrada A3, Hindhead, Surrey, Reino Unido 
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ANEXO: CASO DE OBRA 
CASO 1: ALARGAMENTO DA AUTOESTRADA A3, HINDHEAD, SURREY, 
REINO UNIDO* 

Vieira, C.S., Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, cvieira@fe.up.pt 
Oliveira, F., Geosin International Lda, Portugal, filintooliveira@geosin.pt 

Localização Surrey, Reino Unido 

Dono de Obra Highways Agency, Reino Unido 
Projetistas Atkins Consultants e Mott MacDonald and Partners, Reino Unido 
Empreiteiro Balfour Beatty Civil Engineering Ltd e J. McArdle Contracts Ltd, Reino Unido 
Fiscalização Informação não disponível 
Período de 
 construção 

Informação não disponível 

Apresentação da 
obra 

A obra em causa localiza-se num troço com 6,8 km de extensão, parte integrante de uma nova 
infraestutura rodoviária construída na área de Hindhead, no Reino Unido, e envolvendo mais de 1 
milhão de metros cúbicos de terras de aterro. Por questões ambientais, económicas e estéticas 
foram construídos aterros reforçados com geossintéticos. Dependendo da geometria das obras 
de terraplanagem, os aterros reforçados foram divididos, de acordo com o seu ângulo de 
inclinação da face, em taludes de baixa inclinação e taludes íngreme. Apresentam-se nesta ficha 
dados referentesàs duas tipologias. 
Na Figura 1 e na Figura 2 são apresentadas as secções transversais dos taludes de baixa 
inclinação e dos taludes íngremes, respetivamente. 
Na Figura 3 mostram-se imagens de várias fases da obra. 

Secções 
transversais 
representativas 

Figura 1 – Secção transversal dos taludes de baixa inclinação (1V:1H) 

________________________ 

* O(s) Autor(es) garante(m) que se o material (incluindo figuras e fotografias) apresentado neste trabalho tiver
sido previamente publicado no todo ou em parte, foi obtida autorização da editora original para reimpressão e
garante(m) a autoria da contribuição e/ou têm pleno poder para fazer esta divulgação. Os Editores não
assumem qualquer responsabilidade pelos conteúdos ou sugestões apresentados nestes casos de obra.
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Secções 
transversais 
representativas 

 

Figura 2 – Secção transversal dos taludes íngremes (1,5V:1H) 
 

 
Fotos da obra 

 

  
  

  
 

Figura 3 – Images da obra 
 

Dimensões 
 

Taludes de baixa inclinação – até 15 m de altura 
Taludes íngremes – até 9 m de altura 

Tipos de 
geossintéticos 
aplicados e 
respetivas 
funções 

Tipo: 
Miragrid® GX 
Geocélulas 

Função:  
Reforço 
Controle da erosão 

Fabricante: 
TenCate 
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Aspetos 
construtivos 
relevantes 
 

As geogrelhas Miragrid® GX foram colocadas com espaçamento vertical de 0,6 m. Dependendo 
da altura dos aterros, foram utilizadas até 4 geogrelhas diferentes (com resistência nominal 
distinta).  
Nos taludes de baixa inclinação foram colocadas geocélulas para controle da erosão face. Estas 
geogrelhas foram presas à superfície do talude através de pinos de aço galvanizado com 
750 mm  de comprimento. Foi promovida a vegetação da face através da sementeira do solo no 
interior das geocélulas. 
Na face dos taludes íngremes, do tipo wrap-around, as geogrelhas envolveram pequenos sacos 
cheios de solo, sendo embebidas cerca de 1,5 m no topo de cada camada. Para manter o 
alinhamento da face foi utilizado um sistema de cofragem em madeira. 

 
Bibliografia TenCate. Reinforced Soil Case Studies. Highway earthworks widening, A3 Hindhead, Surrey, UK 
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4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Como já referido, o reforço de solo com geossintéticos baseia-se na 
transferência de tensões do solo para o geossintético, sendo essa 
transferência assegurada pelo atrito e adesão ao longo do reforço e pelo 
impulso passivo nas barras transversais do reforço quando existem 
aberturas (geogrelhas). Isto implica que a interação entre o solo e o 
geossintético depende essencialmente de três propriedades fundamentais: 
da resistência ao corte entre o solo e o geossintético, da resistência à tração 
e da rigidez axial do geossintético (Holtz, 2004). 
Atualmente é frequente encontrar soluções de reforço com geossintéticos na 
construção de aterros sobre solos moles, em geral com recurso a elementos 
verticais de tratamento do solo, como colunas de jet grouting e inclusões 
rígidas, encabeçados por plataformas de transferência de cargas (load 
transfer platforms - LTP). Este capítulo versará sobretudo as plataformas de 
transferência de cargas em que o solo que integra a referida plataforma, em 
geral material granular, é reforçado na sua parte inferior com geossintéticos. 
Nestas aplicações os geossintéticos, através da sua resistência à tração, 
dispõem de três importantes funções: 
i) Uniformizar a rigidez e, em consequência, os assentamentos dos aterros,

em particular quando fundados sobre solos moles.
ii) Facilitar o encaminhamento de cargas para os apoios, dispondo de maior

rigidez que o solo, materializados pelos elementos verticais.
iii) Diminuição da espessura total da camada de fundação dos pavimentos, a

executar no coroamento dos mesmos aterros.

O incremento progressivo da utilização das zonas aluvionares caracterizadas 
por solos moles, em geral na periferia de centros urbanos e junto a 
importantes eixos viários, para a construção de novas estruturas e de novas 
infraestruturas, como por exemplo as plataformas logísticas, tem 
determinado o recurso a novas soluções de tratamento dos terrenos de 
fundação que permitam a execução dos trabalhos em condições de 
segurança, economia e, não menos importante, de maior previsibilidade de 
prazo, conforme descrito por Pinto et al. (2005). 
Em simultâneo e seguindo uma tendência acentuada nos últimos anos, 
confirma-se que, na sua generalidade, os donos de obra continuam sensíveis 
a soluções seguras, económicas e onde os prazos sejam, não só, reduzidos, 
mas também respeitados. Neste enquadramento e como já referido por 
alguns autores, como Moseley & Kirsch (2004), destacam-se as soluções de 
LTP apoiadas em inclusões, do tipo colunas de solo - cimento, em particular 
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de jet grouting e de deep soil mixing, as quais se têm vindo a afirmar como 
adequadas dos pontos de vista técnico e económico, em alternativa a 
soluções tradicionais, desde o tratamento dos solos de fundação com 
geodrenos ou colunas de brita, a lajes em betão armado, apoiadas em 
estacas moldadas, igualmente de betão armado. Recentemente têm 
igualmente sido bastante utilizadas as soluções de estacas cravadas, de 
seção quadrada em betão armado (com largura não superior a 400 mm), ou 
de seções tubulares metálicas de reduzido diâmetro (não superior a 
200 mm). 
As LTP constituem assim mecanismos que permitem a transferência das 
cargas aplicadas na respetiva superfície para o terreno competente, 
localizado em profundidade, subjacente aos solos moles, através de 
elementos de fundação indireta que funcionam como apoios da referida 
plataforma. A transmissão das cargas na espessura da plataforma é, por sua 
vez, conseguida através da mobilização de um mecanismo de arcos de 
compressão, formados no solo do aterro que constitui a plataforma, e de 
tirantes, equilibrados pela resistência à tração conferida pelos geossintéticos, 
instalados na zona inferior da LTP, os quais podem ser dispostos em uma ou 
em várias camadas, em função das exigências de resistência à tração e, 
sobretudo, de deformabilidade da plataforma. 
O adequado funcionamento do mecanismo de transmissão das cargas para 
os apoios, elementos de fundação indireta, constitui um aspeto fundamental 
para evitar fenómenos de plastificação nas zonas da plataforma localizadas 
entre apoios, os quais poderiam determinar a mobilização de indesejáveis 
assentamentos diferenciais (efeito de cogumelo). Os geossintéticos 
apresentam assim um papel fundamental no mecanismo de transmissão de 
carga para os apoios pois, pela sua resistência à tração e pela sua baixa 
deformabilidade, permitem a otimização do afastamento dos referidos 
apoios, tornando, em consequência, as soluções mais interessantes do ponto 
de vista de economia e de prazo de execução. Neste enquadramento, as 
características dos geossintéticos poderão ser otimizadas se os apoios da 
LTP apresentarem um bom equilíbrio entre rigidez e capacidade de carga, o 
que pode ser conseguido com recurso a soluções de fundação de rigidez 
equilibrada, por exemplo, a colunas de solo – cimento ou estacas cravadas 
de elevada esbelteza. Como contraexemplo, destaca-se que o eventual 
recurso a estacas moldadas em betão armado de elevado diâmetro seria 
desaconselhado, pois a sua rigidez seria excessiva, potenciando a 
mobilização de assentamentos diferenciais na própria LTP. 
Conforme indicado na Figura 4.1, os geossintéticos adotados nas LTP são, na 
maioria dos casos, do tipo geogrelha biaxial, de malha quadrada e com 
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abertura compatível com as dimensões do material granular sobrejacente, 
em geral, em polipropileno, em poliéster ou, mais recentemente, em PVA, fibra 
de vidro ou aramida, dispondo de resistência à tração compatível com um 
bom comportamento em condições de serviço. Estes dois últimos materiais 
caracterizam-se por uma grande rigidez, permitindo a mobilização de 
resistências elevadas, associadas a reduzidas deformações. Em alternativa, 
podem ser utilizados geotêxteis de alta resistência à tração, em geral em 
poliéster ou em polipropileno, frequentemente superior a 100 kN/m na 
direção principal (podendo facilmente atingir valores superiores a 800 kN/m) 
e na ordem de 50 a 100 kN/m na direção transversal. As principais diferenças 
entre estas duas soluções, em termos de comportamento, são as indicadas 
na Figura  4.1 e a seguir resumidas. 
 

 

 
 

Figura 4.1 – Funcionamento dos geossintéticos adotados em LTP: geogrelhas e geotêxteis 
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Em termos concetuais, podem assim ser destacadas as seguintes principais 
diferenças no comportamento das soluções com recurso a geogrelhas e a 
geotêxtil de alta resistência. 
- Geogrelhas: mobilização de efeito de confinamento e de interbloqueio

devido à utilização obrigatória de material granular sobre a geogrelha, o
qual depois de carregado e bloqueado nas aberturas da mesma geogrelha,
contra as respetivas nervuras, determina o tensionamento da geogrelha,
sem a mobilização de grandes deformações.

- Geotêxtil de alta resistência: mobilização de efeito de membrana, o qual
determina alguma deformação prévia do aterro, em geral na fase
construtiva, colocado sobre o geotêxtil e sem condicionamentos de
granulometria. A limitação da deformação do geotêxtil necessária para a
sua entrada em carga poderia ser compensada com o eventual pré-
tensionamento do mesmo geotêxtil, técnica atualmente ainda pouco
desenvolvida.

4.2 PRINCÍPIOS GERAIS DE 
DIMENSIONAMENTO 

O dimensionamento de estruturas de solo reforçado com geossintéticos, 
incluindo o caso das plataformas de transferência de carga, deve igualmente 
basear-se na filosofia dos estados limites, envolvendo a majoração das 
ações (peso do solo e cargas exteriores) e a redução da resistência do solo e 
dos reforços, através da aplicação de coeficientes parciais de segurança, no 
caso de um estado limite último, associado a uma situação de rotura. No 
caso do estado limite de utilização, em geral o mais condicionante neste tipo 
de solução, o objetivo será o controlo das deformações, de forma a que as 
mesmas sejam compatíveis com a boa funcionalidade da solução ao longo 
de toda a sua vida útil. 
O presente capítulo não aborda o dimensionamento em condições sísmicas 
de carregamento, mas comprovadamente o comportamento sísmico das 
soluções de solo reforçado com geossintéticos é, em geral, superior aos das 
soluções clássicas como, por exemplo, com recurso a elementos de betão 
armado de elevado contraste de rigidez em relação ao terreno envolvente. 
No dimensionamento dos geossintéticos, atendendo à sua alta resistência e 
elevada elasticidade, assume particular importância a limitação das 
extensões máximas a valores, em geral, não superiores a 3%, de forma a 
assegurar o seu bom comportamento em condições de serviço, a médio e 
longo prazo. O valor da extensão do material na rotura é, em geral, não 
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superior a 10%. Conforme prática corrente neste tipo de materiais, quando 
adotados em aplicações de engenharia civil, esta limitação condiciona 
bastante o valor máximo de resistência mobilizável, não permitindo explorar 
totalmente as características de resistência e de elasticidade do mesmo 
material. 
Em termos de normas europeias, podem ser destacadas as seguintes, cujas 
principais diferenças em termos conceptuais (diagramas de cargas entre 
apoios) se apresentam na Figura 4.2: 
• Reino Unido: British Standard BS 8006-1 (1995, atualizada em 2010, 

recorrendo aos métodos de Marston e de Hewlett / Randolph, no capítulo 
8.3.3.7.1). 

• Holanda: CUR 226 (2010, atualizada em 2015, com base no trabalho de 
Suzanne VAN EEKELEN (2015), “Basal Reinforced Piled Embankments - 
Experiments, field studies and the development and validation of a new 
analytical design model”). 

• Alemanha: EBGEO (2011). 
 

 
Figura 4.2 – Diagramas de cargas entre apoios da LTP, transmitidas diretamente ao reforço 

(não acomodadas pelo efeito de arco sobrejacente), Van Eekelen (2015) 

 
Outros fatores muito importantes na escolha e no dimensionamento dos 
geossintéticos relacionam-se com a respetiva durabilidade, em particular: 
raios UV, degradação química e biodegradação, comportamento sob fluência 
e ainda condições de instalação. 
Como já referido, a escolha do tipo de elemento de apoio e de fundação 
indireta da LTP, que poderá, em simultâneo, desempenhar funções de 
tratamento do terreno, constitui igualmente um aspeto fundamental para o 
sucesso técnico e económico da solução, envolvendo a análise das 
condições geológicas, em particular das características e da espessura dos 
solos moles, assim como das condições de vizinhança e de acessibilidade ao 
local da obra. 
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O tipo de fundações indiretas pode assim, em geral, ser constituído por 
estacas, em geral cravadas e de reduzida seção, microestacas, colunas de 
brita ou colunas de solo cimento, do tipo deep soil mixing ou jet grouting. 
Como igualmente já citado, a rigidez das soluções de fundações indiretas 
constitui ainda um aspeto importante, não devendo as mesmas ser nem 
demasiado rígidas (estacas de betão armado de reduzida esbelteza), nem 
demasiado flexíveis (microestacas de grande esbelteza), de forma a que a 
rigidez destes elementos se ajuste, o melhor possível, à da própria LTP, 
contribuindo para um funcionamento global e equilibrado da solução. Do 
ponto de vista geométrico, as colunas de jet grouting apresentam ainda a 
grande vantagem de ao possibilitarem o alargamento do respetivo diâmetro 
na zona do coroamento, permitirem a realização de capitéis, determinado a 
otimização da malha de colunas e, não menos importante, um maior 
confinamento do solo localizado imediatamente sob a LTP, em geral de 
fracas características geomecânicas e mais suscetível a ser mobilizado pelas 
cargas que não são transmitidas diretamente para os apoios (Figura 4.2). 
Em solos moles passíveis de sofrerem fenómenos de consolidação 
hidrodinâmica ou primária, com o incremento de tensões efetivas ao longo do 
tempo devido, por exemplo à construção do aterro sobrejacente, este tipo de 
solução aconselha o recurso a soluções de fundações indiretas que não 
determinem a necessidade de tempos de espera para que os mesmos 
fenómenos de consolidação se possam dar como praticamente concluídos, 
quase sempre de difícil estimativa e com implicações nos prazos das 
empreitadas. Neste enquadramento, destaca-se novamente o recurso a 
soluções de estacas cravadas de reduzida seção e de colunas de solo – 
cimento, jet grouting e deep soil mixing, as quais, além de apresentarem, em 
geral, uma rigidez equilibrada, podem ser carregadas pela plataforma a partir 
do momento em que esta é executada, permitindo ainda, pelo confinamento 
horizontal do solo entre estacas cravadas e colunas, o seu tratamento. 
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4.3 DIMENSIONAMENTO DE 
PLATAFORMAS DE TRANSFERÊNCIA 
DE CARGA 

4.3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Apesar do sistema de eurocódigos, NP EN 1997-1 (2010), não abranger o 
dimensionamento e a execução de estruturas de solo reforçado, conforme já 
referido, o dimensionamento das LTP deverá obedecer à filosofia de estados 
limites últimos e de utilização. Por esse motivo, neste capítulo optou-se por 
análise comparativa entre as normas Britânica, BS 8006-1:2010, e alemã, 
EBGEO (2011), incluindo a apresentação dos coeficientes parciais de 
segurança sugeridos pela norma Britânica. 
Na Figura 4.3 são apresentados os principais modos de rotura, estados limite 
últimos e de utilização, a considerar no dimensionamento das LTP, para o 
caso da norma britânica BS 8006-1. 
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Figura 4.3 – Principais estados limite a considerar no dimensionamento de uma LTP (BS 8006-1) 
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4.3.2 PRINCÍPIOS GERAIS DE 
DIMENSIONAMENTO 

 
Desde o aparecimento e implementação de soluções de solo reforçado em 
LTP que têm sido propostos diversos métodos de dimensionamento, 
distinguindo-se, sobretudo, pela forma como as cargas são encaminhadas 
para os apoios. 
Assim e no que se refere aos modelos de cálculo, a maioria baseia-se em 
princípios de equilíbrio estático de forças e de efeito de arco, como o de 
Guido e o de Collin (Alexiev, 2004), determinando a adoção de mais do que 
uma camada de geossintéticos, criando na base da LTP uma massa de aterro 
reforçado com geossintéticos, em que cada um deles equilibra as trações 
determinadas pelo peso da fatia de solo sobrejacente, função do 
afastamento entre apoios e da espessura de cada fatia, conforme ilustrado 
na Figura 4.4. O método de Collin consiste num desenvolvimento do método 
de Guido, assumindo que o aterro reforçado apresenta o comportamento do 
tipo viga na transferência, por efeito de arco, das cargas aplicadas às LTP 
para os respetivos apoios. Estes métodos simplificados estiveram na origem 
de algumas das metodologias propostas pela regulamentação europeia. 
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Figura 4.4 – Modelos de cálculo convencionais de LTP 

 
Além do efeito de arco, existe ainda a necessidade de contabilizar nestes 
modelos o efeito de membrana, indicado igualmente na Figura 4.4, em 
particular quando a espessura da LTP é insuficiente para mobilizar a 
totalidade do referido efeito de arco (altura da LTP inferior a metade da 
distância entre apoios, H < (S-a)/2), o solo mole subjacente à LTP apresenta 
uma capacidade de carga muito reduzida e na base da LTP é colocado um 
geotêxtil de alta resistência, funcionando este, por vezes, como fundação 
para a própria plataforma de trabalho. Como já referido, a carga de tração na 
membrana depende igualmente do valor da extensão máxima tolerada para o 
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geossintético, de forma a que possa assegurar as adequadas condições de 
serviço, a médio e longo prazo.  
Como modelos de cálculo alternativos podem ainda ser citados os que 
recorrem a elementos finitos, com análises em termos de tensões e de 
deformações, em estado plano de deformação (2D) ou mesmo os 
tridimensionais (3D), de acordo com o ilustrado, respetivamente, na 
Figura 4.5. e na Figura 4.6. Conforme referido por Van Duijnen & Kwast 
(2003), os modelos 2D podem conduzir a bons resultados, comparativamente 
com os modelos 3D, desde que não existam grandes variações de rigidez 
entre os apoios e a LTP e, sobretudo, desde que devidamente calibrados. 

 
 

Figura 4.5 – Modelos de cálculo de LTP pelo método dos elementos finitos 2D 

 

 
 

Figura 4.6 – Modelo de cálculo de LTP pelo método dos elementos finitos 3D 
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Para uma boa calibração dos modelos, e independentemente destes, 
considera-se fundamental a implementação durante e após as obras de 
adequados Planos de Instrumentação e Observação. Não menos importante 
é igualmente a realização de plataformas de transferência de carga 
experimentais. 
 

4.3.3 METODOLOGIA PROPOSTA 
PELA BS 8006-1 E PELO EBGEO 

 
No presente subcapítulo apresentam-se os princípios gerais de 
dimensionamento com aplicação direta às LTP, incluindo-se algumas 
disposições particulares da BS 8006-1 (2010) e do EBGO (2011). 
De acordo com a BS 8006-1 (2010) a transmissão das cargas que atuam 
sobre a LTP para os apoios é realizada através de efeito de arcos 
semiesféricos, independentemente do tipo material que constitui a LTP, 
conforme Figura 4.7, sendo de destacar: 
a) A força de dimensionamento dos geossintéticos de reforço é calculada 

assumindo um comportamento de membrana para o solo da LTP e que se 
localiza sob o arco. 

b) O reforço com recurso ao geossintéticos é disposto em uma ou duas 
camadas, respetivamente, biaxial ou uniaxiais, localizadas na base da 
LTP. 

c) É desprezada a contribuição do solo, em geral mole, correspondente ao 
terreno sob a LTP, localizado sob o arco, ou seja, todas as cargas são 
transmitidas apenas para os apoios. 

d) A força nos geossintéticos de reforço é mobilizada através de 
mecanismos de membrana, desenvolvidos ao longo das bandas 
localizada entre os alinhamentos dos apoios, funcionando como lajes, 
vencendo o vão determinado pela distância entre os apoios da LTP. 
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Figura 4.7 – Método adotado pela BS 8006 – 1 (2010) 

 
Já a metodologia proposta pelo EBGEO (2011) combina a aplicação do 
método de Hewlett e Randolph, segundo o qual as cargas atuantes na LTP 
são transferidas para os apoios através da mobilização de arcos múltiplos e 
semiesféricos, suportados pelos referidos apoios (Figura 4.8), com a 
aplicação da teoria do comportamento de membrana adotada na BS 8006–1 
(2010). 
 

 
Figura 4.8 – Método de Hewlett e Randolph 

 
A geometria do modelo de transmissão de cargas para os apoios é assim 
realizada através da mobilização de arcos múltiplos, semiesféricos e 
interligados (Figura 4.9), sendo de destacar: 
• No cálculo da força de dimensionamento dos geossintéticos de reforço é 

considerada a contribuição da rigidez do solo subjacente à LTP. 
• É recomendada apenas a utilização de um ou dois níveis de 

geossintéticos de reforço, a instalar na base da LTP. 
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• As zonas mais críticas em termos de capacidade de carga são o topo e a 
base dos arcos, onde as forças mobilizadas dependem, principalmente, 
das características do terreno e das cargas a acomodar pela LTP, ou seja, 
sobretudo da altura da LTP (H) e da distância entre apoios (S). 

 

 
Figura 4.9 – Método adotado pelo EBGEO (2011) 

 
No Quadro 4.1 é apresentada um resumo comparativo dos métodos 
anteriormente descritos. 

 
Quadro 4.1– Métodos de transmissão de cargas através da LTP para os 
apoios 

Critério 

Método 

Geometria do 
modelo de 

transmissão de 
carga para os 

apoios 

Solo da LTP 

f´ (ângulo 
atrito 

interno do 
solo da LTP) 

Carga 
aplicada 

sobre a LTP 

Efeito 
mobilizado na 
transferência 
de carga para 

apoios 

Número de 
camadas de 

geossintéticos 

Guido Pirâmide Desprezado > 45° Desprezada Membrana 
tracionada > 3 

Hewlett e 
Randolph Arcos Bem 

graduado - - Arco > 1 

BS 8006 Arcos 
semiesféricos Desprezado - - Membrana 

tracionada 1 a 2 

EBGEO 
Arcos múltiplos 
semiesféricos e 

interligados 

Importante 
para o 
cálculo 

Importante 
para o 
cálculo 

Importante 
para o 
cálculo 

Membrana 
tracionada 1 a 2 
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4.3.4 CÁLCULO DA FORÇA MOBILIZADA NOS 
GEOSSINTÉTICOS DE REFORÇO 
ATRAVÉS DA BS 8006-1 

 
O cálculo da força de tração mobilizada nos geossintéticos de reforço numa 
LTP, de acordo com a BS 8006-1, deverá respeitar as seguintes hipóteses 
(Figuras 4.10 e 4.11): 
a) A carga a transmitir aos apoios deverá ser calculada através da equação 

de Marston [4.1], ajustada a seções tubulares. 
b) O solo mole subjacente à LTP não acomoda qualquer carga (carga “C”=0). 
c) Existe uma distinção entre a carga transferida diretamente para os apoios 

(p’c – carga “A”) e a carga remanescente (carga “B”).  
d) A força de tração no reforço (TRP) é resultante da carga de faca (WT), 

mobilizada na banda coincidente com o alinhamento entre apoios. 
 

 
 

Figura 4.10 – Método adotado pela BS 8006–1 (2010): transmissão de cargas para os apoios 
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Figura 4.11 – Método adotado pela BS 8006–1 (2010): carga de faca WT 

 
No Quadro 4.2 são apresentados os valores dos coeficientes parciais de 
segurança que, segundo a BS 8006-1 (2010), devem ser aplicados no 
dimensionamento da LTP. 
 
Quadro 4.2 – Coeficientes parciais de segurança para o dimensionamento 
de muros (BS 8006-1, 2010) 

Coeficientes parciais de segurança Estados Limite Últimos Estados Limite de Utilização 

Ações 

Peso próprio solo ffs=1,3 ffs=1,0 

Ações permanentes ff=1,2 ff=1,0 

Ações variáveis fq=1,3 fq=1,0 

Materiais A aplicar a tanf’cv fms=1,3 fms=1,0 

Interação solo - reforço 

Deslizamento fs=1,3 fs=1,0 

Tração fp=1,3 fp=1,0 

 
Na Figura 4.12 apresentam-se o conceito de altura crítica e a sua importância 
para o cálculo da carga de faca (WT), através da qual será, por sua vez, 
possível a aferição do valor da força de tração no geossintético de reforço. 
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Figura 4.12 – Conceito de altura crítica da LTP pela BS 8006 – 1 (2010) 
 

Na Figura 4.13 apresentam-se os principais passos para o cálculo do valor da 
força de tração no geossintético de reforço. 
 

 
 

Figura 4.13 – Metodologia de cálculo da carga no reforço adotada pela BS 8006 – 1 (2010) 
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4.4 O CASO PARTICULAR DAS 
PLATAFORMAS DE TRANSFERÊNCIA 
DE CARGA APOIADAS EM COLUNAS DE 
SOLO – CIMENTO 

No presente subcapítulo destaca-se o caso particular das soluções de apoio 
da LTP em colunas de solo - cimento. Podendo ser destacados os seguintes 
aspetos, relacionados com este tipo de soluções (Figura 4.14 e Figura 4.15): 
- A construção de uma LTP com recurso a geossintéticos, apoiada em

colunas de solo - cimento constituiu uma solução flexível e que permite a
transmissão de cargas ao terreno competente, sem a mobilização dos
solos moles localizados sob a mesma LTP, através de apoios com uma
distância otimizada entre si, comparativamente com outras soluções de
apoios, como as que recorrem a microestacas ou a estacas cravadas, em
geral encabeçadas por capitéis.

- A execução de uma LTP reforçada com geossintéticos, apoiada em
colunas de solo – cimento, permite a dispensa do recurso a mecanismos
de drenagem e de consolidação, muito menos previsíveis do ponto de vista
de prazo e de comportamento, como acontece com as soluções que
recorrem a apoios em colunas de brita e, em particular, ao tratamento do
terreno de fundação através de geodrenos.

- A realização de uma LTP reforçada com geossintéticos, apoiada em
colunas de solo – cimento, permitiu a construção das plataformas de
aterro sobrejacentes com a mobilização de pequenos assentamentos,
ocorrendo os mesmos, essencialmente, na fase construtiva, aquando da
entrada em carga da LTP. Pelo facto dos apoios serem constituídos por
colunas de solo – cimento, com modulo de deformabilidade não superior a
1 GPa, trabalhando a tensões de compressão baixas, não superiores a
2 MPa, mobilizando atritos unitários elevados, a exigência nas condições
de fundação não é grande, podendo, consequentemente, este tipo de
apoios dispor de comprimentos totais otimizados.

- As colunas de solo – cimento como apoios da LTP, em particular quando
dispõem de capitéis, permitem igualmente o tratamento dos solos moles,
por confinamento do material localizado entre as colunas, possibilitando a
transmissão de alguma carga ao terreno sem a mobilização de grandes
deformações.
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- As colunas de solo – cimento como apoios da LTP possibilitam ainda a
mitigação de vibrações, fator importante em plataformas ferroviárias,
conforme descrito por Holm et al. (2002) e Zanzinger & Gartung (2002).

Figura 4.14 – Análise comparativa entre soluções de fundação e apoio de LTP 

Figura 4.15 – Análise comparativa entre soluções de apoios de LTP em colunas de jet grouting e colunas de deep mixing 

4.5 PRINCÍPIOS GERAIS DE 
INSTALAÇÃO EM OBRA 

A construção de um aterro de solo reforçado com geossintéticos deve 
obedecer, tal como as restantes obras de aterro, às boas práticas de 
terraplenagem. Deve ser assegurada uma boa preparação da fundação 
através de decapagem e escavação sempre que necessário, de forma a 
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conseguir uma fundação o mais estável possível. Antes da execução do 
aterro que materializa a LTP deverão ser executados os elementos de apoio e 
ser instalada uma manta geotêxtil de separação e filtragem. A compactação 
do material de aterro que materializa a LTP, de granulometria compatível com 
os geossintéticos subjacentes, deve ser realizada com equipamento de 
compactação adequado, devendo proceder-se ao controlo de compactação 
com os meios adequados aos objetivos da compactação e às características 
e resistência dos apoios, em particular quando estes são materializados por 
elementos de reduzida resistência ao corte e à flexão, com as colunas de 
solo – cimento e as microestacas. 
Os geossintéticos devem ser colocados livres de dobras sobre camada 
previamente compactada, evitando a existência à superfície de partículas 
angulosas que lhe possam provocar dano, em particular no caso do recurso a 
solução de geotêxteis. Deve ser assegurada uma sobreposição mínima do 
geossintéticos ao longo do desenvolvimento da estrutura, de acordo com as 
especificações do material fornecidas pelo fabricante. Não deve ser 
permitida a circulação de qualquer equipamento diretamente sobre o 
geossintético durante a construção ou armazenagem. Durante a colocação e 
espalhamento do material de aterro sobre o geossintético deve evitar-se a 
queda de partículas angulosas e de grandes dimensões que o possam 
danificar, bem como a execução do aterro em altura de forma não gradual e 
não simétrica. 
O funcionamento adequado dos geossintéticos de reforço depende 
fortemente da eficiência da sua ligação ao material sobrejacente, em 
particular no caso das geogrelhas onde é fundamental mobilizar o efeito de 
interbloqueio. 

4.6 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
Do ponto de vista de desenvolvimentos futuros das soluções de plataformas 
de transferência de cargas pode ser destacado o recurso a geossintéticos 
constituídos por materiais de maior durabilidade, maior resistência e menor 
deformabilidade, assim como ainda o desenvolvimento de técnicas de pré-
tensionamento dos referidos geossintéticos, permitindo um maior controlo 
das deformações e, em paralelo, uma otimização do comportamento 
mecânico dos mesmos geossintéticos. 
Destaca-se igualmente a importância da afinação das normas e dos métodos 
de cálculo, sobretudo quando apoiados em conceitos empíricos, com base 
nos modelos numéricos mais sofisticados, que contabilizem a resposta 
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global da LTP e dos respetivos apoios, e devidamente calibrados pela 
observação do comportamento das obras. 

ANEXO: CASOS DE OBRA 
CASO 1: Utilização de plataforma de transferência de carga em complexo 
logístico em Alverca 

CASO 2: Instalação de geotêxtil no reforço basal de aterros sobre solos 
moles da autoestrada M8, Glasgow, Reino Unido 
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ANEXO: CASOS DE OBRA 
 
CASO 1: UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA EM 
COMPLEXO LOGÍSTICO EM ALVERCA* 
 
Pinto, A., JETsj Geotecnia, Portugal, apinto@jetsj.com 
Falcão, J., Drill Go Geotecnia e Obras Subterrâneas, Portugal, joao.falcao@drillgo.com 
Melo Ribeiro, J., josemeloribeiro@gmail.com 
 

Localização Alverca do Ribatejo / Portugal 

Dono de Obra Inland – Promoção Imobiliária S.A. (à data da obra) 

Projetista Tecnasol FGE 

Empreiteiro Tecnasol FGE 

Fiscalização DDN – Gestão de Projetos S.A. 

Período 
construção 

2002-2004 

 
Apresentação da 
obra  

 
Reforço de fundações de complexo logístico com uma área de cerca de 93000 m2, localizado em 
Alverca do Ribatejo, junto ao Rio Tejo, uma das primeiras soluções de LTP executas em Portugal. 
Atendendo às condições geológicas desfavoráveis, às exigências de prazo e ao tipo de cargas a 
transmitir aos pavimentos interiores (40 kN/m2), foi adotada uma solução para as fundações das 
estruturas e para o tratamento dos terrenos de fundação dos pavimentos térreos interiores e ainda 
dos arruamentos exteriores, com recurso a colunas de jet grouting, armadas com tubos metálicos 
encabeçadas por uma plataforma de transferência de carga, formada por material granular, 
armado com duas camadas de geogrelhas biaxiais em polipropileno. A Figura 1 mostra a planta e 
o corte A-A’, com o perfil geológico tipo. 
 

 
 

Figura 1 – Planta e corte A-A, incluindo perfil geológico 
 

  

 
* O(s) Autor(es) garante(m) que se o material (incluindo figuras e fotografias) apresentado neste trabalho tiver sido 
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autoria da contribuição e/ou tem pleno poder para fazer esta divulgação. Os Editores não assumem qualquer 

responsabilidade pelos conteúdos ou sugestões apresentados nestes casos de obra. 
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Fotos da obra 

A Figura 2 apresenta a vista geral da obra, bem como o detalhe da compatibilização dos tubos 
metálicos com as geogrelhas. 
 

  
Figura 2 – Vista geral da obra e detalhe da compatibilização dos tubos metálicos com as 

geogrelhas 
 

Dimensões 93000 m2, incluindo arruamentos e 4 edifícios: corpos A, B, C e D 

Tipos de 
geossintéticos 
aplicados e 
respetivas funções 

Tipo: 

• geogrid SS30 (reforço principal) 
• geogrid SS20 (reforço secundário) 

Função: 
reforço 

Fabricante: 
TENSAR 

 
Aspetos 
relevantes do 
dimensionamento 

Todas as colunas foram encabeçadas por uma LTP com 75 cm de espessura mínima, 
constituída por material granular, armado com duas camadas de geogrelhas biaxiais em 
polipropileno, com resistência à tração de 20 e 30 kN/m, respetivamente, a superior e a inferior. 
Sobre esta plataforma foi executado um aterro compactado com 1,90 m e 1,60 m de altura, 
respetivamente, nos edifícios dos corpos B e C, sobre o qual foi realizado o acabamento final, 
constituído por uma camada de material granular, e por um massame armado com fibras 
metálicas, ambos com 0,15m de espessura mínima. As geogrelhas biaxiais foram 
dimensionadas de acordo com o método de Guido, incluindo a estimativa da respetiva 
deformação, a qual foi validada em obra através da instrumentação e observação das mesmas. 
 

 
 

Figura 3 – Dimensionamento da plataforma de transferência de carga (LTP) 
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Aspetos 
construtivos 
relevantes 

 
O rápido apoio da LTP em colunas de jet grouting permitiu controlar as deformações e encurtar 
o prazo da obra, pois não foram induzidos incrementos de tensão nos materiais aluvionares 
subjacentes, não tendo sido, em consequência, mobilizados fenómenos de consolidação 
primária ou hidrodinâmica nos materiais aluvionares normalmente consolidados. A solução 
permitiu igualmente uma boa compatibilização entre a fundação dos elementos estruturais e do 
pavimento interior. Na Figura 4 é representada a compatibilização das fundações do edifício 
com as fundações do pavimento interior sobre a LTP. 
 

 
Figura 4 – Compatibilização das fundações do edifício com as fundações do pavimento sobre a 

LTP 
 

 
Aspetos 
relevantes do 
desempenho da 
obra 

 
Como na maioria dos trabalhos de reforço com recurso a geossintéticos, o controlo de 
deformações, em particular das diferenciais, era o aspeto chave para o bom desempenho da 
solução, tendo se confirmado que as geogrelhas entraram em carga logo após a conclusão da 
LTP e que as deformações no período após a obra foram, e continuam a ser residuais. Para o 
sucesso da solução muito terá contribuído a baixa rigidez dos elementos de fundação, colunas 
de jet grouting armadas com tubos metálicos, comparando por exemplo com estacas em betão 
armado, contribuindo, simultaneamente, para a redução e uniformização dos assentamentos. 
Neste âmbito, destaca-se o facto das colunas de jet grouting terem sido interrompidas ao nível 
dos materiais aluvionares, sendo as cargas transmitidas para o substrato Miocénico apenas 
pelos tubos metálicos, incrementando a flexibilidade da solução e, sobretudo, reduzindo a 
probabilidade de mobilização de carregamento dos elementos de fundação por consolidação ou 
fluência dos referidos materiais aluvionares. 
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Recomendações / 
Conclusões 
 

 
A solução de LTP adotada nesta obra, à data, uma das primeiras em Portugal, apesar dos 
condicionamentos de natureza geológica e geotécnica e de prazo de execução da obra, mais de 
15 anos após a sua execução continua a apresentar um excelente desempenho, fruto da 
conjugação da resistência à tração das geogrelhas, associadas a soluções de fundações de 
baixa rigidez, permitindo uma resposta conjunta e equilibrada, em termos de deformações, das 
fundações e das estruturas e pavimentos sobrejacentes. A Figura 5 mostra uma vista geral do 
complexo logístico, em operação há mais de 15 anos. 
 

 
 

Figura 5 – Vista do complexo logístico em operação 
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CASO 2: INSTALAÇÃO DE GEOTÊXTIL NO REFORÇO BASAL DE ATERROS 
SOBRE SOLOS MOLES DA AUTOESTRADA M8, GLASGOW, REINO UNIDO* 
 
Ferreira, E., TenCate/Geosin, Portugal, emanuelferreira@geosin.pt 
Oliveira, F., TenCate/Geosin, Portugal, filintooliveira@geosin.pt 
 

Localização Glasgow, Reino Unido 

Dono de Obra Glasgow City Council 

Projetista --- 
Empreiteiro 
 

Interlink M74 
JV consórcio das empresas Morrison Construction, Morgan Est, Balfour Beatty e Sir 
Robert MacAlpine, UK. 

Fiscalização --- 

Período de 
construção 2008-2011 

 
Apresentação 
da obra  
 

A conclusão do projeto da M74 englobou, na sua última fase, a rede de autoestradas da área 
metropolitana de Glasgow. O projeto dispunha de 8,5 km de extensão e localizava-se na 
continuação da autoestrada M74, em Fullarton Road, até à autoestrada M8, a sudoeste de 
Kingston Bridge, perto do centro de Glasgow. O percurso previa a execução de quatro nós 
desnivelados principais, incluindo um viaduto com mais de 750 m. 
O projeto de conclusão da M74 atravessava predominantemente terrenos industriais 
abandonados, alguns dos quais fortemente contaminados. Consequentemente, foram 
favorecidas soluções em que os trabalhos de escavação fossem minimizados. Além disso, a 
autoestrada localizava-se na margem sul do rio Clyde, onde predominam espessas camadas de 
argilas moles aluvionares. Essas argilas dispõem de espessuras variáveis entre 12 e 35 m, 
recobrindo areias compactas, formações glaciares e o maciço rochoso. Devido ao reduzido 
prazo de construção, foram amplamente utilizadas técnicas de tratamento/melhoramento de 
solos. 
Antes do início da empreitada, várias estruturas industriais antigas foram demolidas. Por razões 
ambientais, os resíduos dos edifícios e respetivas fundações foram reciclados e reutilizados nos 
aterros. A execução de trabalhos em meio urbano implicou a criação de estaleiros isolados e, 
apesar de maior parte do percurso coincidir com áreas abandonadas, não deixou de existir 
impacto nas zonas urbanas adjacentes. 
Para permitir a rápida execução e prevenir assentamentos diferenciais, os treze aterros 
executados para materialização dos encontros de aproximação aos nós desnivelados foram 
apoiados em estacas e reforçados na sua base com geossintéticos. Cada aterro foi 
especificamente dimensionado em termos de afastamento entre estacas, área dos capitéis de 
encabeçamento das estacas e resistência / deformação dos geossintéticos de reforço. O 
dimensionamento dos geossintéticos de reforço foi realizado de acordo com a BS 8006. 
Para acomodar as cargas dos aterros e as sobrecargas rodoviárias e como já referido, foram 
executadas, como apoios dos referidos aterros, estacas pré-fabricadas em betão armado, 
dispondo de seção quadrada com 275mm de lado. As estacas foram cravadas em solos moles 
até profundidades entre 12 m e 35 m. O afastamento entre estacas foi determinado pela altura 
total dos aterros, variando entre 1,6 m e 2,2 m, sendo as mesmas estacas dispostas numa 
malha quadrada. 
Após a execução das estacas, foram betonados in situ os capitéis circulares com 900 mm de 
diâmetro de encabeçamento e com a função de incrementar a rigidez da solução e, sobretudo, 
de diminuir o vão entre estacas (Figura 1). Imediatamente sobre os referidos capitéis foi 
instalada uma camada de areia com espessura entre 0,05 m e 0,15 m. Esta camada serviu de 
cama de nivelamento para a instalação geotêxtil de reforço Geolon® PET (Figura 2). 

 
 

* O(s) Autor(es) garante(m) que se o material (incluindo figuras e fotografias) apresentado neste trabalho tiver sido 

previamente publicado no todo ou em parte, foi obtida autorização da editora original para reimpressão e garante(m) a 

autoria da contribuição e/ou tem pleno poder para fazer esta divulgação. Os Editores não assumem qualquer 

responsabilidade pelos conteúdos ou sugestões apresentados nestes casos de obra. 
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Fotos da obra 
 

A Figura 1 mostra os capitéis sobre as estacas e o início da construção da LTP. Na Figura  2 é 
representada a seção transversal tipo da solução implementada. 
 

 
 

Figura 1 – Vista dos capiteis sobre as estacas e o início da construção da LTP 
 

 
 

Figura 2 – Seção transversal tipo da solução  
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Aspetos 
relevantes do 
dimensionamento 
 

 
O geotêxtil de reforço Geolon® PET foi aplicado em duas camadas perpendiculares entre si, 
sobre dos capitéis de encabeçamento das estacas de apoio e fundação dos aterros. Uma 
camada do geotêxtil de reforço Geolon® PET, com resistências à tração entre 100 kN/m e 
200 kN/m, foi colocada ao longo da direção longitudinal dos aterros. A segunda camada, com 
resistências à tração entre 400 kN/m e 1600 kN/m, foi colocada ao longo da direção transversal 
dos aterros. Nas extremidades, a camada de geotêxtil de reforço foi utilizada como ancoragem 
e prolongada novamente para o interior do aterro com o comprimento de amarração requerido. 
O geotêxtil de reforço Geolon® PET utilizado é fabricado com fios de polyester de alta 
resistência e módulo de elasticidade, produzindo um material de reforço que combina elevada 
resistência a longo prazo, com reduzida deformabilidade e reduzida fluência. 
 

 
Aspetos 
construtivos 
relevantes 
 

 
Após a colocação do geotêxtil de reforço Geolon® PET, foi executado o aterro, começando pela 
instalação de material granular com uma espessura entre 1,5 m e 2,5 m. Sobre este, foram 
utlizados materiais das classes gerais 1 e 2. Por último e no coroamento do aterro foram 
executadas as camadas de base e de desgaste, assim como estruturas auxiliares. 
Noutras seções da mesma autoestrada, a solução de tratamento dos solos moles incluí o 
recurso a consolidação forçada com a utilização de drenos verticais pré-fabricados, 
encabeçados por tapete drenante, para aceleração da consolidação dos solos moles 
aluvionares, associados a um aterro de pré carga de 9 m de altura. Para garantir que a maioria 
dos assentamentos pudesse ocorrer dentro do prazo de construção, os drenos verticais foram 
instalados numa malha quadrada com 2 m de lado, com comprimento idêntico à espessura dos 
solos moles, a qual, em alguns casos, chegava a atingir os 35m. Esta solução permitiu que 90% 
da consolidação primária tivesse ocorrido nos 3 primeiros meses após a construção do aterro. 
Para garantir estabilidade a curto prazo do aterro, o geotêxtil de reforço Geolon® PET com 
resistências à tração entre 200 kN/m e 1000 kN/m, foi instalado ao longo da base dos aterros, 
acima do tapete drenante e antes da colocação e compactação do corpo de aterro. 
 

 
Aspetos 
relevantes do 
desempenho 
da obra 
 

--- 

Recomendações/ 
Conclusões 

--- 

Bibliografia TenCate Reinforced Soil Case Studies 
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5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Embora o conceito de envolver areia com geotêxtil não seja inovador - na 
verdade, remonta à década de 1950 (Bezuijen & Vastenburg, 2013) foi apenas 
em décadas recentes que a atenção se voltou para o uso desses materiais 
em estruturas costeiras permanentes. Antes foram aplicados principalmente 
em trabalhos temporários e de emergência. A experiência com os 
geossistemas de confinamento cheios com areia em todo o mundo mostrou 
que eles podem ser usados eficazmente como componentes ocultos (por 
exemplo, no núcleo de um quebramar ou esporão), em zonas costeiras 
expostas a agitação de baixa/moderada energia e/ou baixa amplitude de 
maré, em projetos onde os riscos para a vida humana ou os riscos 
patrimoniais em caso de falha são limitados, em projetos com inspeção e 
manutenção regulares e, finalmente, como complemento de alimentações 
artificiais de areia. No entanto, a sua aplicação mais ampla ainda é dificultada 
pela falta de conhecimento disponível. Como consequência, apesar de 
algumas vantagens reconhecidas, o uso de geossistemas cheios com areia 
como alternativa a materiais mais convencionais (por exemplo, os blocos de 
enrocamento ou de betão) raramente é considerado. As exceções a essa 
falta de conhecimento são os livros de Pilarczyk (2000), que contêm uma 
revisão muito completa de conhecimento e experiência em geossintéticos e 
geossistemas na engenharia costeira do final dos anos noventa do século 
passado e anteriores continuando ainda a ser o livro de referência neste 
tópico. Outras referências importantes são: 
• Koerner (2006), que dá uma visão geral sobre o projeto com

geossintéticos;
• o guia prático sobre a instalação de geossintéticos em áreas costeiras e

fluviais da PIANC (PIANC, 2011);
• a tradução para o inglês e atualização da publicação 217 da CUR

"Ontwerpen met geotextiele zandelementen" de Bezuijen & Vastenburg
(2013), que atualmente é o manual mais abrangente para projetar
geossistemas cheios com areia;

• a investigação recente realizada: no Leichtweiβ Institute na Alemanha (ver,
por exemplo, Dissanayake, 2013; Oumeraci & Recio, 2009; Recio, 2007;
Oumeraci et al. 2002); no DELTARES nos Países Baixos (ver, por exemplo,
van Steeg & Vastenburg, 2010; e van Steeg & Breteler, 2008); e em
Portugal, na Universidade do Porto (ver, por exemplo, das Neves, 2011; e
das Neves et al. 2015).
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Este capítulo é baseado na discussão e nas conclusões apresentadas nessas 
referências. 
Tanto os geossintéticos, como os geossistemas (GSYS), podem ser 
utilizados numa grande variedade de aplicações hidráulicas. Neste capítulo, 
apenas serão abordadas as aplicações em obras de engenharia marítima, 
que incluem as obras de proteção costeira, as estruturas portuárias e as 
estruturas offshore, e de engenharia fluvial, tais como proteções de margens 
e obras de regularização; estão assim excluídas desta análise outras 
aplicações em obras hidráulicas, tais como aplicações em canais hidráulicos 
e em barragens. As aplicações abordadas referem-se exclusivamente à 
utilização de filtros de geotêxtil, como tal ou incorporados em geossistemas 
de confinamento, por se tratar da aplicação mais corrente em obras de 
engenharia marítima e fluvial. Dentro dos geossistemas, apenas serão 
abordadas as soluções em que o material de enchimento é a areia, por se 
tratar também da aplicação mais habitual e porque configura uma solução 
potencialmente mais sustentável a longo-prazo. Neste capítulo, é feito um 
resumo das regras de dimensionamento, assim como de recomendações 
sobre a durabilidade e outras propriedades, específicas ao uso destes 
materiais em engenharia marítima e fluvial. O objetivo do capítulo é fornecer 
aos projetistas, aos empreiteiros e, em geral, a todos os profissionais 
interessados, informações sobre as vantagens e as possíveis limitações dos 
geossintéticos neste campo de aplicação e sobre os aspetos mais relevantes 
a considerar no seu dimensionamento, assim como orientá-los para 
referências adicionais, caso pretendam saber mais detalhes sobre algum 
aspeto em concreto. 

5.2 TIPOS DE GEOSSISTEMAS 
Embora haja uma série de aplicações com sistemas abertos, como por 
exemplo a obra longitudinal aderente na Ilha de Sylt na Alemanha na qual 
areia é envolvida num geotêxtil de confinamento (Nickels & Heerten, 1996), os 
geossistemas são geralmente formas/unidades fechadas pré-fabricadas em 
um de quatro tipos distintos: geossaco ou saco geotêxtil (GBG), geocolchão 
ou colchão geotêxtil (GMT), geocilindro ou tubo geotêxtil (GTB) e 
geocontentor ou contentor geotêxtil (GCT) (Figura 5.1). 
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Figura 5.1 – Exemplos de: saco geotêxtil (a), colchão geotêxtil (b), tubo geotêxtil ou geocilindro (c), contentor geotêxtil (d) 

Em aplicações especiais (por exemplo, barragens) – fora do âmbito do 
presente capítulo, esses sistemas de confinamento podem ser realizados 
com geossintéticos impermeáveis, como geomembranas e/ou sistemas 
compósitos especiais. Os geossistemas podem ser preenchidos com areia, 
cascalho ou argamassa, mas, neste capítulo, como anteriormente referido, 
apenas se considera o uso de areia como material de enchimento. 

5.3 PRINCIPAIS APLICAÇÕES 
As principais aplicações para os geossintéticos e geossistemas em: 
• Engenharia marítima, são, entre outras:

o Obras longitudinais aderentes ou reforço de dunas (Figura 5.2).
o Proteção de pé de praia ou em estruturas destacadas próximas da

costa.
o Esporão ou quebramar, completamente exposto à agitação ou no

núcleo recoberto com enrocamento e/ou blocos artificiais de betão.
o Sistemas de controlo de erosões localizadas em fundações de

estruturas offshore.
o Como filtro em esporões, quebramares, cais de acostagem ou

outras obras de engenharia marítima.

Figura 5.2 – Instalação de geossistema de confinamento de areias na Praia de Ofir, Esposende, Portugal 

(d) (a) (b) (c) 
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• Engenharia fluvial inclui, entre outras:
o Proteção de margens.
o Criação de zonas húmidas, bacias de sedimentação, zonas

inundáveis.
o Sistemas de regularização e controlo de canais de navegação

fluvial.
o Sistemas de controlo de erosões localizadas em fundações de

pontes.

5.4 FILTROS DE GEOTÊXTEIS 
A função de filtro é relevante tanto na aplicação de um material geotêxtil 
como tal, como na sua incorporação num geossistema de confinamento de 
areia.  
Em ambas as aplicações o geotêxtil deve funcionar como um filtro 
geometricamente fechado (ou seja, os poros do filtro são tão pequenos que a 
areia é retida fisicamente), de modo a evitar a perda do material de 
enchimento ou do solo de fundação ao longo do tempo através do geotêxtil  
para qualquer gradiente hidráulico, mas, ao mesmo tempo permitir o 
escoamento relativamente livre da água através dele. Assim, a filtragem será 
o equilíbrio do sistema solo-geotêxtil que permite o fluxo livre do
escoamento, evitando o atravessamento e o arrastamento de partículas
sólidas, normalmente aos planos do geotêxtil durante um longo período de
tempo.
As propriedades do geotêxtil que regem a retenção de partículas no sentido
de escoamento e a capacidade de permitir a passagem de água são, a
dimensão dos poros (ou dimensão característica de abertura), normalmente
representada por On (em que n tem normalmente o valor de 90%), e a
permeabilidade normal ao plano (kn), respetivamente.
O princípio básico para determinar a dimensão dos poros (On) requerida do
geotêxtil é o de que apenas uma quantidade muito limitada de areia pode ser
perdida; caso contrário, a função de filtro não é satisfeita ou, no caso de um
geossistema cheio com areia, o elemento sofrerá deformações excessivas
por perda de material de enchimento. Deve notar-se que, quando um
geossistema é cheio hidraulicamente, normalmente, não é preocupante
alguma perda de areia durante o processo de enchimento. Os critérios de
dimensionamento recomendados para filtros de geotêxteis geometricamente
fechados com base nas propriedades do material de enchimento e na carga
hidráulica são apresentados nos livros de Pilarczyk (2000) e Bezuijen &
Vastenburg (2013).
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A permeabilidade dos geotêxteis em geral e, portanto, também de elementos 
de areia encapsulados com geotêxtil em particular, tem que ser 
suficientemente grande para evitar o desenvolvimento de pressões 
hidráulicas excessivas. Um princípio seguro é o de que a permeabilidade do 
geotêxtil seja pelo menos 10 vezes maior que a permeabilidade do material 
que está a filtrar. 
De notar que a permeabilidade das camadas sobrejacentes aos geotêxteis 
deve ser tal que não conduza à redução do escoamento através deles. 
Também a limitação da possibilidade de blocagem, ou seja o posicionamento 
de partículas grosseiras à entrada das aberturas do geotêxtil, deve ser 
considerada no dimensionamento de um filtro. 
Então, além duma dimensão dos poros e uma permeabilidade normal ao 
plano adequadas, o material deve exibir flexibilidade necessária ao bom 
ajustamento à superfície por ele protegido ou confinado, impedindo a 
migração das partículas para os vazios que, de outro modo, seriam criados 
entre o solo e o geotêxtil. 
É também de considerar um terceiro fator: a compatibilidade solo-geotêxtil 
em termos de fluxo de longo prazo, por forma a que, o geotêxtil não colmate 
durante o tempo de vida do sistema em que está inserido. 

5.5 GEOSSISTEMAS DE CONFINAMENTO 
CHEIOS COM AREIA 

5.5.1 ASPETOS GERAIS DO 
DIMENSIONAMENTO 

Processo de dimensionamento 

Como referido em Bezuijen & Vastenburg (2013), o processo de 
dimensionamento de geossistemas cheios com areia é um processo iterativo 
(ver Figura 5.3), onde as várias alternativas que cumprem os requisitos 
funcionais e de desempenho do projeto são consideradas até à solução final. 
Embora a maioria das etapas do processo de dimensionamento de um 
geossistema de confinamento de areias seja equivalente às de qualquer 
outro material de construção, existem alguns aspetos particulares, 
designadamente: (1) as propriedades mecânicas (principalmente a 
resistência da tela e das costuras), hidráulicas e de durabilidade do geotêxtil 
a partir do qual o geossistema é fabricado, bem como das costuras 
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necessárias; (2) os métodos de execução e a disponibilidade de material 
adequado para o seu enchimento; (3) o impacto das deformações na 
estabilidade hidráulica dos elementos; e (4) a suscetibilidade dos materiais a 
danos devidos a uma instalação descuidada, a ocorrência acidental ou 
vandalismo. Por estes aspetos particulares, o projeto de geossistemas de 
confinamento de areias deve ser feito em consulta com fabricantes e 
empreiteiros, com os quais o projetista deve interagir frequentemente durante 
o processo de dimensionamento. 
 
Mecanismo de falha e considerações de segurança 
 
Os seguintes mecanismos de falha devem ser considerados no 
dimensionamento de tubos geotêxtil / geocilindros: 
• Rotura do geotêxtil devido a tensão/pressão excessiva durante o 

enchimento. 
• Rotura do geocilindro devido a insuficiente resistência das costuras. 
• Instabilidade (rolamento) do geocilindro durante o enchimento. 
• Instabilidade do geocilindro devida à ondulação e/ou correntes. 
• Perda de estabilidade aquando do empilhamento de outros geocilindros 

em camadas. 
• Danificação durante a instalação. 
• Movimento das areias no interior ou a partir do geocilindro. 
• Perda do material retido (material do subsolo ou do tardoz). 
• Rotura e deformação da fundação. 
• Degradação do geotêxtil (fluência, radiação UV, abrasão, etc.). 
• Ocorrências acidentais ou vandalismo. 
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Figura 5.3 – Processo iterativo de dimensionamento de geossistemas de confinamento (adaptado de Bezuijen & 
Vastenburg, 2013) 

1. Conceção Geométrica 
• Determinar dimensões-chave da estrutura 
• Dimensionamento global e dos elementos de construção 
• Escolha o método de execução mais apropriado 

3. Dimensionamento (Aspetos de conceção) 
• Avaliação da estabilidade hidráulica dos elementos construtivos 
• Avaliação da estabilidade geotécnica dos elementos construtivos 

 

2. Considerações de Segurança 
• Determinar potenciais mecanismos de falha (todas as fases da vida-útil da 

estrutura) 
• Elaborar árvore de falhas, incluindo mecanismos inter-relacionados 
• Estabelecer os fatores de segurança 

Conceção Geométrica 

 

• Caracterização do material de preenchimento 
• Definir tipo de geotêxtil e propriedades 
• Determinar a resistência requerida para o geotêxtil de 

confinamento e para as costuras do geossistema 
• Avaliação/seleção do geotêxtil em termos de: 

dimensão dos poros (dimensão característica de 
abertura), permeabilidade normal ao plano e 
durabilidade 

 
Seleção definitiva do material  

geotêxtil constituinte do geossistema  
de confinamento de areias 

4. Estudo Detalhado 
• Dimensionamento geométrico definitivo, incluindo quantidades e dimensões 

globais  
• Dimensionamento de todos os elementos construtivos, incluindo uma 

caracterização detalhada da execução das interfaces entre elementos 
• Verificação da estabilidade global em termos de potenciais mecanismos de 

falha  

PROJETO DE EXECUÇÃO 

 

• Definir os requisitos funcionais de acordo com os requerimentos técnicos 
• Estabelecer condições ambientais 
• Avaliar soluções alternativas com base em casos de estudo 
• Escolha das variantes preferenciais para os geossistemas de confinamento 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

ESTUDO CONCEPTUAL 
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Os seguintes mecanismos de falha devem ser considerados no 
dimensionamento de contentores geotêxtil/geocontentores: 
• Perda de resistência/rotura do geotêxtil e/ou das costuras durante a saída 

da barcaça de fundo dividido. 
• Rotura do geotêxtil e/ou das costuras aquando do impacto com o 

fundo/leito. 
• Rotura do geotêxtil devido à ação das ondas e/ou correntes. 
• Perda de estabilidade aquando do empilhamento de geocontentores. 
• Danificação durante a instalação. 
• Movimento das areias no interior ou a partir do geocontentor. 
• Rotura e deformação da fundação. 
• Degradação do geotêxtil (fluência, radiação UV, abrasão, etc.). 
 
Os seguintes mecanismos de falha devem ser considerados no 
dimensionamento de sacos geotêxteis/geossacos: 
• Rotura do saco geotêxtil durante o manuseamento e colocação. 
• Resistência insuficiente das costuras. 
• Instabilidade do saco de geotêxtil devida à ação das ondas e/ou 

correntes. 
• Movimento das areias no interior ou a partir do saco geotêxtil. 
• Rotura e deformação da fundação. 
• Liquefação do material de enchimento. 
• Degradação do geotêxtil (fluência, radiação UV, abrasão, etc.). 
• Ocorrências acidentais ou vandalismo. 
 
Os seguintes mecanismos de falha devem ser considerados no 
dimensionamento de colchões geotêxteis/geocolchões:  
• Rotura do colchão geotêxtil durante manuseamento e colocação. 
• Rotura do colchão geotêxtil como resultado de ancoragem (por exemplo 

devido a cargas adicionais). 
• Resistência insuficiente das costuras. 
• Instabilidade do colchão geotêxtil devida à ondulação e/ou correntes. 
• Rotura da fundação. 
• Liquefação do subsolo. 
• Degradação do geotêxtil (fluência, radiação UV, abrasão, etc.). 
• Ocorrências acidentais ou vandalismo. 
 
No processo de dimensionamento é recomendado a utilização de um fator de 
segurança de 1,1 a 1,2 para geossistemas relativamente ao valor de projeto. 
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Quando relevante, fatores de segurança adicionais (por exemplo, coeficientes 
de redução de resistência do material) com base em dados fornecidos pelo 
fabricante ou derivados de publicações relevantes (por exemplo, Koerner, 
2006) devem ser levados em consideração. 
Exemplos de fatores adicionais (normalmente usados) são: os coeficientes 
de redução de resistência das costuras (podem variar de 30% a mais de 80% 
da força da tela dependendo da eficiência de resistência da costura, o que 
significa coeficientes com uma variação de 3,33 a menos de 1,2); os 
coeficientes de redução da resistência à fluência do material (um valor típico 
para esse fator é 1,4); e os coeficientes de redução da resistência à abrasão 
do material (um valor típico para esse fator é de 1,25). Fatores de segurança 
globais superiores a 5 podem ser justificáveis, dependendo dos métodos de 
execução e dos aspetos relacionados com a durabilidade e com o 
desempenho durante a vida útil. 
 

5.5.2 DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO 
 
Estabilidade sob ação das ondas 
 
Várias investigações sugerem que a estabilidade hidráulica dos 
geossistemas cheios com areia pode ser verificada por meio da Equação 5.1. 
 

!!
∆"##

≤ 𝑁$  Equação 5.1 

 

onde:  
• Ns é o parâmetro de estabilidade, geralmente entre 0,5 e 3 
• Hs é a altura de onda significativa [m] 
• Dk é a largura efetiva do elemento do geossistema [m], que depende das 

dimensões do geossistema e de como este é colocado em relação à 
direção de onda incidente 

• Dt é a densidade relativa dos elementos estruturais, que pode ser 
calculada a partir da Equação 5.2 

 

∆%= (1 − 𝑛)
𝜌$ − 𝜌&
𝜌&

 Equação 5.2 
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onde:  
• rs é a massa volúmica dos sedimentos de enchimento [kg/m3] 
• rw é a massa volúmica da água (doce ou salgada) [kg/m3] 
• n é a porosidade do material de enchimento do geossistema 
 
Espera-se que o parâmetro de estabilidade Ns dependa de um coeficiente 
empírico, que tem em conta vários fatores, incluindo a posição dos 
elementos em relação ao nível de repouso da água, o talude da estrutura, o 
coeficiente de atrito, o grau de enchimento, a forma e a deformação dos 
elementos e do número de Iribarren (ou parâmetro de rebentação), logo o 
período da onda incidente. Com base em investigações existentes, Bezuijen & 
Vastenburg (2013) apresentam os parâmetros de estabilidade que podem ser 
utilizados para o dimensionamento preliminar de geocilindros, 
geocontentores, geossacos e geocolchões geotêxteis. No que diz respeito 
aos geocolchões, o seu uso não é recomendado para alturas de onda 
significativa superiores a 1,0 m. 
 
Estabilidade sob ação das correntes 
 
Existe pouca informação disponível sobre a estabilidade dos geossistemas 
sob a ação de correntes. No entanto, o equilíbrio de forças num único 
elemento sugere o requisito teórico de estabilidade da Equação 5.3. 
 

'$%
()	∆"	##

≤ 𝑁$  Equação 5.3 

 

onde:  
• Ns é o parâmetro de estabilidade, geralmente entre 0,5 e 1,8 (0,5 até 1,0 

são valores recomendados para estudos preliminares) 
• u+,	é a velocidade crítica do escoamento [m/s] 
• g é a aceleração devido à gravidade 
 
Para determinar a estabilidade de sacos e colchões geotêxteis, quando 
sujeitos a correntes longitudinais (paralelas à estrutura), pode ser utilizada a 
Equação 5.4 aplicável a fundações móveis totalmente desprotegidas (ver, por 
exemplo, Pilarczyk, 2020). 

	∆%	𝐷- ≥ 0.035	 .'	.(	'$%
)

/)	Y	.!
  Equação 5.4 
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onde:  
• KE é um parâmetro de estabilidade, que pode assumir-se igual a 1,0 para 

elementos superiores contíguos e 1,5 para elementos colocados nas 
extremidades. 

• Y é o parâmetro de Shields, dado pela Equação 5.5, onde t é a tensão 
tangencial 

 

Y = 0
)	##(2!32*)

  Equação 5.5 

 

• KT é o fator de turbulência, variando entre 1,0 para turbulência dita normal 
(como é o caso do escoamento fluvial) e 2,0 (para turbulência elevada), 
sendo geralmente mais alto, 3 a 4, para turbulência produzida por jatos 
(tais como os provocados por hélices de navios). 

• Kh é o fator de profundidade, usado para traduzir a velocidade média do 
escoamento numa velocidade do escoamento a uma dada profundidade 
(h) ao longo da estrutura: 

- para um perfil de corrente completamente desenvolvido é dado pela 
Equação 5.6. 

 

𝐾5 =
/

67)8+)(#% 9
)  Equação 5.6 

 

sendo que kr é a rugosidade equivalente segundo Nikuradse (assumida 
igual a Dk) e h é a profundidade do escoamento; 
- para um perfil de corrente não desenvolvido dado pela Equação 5.7. 

 

𝐾5 = 4 5
-%
5
3:./

  Equação 5.7 

 

- para uma corrente muito irregular Kh é aproximadamente igual a 1,0. 
• Ks é o fator de declive, que é função do ângulo de atrito na interface entre 

o elemento e o subsolo (d) e o ângulo do talude da estrutura (a), como se 
mostra na Equação 5.8. 

 

𝐾$ = 61 − (<=>?))

(<=>@))
  Equação 5.8 

 

De notar que, Moreira et al. (2016) demonstraram que o ângulo de atrito na 
interface geossistema-subsolo é superior ao verificado na interface geotêxtil-
subsolo. Em projeto, é por isso conservador utilizar o ângulo de atrito 
correspondente à interface geotêxtil-subsolo. 
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Para sacos geotêxteis, esperam-se movimentos internos de areia para 
velocidades de escoamento superiores a 1,5 m/s. Quando essa velocidade é 
superior a 2,5 m/s, os sacos tornam-se instáveis, independentemente da 
dimensão, mesmo para inclinações de talude tão baixas como 1V:8H. 
 
Ocorrência de infraescavação em torno de geossistemas cheios com areia 
 
Há muito pouca informação sobre o desenvolvimento de infraescavações em 
torno de geossistemas cheios com areia, com exceção dos resultados de 
investigação da Universidade Porto em Portugal, baseados numa série de 
medições laboratoriais das mudanças hidrodinâmicas e morfodinâmicas 
produzidas nas proximidades de estruturas de geossistemas cheios com 
areia sob ação de ondas (veja, por exemplo, das Neves et al., 2015 e das 
Neves, 2011). Esses resultados de investigação indicam que: 
• O desenvolvimento de infraescavação é provavelmente dominado por 

mecanismos de reflexão de onda a partir da estrutura e downrush de onda 
no declive exposto. As características geométricas das estruturas (por 
exemplo, forma de elementos e porosidade) também parecem influenciar 
o desenvolvimento de infraescavação, nomeadamente devido ao seu 
efeito sobre esses dois aspetos (isto é, reflexão de ondas e downrush). 

• A comparação da profundidade de infraescavação medida com a 
profundidade de infraescavação calculada a partir de preditores mostrou 
que esses preditores subestimaram completamente a infraescavação 
para estruturas colocadas na direção da costa e para as estruturas 
expostas à rebentação das ondas de intensidade crescente devido ao 
recuo da costa. Além disso, mostrou que a profundidade da 
infraescavação tende a ser menor que a altura de onda incidente. 

 

5.5.3 DIMENSIONAMENTO GEOTÉCNICO 
 
Sobre dimensionamento geotécnico de estruturas que incorporam 
geossintemas cheios com areia é feita referência ao livro de Bezuijen & 
Vastenburg (2013) e referências aí citadas, por se considerar que vai para 
além do âmbito deste capítulo. 
 

5.5.4 OUTRAS CONSIDERAÇÕES 
 
Além dos aspetos anteriormente referidos, existem alguns aspetos adicionais 
a considerar na análise da estabilidade e no dimensionamento de 
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geossistemas de confinamento de areias, elementos individuais ou pilha de 
elementos, são a estabilidade individual dos elementos. Nomeadamente, a 
estabilidade global da pilha, o movimento da areia no interior do sistema de 
confinamento e a liquefação do material de enchimento. 
A estabilidade de uma pilha de elementos de geossistemas depende dos 
seguintes mecanismos potenciais de rotura: 
• estabilidade global da pilha de elementos sob ação das ondas e/ou 

correntes; 
• rotura por corte do subsolo; e 
• liquefação do subsolo. 
 
No caso de uma estrutura composta por vários elementos em pilha, é 
importante considerar que diferenciais de pressão entre o interior da pilha e o 
exterior podem originar falhas (por corte em parte da pilha) e, portanto, 
representar uma ameaça à estabilidade. Com a exceção de alguns trabalhos 
experimentais realizados no Leichtweiβ Institute na Alemanha e no 
DELTARES nos Países Baixos, nos quais se verificou que, para algumas 
condições de agitação marítima, elementos adjacentes numa pilha tinham 
tendência a separar-se entre si ou a destacarem-se do conjunto, não existe 
muita informação disponível sobre a estabilidade global de uma pilha de 
elementos. 
A deformação excessiva devido ao movimento interno da areia dentro dos 
elementos também pode fazer com que a estrutura ou os elementos se 
tornem instáveis. A deformação excessiva depende da carga hidráulica e do 
grau de enchimento. 
A liquefação refere-se à perda de resistência ao corte em solos não-coesivos 
saturados durante ações dinâmicas ou durante sismos. A liquefação também 
pode ocorrer em solos marinhos soltos e finos sob ação das ondas. No que 
diz respeito à última para estruturas com subsolo de areia razoavelmente 
bem compactado, não existe perigo de liquefação, se a inclinação for menor 
ou igual a 1V: 3H, de acordo com Bezuijen & Vastenburg (2013). 
Uma vez concluído o dimensionamento dos geossistemas cheios com areia, 
o dimensionamento geométrico deve ser revisto e as propriedades do 
material e do geotêxtil definidas, a partir das quais um material geotêxtil pode 
ser selecionado e determinado um dimensionamento definitivo. 
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5.6 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E 
INSTALAÇÃO 

5.6.1 ASPETOS ESPECÍFICOS SOBRE 
A SELEÇÃO DE MATERIAIS 
E PROPRIEDADES 

O Quadro 5.1 inclui as características essenciais dos geotêxteis e produtos 
relacionados com geotêxteis, aplicados na proteção contra a erosão costeira 
quando usados para filtragem, separação e/ou reforço, de acordo com a 
norma EN 13253:2016 "Geotêxteis e produtos relacionados com geotêxteis - 
Características exigidas para uso em trabalhos de controlo de erosão". É feita 
referência aos documentos originais para maior detalhe sobre o âmbito de 
cada uma das normas incluídas no Quadro 5.1. 
Dependendo da(s) função(ões) a serem cumpridas por um geotêxtil numa 
determinada aplicação, são feitas especificações que indicam as 
propriedades (características) do geotêxtil (e valor, quando aplicável) e 
devem ser incluídas nas especificações técnicas de uma obra. Essas 
especificações permitirão a seleção de materiais adequados. No entanto, 
deve-se notar que alguns dos ensaios referidos no Quadro 5.1 (por exemplo, 
os ensaios de punçoamento) são realizados de acordo com um método 
padrão e, portanto, não refletem as circunstâncias específicas reais (por 
exemplo, uma colocação descuidada de enrocamento por cima de um 
geotêxtil). Isso significa que comparar produtos de diferentes fabricantes não 
é suficiente para avaliar o desempenho. Por isso, os produtos devem ser 
avaliados pelo seu desempenho in situ baseado em experiências passadas, 
tanto quanto possível. 

Quadro 5.1 – Características dos geotêxteis e produtos relacionados de 
acordo com a função e os métodos de ensaio (adaptado de EN 13253:2016) 

Propriedade Norma 

Função 

Filtro Separação Reforço 

1. Resistência à tração e deformação para a 
carga máxima (banda larga) EN ISO 10319:2015 ⬤ ⬤ ⬤

2. Resistência à tração das uniões/costuras EN ISO 10321:2008 ⬤  ⬤  ⬤  

3. Resistência ao punçoamento (estático) EN ISO 12236:2006 ⬤  ⬤ ⬤



 
 
 
 
 

 

113 5 . Obras Marítimas e Fluviais 

Propriedade Norma 

Função 

Filtro Separação Reforço 

4. Resistência ao punçoamento (dinâmico) EN ISO 13433:2006 ⬤ ⬤ ⬤ 

5. 
 

Atrito solo/geossintético (ensaio de corte 
direto) 
 

EN ISO 12957-1:2018 ⬤  ⬤  ⬤ 

6. 
 

Atrito solo/geossintético (ensaio do plano 
inclinado) 
 

EN ISO 12957-2:2005 ⬤  ⬤  ⬤ 

7. Resistência à fluência EN ISO 13431:1999 - - ⬤ 

8. Danos mecânicos durante a instalação EN ISO 10722:2007 ⬤ ⬤ ⬤ 

9. Dimensão dos poros (dimensão 
característica da abertura) EN ISO 12956:2019 ⬤ ⬤ - 

10. Permeabilidade no plano e transmissividade EN ISO 11058:2019 ⬤ ⬤ ⬤ 

11. Durabilidade - ⬤ ⬤ ⬤ 

 11.1 Resistência aos UV EN ISO 12224:2000 ⬤ ⬤ ⬤ 

 11.2 Resistência à oxidação EN ISO 13438:2018 ⬤  ⬤  ⬤  

 11.3 Resistência à hidrólise EN ISO 12447:2001 ⬤  ⬤  ⬤  

 11.4 Resistência a líquidos ácidos e alcalinos EN 14030:2001 ⬤  ⬤  ⬤  

 11.5 Resistência a microorganismos EN ISO 12225:2000 ⬤  ⬤  ⬤  

 
⬤  elevada importância            ⬤  baixa importância            - nenhuma importância 

 
 
As seguintes matérias-primas são utilizadas para produzir os geotêxteis a 
partir dos quais os geossistemas são fabricados: 
• poliester (PET); 
• polipropileno (PP); e 
• polietileno (PE). 
 
A tecnologia de fabrico consiste em fundir os polímeros, dar-lhes forma 
granular seguida de extrusão e eventualmente spinning. Durante a fusão 
antes da extrusão e durante o processamento posterior, os aditivos podem 
ser utilizados como forma de melhorar as propriedades básicas das 
matérias-primas virgens. Por exemplo, materiais poliolefínicos como 
polipropileno (PP) e polietileno (PE) são inerentemente mais sensíveis à 
oxidação do que aqueles baseados em tereftalato de polietileno (PET). No 
entanto, este comportamento pode ser melhorado de forma muito eficaz pela 
utilização de aditivos estabilizadores adequados. Também podem ser 
adicionados pigmentos. O processamento final dos produtos semi-fabricados 
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(por exemplo, fios, filamentos, fitas, etc.) resultará nos produtos finais (por 
exemplo, geotêxteis tecidos, não tecidos ou tricotados) com características 
distintas. Durante o projeto, deve-se considerar que algumas propriedades do 
geotêxtil, como a resistência à tração/deformação e a fluência dependem 
sobretudo da matéria-prima (isto é, do tipo de polímero) e outras do processo 
de fabrico (por exemplo, a permeabilidade). Como tal, o uso de polímeros de 
PET pode ser vantajoso devido às suas melhores capacidades de carga a 
longo prazo se o geotêxtil permanecer sob tensão na estrutura. 
A densidade é regida pela matéria-prima. A este respeito, é importante 
considerar, sobretudo durante a instalação e antes de selecionar o método de 
execução, que os materiais de poliolefina (PP e PE) são mais leves do que a 
água (tipicamente entre 0,9 e 0,95), logo flutuam, e que o PET afundará na 
água. 
Para funções de filtro ou separação, o geotêxtil deve ser flexível, permeável à 
água e com capacidade de retenção do solo. As propriedades relevantes são 
a dimensão dos poros e a permeabilidade normal ao plano. No entanto, como 
muitas vezes o material tem de cumprir várias funções, é possível que um 
geotêxtil com função de filtro tenha que absorver tensões de tração. O 
reforço do solo requer materiais fortes, relativamente rígidos e, de 
preferência, permeáveis à água; as propriedades críticas são a resistência e 
rigidez, embora as deformações e a resistência ao punçoamento possam ter 
um grande impacto nas tensões admissíveis. As propriedades mecânicas 
são importantes nas aplicações em que o geotêxtil desempenhe um papel 
estrutural. Essas propriedades também são muito importantes quando o 
geotêxtil deve resistir aos danos durante a instalação e às tensões 
localizadas. 
As propriedades dos materiais e geotêxteis que necessitam ser definidas 
durante o projeto de um geossistema cheio com areia são a granulometria do 
material de enchimento, o tipo de material geotêxtil a partir do qual o 
geossistema é fabricado e a resistência à tração requerida do geotêxtil e das 
costuras. De seguida, os materiais geotêxteis selecionados são avaliados em 
termos de retenção de solo, permeabilidade e durabilidade. Conforme 
referido no ponto 5.4 deste capítulo, os materiais geotêxteis utilizados no 
fabrico de geossistemas deverão funcionar como um filtro geometricamente 
fechado e, portanto, as propriedades do geotêxtil relevantes para essa função 
são a dimensão dos poros e a permeabilidade normal ao plano. 
Adicionalmente, o material geotêxtil a partir do qual o geossistema é 
fabricado deve ser robusto o suficiente para evitar danos devido a altas 
tensões que ocorram, especialmente durante a instalação, pois os métodos 
de enchimento e instalação definem a resistência à tração requerida ao 
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geotêxtil. Além disso, o geotêxtil especificado deve ter uma deformação na 
rotura suficientemente alta para evitar danos devido a elevadas tensões 
localizadas. Dependendo do método de instalação e execução para 
determinar a resistência à tração e a deformação do geotêxtil, a matéria-
prima e seu processo de fabrico também devem ser considerados. Por 
exemplo, os geotêxteis tecidos geralmente têm uma resistência à tração 
mais elevada e uma deformação mais baixa que os geotêxteis não tecidos. 
Estes últimos possuem, relativamente, uma resistência à tração baixa e uma 
elevada deformação. Uma maior rigidez pode ser uma vantagem se a 
manutenção da forma for importante, pois um material mais rígido não se 
deformará tão facilmente. 
A eficiência da resistência das costuras feitas em fábrica é, normalmente, um 
aspeto diferenciador entre os geossistemas de diferentes fabricantes. Deve-
se notar que uma percentagem de redução muito alta da resistência (ou uma 
eficiência muito baixa da resistência das costuras) representa sempre um 
desperdício de material, pois a tração máxima à qual resiste o geossistema 
será igual à resistência à tração máxima da costura e não do geotêxtil. Para 
costuras feitas no local por uma máquina de costura manual, normalmente 
são obtidas resistências mais baixas; portanto, o uso destas deve ser 
reduzido tanto quanto possível. 
 

5.6.2 ASPETOS ESPECÍFICOS SOBRE 
DURABILIDADE E COMPORTAMENTO 
AO LONGO DA VIDA ÚTIL 

 
Em certas circunstâncias (por exemplo, exposição aos UV, hidrólise e ataque 
químico e/ou biológico), e com o decorrer do tempo (por exemplo, devido a 
danos mecânicos, fadiga ou fluência), as propriedades dos geotêxteis podem 
alterar-se desfavoravelmente. Na verdade, grande parte da incerteza em 
relação aos geotêxteis na engenharia civil em geral, e na engenharia costeira 
em particular, está relacionada com a durabilidade e o desempenho em 
serviço. É um facto bem conhecido que as telas geotêxteis são muito 
suscetíveis à intempérie e devem ser protegidos contra a radiação UV. Existe 
uma preocupação real com os geotêxteis, que se vincula à sua fragilidade 
perante o impacto mecânico e o vandalismo. 
A diminuição da resistência devido a danos mecânicos, intempéries (mais 
especialmente, temperatura elevada e radiação ultravioleta), degradação 
química e degradação biológica pode resultar num pior desempenho, como 
consequência de uma perda de resistência e função. As diferenças entre os 
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materiais geotêxteis são muitas vezes relacionadas com as propriedades de 
durabilidade dos materiais. No entanto, devido ao facto de que alguns dos 
resultados dos ensaios não poderem ser interpretados como uma garantia 
em condições normais de operação, mas sim uma ferramenta para 
selecionar um produto adequado para a vida útil antecipada, é essencial 
avaliar os produtos com base no seu desempenho in situ. 
A medida em que o material perde o desempenho, determina a durabilidade, 
que também é influenciada por processos de degradação durante o 
manuseamento e em serviço. O termo durabilidade também é aplicado para 
se referir à capacidade da obra poder continuar em funcionamento a um nível 
aceitável mesmo após algum dos materiais utilizados na sua construção se 
ter começado a degradar/movimentar (estabilidade/funcionalidade global 
versus estabilidade/funcionalidade local). Durante a instalação, existe uma 
grande probabilidade do material sofrer danos mecânicos. Além disso, o 
armazenamento e o transporte exigem atenção especial. Também, 
dependendo da localização e da acessibilidade aos geotêxteis, existe risco de 
vandalismo. Todos esses fatores podem levar a uma redução na resistência 
à tração, ao rasgamento e à fissuração e consequente vazamento do material 
de enchimento, à deformação plástica e ao alongamento diferencial. Esses 
fatores são relevantes devido às tensões adicionais ou falhas de 
componentes que podem induzir e/ou devido ao seu efeito na perda de 
funcionalidade. 
As condições ambientais relevantes para aplicações de engenharia costeira 
são a exposição dos geotêxteis à luz solar (duração e intensidade) em 
serviço e durante instalação. A temperatura elevada e a radiação ultravioleta 
podem ter um efeito negativo sobre os geotêxteis porque esses agentes de 
envelhecimento estimulam a oxidação pela qual as cadeias moleculares são 
cortadas. Uma vez que este processo começa, as cadeias moleculares do 
geotêxtil degradam-se continuamente e a estrutura molecular original altera-
se. Normalmente, quando o geotêxtil está exposto à temperatura elevada e à 
radiação ultravioleta durante muito tempo, torna-se quebradiço e perde 
resistência mecânica. Para reduzir a sensibilidade ao envelhecimento, podem 
ser utilizados aditivos (por exemplo, agentes antioxidantes e estabilizadores 
de UV) como forma de melhorar as propriedades menos favoráveis dos 
materiais básicos. Por exemplo, o negro de carbono é indispensável para 
aumentar a expectativa de vida útil dos materiais geotêxteis. 
Convenientemente, de acordo com a expectativa de vida e o material básico, 
a resistência química (EN ISO  12960:2020, EN ISO 13438:2018 e 
EN ISO 12447:2001) e a resistência microbiológica (EN ISO 12225:2000) 
devem ser determinadas. Por exemplo, alguns geossintéticos como o nylon 
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(poliamida) e, em menor grau, o poliéster são sensíveis à hidrólise sob 
condições húmidas (isto é, reação à água). Além disso, os materiais de 
reforço feitos de poliéster são fortemente atacados em condições alcalinas, 
enquanto o polipropileno pode ser atacado por alguns fungos. 
O Apêndice B da norma EN 13253:2016 apresenta aspetos genéricos de 
durabilidade contra efeitos nocivos. Fornece orientação sobre tempos de 
exposição máximos de acordo com a aplicação e a resistência residual após 
o ensaio de envelhecimento acelerado (EN ISO 12224:2000), e estabelece
limites de resistência em relação à matéria-prima.
Finalmente, um aspeto que não é referido muitas vezes em muitas
publicações (embora mencionado na norma EN 13253:2016), mas que deve
ser cuidadosamente considerado, é o uso de polímeros reciclados na
fabricação de geotêxteis, pois pode afetar significativamente a sua
durabilidade e o desempenho em serviço.

5.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os geossistemas de confinamento de areias são uma solução tecnológica 
interessante em obras de engenharia marítima e fluvial, designadamente em 
obras de reforço dunar, de taludes de praia e de margens, assim como no 
núcleo de quebramares, em obras ambientais (por exemplo reabilitação de 
zonas húmidas) e na criação de terraplenos. 
Neste capítulo foi abordado o estado-da-arte relativamente ao processo de 
dimensionamento e foram tecidas considerações sobre seleção de materiais 
e propriedades e, em particular, sobre a durabilidade e o comportamento dos 
geossistemas de confinamento em serviço, que, em conjunto com uma 
adequada instalação e assumindo um adequado dimensionamento, são os 
fatores que mais se distinguem nos casos de sucesso. 
Relacionado com este capítulo serão apresentados, em anexo, alguns casos 
de obra onde materiais granulares de características distintas são usados 
como material de enchimento de geossistemas de confinamento. 
No caso de obra de Embraport, no Brasil, sedimentos marinhos lodosos, 
disponíveis in situ, foram utilizados no enchimento de unidades Geotube® e, 
depois de desidratados nesses próprios geossistemas de confinamento, 
pudessem servir como elemento estrutural do novo cais sobre o novo aterro. 
O material mais comummente utilizado no enchimento de geossistemas é a 
areia disponível localmente. Exemplo disso mesmo é o caso de obra 
“proteção de dunas e edifícios residenciais usando geocilindros, na costa 
atlântica norte, em Portugal”. 
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O caso de obra apresentado relativo à reabilitação das margens do rio Ijssel, 
na Holanda, com recurso a geossistemas, reflete a possibilidade de conjugar 
o potencial dos geossistemas como elemento estrutural com a remediação 
ambiental, proporcionando a criação de uma estrutura que reabilita recursos 
locais (sedimentos contaminados), retirando-os do contato com o ambiente 
natural, ao reutilizá-los no enchimento dos geossistemas. 
 

ANEXO: CASOS DE OBRA 
  

CASO 1: Entrada do porto, dragagem ambiental e inovação no restauro das 
margens do rio Ijssel, Holanda 
 
CASO 2: Construção da Nova Estrutura Portuária recorrendo ao 
Confinamento e Desidratação de Sedimentos Marinhos locais, Santos, São 
Paulo, Brasil 
 
CASO 3: Proteção de dunas e edifícios residenciais usando geocilindros, 
Oceano Atlântico Portugal 
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ANEXO: CASOS DE OBRA 
CASO 1: ENTRADA DO PORTO, DRAGAGEM AMBIENTAL E INOVAÇÃO NO 
RESTAURO DAS MARGENS DO RIO IJSSEL, HOLANDA* 

Avidos, J., Geosin International Lda, Portugal, jorgeavidos@geosin.pt 
das Neves, L., Universidade do Porto – Faculdade de Engenharia, lpneves@fe.up.pt 
Oliveira, F., Geosin International Lda, Portugal, filintooliveira@geosin.pt 
Van den Berg, Gerben .J.F.M., Tencate Geosynthetics Netherlands B.V. ,The 
Netherlands. g.vandenberg@tencate.com  

Localização De Mars, Zutphen, the Netherlands 

Dono de Obra Município da cidade de Zutphen 

Projetista Ingeniueursbureau Land B.V. 

Empreiteiro De Vries and van de Wiel B. V., Schagen, The Netherlands 

Fiscalização 

Período de construção De Janeiro a Agosto de 2008 

Apresentação da obra A cidade de Zutphen na Holanda está localizada junto ao Rio Ijssel, um afluente do Rio 
Reno. O antigo porto industrial De Mars, em Zutphen, foi remodelado como parte dum 
plano global de recuperação de toda a área industrial envolvente. Não só o próprio porto 
como a sua entrada foi negligenciada durante muitos anos. Grande parte dos navios, 
quando totalmente carregados, só poderiam entrar e sair do porto com maré alta sem que 
encalhassem. Parte do plano incluía a possibilidade de acomodar navios com um calado 
de até 2,8 m. Para tal, a entrada do porto teria de ser dragada para a profundidade original. 
Também as margens do rio, próximas da entrada do porto, tinham de ser restauradas. 
Sem esta reabilitação e estabilidade das margens do rio, o porto ficaria novamente 
assoreado dentro de poucos anos.  
As figuras apresentadas de seguida (Figura 1 e Figura 2), através de imagens de satélite, 
mostram, o mapa da Holanda e a localização do projeto na cidade de Zutphen, o porto 
industrial De Mars e a entrada assoreada junto às margens do rio erodidas. 

* O(s) Autor(es) garante(m) que se o material (incluindo figuras e fotografias) apresentado neste trabalho tiver sido
previamente publicado no todo ou em parte, foi obtida autorização da editora original para reimpressão e garante(m) a
autoria da contribuição e/ou tem pleno poder para fazer esta divulgação. Os Editores não assumem qualquer
responsabilidade pelos conteúdos ou sugestões apresentados nestes casos de obra.
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Apresentação da obra  
 

 

 
Figura 1 – Vista da localização 
da Cidade de Zutphen no mapa 
da Holanda 

 
Figura 2 – Vista aérea da localização do projeto, na 
entrada do porto De Mars na cidade de Zutphen 

 
Nos últimos anos ocorreu uma reviravolta na gestão da manutenção dos cursos de água e 
portos na Holanda. Até recentemente, a questão principal centrava-se na solução de 
destino a dar ao material dragado. Aos dias de hoje, a questão é, onde e como os 
materiais podem ser reutilizados da maneira mais útil e rentável. 
Neste projeto, tinham de ser dragados um total de 6 000 m3 de sedimentos da classe 2 e 
12 000 m3 de sedimentos contaminados da classe 3. Os sedimentos contaminados de 
classe 3 requeriam a sua colocação num local de confinamento adaptado (Bray et. al. 
2001). Os desafios enfrentados pelas autoridades relatam a falta de oportunidades na 
reutilização de material relativamente poluído. Para o restauro das margens do rio, teriam 
que importar de um outro local novos materiais de construção para elevar o nível dos 
diques e proteger das ondas de altura superior. A solução em tubos geotêxtil (unidades 
Geotube®) permitiu solucionar ambos os problemas com vantagens tanto do ponto de 
vista económico como do ponto de vista ambiental e ecológico. As unidades Geotube® 
cheias com lodo contaminado, proveniente do porto, foram usadas para fazer a 
estabilização e aumento dos diques até ao nível pretendido. A estrutura final tinha que 
aguentar, igualmente, a forte corrente fluvial do rio IJssel, a maior dos Países Baixos 
(Figuras 3 a 8). 
  

 
Fotos da obra 

 

 
Figura 3 – Instalação e alinhamento das unidades Geotube® em vazio numa das 

plataformas de desidratação 
 

 
Figura 4 – Aspeto no decorrer dos 
trabalhos de enchimento das unidades 
Geotube® 

Figura 5 – Aspeto no decorrer dos 
trabalhos de enchimento das unidades 
Geotube® 
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Fotos da obra 
 

 

 
 

Figura 6 – Trabalhos de recobrimento com terra vegetal das unidades Geotube® após 
período de consolidação 

 

 
 

Figura 7 – Vista aérea do ponto de aplicação das unidades Geotube® antes do 
recobrimento 

 

 
 

Figura 8 – Aspeto da margem antes e após execução do projeto de reabilitação da 
margem 

 

Dimensões 
400 m lineares de margens recuperadas (1600 m lineares de sistema Geotube® GT500D) 

Tipos de geossintéticos 
aplicados e respetivas 
funções  

TenCate Geotube® GT500D Funções: 
Separação, filtro, 
desidratação e 
confinamento 

Fabricante: 
TenCate Geosynthetics 
Netherlands BV 

Antes Depois 
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Aspetos relevantes do 
dimensionamento 

 
O ponto da reabilitação das margens do rio localiza-se na parte adjacente à entrada do 
porto De Mars onde estavam já previstos trabalhos de dragagem A realização destes 
trabalhos tinham como principal objetivo aumentar a profundidade do canal e assim 
melhorar as condições de navegabilidade e acesso ao porto.  
Com efeito, toda a área a intervencionar foi dividida em 4 compartimentos, delimitados por 
estacas-pranchas, com 100 m de largura cada, estendidas ao longo dos 400 m de margem 
do rio que tinham de ser restauradas. Dimensionaram o comprimento dos tubos 
geotêxteis que viriam a receber o lodo contaminado, de acordo com a área de cada 
compartimento.   

 
Figura 9 – Secção ilustrativa da aplicação incluindo as 

 unidades Geotube® e revestimento da margem 
 

A Figura 9 mostra a secção tipo da aplicação dos tubos geotêxteis (sistemas Geotube®), 
em cada um dos compartimentos, bem como a estrutura de revestimento prevista. O 
dimensionamento e a estratégia de construção adotada basearam-se em: 

1. Numa solução em estacas-prancha que formariam uma barreira à água, que 
permitiria a preparação dos compartimentos e respectivas bases a seco. 

2. As estacas-pranchas formariam uma barreira de proteção contra a subida do 
nível do Rio Ijssel. 

3. Os compartimentos fechados serviriam como plataformas de desidratação. 
4. A água filtrada pelos tubos geotêxtil Geotube® poderia ser, simultaneamente, 

armazenada nos compartimentos seguintes e verificadas as suas condições e 
cumprimento dos limites legais de descarga, permitindo uma restituição ao rio 
de forma segura e controlada. 

Em cada um dos compartimentos seriam cheias 4 unidades Geotube® numa superfície 
plana. O tamanho dos tubos geotêxteis Geotube® foi baseado no diagrama de massas do 
projeto e nas medições dos compartimentos, conforme mencionado anteriormente. 
 

 
Aspetos construtivos 
relevantes  
 

 
Conforme referido anteriormente, o projeto de reabilitação dos 400 m da margem foi 
dividida em 4 compartimentos iguais para servir de área/plataforma à aplicação do 
sistema de desidratação Geotube®. As unidades Geotube® foram cheias aos pares através 
de material dragado com uma concentração de sólidos na ordem dos 10%. Foi injetado 
um produto químico floculante na linha de bombagem diretamente sobre o caudal de 
lamas dragado. O material consolidado no interior das unidades Geotube® atingiu uma 
concentração de sólidos “final” de 65% após um período de consolidação de 4 dias. Além 
do enchimento dos tubos geotêxteis Geotube® com sedimentos contaminados dragados 
dentro dos compartimentos de estacas-pranchas, as imagens acima (Figuras 6 e 9) 
também mostram o preenchimento com solo em cima dos tubos consolidados. A 
vegetação natural reunia assim as condições necessárias para o seu desenvolvimento no 
coroamento do talude. O talude exposto foi revestido com enrocamento. 
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Aspetos relevantes do 
desempenho da obra 

 
As autoridades locais podem recordar este como um projeto de sucesso que teve um 
custo de 70% quando comparado com os métodos convencionais de 
construção/reabilitação deste tipo. O porto e a sua entrada foram dragados com sucesso 
e as margens do rio foram restauradas com recurso aos sedimentos locais.  
O projeto foi executado dentro das regras legais e dentro do tempo e restrições 
orçamentais. Hoje, os capitães entram e saem do porto sem qualquer assoreamento 
causado pela erosão das margens neste ponto do rio, muito exposto às condições de 
correntes local, entregando as suas cargas de forma segura, promovendo  e estimulando a 
atividade económica da região. 
 

 
Recomendações/ 
Conclusões 
 

 
A reutilização da lama contaminada como material de construção torna-se inevitável e é 
vista como uma mais valia em projetos desta natureza.  
Recomenda-se, sempre que possível, a utilização desta tecnologia de desidratação e 
confinamento de lamas contaminadas em áreas preparadas para o efeito, em seco. 
O governo holandês adotou uma abordagem pragmática e através de alguns decretos, 
diversas recomendações e regras de utilização destes sistemas foram estabelecidas. Até 
recentemente todo o material dragado era dividido em 4 classes. A qualidade dos 
difusivos solos aquáticos contaminados era julgada comparando a quantidade total de 
contaminantes nos sedimentos com os níveis alvo. Dependendo do contaminante mais 
abundante, o solo aquático contaminado era classificado como classe I, II, III ou IV 
tabelado do menos poluído até ao mais poluído. 
O uso (em terra e na água) de materiais de construção secundários (incluídos solos 
escavados) foi regulamentado pelo “Building Materials Decree (BMD, Bouwstoffenbesluit)” 
e muitas outras regulações dispersas. Isto dificultou o uso dos tubos geotêxtil com lama 
consolidada. 
Na tentativa de integrar todos os aspetos desde a dragagem até á aplicação de solos e 
lamas, foi emitido um novo decreto de qualidade do solo (Decree Soil Quality). Este 
decreto favorece a tomada de decisão local, baseada na avaliação de risco através da 
qual a qualidade da mistura de lamas é considerada em relação à função da área onde irá 
ser aplicada e ao desenvolvimento da área como um todo. Os riscos potenciais das 
características locais são calculados com base na função do solo juntamente com uma 
estimativa do grau de exposição (alto, médio baixo ou contacto com o solo ou consumo 
de culturas do solo) e o grau desejado de proteção das pessoas, ecossistema e 
agricultura. O decreto fornece as normas genéricas mas as autoridades locais podem 
adaptá-las, desde que se mantenham dentro do enquadramento legal. 
 O decreto contribui de forma positiva para que a lama seja percebida. Não se falará mais 
sobre, “solos levemente poluídos”, mas em lama adequada para a função de "área 
residencial" de classe A.  
O senso comum atrás destas medidas pragmáticas facilitará o uso da tecnologia TenCate 
Geotube® na Holanda pela sua dupla funcionalidade de remediação ambiental e utilização 
do recurso para criação de estrutura a partir da desidratação e confinamento do material 
contaminado dragado.  
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Localização Santos, São Paulo, Brasil 

Dono de Obra EMBRAPORT - Empresa Brasileira de Terminais Portuários SA 

Projetista Allonda - Geossinteticos Ambientais 

Empreiteiro Jan de Nul do Brasil Dragagem Ltda 

Fiscalização ---- 

Período de construção 2010-2011 

 
Apresentação da obra  

O projeto Embraport consiste na construção de um novo terminal marítimo com 
850 000 m2, dimensionado para movimentar 2 milhões de TEU’s e 8 biliões de litros de 
líquidos a granel por ano. Grande parte da área de implantação (cerca de 500 000 m2) do 
projeto está localizada num plano de maré. Ou seja, o dono de obra necessitaria de 
importar 1,8 milhões m3 de solo controlado para o enchimento dessa área de modo a 
alcançar uma elevação da plataforma para a cota de +3,5 m. 
Adicionalmente, deveriam ser dragados sedimentos do canal de entrada para a criação 
dum acesso marítimo ao local do projeto, bem como sedimentos da área de manobras, 
para a criação de uma bacia com capacidade de acomodar um navio de contentores de 
grandes dimensões, do tipo New Panamax. Contudo, aí existiam 650 000 m3 de sedimentos 
contaminados a dragar que tinham que ser removidos. Pelo método convencional, o 
projeto requereria que este material fosse enviado a um destino final adequado, como por 
exemplo, a um aterro sanitário, o que obrigaria a que a Embraport ou, adquirisse mais 
terrenos ou, convertesse parte do espaço necessário às atividades portuárias da área 
existente para essa instalação. No entanto, ambas as opções ameaçariam o modelo 
económico do projeto. Para garantir a exequibilidade do projeto foi necessário encontrar 
uma solução inovadora.  

  

 
* O(s) Autor(es) garante(m) que se o material (incluindo figuras e fotografias) apresentado neste trabalho tiver sido 
previamente publicado no todo ou em parte, foi obtida autorização da editora original para reimpressão e garante(m) a 
autoria da contribuição e/ou tem pleno poder para fazer esta divulgação. Os Editores não assumem qualquer 
responsabilidade pelos conteúdos ou sugestões apresentados nestes casos de obra. 
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Apresentação da obra  
 

A direção de engenharia do Dono de Obra em conjunto com a Allonda, Geossinteticos 
Ambientais, estudaram uma solução abrangente e integrada que incluísse a utilização da 
tecnologia de desidratação TenCate Geotube®, solução técnica que apresentava vantagens 
substanciais, tanto ao nível operacional como económico, relativamente ao método 
tradicional. O corpo de Engenheiros da Allonda desenvolveu uma ideia conceptual onde os 
650 000 m3 de sedimentos contaminados seriam dragados para o interior das unidades 
TenCate Geotube® GT500D, armazenados e desidratados dentro das células (2 áreas) de 
desidratação preparadas para o efeito, localizadas na área onde seria necessário fazer o 
enchimento com material importado. Os sedimentos contaminados substituiriam assim, 
em quantidade igual, o enchimento que seria necessário fazer, por importação, 
solucionando assim os dois grandes desafios do projeto. Com efeito, a criação dum aterro 
para armazenamento/deposição dos sedimentos contaminados, já não seria mais 
necessário, reduzindo esse custo diretamente, pela aquisição de um terreno externo à área 
de implantação, ou indiretamente, pela redução da área válida para as atividades portuárias 
dentro do perímetro de implantação do projeto. Da mesma forma, e por outro lado, 
beneficiaria da redução do custo por via da eliminação da necessidade de importação de 
400 000 m3 de material de enchimento. Contudo, para realizar essas poupanças, os 
sedimentos contaminados dragados deveriam ser desidratados e consolidados, de modo a 
suportar o armazenamento de até 7 camadas de contentores de cargas do pesado tráfego 
do porto. Para tal, os sedimentos teriam que ser armazenados em segurança no interior 
das unidades TenCate Geotube® colocadas nas células de desidratação. Os engenheiros 
da Allonda, em conjunto com a TenCate, realizaram mais de 100 testes de desidratação 
Geotube® (Geotube® Dewatering Tests (GDT)) com os sedimentos contaminados para 
garantir que: 

1) Os polímeros floculantes orgânicos conseguiam agregar as pequenas 
partículas sólidas em suspensão. 
2) O efluente do processo de desidratação pudesse ser armazenado e tratado 
para posteriormente ser descarregado novamente no meio hídrico. 
3) Seria atingida uma elevada percentagem de sólidos desidratados no interior 
das unidades TenCate Geotube®, que permitissem a consolidação das camadas 
de aterro. 

Concluídos todos estes testes, confirma-se que as condições necessárias à execução do 
projeto estavam reunidas e este poderia ser executado em segurança. 
 

 
Fotos da obra 

 
 

Figura 1 – Preparação das células de desidratação dedicadas às unidades Geotube® 
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Fotos da obra 
 

 
 

Figura 2 – Execução dos trabalhos de dragagem e desidratação dos sedimentos nas 
unidades Geotube® 

 

 
 

Figura 3 – Fase de consolidação das unidades Geotube® na célula de desidratação 1 
 

 
 

Figura 4 – Aplicação da camada de sobrecarga sobre as unidades Geotube® na célula de 
desidratação 1 e fase de consolidação das unidades Geotube® na célula de desidratação 2 
 

 
 

Figura 5 – Estrutura portuária executada com recurso aos sedimentos dragados, 
confinados e desidratados nas unidades Geotube® 

Dimensões 
 

208 Tubos geotêxteis TenCate Geotube® de 36,5 m perímetro X 65 m comprimento 
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Tipos de geossintéticos 
aplicados/ Funções/ 
Fabricante  

Sistema TenCate Geotube® GT 
500D 

Função:  
Separação, filtro 
desidratação, confinamento 

Fabricante: 
TenCate Geosynthetics 

 
Aspetos relevantes do 
dimensionamento 

Os Engenheiros envolvidos no projeto propuseram um dimensionamento conceptual 
conforme apresentado na Figura 6, que consistia na aplicação dumas bermas 
impermeáveis a serem instaladas à volta do perímetro do local de intervenção, à cota de 
+4,5 m, com taludes internos de 2,5 m de altura a dividir o local em duas áreas de atuação 
distintas, denominadas por células de desidratação dedicadas às unidades TenCate 
Geotube®. Nestas áreas viria a ser aplicado um material geotêxtil, com funções de 
separação e filtro, na base sobre a superfície da lama dentro das células, sobre as quais 
uma camada de gravilha de 0,5 m seria colocada a atuar como órgão de drenagem, de 
modo a conduzir o efluente das unidades Geotube® para um canal interno.  
Imediatamente em cima, seriam instaladas unidades TenCate Geotube® de grande 
dimensão (36,5 m perímetro x 65 m comprimento), desenhadas de acordo com as 
informações obtidas do software simulador TenCate Geotube® (Figura 7), produzidas a 
partir de um geotêxtil tecido de especial construção, em mono e multifilamento, de elevada 
resistência. Os 600 000 m3 de sedimentos contaminados da bacia de manobras e canal de 
entrada seriam hidraulicamente dragados e bombeados diretamente para os tubos 
geotêxtil Geotube®. Na própria linha de dragagem/bombagem, seria injetado um polímero 
orgânico com capacidade de precipitar contaminantes dissolvidos e flocular a matéria 
sólida, de modo a agregar os contaminantes às partículas sólidas em suspensão, criando 
flocos de matéria de maior dimensão. Através das portas de enchimento Geoport®, todo o 
caudal chegaria às unidades Geotube® em condições de ser separado fisicamente, onde se 
dá o confinamento de toda a matéria sólida e maioria dos contaminantes. Por outro lado, o 
efluente filtrado através dos poros das unidades Geotube®, captado pelos canais do 
perímetro da área de desidratação, era bombeado para uma estação de tratamento de 
águas, disponível no local, para um tratamento secundário, nomeadamente para a 
precipitação doutros metais pesados, decantação de sólidos, neutralização do pH e de 
uma forma controlada, voltar a ser descarregado em meio hídrico.  
Uma vez saturadas na sua totalidade, as unidades Geotube® que se encontravam dentro de 
cada uma das células de desidratação, viriam a receber uma sobrecarga superior a 
8 toneladas por m2 para acelerar o assentamento (Figura 8), cujo processo foi 
monitorizado. Atingida a estabilidade, a sobrecarga viria a ser removida e colocada na 
célula seguinte, repetindo o processo. 
Adotando o conceito apresentado na Figura 9, foi estimado que o custo efetivo do projeto 
seria reduzido entre os 20% e 30%. Isso foi suficientemente atrativo para que o dono de 
obra aceitasse financiar o teste à escala real para validar os pressupostos da variante ao 
dimensionamento conceptual inicial. 
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Aspetos relevantes do 
dimensionamento 

 
 

Figura 6 – Dimensionamento conceptual variante do Projeto Embraport 
 

 
 

Figura 7 – Simulador TenCate Geotube® 
 

 
 

Figura 8 – Secção das camadas de aterro e sobrecarga 
 

 
 

Figura 9 – Secção da plataforma de aterro que inclui as unidades TenCate Geotube® 
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Aspetos construtivos 
relevantes  
 

Realizados todos os testes ao terreno e ao modelo de projeto, a construção iniciou-se em 
2010. Em 2011, estava concluída a construção das células bem como as bermas em todo o 
seu perímetro, conforme é possível observar na Figura 1. Nessa data, o primeiro tubo geotêxtil 
TenCate Geotube® foi instalado e dado início aos trabalhos de dragagem. 
A dragagem foi realizada por uma draga equipada por uma bomba com uma cabeça de corte 
de 0,45 m e um débito de 1400 m3/h de lamas, enviadas para as unidades Geotube®.  
A cargo da empresa responsável pela conceção da solução ficaram também as operações de 
desidratação, o projeto de drenagem da água proveniente das unidades Geotube®, o sistema 
de dragagem, o sistema de preparação e injeção automático do polímero floculante bem 
como o tratamento de efluente resultante das unidades Geotube®.  
Todos os tubos geotêxteis Geotube® foram cheios em ciclos sucessivos, até uma altura 
máxima de 2,2 m que, após um período de desidratação reduzia o seu volume e, 
consequentemente, a sua altura, permitindo receber mais caudal. Considera-se a unidade 
Geotube® totalmente saturada e dada como terminada, quando a diferença entre a altura 
máxima de enchimento definida e a altura da unidade após um período mínimo de 
desidratação não é significativa, não compensando assim o envio de mais caudal para essa 
unidade. No final, cada unidade Geotube®, após o processo de consolidação (Figura 3), 
apresentava uma altura aproximada de 1,8 m, contendo 2 145 m3 de sedimentos 
desidratados. 
O efluente filtrado pelas unidades de desidratação Geotube® é drenado para uma bacia de 
retenção e posteriormente bombeado para uma bacia de tratamento de água, onde é elevado 
o pH de modo a precipitar os sólidos dissolvidos. De seguida é encaminhado para uma 
segunda bacia onde será neutralizado (pH=7) e conduzido até filtros de carvão ativado, para 
posteriormente ser descarregada no curso de água do meio ambiente.  
Uma vez atingido um valor de 65% de sólidos desidratados no interior das unidades Geotube®, 
é colocada uma camada de gravilha no topo e, de seguida, aplicada uma sobrecarga de 
8 toneladas por m2, tal como demonstram os trabalhos da Figura 4. 

 
Aspetos relevantes do 
desempenho da obra 

A dragagem e desidratação de 600 000 m3 de material contaminado foi concluída dentro das 
expectativas iniciais. Validada pelos ensaios de campo GDT (Geotube Dewatering Test – 
ensaios à escala laboratorial) que ocorreram a priori, a percentagem de sólidos removidos e a 
redução de volume que se alcançaram correlacionam com os resultados alcançados no final 
dos trabalhos. Torna-se de extrema importância a realização de ensaios aos sedimentos de 
cada projeto para uma correta avaliação e gestão de estimativas e expectativas.  
A manta de drenagem e a sobrecarga colocadas sobre os tubos geotêxteis desidratados foi 
completada e, após a colocação no local, os resultados de consistência são semelhantes aos 
obtidos no teste da secção realizados em 2008.  
O efluente proveniente da desidratação é armazenado durante e após o processo de 
desidratação. A necessária monitorização deste efluente permite a obtenção dos parâmetros 
mínimos exigidos por lei, por forma a que o efluente possa retornar aos cursos de água do 
meio ambiente.  
A redução do material necessário para o enchimento e elevação da plataforma foi conseguida 
através da dragagem dos 600 000 m3 de sedimentos contaminados retirados do canal de 
entrada e bacia de manobras, para o interior das unidades TenCate Geotube®. 

 
Recomendações/ 
Conclusões 
 

A aplicação da solução de desidratação Geotube® em projetos desta natureza permite 
concluir que: 

• O benefício do uso de material contaminado pode ser alcançado quando estes 
são armazenados em unidades Geotube®. 

• Através do uso deste tipo de tecnologia é possível reduzir substancialmente os 
valores dos projetos em menos 30%. No caso em concreto foi possível poupar 
cerca de 50 milhões de US Dólares. 

É recomendável também que:  
• Se utilizem as ferramentas (ensaios diversos) disponíveis para prever os 

resultados da solução, quer ao nível da desidratação, quer ao nível da qualidade 
do efluente. 

Por outro lado, é importante mencionar que foram desenvolvidas algumas técnicas novas, e, 
hoje em dia, é possível assegurar através de novos projetos que ocorreram nos anos 
posteriores, que parte do tratamento secundário pode ser feito por injeção química na linha de 
bombagem, a montante das unidades Geotube®, o que permite uma redução de equipamentos 
a utilizar (estrutura de uma ETA) e, consequentemente, uma redução significativa do custo de 
investimento. 
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CASO 3: PROTEÇÃO DE DUNAS E EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS USANDO 
GEOCILINDROS, OCEANO ATLÂNTICO PORTUGAL* 
 
das Neves, L., Universidade do Porto – Faculdade de Engenharia, lpneves@fe.up.pt   
Ferreira, E., Geosin International Lda, Portugal, emanuelferreira@geosin.pt 
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Localização Ofir, Fão, Esposende, Braga, Portugal 

Dono de Obra Parquexpo - Polis Litoral Norte 

Projetista Instituto de Hidráulica e Recursos Hídricos – FEUP 

Empreiteiro Alexandre Barbosa Borges, SA 

Fiscalização Consulmar – Projetistas e Consultores, Lda 

Período de construção De Junho a Julho de 2015 

 
Apresentação da obra  
 

 
O litoral português, ao longo da costa Atlântica, está sujeito a problemas sérios de erosão 
costeira. Em Ofir, concelho de Esposende, condições extremas de agitação, com 
ondulação ao largo superior a 7  m, danificam o sistema dunar existente e ameaçam 
seriamente as residências situadas imediatamente no tardoz. Os objetivos principais 
desta intervenção foram, a proteção e reforço do núcleo dunar e a consequente proteção 
das residências a norte das Torres de Ofir. 
As praias de Portugal, expostas ao Oceano Atlântico, sofrem erosão durante as 
tempestades do Outono e Inverno. A areia erodida afasta-se da praia nestes períodos, 
sendo devolvida durante a primavera e Verão. Este é um ciclo habitual que ocorre em 
todas as comunidades costeiras. Quando uma série de tempestades violentas ocorre num 
curto espaço de tempo, o perfil da costa altera-se. Isto não seria um problema se a costa 
estivesse no seu estado natural, mas a vontade humana de disfrutar da praia e do oceano 
levou à construção de infraestruturas que devem ser protegidas. 
Ao longo da costa na praia de Ofir, todas as dunas estavam erodidas de tal forma que o 
desenvolvimento urbano instalado estava em risco iminente. 
Diversas tentativas foram feitas para proteger a zona dunar, mas sem sucesso até então. 
Sacos de areia de grandes dimensões, enrocamento e estacas de madeira foram soluções 
de mitigação que não resultaram.  
Como todas as soluções anteriores falharam, a Faculadade de Engenharia da 
Universidade do Porto através do Instituto de Hidráulica e Recursos Hídricos, foi 
contactada para encontrar uma solução soft e adequada para duas áreas críticas em Ofir, 
com base nas condições locais e areia disponível. 
 

  

 
*O(s) Autor(es) garante(m) que se o material (incluindo figuras e fotografias) apresentado neste trabalho tiver sido 
previamente publicado no todo ou em parte, foi obtida autorização da editora original para reimpressão e garante(m) a 
autoria da contribuição e/ou tem pleno poder para fazer esta divulgação. Os Editores não assumem qualquer 
responsabilidade pelos conteúdos ou sugestões apresentados nestes casos de obra. 
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Fotos da obra 
 
 

 

 
Figura 1 – Instalação da tela de 
ancoragem, “scour apron” 
 

 
Figura 2 – Enchimento do mini-geotube 
contido na extremidade da tela de 
ancoragem 

 

 
Figura 3 – Sistema de bombagem 
adaptado na lança duma giratória 

 
Figura 4 – Enchimento do geocilindro 
Geotube® a partir da porta de enchimento 
Geoport® 

 

 
Figura 5 – Aspeto final do geocilindro 
após enchimento 
 

Figura 6 – Aspeto final do geocilindro 
após enchimento 

 

 
Dimensões 
 

20 unidades tubos geotêxteis (geocilindros) TenCate Geotube® com um comprimento 
individual de 30 m lineares e acabamento plano (entre geocilindros) e cónico nas 
extremidades, norte e sul, da obra, 4 m de diâmetro teórico, com altura final em cheio de 
2,4 m. Comprimento total da obra: 600 m lineares 

Tipos de geossintéticos 
aplicados/ Funções/ 
Fabricante  
 

Unidades TenCate 
Geotube® GT 1000MB 
(cor de areia) 

Função: Confinamento e 
controlo da erosão 

Fabricante/ Representante: 
TenCate Geosynthetics  
Netherlands / Geosin – 
International 
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Aspetos relevantes do 
dimensionamento  

 
 

Figura 7 – Vista aérea e alargada das condições locais em que se insere a obra 
 

 
 

Figura 8 – Secção tipo da aplicação da tela de ancoragem (“scour apron”), das unidades 
Geotube® e do perfil de praia final 

 
 
Aspetos construtivos 
relevantes  
 

  

 
Figura 9 – Trabalhos de preparação da 
plataforma 

 
Figura 10 – Detalhe da interface entre as 
duas partes da plataforma, a diferentes 
cotas 
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Aspetos construtivos 
relevantes 

A plataforma onde os geocilindros foram instalados e cheios foi projetada de uma forma 
peculiar. Foi considerada uma área dividida em duas partes, recoberta pela tela de 
ancoragem. Uma das partes com a largura dos geocilindros numa cota superior e a outra, 
1 metro abaixo. A interface das duas partes da plataforma, a diferentes cotas, foi 
executada com a forma de um “pescoço de cavalo”, conforme se pode ver na Figura 10 e 
Figura 11. 
Uma tela de ancoragem (Scour Apron), incorporando um mini-geocilindro de ancoragem, 
foi instalada paralelamente à linha de mar, do lado exposto dos geocilindros, em toda a 
sua extensão, conforme se consegue percecionar a partir da Figura 12. 

Figura 11 – Instalação da tela de 
ancoragem (“scour apron”) 

Figura 12 – Enchimento do mini-geotube 
instalado na extremidade da tela de 
ancoragem 

O acabamento plano (Flat Finish) dos geocilindros é um aspeto muito importante que 
permite um encontro perfeito entre elementos adjacentes. Este detalhe promove também 
uma altura regular. Como se pode observar nas imagens abaixo, este encontro plano vai 
dar estabilidade à areia do tardoz do sistema, reduzindo o número de pontos onde o mar 
vai causar erosão em primeiro lugar. 

Figura 13 – Detalhe do acabamento plano 
(“Flat Finish”) 

Figura 14 – Encontro entre unidades 
Geotube® com acabamento plano (“Flat 
Finish”) 

Figura 15 – Vista geral da obra após 
enchimento das unidades Geoube® 
concluído 

Figura 16 – Vista geral da obra após 
enchimento das unidades Geoube® 
concluído 
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Aspetos relevantes do 
desempenho da obra  

Dois meses após a conclusão da empreitada, ocorreu uma tempestade na zona. A 
estrutura foi testada diretamente e provou a sua funcionalidade. Nas imagens abaixo 
(Figura 17 e Figura  18) pode ser observado que a praia em frente da estrutura foi erodida 
mas o pé das dunas foi protegido pelos geocilindros e não foi afetado pela tempestade. A 
própria estrutura não foi afetada e provou o seu valor! 
  

 
Figura 17 – Aspeto geral da obra e 
desempenho após uma tempestade 

 
Figura 18 – Aspeto geral da obra e 
desempenho após uma tempestade 

Após o período crítico das tempestades, a praia foi restaurada novamente, em parte pela 
acreção de areias natural e em parte através de ações de ripagem de areia com recurso a 
equipamento mecânico. Com efeito, a estrutura foi coberta com areia e o perfil de praia 
melhorado, preparando-a para a nova época balnear.  

 
Figura 19 – Aspeto final com o perfil de praia reposto 

Em 2020, após quatro períodos de inverno agressivos e tempestades várias, as estruturas 
Geotube® mantiveram a sua funcionalidade como proteção e controlo de erosão, impondo 
uma linha limite física à costa afetada. 

 
Recomendações/ 
Conclusões 
 

Há uma lição principal a aprender com esta obra, que não foi convenientemente 
considerada em projeto. 
Em projeto foi incluído um geocompósito  de proteção, instalado posteriormente por 
questões logísticas e ligado aos elementos Geotube® por grampos metálicos helicoidais. 
No entanto, períodos longos de forte ondulação facilmente soltaram os grampos. A 
instalação deste painel de cobertura e proteção deveria ter sido feita em conjunto com a 
instalação dos geocilindros, utilizando o peso próprio da estrutura principal para a fixar, a 
partir da base. 
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6.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Os aterros de resíduos são obras de engenharia geotécnica estruturalmente 
complexas, onde coexistem materiais muito diferentes como solos, 
geossintéticos, resíduos, gases e lixiviados. São concebidos para minimizar o 
efeito poluente dos resíduos no meio ambiente, mediante a utilização de 
sistemas de confinamento (impermeabilização e drenagem) na base, nos 
taludes e na cobertura final. Estes sistemas incluem diversas camadas, com 
diferentes funções, destacando-se o papel dos geossintéticos, que têm sido 
amplamente utilizados. Pode dizer-se que são usados praticamente todos os 
tipos de geossintéticos em todas as funções identificadas (por exemplo, 
filtro, reforço, proteção, barreira, etc.). 
Neste capítulo, referem-se as diferentes funções que os geossintéticos 
podem desempenhar nos aterros de resíduos e os fatores a ter em 
consideração para um adequado dimensionamento e construção. 

6.2 O PAPEL DOS GEOSSINTÉTICOS NOS 
ATERROS DE RESÍDUOS 

Para responder às exigências de segurança técnica e ambiental nacionais e 
comunitárias, no sentido de evitar os riscos de contaminação do ar, solo, 
águas superficiais e subterrâneas, os aterros de resíduos são concebidos e 
construídos de acordo com o denominado “sistema de barreiras múltiplas”. O 
conceito de barreiras múltiplas compreende a existência de barreiras naturais 
e artificiais, que no caso de um aterro de resíduos podem incluir: 
• uma barreira natural de fundo (constituída pelo terreno natural, com

características geotécnicas e hidráulicas apropriadas) e uma barreira
artificial de fundo que garantam o isolamento dos solos envolventes,
evitando a entrada de água do exterior sobre os resíduos e contendo os
lixiviados. Estes devem posteriormente ser encaminhados para um sistema
de drenagem, integrado na barreira artificial. Eventualmente pode ser
necessário o recurso a barreiras corta–águas para impedir a migração do
lixiviado e consequente contaminação das águas subterrâneas;

• uma barreira artificial de cobertura que controle a infiltração das águas
superficiais e, consequentemente, a produção do lixiviado, devendo ainda
incluir um sistema de drenagem de lixiviados, um sistema de drenagem de
águas superficiais (com a função de controlar o escoamento de água
superficial sobre o aterro, evitar a erosão da cobertura e controlar a
drenagem superficial das áreas adjacentes) e um sistema de drenagem de
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gás (produzido pela decomposição da matéria orgânica), desde que a 
quantidade de matéria orgânica o justifique. 

 
Os geossintéticos mais utilizados em aterros de resíduos são os indicados na 
Figura 6.1, sendo de destacar os seguintes: 
• os geotêxteis, que têm um largo espetro de aplicações em camadas de 

drenagem, filtração, separação e de proteção de geomembranas (contra o 
punçoamento, erosão, etc.); 

• as geogrelhas, empregues para reforçar solos moles e aumentar a 
capacidade de suporte em taludes inclinados; 

• os geossintéticos bentoníticos (compostos por uma sanduíche de bentonite 
entre duas camadas de geotêxteis e/ou geomembranas), usados tanto na 
impermeabilização de fundo como de cobertura e muitas vezes associados a 
reforçar a impermeabilização de geomembranas e a sua proteção; 

• as geomembranas, que dada a sua estanqueidade, são utilizadas tanto na 
impermeabilização do fundo, como na cobertura; 

• as georredes e os geocompósitos drenantes, que para além de serem 
aplicados nos sistemas de deteção de fugas, substituem cada vez mais os 
materiais minerais nas camadas de drenagem de água e lixiviado, devido à 
sua alta transmissividade, pequena espessura e fácil/rápida instalação. 

 

 
Figura 6.1 – Aplicações de geossintéticos 
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Os geossintéticos, como todos os materiais usados em engenharia, apesar 
de muitas vantagens relativamente aos materiais naturais, têm também 
algumas limitações, sendo indispensável conhecê-las e assegurar-se de que 
foram tidas em consideração, não só no projeto, como durante a sua 
instalação em obra, de modo a desempenharem adequadamente as suas 
funções. 
De referir que, uma das especificidades inerentes à utilização de 
geossintéticos em aterros de resíduos é a dificuldade de intervenção no 
confinamento basal, durante e, sobretudo, após a fase exploração do aterro. 
Outro aspeto, também, a ter em consideração é a duração de serviço deste 
tipo de obra. 

6.3 ASPETOS RELEVANTES NO 
DIMENSIONAMENTO DOS 
GEOSSINTÉTICOS 

A diversidade de materiais geossintéticos aplicados, e as funções que 
desempenham no sistema de confinamento dos aterros de resíduos, 
impossibilitam que se apresente aqui o dimensionamento dos sistemas em 
que intervêm, mas pode encontrar-se em manuais específicos, como, por 
exemplo, Shukla & Yin (2006) e Koerner (2012). Contudo serão, 
seguidamente, focados os aspetos mais relevantes do dimensionamento e a 
metodologia a seguir para a definição das características a ter em conta para 
os geossintéticos, consoante a sua função e localização.  
Para desempenhar as funções referidas no item anterior, os geossintéticos 
devem apresentar determinadas características (propriedades) (Quadro 6.1), 
consideradas determinantes relativamente às solicitações a que ficam 
sujeitos.  
No caso particular dos aterros de resíduos, as solicitações (Quadro 6.2) a que 
os geossintéticos são sujeitos estão ligadas, sobretudo, a agressões 
químicas e biológicas (lixiviados no fundo, biogás na cobertura), a ações 
mecânicas (durante o período de instalação e exploração) de natureza 
estática (punçoamento no fundo e nos taludes, peso dos resíduos, forças 
hidrostáticas devido ao lixiviado) ou dinâmica (queda de objetos, gelo, vento, 
etc.). Também não se devem descurar as ações sísmicas.  
É, ainda, importante ter em consideração os efeitos das seguintes ações que 
podem ocorrer: assentamentos do fundo e da cobertura, os deslizamentos 
nos taludes, o calor, os raios ultravioleta (UV), os poluentes da água, o ataque 
por microrganismos, o crescimento da vegetação e a fauna. 
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Quadro 6.1 – Propriedades importantes nas diferentes funções dos 
geossintéticos (adaptado de CFG, 1995) 

Tipo de 
geossintético  Geotêxteis e produtos relacionados Geomembranas e 

produtos relacionados 

Funções Filtro Reforço Dreno Proteção Barreira 

Exigências 
funcionais 

dimensão dos 
poros (N) 

permissividade (A) 
flexibilidade (A) 

resistência à 
tração, 

deformação (N) 
atrito (A) 

fluência (A) 

Transmissivi- 
dade (N) 

fluência (N) 

punçoamento 
estático e 
perfuração 

dinâmica (N) 
espessura (N) 

espessura (N) 
permeabilidade a 

fluidos (N) 
resistência ao 

rebentamento (N) 
atrito (N) 

resistência à tração, dos 
painéis e das uniões (N) 

expansibilidade e 
capacidade de 

autocicatrização (A)* 
 

Exigências 
ligadas à 

colocação 
em obra 

resistência à tração, 
dos painéis e das 

uniões (N) 
perfuração 

dinâmica (A) 
danos durante a 
construção (N) 

resistência à 
tração (N) 
perfuração 

dinâmica (N) 
danos durante a  
construção (N) 

resistência à 
tração (N) 

danos durante a 
construção (N) 

resistência à 
tração (N) 
perfuração 

dinâmica (A) 
danos durante a 
construção (N) 

resistência à tração (N) 
perfuração dinâmica (A) 

danos durante a 
construção (N) 
estabilidade a 
temperaturas 
elevadas (N) 

Exigências 
ligadas à 

durabilidade 

estabilidade do 
filtro a  

longo prazo (A) 
resistência ao 
punçoamento 

estático (A) 
resistência 
química (A) 

resistência à 
oxidação 

térmica (A) 

resistência 
química (A) 

resistência à 
oxidação 

térmica (A) 

colmatação 
biológica (A) 
resistência 
química (A) 

resistência à 
oxidação 

térmica (A) 

 
resistência ao 

punçoamento a 
longo prazo (A) 

resistência 
química (A) 

resistência à 
oxidação  

térmica (A) 

resistência química (A) 
resistência a tração (A) 

punçoamento 
estático (N) (A) 

teor e dispersão do 
negro de carbono 

resistência ao corte e 
sensibilidade a ciclos de 

gelo/degelo (A)* 
 

 
(N) - necessária; (A) - aplicável 
*- só para geossintéticos bentoníticos 
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Quadro 6.2 – Solicitações nos sistemas de confinamento com 
geossintéticos (CFG, 1995) 

Solicitações Base Taludes 
Cobertura 

inclinação<5% inclinação>5% 

Química/Biológica XXX XX XX XX 

Mecânica     

Assentamentos diferenciais:     

a curto prazo X X   

a longo prazo XX XX XXX XX 

Deslizamentos X XXX  XX 

Punçoamentos     

a curto prazo XXX XXX   

a longo prazo XXX XX XX XX 

Peso do resíduo XX XX   

Carga hidráulica XX    

Altas temperaturas XX XX   

Gelo/Degelo X XX XX XX 

Ultra-Violetas X XX X X 

Sub-pressões (fluidos) X XX XX XX 

Vandalismo, roedores X X XX XX 

Vegetação   XX XX 
 
Curto prazo < 6 meses   longo prazo > 6 meses  
X=baixa XX=média  XXX=alta 

 

 

Os aspetos a ter em consideração no dimensionamento de um sistema de 
confinamento com geossintéticos são (CFG, 1995): 
• estabilidade interna e externa do maciço de resíduos (rotura nos resíduos 

ou na interface dos diferentes elementos do sistema de confinamento) e 
assentamentos diferenciais à superfície; 

• estabilidade global dos taludes (rotura nos resíduos e na interface dos 
diferentes elementos do sistema de confinamento); 

• atrito e esforços ligados ao deslizamento nos taludes; 
• dimensão das valas de ancoragem; 
• filtração dos materiais granulares e dos resíduos por geotêxteis; 
• capacidade de drenagem do sistema de drenagem sob a tensão máxima; 
• assentamentos das camadas subjacentes à geomembrana e 

deformações admissíveis do sistema de confinamento. 
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6.3.1 ASPETOS RELEVANTES NO 
DIMENSIONAMENTO DAS 
GEOMEMBRANAS 

 
No dimensionamento de uma geomembrana a utilizar em aterros de resíduos 
é essencial compreender a sua interação com os resíduos e garantir que tem 
as propriedades adequadas para resistir às tensões/deslocamentos que lhe 
são impostas a curto prazo (durante a construção) e a longo prazo (devido à 
ao peso dos resíduos e forças hidrostáticas devido ao lixiviado), mas é 
importante também perceber que não são supostas contribuir para qualquer 
função estrutural ou mecânica no aterro. Assim, no seu dimensionamento 
deve-se tentar minimizar as tensões/deslocamentos sobre ela. 
Os aspetos mais importantes a ter em consideração no dimensionamento 
das geomembranas são, essencialmente: 
• espessura da geomembrana para evitar a sua rotura ou deformação 

excessiva; 
• características mecânicas para melhorar/evitar o rasgamento da 

geomembrana; 
• características das camadas sobre e subjacente da geomembrana para 

evitar o seu punçoamento (devido quer a materiais quer a equipamentos); 
• carga hidráulica sobre a geomembrana; 
• atrito nas interfaces geomembrana/outros geossintéticos ou 

geomembrana/solo, para se garantir a estabilidade dos taludes. 
 

Normalmente para o dimensionamento da geomembrana é essencial o 
conhecimento de: 
• potenciais assentamentos diferenciais do solo de fundação;  
• dimensão das valas de ancoragem; 
• estabilidade de taludes; 
• tensões devido à compactação dos materiais sobrejacentes; 
• tensões devido aos sismos. 
 
Destes os que são específicos das geomembranas e, por isso, menos 
conhecidos prendem-se com o dimensionamento das valas de ancoragem e 
com a estabilidade de taludes, dado os baixos valores do atrito na interface 
com as geomembranas (Quadro 6.3). 
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Quadro 6.3 – Ângulos de atrito nas interfaces com as geomembranas 
(adaptado de Bhatia, 2008) 

Geomembranas 
(ensaiadas a 10% da deformação) 

Ângulos de atrito nas interfaces (o) 

areia fina areia siltosa argila siltosa geotêxtil não tecido 

PVC lisa (0,75 mm) 35 26 21 22 

PVC texturada (0,75 mm) 35 21 26 20 

PEAD lisa (1,5 mm) 21 18 17 14 

PEAD texturada (1,5 mm) 37 34 42 17 

 
O cálculo de um adequado atrito na interface com a geomembrana 
pressupõe a avaliação dos seguintes itens: 
• capacidade da geomembrana suportar o seu peso próprio nos taludes; 
• capacidade da geomembrana resistir ao seu arrastamento durante e 

depois da instalação dos resíduos; 
• adequada configuração da vala de ancoragem; 
• estabilidade do solo de cobertura sobre a geomembrana; 
• estabilidade de outros geossintéticos (geotêxteis e georredes) sobre e sob 

a geomembrana. 
 

No que se refere à estabilidade dos taludes, o conhecimento do atrito nessas 
interfaces é de extrema importância. Se não existirem dados disponíveis, há 
que realizar ensaios de corte direto para os obter. Muitas vezes usam-se 
geomembranas texturadas para permitir a execução de taludes mais 
inclinados, de modo a aumentar a capacidade de armazenamento dos 
resíduos. A importância deste aspeto no dimensionamento está bem patente 
nos vários casos de rotura referidos na bibliografia, como por exemplo o do 
aterro de resíduos de Kettleman Hills, em 1988 (Scheirs, 2009). 
No dimensionamento das valas de ancoragem deve ter-se presente que se a 
resistência à tração da geomembrana for inadvertidamente atingida esta 
pode romper. Por esta razão, os cálculos devem ser realizados de modo a 
permitir que a geomembrana escorregue, evitando assim a rotura. Para 
ajudar a reduzir tensões desnecessárias na geomembrana é aconselhável 
evitar o uso de uniões (soldaduras) horizontais. 
O regulamento alemão para o dimensionamento e construção de aterros de 
resíduos é um dos mais exigentes. No Quadro 6.4 resumem-se os requisitos 
mínimos para as geomembranas indicados nesse regulamento e as razões 
para os indicar. 
 
  



 
 
 
 
 

 

147 6 . Aterros de Resíduos 

Quadro 6.4 – Requisitos mínimos para as geomembranas empregues em 
aterros de resíduos (adaptado de Scheirs, 2009) 

Requisitos para as geomembranas Justificação 

Só são permitidas geomembranas de PEAD Ampla resistência química e histórico comprovado dessa 
manutenção a longo prazo 

Espessura mínima de 2 mm Espessuras inferiores são mais suscetíveis a danos, 
especialmente danos na instalação 

Colocação obrigatória de uma camada de argila 
compactada sob a geomembrana 

Para garantir o mínimo de problemas de subsidências e 
irregularidades 

Colocação obrigatória de uma camada de 
proteção sobre a geomembrana 

Para garantir que não mais do que 0,25% de deformação (carga 
pontual) é imposta à geomembrana subjacente 

Colocação obrigatória de uma camada de 
drenagem mineral acima da geomembrana, com 

partículas arredondadas (16/32 mm de 
diâmetro) 

Para garantir que o material drenante não vai punçoar a 
geomembrana, é importante que as partículas não sejam 

angulosas 

Contacto total entre a geomembrana e a argila 
compactada subjacente 

Para garantir o contato absoluto entre a geomembrana e a 
camada subjacente 

As uniões da geomembrana são efetuadas 
segundo regras rigorosas de operação 

Para garantir que temperaturas ambientais muito baixas / altas, 
humidade, sujidade e outros fatores possam afetar negativamente 

o desempenho das uniões 

 
Propriedades das geomembranas e seus valores mínimos 
 

No dimensionamento da geomembrana, é importante conhecer quais as 
propriedades determinantes para a função que vai desempenhar, mas 
também para poder “sobreviver” à fase de instalação em obra. No caso dos 
aterros de resíduos estas propriedades são: espessura (EN 1849-2), 
comportamento à tração (EN 12311-2), resistência ao punçoamento 
(EN ISO 12236/ NF P 84 507), suscetibilidade à rotura por fissuração (stress 
cracking) (EN 14576), resistência à oxidação (EN 14575) e resistência 
química (USEPA Test Method 9090/ EN 14414). 
 
Espessura  
 
As geomembranas têm habitualmente espessuras que variam entre 0,5 mm e 
3 mm. Em aterros de resíduos, a espessura mínima deve ser de 0,75 mm, 
exceto para geomembranas de PEAD que devem ter uma espessura mínima 
de 1,5 mm, de modo a assegurar que conseguem suportar as solicitações 
durante a fase de instalação e de exploração (peso dos resíduos) e que 
permitem a realização de uniões adequadas dos painéis.  
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Comportamento à tração 
 
A resistência à tração da geomembrana e a sua capacidade de se deformar 
sob tensão são essenciais para resistir às solicitações/assentamentos 
durante a fase de construção e exploração, no fundo e taludes. 
 
Resistência ao punçoamento  
 
A resistência ao punçoamento também é importante pois as geomembranas 
são frequentemente colocadas acima ou abaixo de materiais que podem ter 
angulosidades, por exemplo os materiais da camada drenante.  
 
Resistência à fissuração (stress cracking) 
 
Fatores ambientais podem causar fissuras em certo tipo de geomembranas, 
mesmo que estas estejam sujeitas a tensões inferiores à sua tensão de 
cedência. Nos aterros de resíduos essas fissuras iniciam-se normalmente 
junto à zona de união dos painéis. Os fatores que podem potenciar esse 
fenómeno são: a temperatura (e o seu gradiente), agentes químicos, oxidação 
por ação da radiação UV e fadiga da geomembrana.   
A alta cristalinidade que confere às geomembranas de PEAD uma alta 
resistência química é também responsável pela sua suscetibilidade à 
fissuração (stress cracking). Mas não é apenas o tipo de resina de PEAD que 
propicia o aparecimento deste tipo de fissuras. Por exemplo em 
geomembranas de PEBD, que em princípio não seriam suscetíveis a este tipo 
de fenómeno (pela sua mais baixa cristalinidade), podem sofrer este tipo de 
fissuras, devido por exemplo à recristalização. 
 
Resistência à oxidação  
 
A resistência à oxidação por ação da radiação UV é também um fator a 
considerar no dimensionamento das geomembranas, especialmente quando 
ficam expostas durante longos períodos. A adição de negro de carbono pode 
melhorar o seu desempenho relativamente à exposição solar.  
 
Resistência química 
 
A resistência química a lixiviados é também uma propriedade considerada 
crítica pois o objetivo principal de uma geomembrana é impedir que os 
contaminantes a atravessem. 
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À exceção das três últimas propriedades, por dependerem de fatores 
externos, apresentam-se no Quadro 6.5 os valores indicativos mínimos das 
propriedades (mecânicas) acima referidas para diferentes espessuras de 
geomembranas. A adequação entre essas propriedades e o projeto cabe 
obviamente ao projetista. 
 
Quadro 6.5 – Valores mínimos de propriedades mecânicas de diferentes 
geomembranas (adaptado de CFG, 2017) 

Tipo de geomembrana Espessura 
(EN 1849-2) 

Resistência à tração 
(EN12311-2) 

Resistência ao punçoamento 
(NF P 84 507) 

PEAD 
(polietileno de alta 

densidade) 

1,5 a 2,0 mm 23 kN/m 470 N 

2,0 a 2,9 mm 30 kN/m 600 N 

³ 2,5 mm 38 kN/m 800 N 

PVC 
(policloreto de vinilo) 

1,0 a1,2 mm 13 kN/m 220 N 

1,5 a 1,8 mm 19 kN/m 330 N 

³ 2,0 mm 35 kN/m 440 N 

MEPD 
(polímero de etileno 

propileno dieno) 

1,0 a1,2 mm 5 kN/m 115 N 

1,2 a 1,5 mm 6 kN/m 130 N 

³ 1,5 mm 6,5 kN/m 150 N 

 
Tipos de geomembranas a usar 
 

Nos últimos anos, tem havido uma tendência para o uso de geomembranas 
de PEAD para o confinamento basal e dos taludes dos aterros de resíduos. 
Essa preferência prende-se com a sua alta resistência química, mas também 
com a ampla experiência da sua utilização em aterros nos Estados Unidos da 
América e na Europa. Mas dado que o uso de geomembranas de PEAD 
também apresenta algumas desvantagens, em particular o potencial de 
expansão térmica e a suscetibilidade à fissuração (stress cracking), que 
podem reduzir a flexibilidade a longo prazo e o comportamento à tração, deve 
equacionar-se a utilização de outros tipos de geomembranas que consigam 
combinar alta resistência química, resistência mecânica, flexibilidade, 
estabilidade a altas/baixas temperatura e robustez. 
No Quadro 6.6 indicam-se as vantagens e desvantagens de diferentes tipos 
de geomembranas. 
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Quadro 6.6 – Vantagens e desvantagens de diferentes tipos de 
geomembranas (adaptado de Scheirs, 2009 e Bureau of Reclamation, 2018) 

Tipo de geomembrana Vantagens Desvantagens 

PEAD 
(polietileno de alta 

densidade) 

Muito boa resistência química 
Alta resistência aos UV 

Boa resistência das uniões 
Mantem as propriedades a baixas 

temperaturas 

Suscetibilidade à fissuração (stress 
cracking) 

Elevado grau de expansibilidade térmica 
Baixa resistência ao punçoamento 

Baixa deformação multiaxial 

PBD 
(polietileno de baixa 

densidade) 

Melhor flexibilidade que o PEAD 
Mais fácil colocação que o PEAD 

Boa deformação multiaxial 

Resistência aos UV inferior ao PEAD 
Resistência química inferior ao PEAD 

PVC 
(policloreto de vinilo) 

Boa flexibilidade a diferentes temperaturas 
Boa trabalhabilidade e facilidade de 

colocação 
Facilidade de realização das uniões 

A maior parte das uniões pode ser efetuada 
em fábrica 

Baixa resistência aos raios UV e ao 
ozono (a menos que sejam 
especialmente formulados) 
Baixa resistência ao clima 

Baixo desempenho a altas e baixas 
temperaturas 

MEPD 
(polímero de etileno 

propileno dieno) 

Excelente flexibilidade 
Boa resistência aos raios UV e ao ozono 

Alta resistência mecânica 
Bom desempenho a baixas temperaturas 

Baixa resistência aos óleos, 
hidrocarbonetos e solventes 
Baixa qualidade das uniões 

PECS 
(polietileno clorosulfunado) 

Elevada resistência aos raios UV e ao ozono 
Bom desempenho a baixas temperaturas 

Boa resistência a químicos, ácidos e óleos 

Só suporta uniões por termofusão no 
estado novo 

Difícil de reparar uma vez colocada, 
devido à vulcanização 

 

6.3.2 ASPETOS RELEVANTES NO 
DIMENSIONAMENTO DOS 
GEOSSINTÉTICOS BENTONÍTICOS 

 
No dimensionamento dos geossintéticos bentoníticos, é importante ter em 
consideração a interação/compatibilidade química com os resíduos (por 
exemplo o cálcio pode ter um efeito adverso no geossintético bentonítico, 
levando a uma perda da sua integridade) e o conhecimento das propriedades 
determinantes para poder desempenhar a sua função de limitar a passagem 
de líquidos e gases. O fluxo destes é influenciado pela presença de uma 
geomembrana diretamente em contacto com o geossintéticos bentonítico, 
pela carga hidráulica e pelas solicitações mecânicas durante a construção e 
exploração do aterro. A importância dessas propriedades depende da sua 
localização no aterro: no fundo, taludes ou cobertura (Quadro 6.7, em que 
1=fraca, 2=média ou 3=elevada). 
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Quadro 6.7 – Importância das propriedades dos geossintéticos bentoníticos 
consoante a sua localização no aterro de resíduos (adaptado de CFG, 2011) 
Localização do 
geossintético 
bentonítico no 

aterro 

Propriedades hidráulicas Propriedades mecânicas Durabilidade 
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Fundo 3 3 0 0 3 3 3 3 1 1 1 1 12 13 3 

Taludes 3 1 0 0 2 2 3 3 3 2 31 31 12 14 3 

Cobertura  

inclinação£ 5% 3 3 3 3 0 0 2 3 25 3 1 1 3 3 3 

Inclinação> 5% 3 3 3 3 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
 

1 característica importante para o cálculo da estabilidade dos resíduos (durante e após exploração) 
2 nem sempre aplicável, depende do projeto 
3 o fundo é sistematicamente recoberto pela camada sobrejacente à de impermeabilização 
4 aplica-se normalmente na fase de construção e exploração 
5 ligado à passagem de equipamentos 

 
Deve ter-se em atenção que: 
• os geossintéticos bentoníticos só asseguram a sua função de barreira 

(estanqueidade) após hidratação e colocação sob pressão; 
• os geossintéticos bentoníticos não têm função de reforço, pelo que o seu 

dimensionamento tem de ser feito de forma a não se desenvolverem 
esforços de corte (a bentonite tem uma baixa resistência ao corte quando 
hidratada) e de tração importantes durante o tempo de serviço; 

• existem vários tipos de geossintéticos bentoníticos com diferentes tipos 
de bentonite (sódicas, cálcicas e cálcicas ativadas), que sendo diferentes, 
também o seu desempenho em termos de permeabilidade aos fluidos não 
é idêntico. O mesmo acontece com os geotêxteis (tecidos ou não tecidos) 
e tipos de polímero (normalmente polipropileno e poliéster) usados. 
Também o tipo de ligação destes componentes influencia o seu 
desempenho.  

 
Os aspetos a ter em consideração no dimensionamento dos geossintéticos 
bentoníticos para a função de barreira são essencialmente: 
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• fissuras devido à dessecação; 
• deformação devido ao assentamento dos resíduos; 
• resistência ao fluxo de gás; 
• estabilidade dos taludes; 
• penetração por raízes. 

 
No Quadro 6.8 estão indicadas as propriedades dos geossintéticos 
bentoníticos importantes para a função de barreira, para garantir a 
durabilidade e para a instalação em obra. 
 
Quadro 6.8 – Propriedades dos geossintéticos bentoníticos na função de 
barreira, para a durabilidade e para a instalação em obra (adaptado de CFG, 
2011) 

Geossintéticos bentoníticos Propriedades 

Função de barreira 

Retração (A) 
Autocicatrização (A) 

Massa por unidade de área da bentonite (N) 
Massa por unidade de área do geossintético bentonítico (N) 

Espessura (N) 
Fluxo sob pressão (N) 

Expansão sob pressão (N) 
Resistência ao corte interna (A)* 

Tração (A)* 
Resistência à fissuração (stress cracking) (A) 

 
 

Durabilidade 
Resistência ao corte interna (A) 

Tração (N) 
Resistência química, biológica e climática (A) 

Instalação em obra 

Tração (N) 
Danos durante a colocação em obra (N) 

Resistência ao corte interna (A) 
Perfuração dinâmica (A) 

 
(A) aplicável, (N) necessária 
*em talude  

 
 

Os diferentes tipos de geossintéticos bentoníticos e suas características 
 

Os geossintéticos bentoníticos são compostos por uma camada de 
bentonite, que pode ser sódica, cálcica ou cálcica ativada, “ligada” em ambos 
os lados por um geotêxtil, que pode ser tecido ou não tecido. Existem 
diferentes tipos de ligação como indicado na Figura 6.2. 
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Figura 6.2 – Diferentes tipos de geossintéticos bentoníticos (adaptado de CFG, 2011) 

 
Ainda existem outros tipos de geossintéticos bentoníticos que são 
recobertos por película impermeável (com espessura inferior a 1 mm) ligada 
a um dos geotêxteis.  
A bentonite constitui a barreira hidráulica e são as suas propriedades 
expansivas que lhe conferem as qualidades de impermeabilização. Quando a 
bentonite se hidrata e expande, o caminho percorrido pela água através da 
sua espessura torna-se difícil. Para pressões de 20 a 100 kPa a expansão 
varia de 5 a 1%, para as bentonites cálcicas, e de 40 a 20%, para as bentonites 
sódicas (Egloffstein, 1995). Quando se usam geossintéticos bentoníticos 
com bentonites sódicas deve-se evitar pô-los em contacto com materiais 
granulares calcários, para que com a passagem de líquidos a estrutura da 
bentonite não se modifique e consequentemente a sua permeabilidade.  
O tipo de geossintéticos usado é importante, por exemplo em taludes não se 
aconselha a utilização de geotêxteis tecidos. Também a migração da 
bentonite (e consequentemente a sua durabilidade) está normalmente 
associada aos geotêxteis tecidos (massas por unidade de área de 110 g/m²), 
mas também se pode observar em geotêxteis não tecidos com massa por 
unidade de área inferior a 220 g/m2. Estes valores da massa por unidade de 
área podem também ser considerados os valores mínimos para aplicações 
em que seja importante garantir uma resistência ao corte interna (Hehner & 
von Maubeug, 2006).  
 



154 6 . Aterros de Resíduos 

6.4 ASPETOS RELEVANTES NA 
INSTALAÇÃO EM OBRA DOS 
GEOSSINTÉTICOS 

A aplicação de geossintéticos em aterros de resíduos tem inúmeras 
vantagens relativamente aos materiais minerais, não só por permitirem 
aumentar a capacidade de armazenamento de resíduos, mas também por 
serem mais homogéneos e de mais rápida e fácil instalação. No entanto, a 
experiência tem demonstrado que o seu desempenho é muito influenciado 
pelo modo de instalação, sendo particularmente sensíveis a danos 
mecânicos, verificando-se estes sobretudo durante a fase de construção. 
Assim, um dimensionamento adequado dos geossintéticos a utilizar em 
aterros de resíduos, não garante por si só que estes consigam ter um bom 
desempenho durante a sua vida útil, a não ser que as operações de 
construção do aterro sejam também efetuadas adequadamente, 
particularmente no que se refere à instalação de geomembranas, pois 
qualquer dano físico pode comprometer a sua função (barreira) de garantir o 
isolamento dos solos envolventes, evitando a entrada de água do exterior 
sobre os resíduos e minimizando a fuga dos lixiviados. 

6.4.1 ASPETOS RELEVANTES NA 
INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANAS 

A instalação da geomembrana em obra abrange um conjunto de atividades, 
sendo de destacar as seguintes: preparação das camadas subjacentes 
(incluindo a preparação da zona das ancoragens); receção das 
geomembranas; realização do plano de instalação das geomembranas; 
transporte, manuseamento e armazenamento das geomembranas; colocação 
dos painéis; união dos painéis (soldaduras); uniões às tubagens; realização 
das valas de ancoragem, ensaios de controlo de qualidade das uniões dos 
painéis (em termos de estanqueidade e de resistência mecânica); operações 
de reparação de eventuais danos e, por fim, colocação da camada de solo de 
cobertura. 
Para que estas atividades sejam efetuadas de forma adequada, as instruções 
para a instalação devem ser seguidas conforme as indicações de projeto, 
nomeadamente no que se refere à definição dos seguintes aspetos 
(adaptado de Scheirs, 2009 e IGS, 2018): 
• características da superfície de apoio;
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• deformação admissível em condições de serviço; 
• modo de disposição dos rolos (taludes e fundo); 
• dimensões, características e localização das valas de ancoragem, bem 

como as características do material de preenchimento; 
• temperaturas (dos painéis de geomembrana) para as quais é permitido a 

união dos painéis de geomembrana; 
• interdições à circulação de equipamentos sobre a geomembrana; 
• carregamento provisório (tipo de materiais e cargas recomendados) para 

evitar o deslocamento pela ação do vento; 
• ações corretivas a implementar em caso de danos; 
• largura de sobreposição dos painéis; 
• métodos a usar para proceder à união dos painéis (soldaduras) de 

geomembrana; 
• intervalo de temperaturas em que é permitido proceder à instalação e à 

união da dos painéis de geomembrana; 
• requisitos mínimos de limpeza das zonas de união, para não haver perda 

de resistência ou estanqueidade; 
• uniões múltiplas admissíveis (geralmente, inadmissível a união de mais do 

que três painéis); 
• modo de execução das uniões dos painéis de geomembrana e as 

tubagens; 
• condições (excecionais) em que é permitido refazer as uniões; 
• metodologia de rebarbação; 
• ensaios de controlo e de garantia de qualidade das uniões, em termos de 

resistência e de estanqueidade, e correspondentes normas de ensaio; 
• critérios de aceitação da qualidade das uniões com base nos resultados 

dos ensaios de controlo e de qualidade das mesmas; 
• metodologia a adotar caso os resultados dos ensaios de controlo e de 

garantia de qualidade não cumprirem os critérios de aceitação definidos; 
• modo de execução de remendos; 
• modo de colocação das camadas sobrejacentes e características 

requeridas para os materiais. 
 
Deve, ainda, estar prevista a supervisão da obra por pessoal adequadamente 
qualificado e experiente, responsável por verificar se a construção está em 
conformidade com o projeto e todos os outros documentos do contrato. O 
nível de supervisão, monitorização e ensaios deve ser implementado de 
acordo com o especificado num Plano de Garantia de Qualidade de 
Construção (Plano de GQC). 
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É hoje amplamente reconhecido que a garantia de qualidade da construção 
(GQC) e o controlo de qualidade da construção (CQC) são determinantes para 
a qualidade do desempenho dos aterros de resíduos e particularmente do 
desempenho dos geossintéticos utilizados nessas obras. Muitos autores, 
entre eles Rollin et al. (2002) e Bouazza et al. (2002), referem que muitos dos 
erros/danos de construção são evitados, ou pelo menos minimizados, nos 
aterros em que é implementado um adequado Plano de GCQ. Sobretudo no 
que se refere aos geossintéticos e em particular às geomembranas, a GCQ é 
particularmente importante, como já foi referido, dada a suscetibilidade 
destes materiais a danos físicos, o que, repercutindo-se no seu desempenho, 
pode ter consequências graves, nomeadamente na fuga de lixiviados ou 
biogás, com impactos ambientais de contaminação do ar, solo, água 
superficial e subterrânea, de solução difícil e dispendiosa. 
Assim dada a importância da garantia de qualidade de desempenho dos 
aterros de resíduos, particularmente no que respeita à instalação dos 
geossintéticos, julgou-se importante dedicar um capítulo à garantia de 
qualidade de construção, com a apresentação de um Plano de GQC (Capítulo 
9) , incluindo as principais atividades de garantia de qualidade de construção 
para os geossintéticos, com particular destaque para as geomembranas 
(pelas razões já mencionadas), onde este assunto será amplamente 
desenvolvido. 
 

6.4.2 PRINCIPAIS DEFEITOS NAS 
GEOMEMBRANAS E SUAS CAUSAS 

 
Os danos existentes nas geomembranas podem ocorrer por deficiente 
fabrico ou resultarem das atividades de construção ou exploração do aterro. 
No Quadro 6.9 mostram-se os tipos de danos mais comuns que a 
geomembrana pode sofrer durante a fase de fabrico, durante a construção e 
exploração do aterro, bem como as possíveis causas.  
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Quadro 6.9 – Geomembranas: tipos de danos e possíveis causas (adaptado 
de McQuade & Needham, 1999) 

tipo de operação tipo de dano causas/ comentários 

fabrico 

pequenos orifícios, variação 
de espessura, baixa 
resistência à fissuração 
(stress cracking) 

resina de má qualidade (pouco comum se 
existir controlo de qualidade de fabrico 
adequado) 

co
ns

tru
çã

o 

transporte sulcos, cortes, rasgos, furos, 
roturas  

equipamento de transporte, carga e descarga e 
locais de armazenamento inadequados  

instalação sulcos, cortes, orifícios, 
rasgos 

arrastamento dos rolos, rebarbação descuidada 
dos painéis, superfície subjacente inadequada, 
utilização menos própria de equipamentos 
sobre os painéis, vento, rugas, dobras  

uniões cortes, sobreaquecimento, 
incisões, descolagem, rugas 

rebarbação descuidada dos bordos, velocidade 
e temperatura de uniões inadequadas, 
excessiva pressão dos rolos da máquina, zona 
de soldadura suja ou molhada  

colocação da 
camada 
drenante 

sobrejacente  

rasgos, cortes, sulcos, 
orifícios, tensões na 
geomembrana 

insuficiente proteção da geomembrana, ação 
dos equipamentos de movimentação de terras, 
contração da geomembrana devido a redução 
da temperatura, inadequada espessura mínima 
da 1ª camada de material drenante, ou 
dimensões inadequadas das partículas  

exploração 
orifícios, rasgos, sulcos, 
roturas 

punçoamento devido à deposição de resíduos, 
rotura das uniões de baixa resistência, tensões 
causadas por assentamento dos resíduos ou 
assentamentos diferenciais na base  

 
Inúmeros autores têm efetuado estudos com o objetivo de verificar o tipo, 
localização, dimensão, frequência e causa dos orifícios nas geomembranas, 
nomeadamente Laine & Darilek (1993), Colucci & Lavagnolo (1995), Nosko et 
al. (1996), McQuade & Needham (1999), Nosko & Touze-Foltz (2000), entre 
outros. No Quadro 6.10 estão resumidos esses resultados, podendo concluir-
se que destes, 73% foram danos de construção causados durante a 
instalação da camada sobrejacente à geomembrana e 3% foram danos 
causados durante a exploração do aterro. É interessante notar que apenas 
24% dos danos encontrados foram causados durante a instalação da 
geomembrana (incluindo a realização das uniões). Os problemas com as 
uniões foram principalmente em uniões por extrusão, defeituosas, em “T”, ou 
em torno de penetrações e cantos.   
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Quadro 6.10 – Geomembranas: percentagem de danos e possíveis causas 
(Nosko et al., 1996) 

 
% de 
dano causa do dano 

% parcial do 
dano 

Q
ua

nd
o 

o 
da

no
 o

co
rr

e 
 

instalação da 
geomembrana 24 

Extrusões, juntas em T e Y 61 

fusão (sobreaquecimento) 18 

punçoamento por fragmentos rochosos 17 

cortes 4 

colocação da 
camada 

sobrejacente à 
geomembrana 

73 

punçoamento por fragmentos rochosos 68 

equipamento pesado 16 

utensílio de medir a espessura 16 

pós-construção e 
ensaios 

3 

equipamento pesado 67 

construção 31 

tempo, etc. 2 

O
nd

e 
o 

da
no

 o
co

rr
e 

 

fundo 78 
fragmentos rochosos 87 

equipamento pesado 13 

cantos 9 

fragmentos rochosos 59 

equipamento pesado 19 

uniões 22 

sob os tubos 4 

fragmentos rochosos 30 

uniões 27 

equipamento pesado 14 

trabalhadores 15 

cortes 14 

penetrações de 
tubos 

2 

uniões 91 

trabalhadores 8 

cortes 1 

transporte, 
armazenamento 

7 

equipamento pesado 43 

fragmentos rochosos 21 

trabalhadores 19 

uniões 17 
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6.4.3 RECOMENDAÇÕES PARA MINORAR 
OS DANOS NAS GEOMEMBRANAS 

 
Viu-se que os danos nas geomembranas podem ocorrer por as atividades de 
fabrico, dimensionamento, construção e exploração não serem as 
adequadas. No Quadro 6.11 resumem-se as recomendações a ter em 
consideração para minorar esse tipo de problemas, nas diferentes fases da 
sua vida útil. 
 
Quadro 6.11 – Recomendações para minorar os danos nas geomembranas 
durante a sua vida útil 

Geomembranas 
(fases da vida útil) Ação 

Fabrico/material 

• Verificar inexistência de defeitos na geomembrana 
• Verificar sensibilidade do material ao meio ambiental de serviço 
• Verificar a compatibilidade química à utilização prevista 
• Verificar a resistência aos UV 
• Verificar resistência à fissuração (stress cracking) 
• Verificar se as propriedades físicas são as adequadas à utilização prevista 
• Verificar resistência à fluência 
• Verificar a sua estabilidade dimensional 
• Verificar qual o método de união que é o mais adequado para o tipo de 

geomembrana 

Dimensionamento 

• Verificar se os materiais foram corretamente selecionados 
• Verificar se as especificações dos materiais são as adequadas 
• Verificar se as especificações dos solos subjacentes são adequadas 
• Verificar se as especificações de instalação dos materiais são adequadas 

Instalação em obra 

• Verificar inexistência de problemas de subsidência 
• Verificar inexistência de formação de gás, por decomposição orgânica dos solos 
• Verificar inexistência de níveis freáticos elevados 
• Verificar inexistência de reação química do subsolo (como a solubilidade em 

ácidos) 
• Verificar a adequada compactação da camada subjacente aos geossintéticos e o 

acabamento da sua superfície no momento da colocação dos geossintéticos 
• Verificar a qualidade das ancoragens 
• Verificar a qualidade da proteção ao vento dos geossintéticos, em particular da 

geomembrana 
• Verificar a qualidade de todas as uniões 
• Verificar a estanqueidade das uniões à volta das penetrações 
• Verificar se os materiais e técnicas usadas para a construção da camada 

sobrejacente à geomembrana são adequadas 
• Verificar as forças de corte impostas pelo método construtivo utilizado 

Garantia de 
Qualidade da 

Construção (GQC) 

• Elaborar um Plano de GQC e fazê-lo implementar pelas diferentes entidades 
intervenientes, de forma a que haja uma inspeção adequada das atividades de 
construção e dos materiais empregues 



160 6 . Aterros de Resíduos 

Geomembranas 
(fases da vida útil) Ação 

Exploração 

• Verificar se os materiais não são afetados pelas condições ambientais (incluindo o
ozono)

• Verificar se os constituintes dos resíduos não afetam quimicamente os materiais
geossintéticos

• Verificar se os geossintéticos não são afetados pelo vento ou fogo
• Verificar se os geossintéticos não são afetados por microrganismos ou por outros

animais maiores 
• Verificar se a camada de proteção dos geossintéticos mantém as suas

características
• Verificar se os resíduos colocados têm as características previamente indicadas
• Verificar se as técnicas de colocação de resíduos estão de acordo com o

previamente especificado
• Tomar atenção a ações de vandalismo

6.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste capítulo apresentaram-se as diferentes funções que os geossintéticos 
podem desempenhar nos aterros de resíduos e os principais aspetos a levar 
em consideração para um adequado dimensionamento e instalação destes 
materiais nos sistemas de confinamento. Foi dado destaque aos 
geossintéticos que podem desempenhar a função de barreira, por ser a 
função que assume maior pertinência para a funcionalidade de um aterro de 
resíduos. 
Com vista a ilustrar a utilização de geossintéticos em dois tipos de aterros, 
um de resíduos não perigosos e outro de resíduos industriais perigosos, 
apresentam-se, em anexo, dois casos de obra. 

ANEXO: CASOS DE OBRA 
CASO 1: Aterro Sanitário de Leiria 

CASO 2: Aterro de Resíduos Industriais Perigosos do Centro Integrado de 
Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos Industriais Perigosos 
(CIRVER) da ECODEAL 
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ANEXO: CASOS DE OBRA 
CASO 1: ATERRO SANITÁRIO DE LEIRIA * 

Barroso, M., Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Portugal, mbarroso@lnec.pt 
Lopes, M.G., Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Portugal, glopes@dec.isel.pt 
Guerra, A., Valorlis – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., 
antonio.guerra@valorlis.pt  

Localização Freguesia de Parceiros, Concelho de Leiria/Portugal 

Dono de Obra Valorlis – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. 

Projetista EGF 

Empreiteiro 
MRG, S.A. (Células A e B) 
Construções Vieira Mendes, Lda (Célula C) 

Sub-Empreiteiro 
(Instalador) 

Sotecnisol (Célula A) 
BBF - Tecnologias do Ambiente, Lda. (Células B e C) 

Fiscalização 
Pengest (Célula A) 
Proman (Célula B) 
Afaconsult (Célula C) 

Período de construção O aterro da Valorlis tem vindo a ser construído de forma faseada. Tem atualmente seis 
células e duas lagoas de lixiviados. As primeiras três células foram construídas entre janeiro 
1998 e fevereiro 1999. As restantes células, que constituem o objeto do presente caso de 
obra, foram construídas nos seguintes anos: 

• Célula A (constituída por 2 alvéolos e uma lagoa de lixiviados) – 2007/2008
• Célula B (constituída por 4 alvéolos) – 2010
• Célula C (constituída por 2 alvéolos e reformulação da lagoa de lixiviados

construída em 1998) – 2015 

* O(s) Autor(es) garante(m) que se o material (incluindo figuras e fotografias) apresentado neste trabalho tiver sido
previamente publicado no todo ou em parte, foi obtida autorização da editora original para reimpressão e garante(m) a
autoria da contribuição e/ou têm pleno poder para fazer esta divulgação. Os Editores não assumem qualquer
responsabilidade pelos conteúdos ou sugestões apresentados nestes casos de obra. 
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Apresentação da obra  
 

O aterro sanitário de Leiria destina-se à deposição de resíduos não perigosos (resíduos 
sólidos urbanos). Na Figura 1 apresenta-se um esquema da segunda fase deste aterro. 

 
Figura 1 – Planta geral do aterro sanitário de Leiria 

Cada célula representada na Figura 1 é constituída pelos seguintes elementos: um sistema 
de impermeabilização de fundo e lateral; um sistema de recolha e captação de lixiviados; um 
sistema de drenagem de águas pluviais; e um sistema de captação, drenagem e queima de 
biogás. 

O sistema de impermeabilização da base (Figura 2) inclui as seguintes camadas (base para 
o topo): 
• camada de solo silto–argiloso compactada, isenta de pedras e outros materiais 

angulosos, com 0,50 m de espessura e uma condutividade hidráulica inferior a  
10-9 m/s; 

• geossintético bentonítico, com uma condutividade hidráulica máxima de 2,0×10-11 m/s; 
• geomembrana de polietileno de alta densidade (PEAD), com um mínimo de 2,0 mm de 

espessura;  
• geotêxtil não tecido (400 g/m2), com a função de proteção à geomembrana; 
• camada mineral drenante, com uma espessura mínima de 0,50 m, isenta de material 

calcário, com a função de drenagem dos lixiviados gerados no aterro de resíduos, 
constituída por duas subcamadas: 0,2 m de areia, de granulometria média a grossa, e 
0,30 m de seixo rolado, de granulometria 40/60.  

 

Célula A 
Célula B 

Célula C 
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Apresentação da obra  
 

 

 
 

Figura 2 – Esquema do sistema de impermeabilização na base do aterro sanitário 
 

Nos taludes e na lagoa de lixiviados (Figura 3), o sistema de impermeabilização é 
constituído pelas seguintes camadas (base para o topo): 

• camada de solo silto–argiloso, isenta de pedras e outros materiais angulosos, com 
0,50 m de espessura e uma condutividade hidráulica inferior a 10-9 m/s; 

• geossintético bentonítico, com uma condutividade hidráulica máxima de 2,0×10-11 m/s; 
• geomembrana de PEAD, com um mínimo de 2,0 mm de espessura; 

 

 
Figura 3 – Esquema do sistema de impermeabilização nos taludes do aterro sanitário 

 

Na Célula A, o sistema de impermeabilização dos taludes incluí, ainda, um geotêxtil não 
tecido, resistente aos raios UV, sobre a geomembrana, com a função de proteção. 

 
Fotos da obra 

 

 
Figura 4 – Vista geral da Célula A 
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Fotos da obra  

     
 

Figura 5 – Vista geral da Célula B 
 

    
 

Figura 6 – Vista geral da Célula C (esquerda) e da lagoa de lixiviados (direita) 

Dimensões 
 

• Célula A - aproximadamente 40 000 m2 
• Célula B - aproximadamente de 50 600 m2 
• Célula C - aproximadamente 45 000 m2  

 
Tipos de geossintéticos 
aplicados/Funções/ 
Fabricante 
 

Célula A Célula B Célula C 

• Geossintético bentonítico 
BENTOMAT AS 
5600/Barreira/ CETCO Iberia 

• Geomembrana GSE 
HD/Barreira /GSE Lining 
Tecnology GmbH 

• Geotêxtil TECNOGEO FT 
20/Proteção à geomembrana 
na base/PAVITEX  

• Geotêxtil TECNOGEO HT UV 
5A 300/Proteção à 
geomembrana nos 
taludes/PAVITEX 

• Geossintético 
bentonítico 
BENTOFIX NSP 
5600/Barreia/NAUE 

• Geomembrana 
CORBOFOL 
406/Barreira/NAUE 

• Geotêxtil G40=X/ 
Proteção à 
geomembrana na 
base/ IPETEX 

• Geossintético 
bentonítico 
BENTOFIX NSP 
5600/Barreira/NAU
E) 

• Geomembrana 
CORBOFOL 
406/Barreira//NAU
E 

• Geotêxtil SECUTEX 
R 301/ Proteção à 
geomembrana na 
base/ NAUE 

 
Aspetos relevantes do 
dimensionamento 
 

O dimensionamento do sistema de impermeabilização da base e dos taludes do aterro 
sanitário de Leiria foi realizado de acordo com o estabelecido no art.º 10 do Decreto-Lei 
n.º 183/2009 de 10 de agosto. Este sistema inclui várias camadas de geossintéticos, que 
asseguram diferentes funções, nomeadamente, a barreira (ativa e passiva) e proteção.  
Os principais aspetos que foram considerados no âmbito do dimensionamento dos 
geossintéticos foram os seguintes: 
• a estabilidade global do sistema de impermeabilização, tendo em conta as forças 

atuantes na geomembrana e as características de atrito entre os diferentes 
geossintéticos; 

• a definição das características mínimas do geotêxtil de proteção à geomembrana na 
base, no que se refere às resistências ao punçoamento e ao rasgamento; 

• as características da vala de ancoragem, tendo em conta a resistência à tração da 
geomembrana, as forças atuantes na geomembrana e o ângulo de atrito entre a 
geomembrana e o material adjacente; 

• a verificação da capacidade de drenagem do sistema de drenagem de fundo e 
captação de lixiviados, considerando as tubagens, o geotêxtil e a espessura e 
permeabilidade da camada mineral, assim como o volume de lixiviado previsto. 

Para além destes aspetos, o projeto incluía um conjunto de especificações, para os 
diferentes geossintéticos, procedimentos de instalação e, ainda, a definição dos ensaios de 
controlo de qualidade a realizar sobre as soldaduras de geomembrana. 
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Aspetos construtivos 
relevantes 

 
Os aspetos construtivos mais relevantes, no que diz respeito aos geossintéticos, prenderam-
se com a instalação destes materiais nas diferentes células do aterro sanitário.  
A instalação dos geossintéticos foi realizada, em todas as células, segundo Planos de 
Garantia de Qualidade da Construção, elaborados por entidade independente (Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil), que procedeu igualmente à sua implementação na obra.  
Estes Planos incluíam um conjunto de atividades de garantia de qualidade, nomeadamente, 
as seguintes: receção dos geossintéticos; preparação das camadas subjacente e 
sobrejacente aos geossintéticos; preparação da vala de ancoragem; plano de instalação dos 
geossintéticos; transporte; manuseamento; armazenamento; colocação dos painéis; união 
dos painéis (soldaduras); uniões às tubagens; ensaios de controlo e ensaios de garantia de 
qualidade das soldaduras em termos de estanqueidade e de resistência mecânica; 
procedimentos de reparação, em caso de danos.  
Durante a instalação dos geossintéticos colocaram-se alguns desafios, aos quais foi 
necessário dar resposta em tempo útil, destacando-se os seguintes:  
• após a escavação dos taludes da Célula C, foram detetadas nascentes de água em 

vários locais (Figura 7), problema que era necessário corrigir antes da colocação dos 
geossintéticos, não só porque poderia comprometer desempenho dos geossintéticos, 
em especial do geossintético bentonítico, como também porque podia instabilizar o 
talude; este problema foi oportunamente solucionado, a água foi encaminhada para as 
valas de drenagem sub-superficiais, localizadas na base das banquetas, através de 
geocompósito drenante colocado sobre o talude, nos locais onde se observaram as 
nascentes; 

• após a compactação da camada de solo na base da Célula A, solo dessecou, dando 
origem a fissuras (Figura 8); a camada de solo foi regada e recompactada, antes da 
colocação dos geossintéticos, por forma a corrigir o teor de água desta camada e 
proceder à sua regularização, de acordo com os requisitos de instalação da camada 
sobrejacente;  

• realização da soldadura de união entre a geomembrana instalada em 2008, na base da 
Célula A, na banqueta superior adjacente à vala de ancoragem, e a geomembrana 
colocada na Célula C (Figura 9); uma vez que se tratavam de duas geomembranas 
diferentes, antes do início dos trabalhos de soldadura, foi realizada uma soldadura 
experimental, com as duas geomembranas em questão, para afinação da máquina e 
para verificação da resistência; foi, igualmente, realizada uma limpeza profunda da 
geomembrana da Célula A, já que a sujidade dificulta a operação de soldar e pode 
comprometer a resistência das soldaduras; para além disso, foram recolhidas duas 
amostras dessa soldadura, para verificação da sua resistência ao arranque e ao corte; 
os primeiros ensaios apresentaram resultados não-conformes, pelo que foi realizada 
nova soldadura, com uma afinação diferente da máquina de soldar e foram recolhidas 
novas amostras para ensaios de arranque e de corte; os resultados destes ensaios 
foram satisfatórios, indicando que a segunda soldadura tinha alcançado uma boa 
qualidade, em termos de resistência mecânica. 

 
Figura 7 – Exemplo de nascente no talude 

 

Exemplo de 
nascente 
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Aspetos construtivos 
relevantes 

 
Figura 8 – Exemplo de fissuras causadas por secagem excessiva da camada de base 

 

 
Figura 9 – Vista geral soldadura realizada entre a geomembrana instalada na Célula A, em 

2008, e a geomembrana instalada na Célula C, em 2015 
 

 
Aspetos relevantes do 
desempenho da obra 
 

  

A construção e exploração de células para a deposição e confinamento de Resíduos 
Urbanos (RU) é uma atividade fundamental para a gestão de RU, uma vez que é sempre 
necessário assegurar o destino das frações que não têm qualquer forma de valorização e 
assegurar a existência de uma instalação que sirva de fusível a todas as outras. Em 
exploração desde 2008 as células A, B e C têm revelado a sua aptidão para a receção de RU 
e a qualidade de construção ao nível dos geossintéticos, componente essencial numa 
infraestrutura desta natureza. 
 

  

Célula A Célula C 

Soldadura entre as geomembranas 
instaladas na Célula A (2008) e na Célula C 

(2015) 

Banqueta 
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Recomendações/ 
Conclusões 

 

A construção faseada do Aterro Sanitário de Leiria permitiu que as últimas células 
beneficiassem da experiência adquirida com a construção da primeira célula, especialmente 
no que se refere aos cuidados a ter com a instalação dos geossintéticos imediatamente 
após a compactação das camadas de solo na base, por forma a que não ocorra dessecação, 
ou mesmo ravinamento nos taludes.  
A implementação de Planos de Garantia de Qualidade da Construção em todas as células 
deste aterro foi, também, muito importante para assegurar uma instalação dos 
geossintéticos com qualidade. De salientar a realização de ensaios sobre as soldaduras de 
geomembrana, tanto para verificar a estanqueidade (todas as soldaduras), como para 
verificar a resistência mecânica (segundo a frequência definida no projeto). Os resultados 
destes ensaios apresentaram um número muito reduzido de não-conformidades, as quais 
foram devidamente corrigidas, indicando que foi atingido um bom nível de qualidade de 
instalação. 
É, pois, recomendável que a instalação de geossintéticos neste tipo de obra seja 
acompanhada pela implementação de Planos de Garantia de Qualidade de Construção, que 
assegurem a qualidade do sistema de impermeabilização como infraestrutura de proteção 
do meio ambiente.  
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CASO 2: ATERRO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS PERIGOSOS DO CENTRO 
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Apresentação da obra O Aterro de Resíduos industriais Perigosos do Centro Integrado de Recuperação, 

Valorização e Eliminação de Resíduos Industriais Perigosos (CIRVER) da ECODEAL é 
presentemente constituído por três células num total de quatro previstas (Figura 1). 
Destina-se à deposição de resíduos sólidos industriais que tenham sido sujeitos a 
tratamento prévio e que cumpram os critérios de admissão em aterro de resíduos 
perigosos, conforme o estabelecido no Decreto-Lei n.º 183/2009 de 10 de agosto. 

 
Figura 1 – Esquema do Aterro de Resíduos Industriais Perigosos do CIRVER da ECODEAL 

(Engidro, 2005) 
 

De acordo com o projeto, o sistema de impermeabilização da base e dos taludes é 
constituído pelos seguintes elementos, de baixo para cima: 

(i) Na Base (Figura 2): 

• camada de solo argiloso compactada, com espessura de 0,50 m, colocada sobre a 
superfície de escavação; 

• geossintético bentonítico, constituído por uma camada de bentonite sódica, 
confinada entre dois geotêxteis; na face superior contém uma película de polietileno 
de alta densidade (PEAD), com 0,4 mm de espessura;  

• geocompósito drenante (camada de deteção de fugas), constituído por uma georrede 
de PEAD e um geotêxtil de filtro; 

• geomembrana de PEAD, com 2,0 mm de espessura, com a função de barreira; 

• geotêxtil de polipropileno, não tecido, agulhado (500 g/m2), para proteção da 
geomembrana de PEAD; 

• camada mineral de brita não calcária, ou de seixos rolados, com 0,50 m de 
espessura, com condutividade hidráulica ≥ 10-4 m/s, para drenagem dos lixiviados;  

• geotêxtil de polipropileno, não tecido, agulhado (300 g/m2), com função de filtro e de 
separação de camadas, a instalar sobre a camada permeável; 

• camada mineral de solo para proteção da camada drenante, com 0,30  m de 
espessura, para movimentação das máquinas do aterro, constituída por terras de 
escavação selecionadas, com matriz arenosa e baixa percentagem de finos. 
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Apresentação da obra 

 
Figura 2 – Esquema do sistema de impermeabilização na base (adaptado de Engidro, 

2015) 

(ii) Taludes (Figura 3): 

• camada de solo argiloso compactada, com 0,50 m, colocada sobre a superfície de 
escavação; 

• geocompósito drenante, constituído por uma georrede de PEAD e um geotêxtil de 
filtro (camada para drenagem das águas subsuperficiais); 

• geossintético bentonítico, constituído por uma camada de bentonite sódica, 
confinada entre dois geotêxteis; na face superior contém uma película de polietileno, 
com 0,4 mm de espessura; 

• geomembrana de PEAD, com 2,0 mm de espessura, com a função de barreira; 

• geotêxtil de polipropileno, não tecido, agulhado (500 g/m2), resistente aos raios 
ultravioleta, para proteção da geomembrana. 

 
Figura 3 – Esquema do sistema de impermeabilização nos taludes (Adaptado de Engidro, 

2015) 
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Fotos da obra 

 

Figura 4 – Vista geral da Célula 1 
 

 
Figura 5 – Vista geral da Célula 2 

 

 
Figura 6 – Vista geral da Célula 4 

 
 
Dimensões 
 

 
Os terrenos afetos à totalidade do aterro e das restantes unidades do CIRVER ocupam 
uma área de 28 ha, ocupando as células (base e taludes) as seguintes áreas: 
• Célula 1:  26 151 m2 
• Célula 2: 41 098 m2 
• Célula 4: 25 374 m2 

 

  



 
 
 
 
 

 

174 6 . Aterros de Resíduos 

 
Tipos de geossintéticos 
aplicados/Funções/ 
Fabricante 

 Célula 1 Célula 2 Célula 4 
• geossintético 

bentonítico BENTOMAT 
COMBISEAL/Barreira/ 
CETCO 

• geocompósito drenante 
(georrede + geotêxtil) 
INTERDRAIN GM 412/ 
georrede–drenagem, 
geotêxtil–filtro/ 
INTERMAS 

• geomembrana 
CARBOFOL 
406/Barreira/NAUE 

• geotêxtil (base, sobre a 
geomembrana) 
TECNODREN PP-
RN/Proteção 
(anti-punçoamento)/ 
OVATTICIO ALPINO 

• geotêxtil (base, sobre a 
camada mineral 
drenante) TECNODREN 
PP-N/Filtro/ OVATTICIO 
ALPINO 

• geotêxtil (taludes, sobre 
a geomembrana) 
DEPOTEX 
502R/Proteção 
(anti-punçoamento e 
UV)/NAUE 
 

• geossintético bentonítico 
BENTOFIX®X2 
NSP4900/Barreira/ NAUE 

• geocompósito drenante 
(georrede + geotêxtil) 
INTERDRAIN GM 412/ 
georrede–drenagem,  

• geotêxtil–
filtro/INTERMAS 

• geomembrana 
CARBOFOL 
406/Barreira/NAUE 

• geotêxtil (base, sobre a 
geomembrana) 
TECNODREN PP-
RN/Proteção 
(anti-punçoamento)/ 
OVATTICIO ALPINO 

• geotêxtil (base, sobre a 
camada mineral 
drenante) TECNODREN 
PP-N/Filtro)/ OVATTICIO 
ALPINO 

• geotêxtil (taludes, sobre a 
geomembrana) DEPOTEX 
502R/Proteção (anti-
punçoamento e 
UV)/NAUE 

• geossintético bentonítico 
BENTOFIX®X2 
NSP4900/Barreira/ NAUE 

• geocompósito drenante 
(georrede + geotêxtil) 
INTERDRAIN GM 412/ 
georrede–drenagem, 
geotêxtil–filtro/ 
INTERMAS 

• geomembrana 
CARBOFOL 
406/Barreira/NAUE 

• geotêxtil (base, sobre a 
geomembrana) 
TECNODREN PP-
RN/Proteção 
(anti-punçoamento)/ 
OVATTICIO ALPINO 

• geotêxtil (base, sobre a 
camada mineral drenante) 
TECNODREN PP-N/Filtro)/ 
OVATTICIO ALPINO 

• geotêxtil (taludes, sobre a 
geomembrana) 
DEPOTEX 502R/Proteção 
(anti-punçoamento e 
UV)/NAUE 

 

 
Aspetos relevantes do 
dimensionamento 
  

 
O Aterro de Resíduos Industriais Perigosos do CIRVER da ECODEAL inclui um sistema de 
impermeabilização duplo (duas barreiras artificiais, a primeira constituída por uma 
geomembrana e a segunda por um geossintético bentonítico, que incorpora uma película 
de polietileno). Este sistema integra diferentes camadas de geossintéticos, cada uma com 
uma função específica.  
De entre os aspetos relevantes de dimensionamento dos geossintéticos, destacam-se os 
seguintes: 
• verificação da estabilidade global dos taludes, tendo em conta as forças atuantes na 

geomembrana e as características de atrito entre os diferentes geossintéticos; 
• dimensionamento da vala de ancoragem, tendo em conta resistência à tração da 

geomembrana, as forças atuantes na mesma e as características de atrito entre os 
geossintéticos; 

• definição das características mínimas do geotêxtil de proteção à geomembrana na 
base, em termos de resistência ao punçoamento e de resistência ao rasgamento; 

• definição das características mínimas do geotêxtil de filtro sobre a camada de 
drenagem na base, em termos de permeabilidade perpendicular ao plano e de 
dimensão característica da abertura; 

• definição das características mínimas do geocompósito drenante (base), em termos 
de permeabilidade no plano, tendo em conta os caudais de lixiviados previstos e a 
pressão a que este geossintético ficava sujeito devido à ação do peso dos resíduos. 
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Aspetos construtivos 
relevantes  
 

 
No que se refere aos geossintéticos, os aspetos construtivos mais relevantes 
prenderam-se com o sistema de impermeabilização e drenagem, designadamente, com a 
sua instalação. 
A instalação dos geossintéticos foi realizada segundo os Planos de Garantia de Qualidade 
da Construção implementados. A implementação destes Planos esteve a cargo de uma 
entidade independente (Laboratório Nacional de Engenharia Civil) e incluiu um conjunto de 
atividades de garantia de qualidade, das quais se destacam as seguintes: receção dos 
geossintéticos; preparação das camadas subjacente e sobrejacente; preparação da vala 
de ancoragem; plano de instalação; transporte; manuseamento; armazenamento; 
colocação dos painéis; união dos painéis (soldaduras); uniões às tubagens; ensaios de 
controlo e ensaios de garantia de qualidade das soldaduras em termos de estanqueidade 
e de resistência mecânica. Incluiu, também, as operações de reparação de potenciais 
danos.  
A título de exemplo, ilustram-se, nas Figuras 7 e 8, as operações de preparação da vala de 
ancoragem e da camada subjacente, respetivamente. 
Para além dos aspetos referidos, são, ainda, de salientar a construção de um sistema de 
drenagem de lixiviados entre as duas barreiras na base das células (sistema de deteção 
fugas), constituído por uma rede de tubagens, em forma de espinha de peixe, que 
confluem para um poço localizado no exterior do aterro, a partir do qual o eventual 
lixiviado é bombado, e a realização ensaios de deteção de fugas (Figura 9). Estes ensaios 
foram realizados com o método elétrico da sonda móvel, após a colocação da camada de 
drenagem na base das células, operação que geralmente é responsável pela maioria dos 
danos ocorridos, e visaram a deteção e localização de danos na geomembrana. A 
realização destes ensaios é de suma importância porque permite proceder à reparação 
dos danos antes da fase de exploração do aterro. 
 

 
Figura 7 – Vala de ancoragem: (a) construção; (b) colocação e compactação do material 

de preenchimento; (c) ancoragem dos diferentes geossintéticos 
 

 
Figura 8 – Preparação da camada subjacente 

 
 

Geomembrana 

Geossintético
bentonítico 

Geotêxtil 
(a) (b) (c) 
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Aspetos construtivos 
relevantes  
 

 

 
 

Figura 9 – Ensaios de deteção de fugas em curso na Célula 4 

 
Aspetos relevantes do 
desempenho da obra 

- 
 

 
Recomendações/ 
Conclusões 

 
A experiência adquirida na construção da primeira célula do aterro de resíduos industriais 
perigosos do CIRVER ECODEAL foi muito útil para a construção das células seguintes, 
onde foram adotados o mesmo perfil do sistema de impermeabilização e os mesmos 
geossintéticos que na Célula 1. 
A implementação de Planos de Garantia de Qualidade da Construção em todas as células 
deste aterro foi, também, muito importante para assegurar uma instalação dos 
geossintéticos com qualidade. Igualmente importante para verificar a integridade da 
geomembrana foi a realização dos ensaios de deteção de fugas, após a colocação da 
camada de drenagem na base das células, os quais permitiriam reparar os danos 
identificados em tempo útil. 
Tendo em conta que a função última do sistema de impermeabilização é a proteção do 
meio ambiente e que a qualidade deste sistema está diretamente relacionada com a 
qualidade da instalação dos geossintéticos, a qual beneficia muito da implementação de 
Planos de Garantia de Qualidade de Construção, é recomendável que neste tipo de obras 
sejam sempre implementados estes Planos e que os mesmos incluam a realização de 
ensaios de deteção de fugas.  
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7.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Os geossintéticos têm uma vasta utilização nas vias de comunicação, 
nomeadamente em estradas, aeroportos e caminhos de ferro. A diversidade 
de funções e a facilidade de instalação são dos principais fatores que podem 
colocar os geossintéticos em vantagem competitiva quando em comparação 
com outras soluções através de análise custo-benefício. 
A instalação de geossintéticos em vias de comunicação pode ser prevista 
logo na fase de construção ou já na fase de exploração da infraestrutura, no 
âmbito de ações de conservação ou reabilitação, em que a instalação de 
geossintéticos pode ser mais favorável. Este pode ser o caso de obras em 
serviço onde as restrições resultantes da obrigatoriedade de manter o tráfego 
em circulação podem ser muito condicionantes do método construtivo a 
implementar. 
A decisão sobre a instalação de geossintéticos em qualquer infraestrutura de 
transporte, qualquer que seja a sua função e à semelhança de outras obras e 
soluções construtivas, deve ser baseada numa análise de custo de ciclo de 
vida e numa perspetiva de implementação do modelo de economia circular. 
Por isso, a possibilidade de reutilização e/ou reciclagem dos materiais 
durante o ciclo de vida da obra deve também ser ponderada na tomada de 
decisão que esteja relacionada com a instalação de geossintéticos. 
O objetivo do capítulo é abordar a instalação de geossintéticos em obras de 
infraestruturas de transporte, nomeadamente de geotêxteis e geogrelhas, 
com as funções principais de estabilização e/ou reforço em vias-férreas e em 
pavimentos de estradas e outras áreas de circulação, como por exemplo 
pistas e caminhos de circulação de aeroportos. Em vias-férreas, que é todo o 
conjunto que serve de base de sustentação e encaminhamento dos 
comboios, será analisada a instalação de geossintéticos na subestrutura de 
vias balastradas: camadas de balastro e sub-balastro (Figura 7.1a). Nas 
estradas, o principal enfoque será a instalação de geossintéticos em estradas 
não revestidas e em camadas do pavimento: camadas de misturas 
granulares não ligadas (camadas de base e sub-base), incluindo a fundação 
(camada de leito do pavimento) (Figura 7.1b). Também será abordada a 
utilização de geogrelhas em camadas de misturas betuminosas de reforço de 
pavimentos existentes como medida de prevenção da propagação de fendas. 
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(a) (b) 

Figura 7.1 – Instalação de geogrelhas em vias-férreas (a) e pavimentos (b) 

Ao longo do capítulo são abordados aspetos relativos: às principais 
utilizações e funções dos geossintéticos nas vias de comunicação; aos 
princípios de dimensionamento, não só aos princípios gerais mas também, 
com mais detalhe, aos aspetos de dimensionamento em vias-férreas e 
estradas, quer não revestidas quer pavimentadas; e aos critérios de seleção e 
instalação. Finalmente, o capítulo apresenta, em anexo, dois casos de obras 
rodoviária e ferroviária onde se procedeu à instalação de geossintéticos no 
âmbito da beneficiação e renovação das infraestruturas, respetivamente. 

7.2 PRINCIPAIS UTILIZAÇÕES E FUNÇÕES 
Tal como noutras áreas, também nas vias de comunicação são muito 
diversificadas quer as utilizações quer as funções dos geossintéticos 
(Zornberg, 2017). Os geossintéticos podem ser instalados em sistemas de 
drenagem, obras de terraplenagem, estruturas de suporte, taludes, 
pavimentos e vias-férreas com as mais diversas funções, mas principalmente 
de separação, filtro, reforço e estabilização. Mesmo numa determinada 
instalação, o geossintético pode ter, em simultâneo, mais do que uma função. 
É o caso, por exemplo, da função de separação que pode ser conjugada com 
a função de filtro ou reforço. Também para o desempenho da mesma função, 
podem existir disponíveis diferentes tipos de geossintéticos. Nos capítulos 1 
e 2 são apresentados com detalhe os principais tipos e funções dos 
geossintéticos com interesse para as obras de vias de comunicação, 
nomeadamente de geotêxteis e geogrelhas para instalação nas vias-férreas e 
nos pavimentos de estradas e outras áreas de circulação. 
Em terrenos de fraca capacidade de suporte, como é o caso de baixas 
aluvionares caracterizadas pela presença de solos moles, a instalação de 
geotêxteis na fundação dos aterros a construir neste contexto tem o objetivo 
de permitir a circulação dos equipamentos em fase de obra, ao mesmo 
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tempo que se destina a desempenhar a função de separação e filtro e a 
garantir melhor estabilidade ao aterro (reforço). 
Outra das principais utilizações dos geossintéticos em vias de comunicação 
é nos pavimentos, quer de estradas quer de aeroportos, e nas vias-férreas 
com as principais funções de separação, filtro, reforço e estabilização de 
forma a beneficiar favoravelmente o desempenho da infraestrutura ao longo 
da sua vida útil. Em consequência, as ações de manutenção podem ser 
menores e menos frequentes. 
Na fundação de pavimentos e vias-férreas podem ser instalados geotêxteis, 
sobretudo em casos de fundação constituída por solos de fraca capacidade 
de suporte. A instalação de geotêxtil com a função de separação na interface 
das camadas granulares destina-se a evitar a intrusão dos agregados nos 
solos, por ocorrência de deformação excessiva da fundação à passagem do 
tráfego, e a preservar a integridade estrutural dessas mesmas camadas. Em 
condições de drenagem deficiente, a função de filtro do geotêxtil impede 
também a bombagem de finos dos solos para as camadas granulares devido 
à dissipação das pressões intersticiais geradas na fundação pela passagem 
do tráfego. Desta forma é evitada a ocorrência de erosão interna da fundação 
e a consequente contaminação das camadas granulares. Se adicionalmente 
se proceder à interposição de geogrelha com a função de reforço será 
possível incrementar também a capacidade de carga do pavimento ou da via-
férrea. 
No âmbito das atividades do grupo de trabalho de “Reforço de Geomateriais e 
suas Implicações no Projeto de Pavimentos e Vias Férreas” (GT2), da 
Comissão Portuguesa de Geotecnia nos Transportes da Sociedade 
Portuguesa de Geotecnia (SPG) (GEOreinforce@, 2020), procedeu-se a uma 
análise dos principais tipos e quantidades de geossintéticos utilizados em 
trabalhos rodoviários executados em Portugal no período de 2001 a 2012, 
através da base de dados da plataforma dos Autos de Medição da 
Infraestruturas de Portugal (Lima, 2013). No período em análise, foram 
instalados cerca de 500 000 m2 de geossintéticos na fundação do pavimento 
(camada de leito do pavimento) de 45 obras rodoviárias, em que a utilização 
de geotêxtil foi preponderante (94%) enquanto que a utilização de geogrelhas 
foi mais reduzida (6%). A Figura 7.2 mostra que os geossintéticos foram 
aplicados maioritariamente em obras de reabilitação de pavimentos (58%), 
mas também de construção de estradas (24%), estabilização de taludes (9%) 
e reabilitação de obras de arte (9%). A instalação de geossintéticos nas obras 
de reabilitação de pavimentos pode estar relacionada com a necessidade de 
realizar saneamentos devido à deficiente capacidade de suporte dos terrenos 
de fundação. Em perfil de escavação, a razão para a instalação de 
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geossintéticos em camada de leito de pavimento no caso de obras novas 
pode também estar relacionada com a fraca qualidade da fundação. No que 
se refere a obras de estabilização de taludes e de reabilitação de obras de 
arte, os geossintéticos foram instalados na fundação do pavimento sempre 
que os trabalhos de estabilização/reabilitação implicaram a reconstrução de 
um trecho do pavimento. 

 

 
Figura 7.2 – Instalação de geossintéticos na fundação de estradas em Portugal no período de 2001 a 2012 

(adaptado de Lima, 2013) 

 

A instalação de geogrelhas nas camadas de misturas granulares não ligadas 
do pavimento (camadas de base e sub-base) e da subestrutura da via-férrea 
(camadas de balastro e sub-balastro) tem predominantemente as funções de 
reforço e estabilização, com maior ou menor influência na capacidade de 
carga consoante as propriedades da geogrelha e a sua localização nas 
camadas. A Figura 7.3 mostra exemplos deste tipo de instalação num 
pavimento rodoviário (Figura 7.3a) e numa via-férrea (Figura 7.3b). 
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(a) (b) 

Figura 7.3 – Instalação de geogrelhas em camadas de sub-base de pavimento rodoviário (a) e de sub-balastro de via-
férrea (b) 

 
O maior contributo para o reforço estrutural é devido à resistência em tração 
das geogrelhas. Contudo, são essencialmente três os mecanismos 
desencadeados pela interação da geogrelha com o material adjacente 
(agregado) que contribuem conjuntamente para a função de reforço 
(Zornberg, 2011): (1) efeito de confinamento (Figura 7.4a); (2) efeito de 
resistência (Figura 7.4b); e (3) efeito de membrana (Figura 7.4c). 
O efeito de confinamento (Figura 7.4a) é também responsável pela 
estabilização da camada granular devido predominantemente à resistência 
lateral mobilizada na interface da geogrelha com o material envolvente, 
sobretudo quando há um adequado imbricamento do agregado na malha da 
geogrelha (Figura 7.5). Quando a camada granular é submetida a estados de 
tensão cíclicos, induzidos pela passagem do tráfego, o agregado tem 
tendência para se mover lateralmente (Figura 7.5a). A presença da geogrelha 
tem impacto na diminuição da amplitude desses movimentos devido não só 
à resistência lateral mobilizada pelo confinamento como também à 
transmissão de tensões diretamente para a geogrelha que alivia as 
solicitações no agregado (Figura 7.5b). Por este motivo, o efeito de 
confinamento é muitas vezes designado de estabilização. 
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(a) Efeito de confinamento 

 
 

(b) Efeito de resistência 
 

 
 

(c) Efeito de membrana 
 

Figura 7.4 – Mecanismos de reforço devidos aos geossintéticos (adaptado de Zornberg, 2011) 

 
 

  
(a) (b) 

 
Figura 7.5 – Efeito de confinamento devido ao imbricamento do agregado na geogrelha (adaptado de Kawalec, 2017) 

 
Embora o efeito de confinamento seja preponderante junto à geogrelha, 
também há uma propagação deste efeito para a zona envolvente o que 
resulta num efeito mais abrangente (zona confinada). A intensidade deste 
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efeito tende a diminuir gradualmente na zona de transição, onde o 
confinamento passa a ser parcial, para se anular na zona não confinada já 
mais afastada da posição da geogrelha na camada granular não ligada, tal 
como se ilustra na Figura 7.6. 

 

 
 

Figura 7.6 – Variação do efeito de confinamento na camada granular em função do afastamento à geogrelha (adaptado 
de Kawalec, 2017) 

 
A Figura 7.7 pretende mostrar o efeito de confinamento evidenciado pela 
diminuição dos deslocamentos horizontais num pavimento rodoviário 
resultante do reforço com geogrelha na base da camada granular e na 
transição para o leito do pavimento (Posição 3 da Figura 7.1b), obtido através 
da modelação numérica por elementos finitos (Gonçalves, 2015). Este 
exemplo refere-se a um pavimento rodoviário com camadas granulares de 
base e sub-base e camadas superiores em misturas betuminosas, quando a 
carga da extremidade do eixo padrão de 80 kN (eixo simples de rodado 
duplo) é aplicada à superfície (à esquerda das imagens). 
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Figura 7.7 – Deslocamentos horizontais em pavimento: a) sem geogrelha; 

b) com geogrelha (adaptado de Gonçalves, 2015) 
 

A inclusão de geogrelha resulta também num reforço por aumento da 
resistência à rotura (Figura 7.4b). A dissipação das cargas verticais devidas 
ao tráfego nas camadas granulares passa a intersetar também a geogrelha, o 
que aumenta a resistência à rotura ao longo dessas superfícies. 
Quando é deformada pela transmissão das cargas verticais do tráfego, a 
geogrelha passa também a responder estruturalmente como uma membrana 
tracionada (Figura 7.4c). Este efeito de membrana tem como consequência a 
diminuição das tensões transmitidas aos materiais subjacentes o que 
contribui também para o reforço da estrutura do pavimento. 
Em estradas, os geossintéticos têm também utilização como interface para 
retardar a reflexão de fendas em camadas betuminosas de reforço em obras 
de reabilitação. Como exemplo, a instalação de geotêxteis impregnados com 
emulsão betuminosa ou de geogrelhas em fibras de vidro ou de carbono na 
interface das camadas betuminosas existentes, após remoção da zona 
superficial mais fendilhada, com as camadas betuminosas novas destina-se 
a eliminar ou retardar a propagação das fendas remanescentes que são 
posteriormente ativadas à passagem do tráfego. Este efeito dos 
geossintéticos é devido essencialmente aos seguintes mecanismos gerados 
na interface das camadas: absorção da concentração de tensões; efeito de 
reforço; e efeito de barreira. Pretende-se desta forma prolongar a vida útil do 
pavimento e minimizar as ações de manutenção no futuro. 
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7.3 PRINCÍPIOS GERAIS DE 
DIMENSIONAMENTO 

O dimensionamento de pavimentos e vias-férreas reforçados com 
geossintéticos tem como principais objetivos: 1) estabelecer o tipo e as 
características do geossintético mais adequado à função, ou funções, a que 
se destina; e 2) avaliar o efeito do geossintético no comportamento da 
estrutura em serviço ao longo do seu ciclo de vida, de forma a garantir que a 
solução estrutural preconizada corresponde com economia aos critérios 
técnicos e ambientais aplicáveis. 
No que diz respeito ao tipo e características dos geossintéticos, os cadernos 
de encargos e outras especificações técnicas apresentam os requisitos 
correspondentes a cada função (IP, 2014a). Em cada obra deverá ser 
avaliada a abrangência desses requisitos em relação a todas as exigências 
inerentes à instalação do geossintético em causa. Com efeito, embora 
estabelecidas ainda na fase de projeto, as características a exigir aos 
geossintéticos devem corresponder o melhor possível às condições 
específicas da obra. 
Os geossintéticos mais utilizados nos pavimentos e vias-férreas são os 
geotêxteis (tecidos e não tecidos) e as geogrelhas (uniaxiais e multiaxiais). 
Os geotêxteis destinam-se essencialmente às funções de separação e filtro. 
As geogrelhas do tipo uniaxial, biaxial e triaxial são predominantemente 
aplicadas com as funções de reforço e estabilização. Em certos casos, a 
conjugação de geotêxtil e geogrelha pode dar resposta em simultâneo a 
todas estas funções. No entanto, a presença do geotêxtil pode inibir o 
fenómeno de imbricamento do agregado na malha da geogrelha o que pode 
ser desfavorável para os efeitos de reforço e estabilização. 
Atualmente os geossintéticos são objeto de marcação CE o que pretende 
assegurar a sua conformidade com os requisitos legais vigentes e as normas 
harmonizadas aplicáveis. Neste âmbito e no que diz respeito às vias de 
comunicação, são utilizadas as seguintes normas atendendo ao tipo de obra: 
• Estradas e outras zonas de tráfego: EN 13249 – Geotêxteis e produtos

relacionados; Características requeridas para a utilização na construção
de estradas e outras zonas de tráfego (excluindo vias-férreas e
pavimentos betuminosos).

• Vias-férreas: EN 13250 – Geotêxteis e produtos relacionados;
Características requeridas para a utilização na construção de vias férreas.
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• Pavimentos e camadas betuminosas de reforço: EN 15381 – Geotêxteis e 
produtos relacionados; Características requeridas para a utilização em 
pavimentos e revestimentos de asfalto. 

 
Na instalação de geogrelhas em camadas granulares com as funções 
principais de reforço e/ou estabilização, as propriedades mais importantes a 
considerar são: 
• Resistência à tração (alta) e deformabilidade (baixa), de forma a garantir 

predominantemente a função de reforço. 
• Fluência e relaxação (baixas), de forma a garantir que o efeito de reforço 

seja eficaz ao longo da vida útil da obra. 
• A durabilidade e a resistência à abrasão (altas), para garantir o adequado 

funcionamento durante a vida útil da obra. 
 
O caderno de encargos tipo da Infraestruturas de Portugal (IP, 2014a) 
apresenta limites para os requisitos/propriedades dos geotêxteis 
relativamente à instalação em camadas drenantes sob o pavimento, 
camadas de solos de fundação e camadas betuminosas de reforço com vista 
a constituir interface anti-fissuras. 
Os efeitos de reforço e/ou estabilização da geogrelha não dependem só das 
suas propriedades intrínsecas mas também de outros fatores relacionados 
com, por um lado, as características geométricas, físicas e mecânicas das 
estruturas de pavimento ou via-férrea e, por outro lado, com a forma de 
integração das geogrelhas nessas mesmas estruturas. Esses fatores são 
importantes para o dimensionamento das soluções e, consequentemente, 
para otimizar o efeito de reforço no desempenho da infraestrutura ao longo 
da sua vida útil. Um desses fatores é a relação entre a dimensão da abertura 
da geogrelha e a dimensão do agregado, com influência direta no fenómeno 
de imbricamento. Em cada instalação existirá uma relação ótima entre essas 
dimensões que contribuirá para maximizar o efeito de imbricamento e, 
consequentemente, de reforço. Outro exemplo é a profundidade de instalação 
das geogrelhas nas camadas granulares pois, em geral, o efeito de reforço 
aumenta com a profundidade sobretudo quando a fundação tem fraca 
capacidade de suporte (caso de solos deformáveis). Tal é devido ao facto da 
carga vertical sobre a geogrelha ser maior para esses casos, o que também 
contribui favoravelmente para o efeito de imbricamento. Mais adiante, alguns 
destes fatores serão analisados com maior detalhe. 
Muitos são os trabalhos de natureza experimental e/ou numérica que desde 
longa data têm procurado demonstrar a relevância de grande diversidade de 
fatores no dimensionamento de soluções de reforço e estabilização com 
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geossintéticos em vias-férreas (Brown et al., 2007; Kwan, 2006; Lança, 2018; 
Tavares, 2009). 
No caso das estradas, se para algumas aplicações pode ser aceitável 
considerar métodos simplificados, como é o caso das estradas não 
revestidas (Monte, 2016), no entanto, o dimensionamento de soluções de 
reforço de pavimentos requer na maioria das situações a utilização de 
métodos de maior complexidade de análise (Gonçalves, 2015). 
Os métodos de elementos finitos e de elementos discretos, entre outros, são 
ferramentas de análise numérica que podem ser bastante úteis ao 
estabelecimento de soluções de reforço ainda mais otimizadas. Como 
exemplo, no dimensionamento têm sido utilizados programas de elementos 
finitos como o ABAQUS, PLAXIS, FLAC, ANSYS e ADINA. Alguns fabricantes 
de geossintéticos disponibilizam também meios de cálculo próprios para o 
dimensionamento. Em cada caso, quer em estradas quer em vias-férreas, o 
projetista deve analisar qual é a metodologia mais adequada a ser utilizada 
no dimensionamento. A modelação dos geossintéticos no dimensionamento 
deverá ser a mais adaptada não só às características intrínsecas do próprio 
geossintético, em termos de resistência e deformabilidade, mas também à 
eficiência da sua instalação nas camadas granulares do pavimento, como por 
exemplo o imbricamento. 

7.4 DIMENSIONAMENTO EM 
VIAS-FÉRREAS 

A via-férrea balastrada é aquela em que as travessas assentam na 
plataforma com interposição de camada de balastro que se destina “a 
suportar e encastrar as travessas, a distribuir as cargas transmitidas pelas 
travessas à plataforma, a conferir elasticidade à via e a facilitar a drenagem” 
(IP@, 2020). O balastro é um material granular especial de características 
geométricas e de resistência selecionadas. A composição da via-férrea é 
complexa, pois é constituída desde a fundação pelas camadas de 
sub-balastro e balastro, onde se apoiam as travessas e os carris ligados por 
elementos de fixação. A complexidade da via-férrea, as suas condições de 
degradação e as restrições muito exigentes da exploração ferroviária são 
fatores que podem recomendar a utilização de geossintéticos em obras de 
renovação. 
Conforme se representa na Figura 7.1, os geossintéticos são 
predominantemente colocados na camada de balastro, sobretudo geogrelhas 
com as funções de reforço e estabilização (Posição 1) e na base da camada 
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de sub-balastro, nomeadamente geotêxteis com as principais funções de 
separação e filtro (Posição 2). A colocação da geogrelha pode ser feita quer 
na interface da camada de balastro com a subestrutura (camada de sub-
balastro) quer acima desta interface (Figura 7.6), dependendo do 
procedimento construtivo adotado no ataque mecânico no caso de 
renovação da via. Na via-férrea também podem ser instalados 
geocompósitos, ou seja, combinações de geogrelha e geotêxtil com caráter 
multifuncional. 
Conforme já foi referido anteriormente, o dimensionamento da via-férrea com 
geossintéticos deve basear-se em modelos que permitam considerar da 
forma mais adequada o efeito do reforço e/ou estabilização no 
comportamento da estrutura à passagem do tráfego ferroviário e ao longo da 
vida útil da obra. Também os métodos numéricos baseados em modelos de 
elementos finitos ou elementos discretos têm sido os mais utilizados na 
modelação. A Figura 7.8 mostra, como exemplo, uma vista isométrica da 
modelação numérica tridimensional de via-férrea com a malha de elementos 
finitos (Lança, 2018). São diversos os exemplos que podem ser encontrados 
na bibliografia que mostram o dimensionamento de vias-férreas com 
geossintéticos utilizando diversas metodologias (Kwan, 2006; Lança, 2018; 
Tavares, 2009). 
 

 
Figura 7.8 – Vista isométrica da modelação numérica tridimensional de via-férrea 

com a malha de elementos finitos (Lança, 2018) 
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Pires (2018) fez uma síntese da bibliografia relativa à eficiência de instalação 
de geogrelhas ou geocompósitos (geotêxtil e geogrelha) na camada de 
balastro de vias-férreas. De um modo geral, o efeito de reforço e/ou 
estabilização conferido pelo geossintético na camada de balastro é positivo 
para a via-férrea ao nível da redução: do assentamento; do deslocamento 
horizontal; dos esforços no topo da subestrutura; da deformabilidade vertical; 
das deflexões à passagem do material circulante; e da fragmentação do 
balastro. 
Segundo a bibliografia, o maior efeito de reforço e/ou estabilização é 
conferido pela geogrelha, sobretudo na redução do assentamento. A posição 
da geogrelha na camada de balastro (Figura 7.6), a abertura da malha da 
geogrelha (forma e dimensão) e a dimensão máxima do agregado são os 
fatores com maior influência no efeito de imbricamento e, em consequência, 
na eficácia da geogrelha no reforço e/ou estabilização (Pires, 2018). 
Conforme já foi referido, nos casos em que é instalado um geocompósito, a 
presença do geotêxtil adicional pode provocar um efeito negativo no reforço 
e/ou estabilização devido ao menor imbricamento das partículas do balastro 
nas aberturas da malha da geogrelha. De um modo geral, a bibliografia 
confirma que a instalação de geogrelhas triaxiais pode dar um maior 
contributo à redução dos assentamentos da camada de balastro. 
Atendendo aos tipos de geogrelhas e de balastro utilizados na prática de 
construção em Portugal, Pires (2018) apresentou as seguintes 
recomendações para a otimização do efeito de imbricamento: 
• A relação entre a dimensão da abertura da malha da geogrelha e a 

dimensão máxima do balastro deve ser próxima de 1,22. 
• A dimensão máxima do balastro deve ser 45 mm. 
• A geogrelha deve ser posicionada acima da interface das camadas de 

balastro e sub-balastro, à distância equivalente da dimensão máxima do 
balastro. 

 
Estas e outras conclusões de estudos nacionais e internacionais devem ser 
sempre enquadradas nas condições investigadas, pelo que a aplicação a 
outros casos deve ser sempre validade e calibrada. 
Os modelos numéricos de análise estrutural de vias-férreas balastradas com 
geogrelhas serão tanto mais adequados quanto melhor possibilitarem a 
modelação real dos fenómenos envolvidos no reforço e/ou estabilização. 
Como exemplo, refere-se a representação dos mecanismos de imbricamento 
e confinamento da geogrelha, das características descontínuas da geometria 
das geogrelhas e do comportamento não linear dos materiais que compõem 
a via-férrea. 
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7.5 DIMENSIONAMENTO EM ESTRADAS 

7.5.1 ESTRADAS NÃO REVESTIDAS 

Entende-se por estradas não revestidas aquelas “em que o tráfego circula 
sobre camadas não protegidas por um revestimento betuminoso” (PIARC@, 
2020). Esta é a tradução da designação unpaved roads pelo dicionário técnico 
da estrada da Associação Mundial da Estrada (PIARC). Atendendo a esta 
designação da terminologia inglesa, é frequente estas estradas serem 
também referidas como estradas não pavimentadas. Este tipo de estradas é 
essencialmente caracterizado pela circulação do tráfego diretamente sobre o 
terreno local ou a camada sobrejacente constituída por materiais de 
melhores características para resistirem às ações do tráfego e do clima, 
nomeadamente a pluviosidade. As estradas não revestidas são 
essencialmente de baixo volume de tráfego mas que desempenham em 
muitos países um papel socioeconómico de grande importância. Dadas as 
suas características, os custos de construção são muito inferiores aos das 
estradas pavimentadas. Contudo, os custos de conservação das estradas 
não revestidas tendem a ser significativamente mais elevados e de difícil 
previsão, atendendo à propensão destas estradas apresentarem degradações 
maiores e mais frequentes. Neste sentido, a instalação de geossintéticos 
poderá melhorar significativamente a durabilidade destas estradas ao longo 
do seu ciclo de vida e, consequentemente, reduzir a frequência e o custo das 
ações de conservação, com claro benefício em relação ao investimento inicial 
que necessariamente será mais elevado. Em Portugal, este tipo de estradas 
tem pequena representatividade na rede rodoviária nacional, embora assuma 
alguma importância em caminhos agrícolas, rurais, florestais e outras vias de 
acesso local, bem como em caminhos paralelos de certos itinerários da rede 
principal e secundária. 
A instalação de geossintéticos em estradas não revestidas é feita 
predominantemente sobre a fundação, muitas vezes constituída por solos 
moles, na interface com a camada superior de material granular (solos 
arenosos, seixos ou agregados britados), designada por camada de base, 
com as principais funções de reforço e estabilização, para além de servir de 
separação ou filtro dependendo do tipo de geossintético. O aumento da 
capacidade de carga devido à presença dos geossintéticos implica a 
diminuição não só do número e da gravidade das degradações, 
nomeadamente a formação de rodeiras, mas também da espessura da 
camada de base, conforme se representa na Figura 7.9. 
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(a) Sem geossintético (b) Com geossintético 

  
Figura 7.9 – Efeito da instalação de geossintéticos em estradas não revestidas 

 
Na abordagem ao dimensionamento do reforço com geossintéticos de 
estradas não revestidas são comummente utilizados métodos empíricos e 
semi-empíricos baseados na experiência e na realização de ensaios em 
laboratório e em obra. Esses métodos permitem dimensionar a espessura da 
camada de base atendendo à influência do geossintético na capacidade de 
carga da estrada (FWHA, 1998; Koerner, 2005). 
O mais conhecido método de dimensionamento foi desenvolvido inicialmente 
por Giroud & Noiray (1981), aplicável a geotêxteis e sucessivamente 
melhorado ao longo do tempo. O método de Giroud & Han (2004a e 2004b), o 
mais recente e utilizado na atualidade e doravante designado simplesmente 
por método Giroud-Han, considera o reforço não só com geotêxtil mas 
também com geogrelha e tem como base os seguintes pressupostos 
principais: (a) o efeito de reforço da estrada é predominantemente devido ao 
efeito de membrana do geossintético; (b) a fundação é homogénea e 
constituída por solos coesivos, saturados e de baixa permeabilidade, com 
resistência ao corte não drenada (cu), características típicas de fundação em 
solos moles; (c) a fundação tem possança suficiente para o completo 
desenvolvimento da zona de rotura (corresponde à espessura Hmin na 
Figura 7.9), o que na prática se pode considerar 1,5 m; (d) a camada de base 
tem espessura mínima de 10 cm e é constituída por agregado com Índice 
Californiano de Capacidade de Carga (CBR) superior a 20%, de forma a 
garantir que a rotura ocorre apenas na fundação; e (e) o geossintético 
promove uma boa aderência no contacto com o agregado da camada de 
base. 
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O perfil transversal da Figura 7.9 mostra a espessura da camada de base sem 
geossintético (h0) e a espessura dessa mesma camada considerando o efeito 
do reforço com o geossintético (h). A presença do geossintético tem como 
benefício a redução da espessura da camada de base da estrada não 
revestida no valor correspondente a Dh=h0-h. 
O método Giroud-Han considera que o efeito do tráfego é representado por 
um número de passagens do eixo padrão (N), eixo simples de rodado duplo, 
que aplica cargas na extremidade de cada eixo (P) uniformemente 
distribuídas à superfície de contacto dos pneus do rodado com a camada de 
base, segundo uma geometria circular equivalente de raio (r). 
Com base na formulação teórica inicial do método Giroud-Han, a espessura 
da camada de base da estrada não revestida (h) pode ser calculada de forma 
simplificada e iterativa através da Equação 7.1. 

ℎ =
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⎠

⎟
⎞
𝑟 Equação 7.1 

em que: 
h = espessura da camada de base (m) 
CF = fator de calibração do geossintético 
r = raio da área circular equivalente de contacto do pneu (m) 
N = número de passagens do eixo padrão 
fE = fator da razão entre os módulos da camada de base e da camada de 
fundação 
P = carga axial do rodado da extremidade do eixo padrão (kN) 
m = coeficiente de mobilização da capacidade de carga 
Nc = fator de capacidade de carga (3,14 para estradas não reforçadas; 5,14 
para reforço com geotêxtil; 5,71 para reforço com geogrelha) 
Cu = resistência ao corte não drenada da fundação (kPa) 
 
O fator de calibração está intimamente associado ao tipo de geossintético. 
Nos casos de estrada não reforçada ou reforçada com geotêxtil, aquele 
módulo é nulo. Para o caso de geogrelhas biaxiais, o fator de calibração pode 
ser dado pela Equação 7.2. 
 

𝐶𝐹 = 0,661 − 1,006	𝐽/ Equação 7.2 
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em que J é o módulo de estabilidade de abertura da geogrelha (mN/°). Nos 
casos de estrada não reforçada, o valor deste parâmetro é nulo, o que implica 
que o fator de calibração é constante e igual a 0,661. 
O fator (fE) associado à razão entre os módulos das camadas de base (Ebc) e 
de fundação (Esg) é calculado pela Equação 7.3. 

 

𝑓D = 1 + 0,204	(𝑅D − 1) Equação 7.3 

 
em que RE é a razão entre os módulos como indicado na Equação 7.4 (com o 
valor limite de 5). Sabendo que os módulos das camadas de base (Ebc) e de 
fundação (Esg) podem ser estimados em função dos correspondentes valores 
de CBR (CBRbc e CBRsg, respetivamente), então RE pode ser calculado de 
forma simplificada pela Equação 7.4 (Monte, 2016). 

 

𝑅D =
𝐸FE
𝐸$)

= 3,48
𝐶𝐵𝑅FE

:,G

𝐶𝐵𝑅$)
 Equação 7.4 

 

O coeficiente de mobilização da capacidade de carga (m) é calculado pela 
Equação 7.5. 

 

𝑚 = V
𝑠
𝑓$
XY1 − 0,9𝑒H38

I
59

)
J\ Equação 7.5 

 

em que: 
s = valor da rodeira admissível (mm); o método Giroud-Han apenas é válido 
para valores da rodeira de 50 mm (2’’) a 100 mm (4’’) 
fs = valor de referência da rodeira (75 mm) 
A resistência ao corte não drenada da fundação (Cu) pode ser estimada em 
função do valor correspondente de CBR (CBRsg) através da Equação 7.6, onde 
o fator (fc) é 30 kPa. O método Giroud-Han só é aplicável a solos de 
resistência compreendida entre 30 kPa (CBR = 1%) e 150 kPa (CBR = 5 %). 
 

𝐶' = 𝑓E		𝐶𝐵𝑅$) Equação 7.6 

 



 
 
 
 
 

 

195 7 . Vias de Comunicação 

A aplicabilidade do método Giroud-Han tem vindo a ser validada e calibrada 
através de ensaios de carga realizados em laboratório e em obra para 
determinados tipos de geogrelhas (Giroud & Han 2004a e b). A avaliação do 
fator de calibração (CF) é complexa e tem como finalidade conhecer o 
módulo de estabilidade de abertura da geogrelha (Pokharel, 2010). 
Alguns investigadores procederam à comparação dos métodos de 
dimensionamento do reforço aplicáveis a estradas não revestidas, incluindo o 
método Giroud-Han (Tingle & Jersey 2007, Monte 2016). As várias 
metodologias podem conduzir a reduções diferentes da espessura da 
camada de base uma vez que são baseadas em parâmetros e procedimentos 
de cálculo diferentes. Em geral, a instalação de geossintéticos melhora o 
desempenho da estrada não revestida e é a geogrelha que confere maior 
efeito de reforço quando em comparação com a instalação de geotêxtil. 

 

7.5.2 ESTRADAS PAVIMENTADAS 
 
É em estradas com pavimentos flexíveis, constituídos por camadas 
superiores em misturas betuminosas e camadas inferiores granulares não 
ligadas, que o benefício do reforço e estabilização conferido pela instalação 
de geossintéticos é mais relevante. Em estradas com pavimentos rígidos 
(camada de desgaste em betão de cimento), e mesmo com pavimentos semi-
rígidos (camadas de base e sub-base ligadas), dada a sua maior rigidez, a 
instalação de geossintéticos poderá ser considerada sobretudo para atender 
a outras funções, como por exemplo a separação e o filtro. A Figura 7.10 
pretende ilustrar o efeito global de reforço que a instalação de geogrelha 
pode conferir num pavimento flexível, através da redução significativa do 
estado de tensão devido ao tráfego que é aplicado na fundação. Neste tipo 
de pavimentos, os geossintéticos podem ser instalados nas Posições 1, 2 e 3 
nas camadas granulares não ligadas, conforme está representado na 
Figura 7.1b: a instalação de geotêxtil é mais corrente na Posição 3, na 
interface com a fundação, por vezes em combinação com geogrelha; a 
instalação de geogrelhas é mais corrente nas Posições 1 e 2, ou seja, na 
interface das camadas de base e sub-base ou no topo da camada de base, 
respetivamente. 
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(a) Sem geogrelha (b) Com geogrelha 

 
Figura 7.10 – Efeito da instalação de geogrelhas no reforço de estradas pavimentadas 

 

O dimensionamento de estradas pavimentadas com geossintéticos, 
nomeadamente geogrelhas, deve ser baseado na experiência de cada país. 
Conforme já foi referido anteriormente, dada a sua maior complexidade, é 
recomendável que o dimensionamento seja preferencialmente suportado por 
métodos de análise numérica, como por exemplo os métodos de elementos 
finitos e de elementos discretos. 
No método da AASHTO (1993), o efeito do reforço do geossintético no 
dimensionamento do pavimento era considerado através do incremento do 
número de passagens do tráfego para um determinado valor admissível da 
profundidade de rodeira. A Figura 7.11 mostra o efeito do reforço com 
geogrelha na evolução da profundidade de rodeira dum pavimento tipo em 
função do número de passagens do tráfego. A figura permite constatar que 
há um incremento significativo do número de passagens do tráfego como 
consequência do efeito de reforço. Se for estabelecida uma determinada 
profundidade de rodeira como critério de dimensionamento, define-se o 
índice TBR (Traffic Benefit Ratio) como a razão entre o número de passagens 
do tráfego no pavimento reforçado para atingir a ruína e o número de 
passagens do tráfego no pavimento não reforçado, para a mesma geometria 
e materiais constituintes do pavimento e considerando o mesmo critério de 
ruína (Figura 7.11). Em consequência do efeito do reforço, pode ser possível 
a redução da espessura da camada de base granular. Esse benefício pode ser 
traduzido pela relação BCR (Base Course Reduction) definida de forma 
semelhante ao TBR. 
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Figura 7.11 – Efeito do reforço do pavimento no número de passagens do tráfego (adaptado de Zornberg, 2011) 

 
Gonçalves (2015) investigou o efeito do reforço de camadas granulares com 
geogrelhas em estruturas de pavimento típicas da prática construtiva em 
Portugal, previstas no catálogo de pavimentos do manual de concepção de 
pavimentos da rede rodoviária nacional (JAE, 1995). Os pavimentos 
analisados eram constituídos por camadas de base e sub-base granulares e 
camadas superiores de misturas betuminosas, de espessuras variáveis, em 
cenários diferentes de fundação e solicitações de tráfego. No estudo foi 
utilizado o programa de elementos finitos ADINA, em análises bidimensionais 
das estruturas de pavimento e para as Posições 1, 2 e 3 de colocação da 
geogrelha (Figura 7.1). A geogrelha foi considerada uma camada delgada 
com comportamento elástico linear e isotrópico, modelada através do 
módulo de deformabilidade e do coeficiente de Poisson. Foi ainda 
considerado atrito total na interface, situação correspondente à maior 
eficiência do imbricamento e, consequentemente, ao maior benefício possível 
do reforço e estabilização. Atendendo aos principais estados limites de ruína 
considerados no dimensionamento de pavimentos flexíveis – fendilhamento 
por fadiga e deformações permanentes – o estudo permitiu confirmar que o 
maior benefício do reforço é relativo às deformações permanentes 
(associado às extensões verticais), conforme se mostra na Figura 7.12, 
sobretudo para a geogrelha instalada na Posição 3 em pavimentos e 
respetivas fundações de menor rigidez. 
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Figura 7.12 – Extensões verticais em pavimento: a) sem geogrelha; b) com geogrelha (adaptado de Gonçalves, 2015) 

 
Atendendo à prática de dimensionamento de pavimentos em Portugal, 
Gonçalves (2015) considerou uma modificação do índice TBR fazendo-o 
corresponder  à razão entre o número admissível de passagens do eixo 
padrão no pavimento reforçado (Nreforçado)  e o número admissível de 
passagens do eixo padrão no pavimento não reforçado (Nnão reforçado), em 
ambos os casos para o limite máximo do dano estrutural. A Figura 7.13 
mostra que o valor de TBR pode depender do critério de dimensionamento 
em causa, mas que foi para o critério das deformações permanentes, como 
expectável, que se atingiu o maior valor de TBR (1,83) e no caso da geogrelha 
estar colocada na Posição 3 (Figura 7.1), ou seja, na interface com a 
fundação. 

  
(a) Fadiga (a) Deformações permanentes 

 
Figura 7.13 – Influência da geogrelha no número admissível de passagens do eixo padrão 

(adaptado de Neves & Gonçalves, 2018) 
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Numa perspetiva de maximização do benefício económico resultante da 
instalação de geogrelhas no reforço de camadas granulares, Gonçalves 
(2015) estudou a possibilidade de redução da espessura da camada de 
misturas betuminosas através da definição do índice BLR (Bituminous Layer 
Reduction) dado pela Equação 7.7. 

𝐵𝐿𝑅 =
𝑒K
𝑒L

Equação 7.7 

onde: 
BLR = índice de redução da espessura da camada de misturas betuminosas 
eR = espessura da camada de misturas betuminosas do pavimento reforçado 
com geogrelha 
eU = espessura da camada de misturas betuminosas do pavimento não 
reforçado 

O estudo permitiu concluir que a maior redução possível da espessura da 
camada de misturas betuminosas foi 2 cm, correspondente ao valor mínimo 
de BLR de 0,85 (Gonçalves, 2015). 
Em geral, o efeito da instalação de geogrelhas em estradas pavimentadas é 
predominante no critério de dimensionamento às deformações permanentes 
(redução das extensões verticais, conforme ilustrado na Figura 7.12) e 
praticamente negligenciável em relação ao critério do fendilhamento por 
fadiga das camadas em misturas betuminosas (a redução das extensões 
horizontais é muito pequena). 

7.6 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
E INSTALAÇÃO 

Tal como em muitas outras obras, também nas vias de comunicação a 
eficiência dos geotêxteis e geogrelhas, para a finalidade da sua instalação e 
de acordo com o dimensionamento efetuado, vai depender em grande 
medida dos critérios utilizados na sua seleção e instalação em obra. Em 
muitas especificações técnicas relativas a materiais e processos 
construtivos são encontrados critérios da maior utilidade para a escolha e 
instalação mais adequadas em função do tipo de geossintético. É o caso do 
caderno de encargos tipo da Infraestruturas de Portugal (IP, 2014b) que 
especifica igualmente requisitos relativos a algumas das aplicações dos 
geossintéticos em pavimentos. O apoio em obra de técnicos qualificados 
pode ser útil no estabelecimento dos melhores procedimentos de instalação. 
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A realização prévia de trechos experimentais permitirá analisar ainda melhor 
quais os procedimentos de execução e controlo de qualidade que podem ser 
mais adaptados às reais condições da obra. 
Em geral, a instalação de geossintéticos nas posições identificadas na 
Figura 7.1 é realizada em toda a largura da plataforma e na extensão 
estabelecida em cada obra, de forma a garantir homogeneidade de 
comportamento das estruturas face às solicitações do tráfego. No caso de 
certos tipos de geogrelhas anti-fissuras das camadas betuminosas, pode ser 
prevista a instalação em zonas pontuais, dependendo da dimensão e da 
extensão dos danos, embora de forma a garantir sempre uma certa largura 
mínima. Em zonas de fissuras dispersas e de maior extensão, é 
recomendável a instalação da geogrelha em toda a largura da via. 
Primeiramente, deve ser assegurado o adequado fornecimento e qualidade 
do material através, por exemplo, de evidências da sua certificação. Em 
segundo lugar e antes da instalação, devem ser garantidas condições de bom 
armazenamento e transporte em obra dos materiais de forma a garantir 
sempre a integridade das suas propriedades, como por exemplo as 
condições de exposição relativamente à radiação solar, temperatura e 
humidade. 
Já na fase de instalação, é muito importante a preparação da superfície 
subjacente, a orientação e ordem de colocação, o método de ligação 
(sobreposição, costuras ou outro tipo de fixação) e a execução de 
adaptações para um melhor ajustamento às reais condições da obra. As 
operações de instalação dos geossintéticos devem articular-se 
adequadamente com todas as outras fases construtivas da obra. 
Em geral, o geotêxtil e a geogrelha devem ser aplicados segundo a direção 
dos esforços mais elevados e com uma largura mínima de sobreposição a 
definir paralelamente a esta direção e em função do método de ligação. Em 
zonas localizadas e de baixa capacidade de suporte, admite-se o aumento da 
sobreposição e/ou de reforço da instalação na direção transversal. Os 
procedimentos a adotar em obra devem evitar a ocorrência de danos no 
geossintético, como por exemplo a forma de deposição dos materiais (solos 
ou agregados) ou a circulação do equipamento de obra. O método de ligação 
entre faixas adjacentes deve ser escolhido de forma a garantir a melhor 
eficiência do funcionamento dos geossintéticos quando solicitados pelas 
cargas do tráfego em serviço, o que depende também das características dos 
materiais onde estão instalados e da sua posição nas camadas. Para além da 
sobreposição simples, de fácil e rápida execução, nalgumas aplicações 
poderá ser recomendável adotar outros métodos, como por exemplo as 
costuras, para conferir uma melhor eficiência às uniões. 
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Na utilização de geossintéticos com a finalidade de interface anti-fissuras, os 
procedimentos de instalação a adotar em obra devem garantir uma prévia 
preparação da superfície seguida da instalação homogénea e totalmente 
aderente à camada subjacente. A fresagem ou microfresagem antes da 
instalação podem melhorar a aderência da geogrelha à superfície do 
pavimento existente. Se existirem fissuras, estas devem ser reparadas 
previamente com material selante, de forma a se garantir uma superfície 
contínua e homogénea. A instalação deste tipo de geossintéticos pode 
recorrer à utilização de equipamentos específicos, para maior rendimento e 
qualidade do trabalho executado. Concluída a instalação, deve proceder-se ao 
espalhamento e compactação da mistura betuminosa da camada 
sobrejacente de forma a não provocar quaisquer danos à camada de 
interface e, consequentemente, a não prejudicar a eficiência do seu 
funcionamento. 

7.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente capítulo abordou a utilização de geossintéticos em obras de vias 
de comunicação, nomeadamente de geotêxteis e geogrelhas em vias-férreas 
e pavimentos de estradas ou outras áreas de circulação. O maior enfoque do 
capítulo foi nas funções de reforço e estabilização dos geossintéticos nas 
camadas granulares não ligadas, como é o caso das camadas de balastro e 
sub-balastro de vias-férreas e das camadas de base e sub-base de 
pavimentos flexíveis rodoviários. 
O capítulo começou por apresentar as principais utilizações e funções dos 
geossintéticos nas vias de comunicação. Posteriormente, iniciando com a 
descrição dos princípios gerais, foram abordados com maior detalhe os 
aspetos do dimensionamento relacionados com instalação de geossintéticos 
nas camadas granulares de vias-férreas e estradas, considerando os casos 
quer de estradas não revestidas que de estradas pavimentadas, com a 
principal função de reforço. Finalmente, foram referidos os principais critérios 
de seleção e instalação dos geossintéticos, não só nas camadas granulares 
mas também nas camadas betuminosas com a função de prevenção da 
propagação de fendas. 
Em anexo são apresentados dois casos de obra em Portugal relacionados 
com a renovação duma via-férrea e com a beneficiação do pavimento duma 
autoestrada.  
O primeiro caso é uma obra rodoviária relativa à beneficiação do pavimento 
da Autoestrada A6 (Marateca/Caia), realizada em 2014 no lanço Évora 
Poente/Évora Nascente. Nesta obra procedeu-se à beneficiação do 
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pavimento com o objetivo principal de eliminar as rodeiras existentes e as 
zonas de degradação mais acentuadas. A obra consistiu essencialmente na 
fresagem da camada de desgaste existente e na sua reposição com novas 
misturas betuminosas. Nos casos em que após a operação de fresagem se 
constatava a existência de fissuração, procedeu-se à selagem e à instalação 
de grelha de fibra de vidro pré-revestida com betume oxidado com o objetivo 
principal de retardar a propagação de fissuras. 
O segundo caso é uma obra ferroviária relativa à renovação da Linha do 
Norte, realizada em 2015 no troço Alfarelos/Pampilhosa. A realização desta 
obra deveu-se principalmente à necessidade de renovação geral da 
infraestrutura para a adaptar melhor às condições de exploração do troço. A 
obra consistiu na instalação de geogrelha, com a função de estabilização, ou 
geogrelha com geotêxtil incorporado, com funções de separação e filtro, na 
superfície de desguarnecimento da camada de balastro. Este procedimento 
foi sempre aplicado nas zonas onde o desguarnecimento era mais profundo 
e/ou a informação geotécnica e hidrogeológica indicava instabilidade da 
plataforma da via-férrea. 

 
ANEXO: CASOS DE OBRA 
 
CASO 1: Instalação de geogrelha em fibra de vidro pré-revestida de betume 
com geotêxtil incorporado na beneficiação do pavimento da Autoestrada A6 
– Marateca/Caia, Portugal 
 
CASO 2: Instalação de geogrelha ou geogrelha com geotêxtil incorporado na 
renovação da Linha do Norte, Portugal 
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ANEXO: CASOS DE OBRA 
CASO 1: INSTALAÇÃO DE GEOGRELHA EM FIBRA DE VIDRO PRÉ-
REVESTIDA DE BETUME COM GEOTÊXTIL INCORPORADO NA 
BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA AUTOESTRADA A6 – MARATECA/CAIA, 
PORTUGAL * 

Caetano, F., BGI, Brisa Gestão de Infraestruturas, Portugal, fernanda.caetano@brisa.pt 
Neves, J., Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, 
jose.manuel.neves@tecnico.ulisboa.pt 

Localização A6 – Autoestrada Marateca / Caia. Sublanço Évora Poente / Évora Nascente. Portugal 

Dono de Obra Brisa Concessão Rodoviária, S.A. 

Projetista Elsamex Portugal – Engenharia e Sistemas de Gestão, S.A. 

Empreiteiro Tecnovia – Sociedade de Empreitadas, S.A. 

Fiscalização Brisa Engenharia e Gestão, S.A. 

Período de 
construção 

2014 

Apresentação da 
obra 

O sublanço de autoestrada sujeito a beneficiação do pavimento tinha uma extensão de cerca 
de 16320 m, entre o km 59+100 e o km 75+420, e apresentava um perfil transversal de 
2×2 vias, fora da área de influência dos nós de ligação e da via de lentos. 

A constituição dos pavimentos existentes é apresentada na Figura 1. 

* O(s) Autor(es) garante(m) que se o material (incluindo figuras e fotografias) apresentado neste trabalho tiver sido

previamente publicado no todo ou em parte, foi obtida autorização da editora original para reimpressão e garante(m) a autoria

da contribuição e/ou tem pleno poder para fazer esta divulgação. Os Editores não assumem qualquer responsabilidade pelos

conteúdos ou sugestões apresentados nestes casos de obra. 
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Apresentação 
da obra 
 

 

Figura 1 – Constituição dos pavimentos existentes 

A empreitada consistiu essencialmente na realização de trabalhos de beneficiação do 
pavimento da secção corrente, visando fundamentalmente eliminar as rodeiras existentes e as 
zonas com degradações nas camadas de desgaste e de regularização e a colocação de novas 
camadas, de forma a conferir características funcionais adequadas. A empreitada incluiu 
ainda a beneficiação dos ramos dos Nós de Évora Poente e Évora Nascente. Estes trabalhos 
consistiram, na sua maioria, na fresagem e reposição da camada de desgaste. 

 
Fotos da obra 
 

Na Figura 2 são apresentadas fotografias da geogrelha aplicada na obra e das fases da sua 
instalação na superfície do pavimento existente, após a fresagem da camada de desgaste. 

  

  

Figura 2 – Aplicação da geogrelha na beneficiação do pavimento da Autoestrada A6 – 
Marateca/Caia 

 

Dimensões 
Extensão da obra: 5115 m 
Largura das vias: 3,75 m 
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Tipos de 
geossintéticos 
aplicados e 
respetivas 
funções 

Tipo: 
Glasphalt GV 
 

Função:  
Prevenir a reflexão de 
fissuras no pavimento 

Fabricante: 
S&P – Clever Reinforcement 
Ibérica 

Aspetos 
relevantes do 
dimensiona- 
mento 

Sempre que, após a fresagem e limpeza da superfície do pavimento, se verificava a existência 
de fendas estas eram seladas e foi aplicada uma geogrelha de fibra de vidro pré-revestida com 
betume oxidado. 

 
Aspetos 
construtivos 
relevantes 
 

A espessura mínima de mistura betuminosa sobre a grelha foi de 5 cm. 
A superfície do pavimento foi limpa, seca e isenta de material solto, poeiras, óleo ou qualquer 
outra matéria estranha. 
Todas as depressões ou alteamentos significativos e fissuras superiores a 2 mm foram 
reparadas de modo a que a superfície se apresentasse desempenada e homogénea. 
A geogrelha foi aplicada sobre a rega de colagem em emulsão betuminosa, depois da rotura 
da emulsão, a fim de promover a adequada aderência entre a geogrelha e a mistura 
betuminosa de base. 

Aspetos 
relevantes do 
desempenho da 
obra 

Desde a conclusão da empreitada (até 2018), o pavimento não apresentou qualquer anomalia 
ao nível de propagação de fissuras. 

 
Recomendações/ 
Conclusões 
 

Execução de trecho experimental para avaliar não só a qualidade da geogrelha mas também o 
modo de instalação e a eficiência do tipo de equipamento proposto para realizar a obra. 
Realização do ensaio de avaliação de aderência ao corte, de acordo com o Método de Leutner 
modificado, visto que a aderência entre a geogrelha de fibra de vidro e as misturas 
betuminosas adjacentes é um dos parâmetros fundamentais ao seu bom desempenho. 

 
Bibliografia 
 

S&P (2020) – S&P Glasphalt ® GV – Grelha em fibra de vidro pré-revestida de betume com 
geotêxtil incorporado. SP-PT.07.01.04.02. S&P Clever Reinforcement Ibérica, Lda. 
https://www.sp-
reinforcement.pt/sites/default/files/field_product_col_doc_file/glasphalt_gv_pt_202007.pdf 
(acesso em novembro de 2020) 
BRISA – Cláusulas Técnicas Especiais. Brisa Concessão Rodoviária 
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CASO 2: INSTALAÇÃO DE GEOGRELHA OU GEOGRELHA COM GEOTÊXTIL 
INCORPORADO NA RENOVAÇÃO DA LINHA DO NORTE, PORTUGAL* 
 
Rodrigues, F., Infraestruturas de Portugal S.A., Portugal, 
fernanda.rodrigues@infraestruturasdeportugal.pt 
Neves, J., Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Portugal, 
jose.manuel.neves@tecnico.ulisboa.pt 

 
Localização Linha do Norte. Troço Alfarelos – Pampilhosa. Portugal 

Dono de Obra Infraestruturas de Portugal, S.A 

Projetista REFER ENGINEERING 

Empreiteiro Promorail, S.A. 

Fiscalização REFER ENGINEERING 

Período de 
construção 

2015 – 2018 

 
Apresentação 
da obra 

A obra desenvolveu-se entre o km 194,500 e o km 230,630 da linha do Norte, excluindo a zona da 
estação de Coimbra B, num troço de via dupla electrificada onde circula tráfego misto (passageiros 
e mercadorias). A linha está classificada em D4 (22,5 t/eixo; 8 t/m), segundo a ficha UIC 700-O. Este 
troço de via-férrea existente foi reabilitada com recurso à renovação integral da via. Os trabalhos 
consistiram na substituição do carril, das travessas, das fixações e na colocação de nova camada 
de balastro com espessura de 25 cm sob a face inferior das novas travessas. 
Esta intervenção decorreu da necessidade de renovar o ciclo de vida da infraestrutura ferroviária e 
adaptar/melhorar as condicões de exploração no troço. 
Nesta obra linear, nas zonas onde o desguarnecimento mecânico da via foi mais profundo, devido à 
impossibilidade de subir a rasante, e em zonas onde a informação a nível geotécnico e 
hidrogeológico indicava instabilidade da plataforma da via, procedeu-se à instalação de geogrelha 
ou geogrelha com geotextil incorporado na superficie de desguarnecimento. A geogrelha teve a 
função de estabilização da camada de balastro e o geotextil de separação e filtro na superficie de 
desguarnecimento. As Figuras 1 e 2 representam as seções transversais de plena via e em zona de 
plataforma de passageiros, respetivamente. 
 

 
* O(s) Autor(es) garante(m) que se o material (incluindo figuras e fotografias) apresentado neste trabalho tiver sido 

previamente publicado no todo ou em parte, foi obtida autorização da editora original para reimpressão e garante(m) a autoria 

da contribuição e/ou tem pleno poder para fazer esta divulgação. Os Editores não assumem qualquer responsabilidade pelos 

conteúdos ou sugestões apresentados nestes casos de obra. 
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Apresentação 
da obra 

 

 
Figura 1 – Secção transversal da plena via 

 

  
Figura 2 – Secção transversal da zona de plataforma de passageiros 

 
Exemplifica-se o troço compreendido entre o km 194,730 e o km 195,880, na via ascendente e na 
via descendente, onde foi aplicada uma geogrelha na superfície de desguarnecimento, sob a 
camada de balastro, com o objetivo de interligar o balastro, confinando-o lateralmente e 
verticalmente, formando uma camada de reforço na superfície de corte. Pretendeu-se com esta 
camada reforçada contribuir para a minimização das deformações permanentes da via e, 
consequentemente, da manutenção da sua geometria. 
 

 
Fotos da obra 

 
A Figura 3 mostra algumas fases da obra relacionadas com a instalação da geogrelha. 
 

  

  
Figura 3 – Instalação da geogrelha na renovação da Linha do Norte 

 

Dimensões 
Geogrelha: 1150 m de extensão (via ascendente); 1150 m de extensão (via descendente); largura de 
4,75 m. 
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Tipos de 
geossintéticos 
aplicados e 
respetivas 
funções 

Tipo: 
Secugrid 30/30 Q1 
 

Função:  
Reforço 
 

Fabricante: 
NAUE 
 

 
Aspetos 
relevantes do 
dimensiona-
mento 

A geogrelha foi instalada na superfície de desguarnecimento com o objetivo de dar um benefício 
estrutural, ao homogeneizar e reduzir as deformações na via-férrea provocadas pelas cargas 
rolantes atuantes nos carris. 
É necessário avaliar as deformações da via-férrea durante e após a construção. Para isso é 
realizada a monitorização dos parâmetros geométricos, identificando os possíveis problemas. A 
escolha do tipo de geogrelha deve ter em consideração, entre outros fatores, a resposta espetável à 
resistência à tração e módulos de deformação. 

 
Aspetos 
construtivos 
relevantes 

A obra foi de média/elevada complexidade devido a diversas condicionantes, como seja a execução 
de trabalhos num elevado número de infraestruturas existentes, que constituem pontos fixos 
(estações e apeadeiros, pontes e pontões metálicos, passagens inferiores balastradas, passagens 
superiores), no atual canal ferroviário em exploração. Assumiu, também, particular importância na 
realização dos trabalhos, os aspetos inerentes à segurança, dos quais se salientam os resultantes 
da execução de trabalhos próximo de uma via-férrea em exploração e em estações e apeadeiros em 
funcionamento. As dificuldades resultaram, ainda, da execução dos trabalhos de renovação integral 
de via serem realizados num período máximo de sete horas de interdição à noite. 
Na realização dos trabalhos de aplicação do geocompósito, o rolo foi desenrolado 
aproximadamente a 37,5 cm do topo da travessa bibloco de betão do lado da entrevia, de modo a 
não intervir com o desguarnecimento mecânico da via contígua. No caso das zonas em estação, 
com plataformas de passageiros, o rolo foi desenrolado igualmente a 37,5 cm do topo da travessa 
bibloco para o lado da entrevia e dobrada junto ao muro cais da plataforma de passageiros.  

 
Aspetos 
relevantes do 
desempenho da 
obra  

A avaliação da deformação da via-férrea é executada durante a fase de construção e ao longo do 
período da vida útil da infraestrutura. Para o efeito, são utilizados os registos da geometria de via 
obtidos através das medições efetuadas pelo veículo de inspeção EM120. São tratados os registos 
dos parâmetros que definem o estado da geometria da via (alinhamento, nivelamento, empeno e 
nivelamento transversal) referentes às várias campanhas programadas (4/ano). 
O intervalo de tempo (18 meses) de monitorização ainda é bastante curto, para retirar conclusões 
definitivas sobre o desempenho da geogrelha. No entanto, dos resultados já obtidos, concluiu-se 
que a zona de plataforma instável, reforçada com o geocompósito, apresentou um comportamento 
idêntico às zonas sem problemas de instabilidade. Este comportamento pode significar que neste 
período de tempo a geogrelha aumentou a capacidade de suporte da plataforma nesta zona 
instável. 

 
Recomendações
/ Conclusões 

A experiência adquirida no processo construtivo e na análise do desempenho em serviço nesta obra 
de reabilitação de infraestruturas ferroviárias, quanto à aplicação da geogrelha com função de 
reforço, pode vir a contribuir significativamente para a viabilização/melhoramento da aplicação 
deste tipo de soluções. Esta solução é de interesse, nomeadamente, pela minimização do impacto 
na exploração ferroviária.  

 
Bibliografia 

EN ISO 10319 (2015) – Geosynthetics — Wide-width tensile test. European Committee for 
Standardization, Brussels, Belgium 
EN ISO 9864 (2005) – Geosynthetics — Test method for the determination of mass per unit area of 
geotextiles and geotextile-related products. European Committee for Standardization, Brussels, 
Belgium 
NAUE@ (2020) – https://www.naue.com/naue-gmbh-co-kg/the-naue-group/ BBG Bauberatung 
Geokunststoffe GMbH & Co. KG, issued by Naue Fasertechnik GMbH & Co KG (acesso em dezembro 
de 2020) 
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8.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Após mais de meio século de aplicações, o uso de geomembranas como 
barreiras em estruturas hidráulicas é uma tecnologia que permitiu reabilitar 
todos os tipos de estruturas, às vezes também em condições subaquáticas, e 
construir novas barragens, canais e reservatórios, nas quais se adotou um 
sistema impermeável com geomembrana desde a fase de estudos, que 
forneceu significativos benefícios técnicos e financeiros ao projeto. 
Este capítulo pretende fornecer informações sobre o estado da arte sobre a 
utilização de geomembranas como barreiras em obras hidráulicas. Outro 
capítulo do livro contém informações sobre as principais famílias de 
geomembranas, e foi assumido que os leitores estão familiarizados com as 
características que a formulação do material confere aos vários tipos de 
geomembranas disponíveis no mercado, portanto esse aspeto é não 
especificamente abordado aqui, embora seja feita referência a essas 
características quando elas influenciam o projeto e a instalação. 
Este capítulo fornece uma visão geral de todas as aplicações possíveis de 
geomembranas como barreiras em estruturas hidráulicas, separando a 
reabilitação da nova construção, uma vez que os problemas e soluções 
relacionadas podem ser muito diferentes. A reabilitação foi dividida em 
secções separadas, dependendo se a água está parada (barragens e 
reservatórios) ou em movimento (canais, túneis hidráulicos e poços), e no 
ambiente de trabalho (seco ou subaquático). 
Os princípios gerais de dimensionamento são dados para a reabilitação total 
ou parcial, abordando a seleção do tipo de geomembrana e todos os 
componentes de um sistema de impermeabilização com geomembrana em 
função do tipo de instalação. 
Informações adicionais sobre questões e detalhes relacionados à reabilitação 
total e parcial de barragens, reabilitação de canais e novas construções são 
fornecidas em anexo, através de casos de obra portugueses conhecidos ou 
recentes, considerados marcos em tais aplicações. 
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8.2 BARREIRAS GEOSSINTÉTICAS NA 
REABILITAÇÃO DE ESTRUTURAS 
HIDRÁULICAS 

8.2.1 REABILITAÇÃO DE BARRAGENS 
E RESERVATÓRIOS 

Na reabilitação de barragens e reservatórios, o principal objetivo das 
geomembranas é restabelecer a impermeabilização da superfície em contato 
com a água. Em barragens de betão onde ocorrem fenómenos expansivos 
(reação alcali-agregados, reação alcali-sílica, ataque interno de sulfato), a 
geomembrana pode fornecer o benefício adicional de reduzir a expansão 
evitando o contacto da água do reservatório com o betão da estrutura, através 
de um sistema de drenagem. 
Em barragens de betão e de alvenaria e em barragens de betão compactado 
com cilindro, a geomembrana é instalada na face a montante, cobrindo as 
áreas molhadas, associada a um sistema de drenagem por trás. Graças à 
disponibilidade de geomembranas com desempenho a longo prazo, nesse tipo 
de reabilitação a geomembrana é exposta, para que possa ser inspecionada 
durante toda a vida útil da barragem. Um sistema de ancoragem de face é 
necessário contra a ação do vento e das ondas. Quase todos os casos de 
reabilitação utilizaram um sistema de tensionamento que também melhora a 
drenagem. Fixações impermeáveis periféricas completam o sistema de 
ancoragem, impedindo as infiltrações de água sob ele. 
A Figura 8.1 mostra o conceito e as duas opções possíveis: caso de nova 
geomembrana na face a montante e o caso de nova geomembrana que se 
estende da face a montante até à fundação, através de um novo plinto para 
execução de injeções de impermeabilização da rocha de fundação. Essas 
opções são discutidas em mais detalhes no capítulo sobre projeto. 
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a) Corpo da barragem 
b) Geomembrana (barreira) 
c) Perfis de ancoragem e capa drenante 
d) Coletor de perimetral de drenagem 
e) Fixação perimetral estanque 

f) Novo plinto e cortina de injeções (opcional) 
g) Ventilação da capa de drenagem 

 
Figura 8.1 – Soluções tipo: impermeabilização sem e com novo plinto 

 
Na Figura 8.2 mostram-se dois exemplos de reabilitação de barragens onde 
foram usadas estas soluções. A barragem de Chambon, de betão-gravidade, 
sujeita a fenómenos expansivos, França 2013/2014, opção sem plinto, e a 
barragem do Covão do Ferro, de alvenaria, Portugal 2005, opção com novo 
plinto. 
 

   
 

Figura 8.2 – À esquerda, opção sem plinto: Barragem de Chambon, de betão-gravidade, sujeita a fenómenos expansivos, 
França 2013/2014; à direita, opção com novo plinto: barragem do Covão do Ferro, de alvenaria, Portugal 2005 

 
Em barragens de betão, barragens de betão compactado com cilindro e em 
barragens de enrocamento com face de betão (CFRDs), a face de montante na 
qual a geomembrana é instalada em princípio tem baixa permeabilidade, mas 
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quando se deteriora, as fissuras são canais de infiltração de água no corpo da 
barragem. O sistema de drenagem associado tem o objetivo de coletar água 
de infiltração da face a montante, seja por potenciais danos na geomembrana 
ou por outras origens, evitando assim que a água se possa infiltrar no corpo da 
barragem. O sistema de drenagem também permite monitorizar o 
desempenho da geomembrana: medições de água drenada que se desviam de 
uma quantidade pré-estabelecida podem ser um alerta precoce, sugerindo uma 
investigação para avaliar se a anomalia é devida a um dano na mesma ou 
ocorre de outras fontes possíveis (áreas não revestidas, pilares, coroamento, 
etc.). 
Para um melhor desempenho, toda a face a montante da barragem deve ser 
revestida com geomembrana, mas houve casos de revestimento parcial para 
atender a restrições orçamentais ou planeamento operacional/financeiro, 
agendando o revestimento em fases sucessivas ou condições específicas do 
local em que apenas uma secção da barragem precisava de uma nova barreira 
(Figura 8.3). 
 

 
 
Figura 8.3 – À esquerda, Salt Springs, barragem de enrocamento com face de betão, instalação faseada para não impactar 

com a operação do reservatório, USA 2004/2005; à direita, Bimont, barragem de betão em arco, sujeita a fenómenos 
expansivos, apenas na metade, França 2019 

 
As considerações acima se aplicam também à reabilitação de barragens e 
reservatórios de aterro. Nessas estruturas existem alguns aspetos específicos 
a serem considerados. A ancoragem de face pode ser a mesma descrita para 
barragens de betão somente quando as fixações são colocadas num subleito 
com alta resistência ao arrancamento (como em barragens com capa de 
betão); caso contrário, devem ser usadas ancoragens profundas adequadas 
para estratos menos resistentes. Em alguns casos, coberturas parciais foram 
usadas principalmente por razões ambientais (Figura 8.4). 
Outro aspeto a considerar é a drenagem, pois algumas barragens têm 
características de drenagem livre. Uma camada de drenagem é necessária 
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principalmente para barragens onde a sua estrutura é menos permeável do 
que a camada de apoio. Na reabilitação de lajes de betão (CFRDs) ou 
revestimentos de betão betuminoso, pode ser necessária uma camada de 
drenagem (Figura 8.4). Finalmente, essas barragens e reservatórios consistem 
numa estrutura deformável (o aterro) que frequentemente intercepta 
estruturas pertinentes (tomadas de água, descarregadores) feitas de betão e, 
portanto, rígidas. O sistema de impermeabilização com geomembrana deve 
ser projetado levando em consideração, por um lado, a deformação do aterro 
e, por outro, os assentamentos diferenciais entre o aterro e a estrutura de 
betão aparente, que requerem configurações especiais para as fixações 
estanques periféricas. 
 

 
 

Figura 8.4 – À esquerda, Morávka, barragem de aterro com capa de betão betuminoso, República Checa 1999; à direita, 
Aubert, barragem de enrocamento com face de betão, com revestimento parcialmente coberto por questões ambientais, 

num parque natural, França 2014 

 
Para a impermeabilização localizada de juntas ou fissuras em barragens de 
betão e em barragens de aterro com face de betão (CFRD), tem vindo a ser 
utilizado um sistema de tapa juntas externo (waterstop). O waterstop, usado 
também para juntas monolíticas em novas barragens BCC e para juntas 
periféricas e verticais de novas CFRDs, pode ser projetado para acomodar 
deslocamentos muito grandes entre o rodapé e as lajes faciais, graças ao uso 
de um geocompósito muito flexível, constituído por uma geomembrana e um 
geotêxtil acoplado, e de camadas de suporte que limitam sua deformação para 
evitar que ela se colapse na junta aberta sob a carga hidráulica (Figura 8.5). 
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Figura 8.5 – Da direita para a esquerda: Strawberry, barragem de enrocamento com capa de betão, waterstop externo para 

reparação de 6 juntas verticais, USA 2002; Porce II, barragem de betão compactado com cilindro, waterstop externo nas 
juntas de contração, Colombia 2000; e Angostura, barragem de enrocamento com capa de betão, barreira impermeável na 

junta perimetral com abertura possível até 700 mm, Chile 2013 

 

8.2.2 REABILITAÇÃO DE CANAIS, 
TÚNEIS E POÇOS HIDRÁULICOS 

 
Os conceitos de barreira para a reabilitação de canais, túneis e poços 
hidráulicos (Figura 8.6) estão alinhados com os discutidos para barragens e 
reservatórios, mas como todas as estruturas de transporte de água que 
envolvem a presença de água em movimento, o sistema de ancoragem é 
projetado tendo em atenção as ações dinâmicas do escoamento, 
considerando também a possibilidade de um corte acidental na geomembrana, 
que fará com que a água flua sob o revestimento de impermeabilização e, 
consequentemente, podendo criar subpressão da água sob o revestimento. 
 

 
 

Figura 8.6 – Geomembranas na reabilitação de canais, túneis e poços hidráulicos 

 
Nas estruturas de transporte de água, a menos que condições específicas do 
local (razões ambientais, ação intencional) o exijam, a geomembrana é 
deixada exposta. Isso fornece o benefício adicional, como será discutido no 
caso de obra da Senhora do Porto apresentado em anexo a este capítulo, de 
um aumento da capacidade de vazão da estrutura, o que pode ter um ganho 
financeiro substancial para a produção de energia hidroelétrica. 
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Todos os tipos de canais, para hidroelétricas ou abastecimento de água, com 
secções grandes e pequenas, foram revestidos com geocompósitos 
(geomembrana+geotêxtil) flexíveis expostos, mecanicamente ancorados 
(Figura 8.7). Quando uma deterioração pesada requer reconstrução da 
estrutura do canal, foram utilizados painéis pré-fabricados que incorporam um 
revestimento de geomembrana de baixo atrito. 
 

   
 

Figura 8.7 – À esquerda, Larona, canal hidroelétrico, 7 km + câmara de carga revestidos em 7 semanas, 
Indonésia 2019; à direita, ponte canal, China 2004 

 
Foram também instaladas geomembranas expostas na reabilitação de túneis e 
poços de água, tal como ilustrado na Figura 8.8. Nestes casos, foram 
projetadas para resistir a velocidades da água superiores a 4 m/s e cargas 
hidráulicas superiores a 500 m. 
 

   
 

Figura 8.8 – À esquerda, Helms, túnel de carga, USA 2017; à direita poço de interligação dos reservatórios de 
armazenamento, Israel 2018. Em ambas as estruturas a carga hidráulica era superior a 500 m 
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8.2.3 INSTALAÇÃO SUBAQUÁTICA 
 
As técnicas de reabilitação total e parcial, descritas acima, foram adotadas 
também em ambientes subaquáticos em barragens e reservatórios 
(Figuras 8.9 e 8.10). A aplicação em obra foi precedida por uma fase de 
pesquisa que durou alguns anos no início dos anos 90, para atender às 
necessidades de muitos proprietários que não podiam, por razões práticas ou 
económicas, baixar ou esvaziar o reservatório. Entre outros, a USACE, o Corpo 
de Engenheiros do Exército dos EUA, realizou um extenso projeto de pesquisa 
de dois anos com o objetivo de desenvolver um sistema de reabilitação 
permanente que pudesse ser instalado debaixo de água. A primeira fase 
desenvolveu um projeto experimental (Christensen & Marcy, 1995), que foi 
testado em grande escala debaixo de água em uma estrutura de betão armado 
em forma de L, replicando diferentes recursos que podem ser encontrados em 
instalações subaquáticas: suportes de diferentes rugosidades, juntas, furos, 
geometrias complicadas. O sistema foi ensaiado num tanque, sob 8,4 m de 
carga hidrostática, por duas semanas, e nenhuma fuga foi detetada, 
demonstrando que uma impermeabilização efetiva havia sido alcançada 
(Marcy et al., 1996). Após a validação pela USACE, em 1997, a primeira 
instalação completa foi realizada numa barragem nos EUA, seguida por muitas 
outras aplicações. A reabilitação subaquática é uma alternativa sustentável e 
económica comparativamente com a reabilitação tradicional que requer 
esvaziamento parcial ou total. 
 

    
 

Figura 8.9 – À esquerda, reabilitação subaquática de Lost Creek, barragem arco, USA 1997; à direita, 
Studena, barragem de contrafortes, Bulgária 2018 
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Figura 8.10 – Reabilitação das tomadas de águas dos reservatórios superior 
e inferior com waterstops externos, Israel 2017 

8.3 CONSTRUÇÃO NOVA: BARRAGENS DE 
BETÃO COMPACTADO COM CILINDRO, 
BARRAGENS DE ATERRO E HARDFILL, 
BARRAGENS DE REJEITADOS E 
RESERVATÓRIOS DE SISTEMAS DE 
BOMBAGEM 

Nas barragens de betão compactado com cilindros (BCC), a geomembrana 
pode ser instalada na face a montante na posição exposta ou incorporada em 
painéis de betão pré-fabricados que são usados como cofragens permanentes 
contra as quais o BCC é colocado; a configuração exposta é preferível porque 
elimina possíveis danos que a colocação do BCC contra a geomembrana 
poderia causar, porque a drenagem é mais eficiente e porque permite 
inspecionar a geomembrana durante sua vida útil. Em sistemas em que fica 
exposta, a geomembrana é ancorada por um sistema de tensionamento 
idêntico ao desenvolvido para a reabilitação de barragens de betão, de modo 
que a instalação do sistema de impermeabilização, que pode ser feito em 
fases, é totalmente independente para a construção da barragem (Figura 8.11). 
O sistema de drenagem facial e a vedação mecânica do perímetro são iguais 
para as soluções de reabilitação; os tubos de descarga podem ser 
incorporados no BCC ou inseridos em furos. 
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Figura 8.11 – À esquerda, Barragem de Susu, instalação dos perfis de fixação e tensionamento, da georrede de drenagem e 

da geomembrana, Malásia 2015; à direita, Barragem de Paradise, instalação da geomembrana em painéis pré-fabricados 
(“Terra armada”), Austrália 2005 

 
Nas barragens de aterro e Hardfill, o sistema de ancoragem é diferente, 
dependendo da maneira como a barragem é construída. Quando o 
revestimento é formado com lintéis de betão poroso extrudado, de acordo com 
o chamado método “Itá”, é adotada a ancoragem por linhas de bandas de 
ancoragem flexíveis; caso contrário, a ancoragem é feita por bandas de 
ancoragem flexíveis embutidas em trincheiras ou ancoragens profundas; a 
geomembrana também pode ser colocada em posição interna. Nas barragens 
de rejeitados, o projeto de última geração adota o sistema de ancoragem com 
faixas de geomembrana flexíveis, em linhas paralelas. Os vários tipos de 
sistemas de ancoragem são abordados na secção sobre projeto.  
 

   
 

Figura 8.12 – À esquerda, Las Bambas, barragem de enrocamento de estéreis mineiros, geocompósito instalado por fases 
sobre lintéis de betão extrudado, Peru, em curso até atingir 230 m de altura; à direita, Rogun, ensecadeira em aterro com 65 

m de altura, o geocompósito é coberto por enrocamento, Tajikistan, 2018 
 

Em sistemas para produção de energia em circuito fechado (Pumping Storage 
Schemes), cada vez mais são adotadas geomembranas, expostas ou cobertas, 
para impermeabilizar os reservatórios superior e inferior, como nos exemplos 
apresentados na Figura 8.13. Em sistemas em que a geomembrana 
permanece exposta, a experiência mostrou que esta deve ficar lisa, sem ondas 
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e com um mínimo de rugas possível, para evitar que, sobre cargas repetidas, 
as rugas sejam comprimidas e se tornem frágeis e suscetíveis de rasgamento. 

Figura 8.13 – À esquerda, Pico da Urze, barragem de enrocamento e reservatório escavado, 
impermeabilizado com geomembrana exposta, Portugal 2019; à direita, Afourer, 

reservatório com revestimento impermeável coberto, Marrocos 2004 

8.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE O 
DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO COM 
GEOMEMBRANAS  

8.4.1 EXTENSÃO DO REVESTIMENTO 
DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

Uma primeira opção de projeto é decidir a extensão do revestimento de 
impermeabilização (geomembrana ou geocompósito de impermeabilização). 
Geralmente, esse é um equilíbrio de considerações técnicas (idealmente, toda 
a estrutura deve ser coberta para garantir um desempenho perfeito) e de 
restrições financeiras. Os seguintes excertos do Boletim ICOLD 135 (ICOLD, 
2010) ilustram como o projeto de engenharia pode aliviar alguns problemas.  
O primeiro esquema (Figura 8.14) mostra os caminhos de infiltração que ainda 
podem ocorrer se o revestimento não for estendido até o contato com a 
fundação impermeável: a água ainda pode entrar no corpo da barragem e parte 
dela entrará no sistema de drenagem adjacente à geomembrana, indicando 
uma quantidade de água de infiltração que na realidade não se deve a um dano 
na geomembrana. 
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 A. Através de juntas de construção, entra no sistema de 
drenagem 
B. Através de juntas de contração verticais, entre a 
superfície e o waterstop, sobe e entra no sistema de 
drenagem 
C. Através do waterstop defeituoso, dispersa-se no corpo 
da barragem 
D. Através da fundação, se dispersa no corpo da 
barragem, através de juntas e fissuras 
4. Waterstop 
5. Geomembrana e camada de drenagem 
6. Galeria de drenagem 

 
 

Figura 8.14 – Caminhos de infiltração (ICOLD, 2010) 

 
O segundo esquema (Figura 8.15) mostra a solução ideal: o revestimento da 
geomembrana é estanque à água, através de um novo plinto+injeções para 
intercetar a cortina de injeções. Os caminhos de infiltração de água na 
barragem estão bloqueados: 
 
 A. Através de juntas de construção, interrompidas pela 

impermeabilização da geomembrana atrás do plinto 
B. Através de juntas de contração verticais, 
interrompidas pela impermeabilização da geomembrana 
atrás do plinto 
C. Através do waterstop defeituoso, interrompido pela 
impermeabilização da geomembrana atrás do plinto 
D. Através da fundação, interrompida por injeções 
adicionais através do plinto 
3. Geomembrana e camada de drenagem 
4. Waterstop 
6. Vedação perimetral 
 

 
Figura 8.15 – Caminhos de infiltração interrompidos pelo novo plinto (ICOLD, 2010) 

 
O terceiro esquema (Figura 8.16) mostra solução de compromisso: uma 
vedação perimetral estanque dupla é instalada na parte inferior da área 
revestida, para criar um compartimento de drenagem para recolher as 
infiltrações provenientes da área não revestida e da fundação, minimizando o 
risco que as águas de infiltração se misturem e entrem no corpo da barragem. 
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 A. Através de juntas de construção, interrompidas pela 
impermeabilização da geomembrana atrás do plinto 
B. Através de juntas de contração verticais, interrompidas 
pela impermeabilização da geomembrana atrás do plinto 
C. Através do waterstop defeituoso, interrompido pela 
impermeabilização da geomembrana atrás do plinto 
D. Através da fundação, interrompida por injeções 
adicionais através do plinto 
3. Geomembrana e camada de drenagem 
4. Waterstop 
6. Vedação perimetral 
 

 
Figura 8.16 – Caminhos de infiltração interrompidos pela drenagem da fundação (ICOLD, 2010) 

 

8.4.2 SELEÇÃO DO REVESTIMENTO DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO 

 
A gama de geomembranas disponíveis no mercado é bastante ampla. Como a 
permeabilidade é mais ou menos a mesma para todos os tipos de 
geomembranas, elas podem ser consideradas equivalentes em relação à 
estanqueidade. As propriedades mecânicas, por outro lado, podem ser bem 
diferentes e podem influenciar o projeto, a qualidade da instalação e o 
desempenho. Geomembranas poliméricas são aqui consideradas, devido à 
sua aplicação muito mais ampla em estruturas hidráulicas em comparação 
com geomembranas betuminosas. 
As geomembranas mais utilizadas em obras hidráulicas são as de policloreto 
de vinilo (PVC) e as de polietileno de alta densidade (PEAD). Devidamente 
formuladas, ambas apresentam durabilidade elevada, mas a escolha do tipo de 
geomembrana depende das condições de exploração, inclinação das 
superfícies (taludes dos reservatórios e paramento das barragens, espaldas de 
canais), ações dinâmicas do vento e do escoamento, preparação da camada 
de apoio e carga hidráulica (Quadro 8.1). 
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Quadro 8.1 – Vantagens e desvantagens dos principais tipos de 
geomembranas 

Geomembrana Vantagens Desvantagens 

PEAD 

Boa resistência contra 
agentes químicos 

Difícil adaptabilidade 

Bom desempenho a 
baixas temperaturas Baixa resistência ao punçoamento 

Boa resistência mecânica 
Muito baixa deformação elástica e 

stress cracking 

PVC 

Boa trabalhabilidade 
(flexível) 

Baixa resistência aos raios UV – 
carece de formulação adequada 

Facilidade de soldadura Sensível a temperaturas muito altas e 
muito baixas 

Boa resistência mecânica 
Baixa resistência química para 

algumas substâncias 

 
Apesar de geomembranas de elevada qualidade existentes no mercado, de 
ambos os tipos, apresentarem boa resistência mecânica e durabilidade 
elevada, a seleção do tipo de geomembrana e a definição das suas 
propriedades mecânicas, tem de ter em conta com as caraterísticas do projeto 
e das condições de exploração.  
As geomembranas de PEAD usam-se mais em reservatórios, com taludes 
suaves (inclinação superior a 1V/2,5H) e altura de água inferior a 10 m. As 
geomembranas de PVC não têm limitações de inclinação do suporte, desde 
que devidamente ancoradas. 
As geomembranas podem ficar expostas ou cobertas para proteção das 
intempéries e vandalismo, sendo mais frequentes as soluções expostas, pelo 
custo associado e por ser mais fácil a deteção de danos e a sua reparação. 
 

8.4.2.1 PROPRIEDADES DE TRAÇÃO 
 
A flexibilidade de um material polimérico é ilustrada pela sua curva 
tensão-deformação, que permite determinar a resistência à tração máxima e a 
deformação máxima correspondente do material. Portanto, o projeto deve 
considerar as curvas de tensão-deformação dos materiais candidatos.  
Na maioria das situações em obra, as deformações máximas induzidas nas 
geomembranas de PVC são da ordem de 50 a 60%. Só as geomembranas que 
exibam um pico, ou um patamar, na gama de deformações elásticas 
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superiores às deformações expectáveis devem ser consideradas para 
utilização em obra.  
Para geomembranas de PEAD, deve ser considerada uma tensão admissível 
inferior à tensão de cedência, que ocorre a cerca de 12% de deformação; para 
além desse ponto, o comportamento torna-se plástico, deixando a 
geomembrana de PEAD de funcionar, do ponto de vista mecânico (Giroud, 
1984). Além disso, a sua redução localizada da espessura causada por um 
arranhão, que ocorre nas geomembranas durante a instalação, exige que se 
considere uma tensão admissível bastante inferior à do limite de cedência, 
para evitar roturas prematuras. Portanto, as geomembranas de PEAD devem 
ser usadas apenas quando a tensão da geomembrana for inferior à tensão de 
cedência e com um coeficiente substancial de segurança. A literatura 
internacional (Seeger & Muller, 1996; Peggs, 2005) indica que a deformação 
permitida das geomembranas de PEAD não deve ser superior a 3-5%, e para 
deformações superiores a 3%, o fenómeno da fluência é importante e não 
pode ser negligenciado. O dimensionamento de uma instalação com 
geomembrana de PEAD deve, portanto, considerar uma deformação máxima 
permitida de 3%, para obviar problemas de fluência e de fissuração (stress 
cracking). 
A Figura 8.17 mostra a curva de tensão-deformação de uma geomembrana de 
PEAD de 2,5 mm de espessura em comparação com a curva de tensão-
deformação de um geocompósito, constituído por uma geomembrana de PVC 
de 2,5 mm de espessura+um geotêxtil de 500 g/m2 acoplado. O gráfico é 
limitado à zona de deformações admissíveis em obra, ou seja, 12% para a 
geomembrana de PEAD e 50-60 % para o geocompósito (antes da tensão de 
rotura do geotêxtil). Além deste ponto, o geotêxtil romper-se-á e o material 
apresentará o comportamento elástico característico de uma geomembrana 
de PVC. Portanto, geocompósitos e geomembranas de PVC podem ser usados 
em situações em que o material sofrerá uma tensão considerável. 
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Figura 8.17 – Curvas tensão-deformação para geomembrana de PEAD e de geocompósito de PVC (Carpi Tech, 2013) 

 
A inclinação suave da curva do geocompósito de PVC indica um baixo módulo 
de Young, portanto, um material mais flexível que será capaz de se adaptar a 
uma camada de apoio mais irregular e a deformações importantes previstas 
em condições de exercício limites. 
 

8.4.2.2 RESISTÊNCIAS À PERFURAÇÃO 
E À ROTURA 

 
As resistências à perfuração e à rotura são também importantes no 
dimensionamento, uma vez que as geomembranas são colocadas sobre 
superfícies que não são perfeitamente regulares, quer seja por deterioração ao 
longo do tempo, quer por conterem protuberâncias grandes ou angulares (por 
exemplo em aterros), ou por apresentarem vazios, cavidades, fissuras ativas, 
ou juntas ativas (por exemplo em estruturas hidráulicas). As geomembranas 
com baixo módulo de Young devem ser preferidas àquelas com módulo mais 
elevado uma vez que se adaptam melhor a camadas de apoio irregulares. Um 
baixo módulo de Young é também benéfico para que a carga hidrostática seja 
distribuída numa maior área, em vez de concentrada; o potencial dano devido a 
cargas concentradas em saliências (punção) e cavidades (rebentamento) é 
minimizado e as forças transferidas para as linhas de ancoragem são 
reduzidas. Da mesma forma, as geomembranas também ficam mais 
resistentes ao impacto. 
Como os ensaios laboratoriais de tração uniaxial não são representativos das 
situações verificadas em obra, onde as tensões nas geomembranas são 
biaxiais ou mesmo triaxiais, a resistência à perfuração e à rotura devem ser 
avaliadas por ensaios hidrostáticos multiaxiais, como os realizados pelo Corpo 
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de Engenheiros do Exército dos EUA (Christensen & Marcy, 1995). Esses 
ensaios, que fornecem resultados interessantes sobre o comportamento das 
geomembranas em obra, também mostram que ter um geotêxtil 
antipunçoamento acoplado à geomembrana (geocompósito), e não geotêxtil 
separado da geomembrana, melhora a resistência à perfuração e à rotura. O 
Relatório Técnico REMR-CS-50 fornece resultados de ensaios em 19 
geomembranas e geocompósitos de diferentes tipos e espessuras 
(Christensen & Marcy, 1995). 
 

8.4.2.3 RUGAS, PREGAS E DOBRAS 
 
O enrugamento das geomembranas é causado pela combinação de expansão 
térmica e a rigidez à tração (Módulo de Young) (Giroud & Morel, 1992). Um 
aumento de temperatura (geralmente devido às temperaturas diurnas serem 
mais altas que as noturnas) faz com que a geomembrana se expanda e se 
enrugue. Como resultado da flexão da geomembrana que está associada a 
uma ruga, desenvolvem-se duas forças, F, opostas na base da ruga 
(Figura 8.18), que são proporcionais à rigidez à tração e espessura da 
geomembrana. As duas forças F devem ser equilibradas por forças externas 
opostas aplicadas à parte da geomembrana em contato com a camada de 
apoio, que é a soma das tensões de corte resultantes do atrito da interface. 
 

 
 

Figura 8.18 – Rugas da geomembrana, forças produzidas por expansão térmica (Giroud & Morel, 1992) 

 
Rugas grandes ou ondas são indesejáveis porque afetam adversamente a 
durabilidade da geomembrana, causando concentrações de tensão 
localizadas. As rugas grandes também são indesejáveis porque, no caso de 
um dano na geomembrana, aumentam a infiltração abaixo da geomembrana 
devido à falta de contato íntimo com a camada de apoio. 
O tamanho das rugas depende da distância entre as rugas adjacentes (que 
têm tendência a unirem-se) e aumenta com o módulo mais alto da 
geomembrana, com menor atrito da interface geomembrana-subleito e com 
maior coeficiente de expansão térmica. A espessura, a cor e a densidade da 
geomembrana também têm alguma influência, mas, de longe, o módulo é o 
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fator mais importante em relação às rugas: quanto menor o módulo, menores 
as rugas (Giroud, 2005). 
Uma geomembrana rígida, com baixo atrito no solo ou numa camada inferior 
de geotêxtil, e com um alto coeficiente de expansão térmica, exibe grandes 
rugas em espaços grandes. A geomembrana não ficará plana na face da 
estrutura, será muito mais suscetível à sucção do vento e com danos formará 
amplos canais para a infiltração de água em caso de perfuração. A ocorrência 
de ondas dificulta a instalação adequada da geomembrana, as rugas podem 
amplificar o efeito de tração e deslocamento causado pela ação dinâmica da 
água e da ação do vento, além de aumentar o risco de fissuração (stress 
cracking) e a formação de pregas que são prejudiciais sob a pressão da água. 
Se a geomembrana não for adequadamente plana, a execução adequada das 
uniões poderá ser afetada devido à concentração de tensão. 
A longo prazo, as ondas podem entrar em colapso sob ação da carga de água, 
formando dobras relativamente acentuadas com concentração de tensões que 
podem comprometer o desempenho da geomembrana. Portanto, minimizar 
rugas é fundamental para evitar futuros danos na fase de operação. Uma 
geomembrana deve, portanto, ser selecionada também com base no tamanho 
e espaçamento das rugas expectáveis. As geomembranas que exibem 
pequenas rugas com espaçamento próximo devem ser preferidas às 
geomembranas com menos rugas, porém maiores. 
 

8.4.2.4 ASSENTAMENTOS DIFERENCIAIS 
 
O comportamento em relação a possíveis assentamentos diferenciais entre o 
corpo da barragem, reservatório ou canal, e estruturas de fixação rígidas é 
outro critério de seleção. Os assentamentos diferenciais causam tensões mais 
altas na geomembrana na zona de contato com a estrutura rígida, conforme 
mostrado na Figura 8.19. 
 

 
 

Figura 8.19 – Esquema da deformação da geomembrana no caso de assentamentos diferenciais (Giroud, 2005) 
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No seu artigo sobre comportamento dos geossintéticos, Giroud (2005) 
introduziu um novo conceito: a co-energia associada à curva tensão-
deformação da geomembrana. A co-energia corresponde à área entre a curva 
tensão-deformação da geomembrana e o eixo das ordenadas, como mostra a 
Figura 8.20. O conceito de co-energia permite analisar geomembranas de 
acordo com sua capacidade de suportar assentamentos diferenciais: 
geomembranas com maior co-energia podem tolerar assentamentos 
diferenciais maiores. A co-energia necessária para um projeto pode ser 
calculada com base nas curvas tensão-deformação das geomembranas 
candidatas, conhecendo a pressão aplicada, os assentamentos diferenciais 
previstos e os ângulos de atrito da interface. Como nas geomembranas 
texturadas, a co-energia necessária é maior porque o ângulo de atrito é maior, 
as geomembranas texturadas têm um coeficiente de segurança menor em 
relação aos assentamentos diferenciais. 
 

 
Figura 8.20 – Co-energia numa geomembrana de PEAD (linha a preto) e num geocompósito de PVC (linha a vermelho) 

(Giroud, 2005) 

 

8.4.2.5 UNIÕES OU SOLDADURAS 
 
As uniões entre os rolos de geomembrana são uma zona delicada onde podem 
ocorrer danos devido às solicitações térmicas pelo equipamento de fusão que 
aumenta a rigidez na zona da união e/ou à concentração de tensões. Uniões 
por fusão são preferidas às uniões de extrusão nas aplicações de estruturas 
hidráulicas. Especialmente nas geomembranas mais suscetíveis a fissuração 
por tensão (stress-cracking), o uso de uniões de fusão em vez de uniões de 
extrusão minimiza o risco de fissuração ao longo de uma união.  
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8.4.2.6 DURABILIDADE 
 
As geomembranas devem ser investigadas quanto à durabilidade em relação 
às agressões ambientais que podem modificar o desempenho a longo prazo. 
As ações ambientais a que podem ficar sujeitas incluem radiação ultravioleta, 
temperaturas extremas, congelamento e descongelamento, ataque biológico, 
produtos químicos e qualquer outro fenómeno que possa causar a cisão das 
cadeias poliméricas ou a quebra das ligações na estrutura do polímero, que 
prejudicam o desempenho a longo prazo. 
O processo de envelhecimento, que ocorre também na presença de uma 
camada de cobertura, mas a uma taxa significativamente menor do que 
quando a geomembrana é exposta, pode ser avaliado em laboratório em 
equipamentos que simulam o envelhecimento acelerado, onde a 
geomembrana é colocada sob os efeitos combinados dos ciclos de 
humedecimento, mudança de temperatura e exposição à luz UV. 
Informações adicionais úteis sobre propriedades, aplicações e seleção de 
geomembranas podem ser encontradas no Boletim 135 (ICOLD, 2010). 
 

8.4.3 GEOMEMBRANA COBERTA 
OU EXPOSTA 

 
Deixar a geomembrana exposta ou cobri-la é uma opção de projeto. Nas 
estruturas hidráulicas, as geomembranas expostas são estatisticamente muito 
mais numerosas do que as cobertas. A vantagem de uma camada de 
cobertura é que ela protege a geomembrana de agressões ambientais durante 
a operação, mas, por outro lado, está provado que a colocação de uma 
camada de cobertura é a principal fonte de dano a um revestimento de 
geomembrana e estando coberta, a deteção dos danos e sua reparação torna-
se dispendiosa, difícil ou até impossível. Portanto, a escolha de um sistema 
coberto deve ser feita apenas se houver condições específicas do local que 
exijam a cobertura da geomembrana. 
Camadas de cobertura raramente foram instaladas em revestimentos 
verticais. Em revestimentos inclinados, vários tipos de cobertura, que podem 
ser de solo-cimento, betão ou betão projetado, materiais granulares e 
geocélulas preenchidas com material granular ou solos, estão disponíveis e 
podem ser instalados como cobertura total ou parcial em zonas suscetíveis da 
estrutura. No caso de uma cobertura parcial ser necessária devido a restrições 
específicas do local (por exemplo, preocupação com vandalismo numa área 
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superior acessível), a camada de cobertura pode ser projetada para que a 
ancoragem na crista seja suficiente para a estabilidade da cobertura. No caso 
de geomembrana totalmente coberta, todas as interfaces devem ser 
analisadas quanto a ângulos de atrito. Num projeto na França, onde a camada 
de cobertura era de material granular, os requisitos eram: dado um ângulo de 
atrito de XX° na interface entre a geomembrana e o geotêxtil de proteção 
acima e abaixo da camada de cobertura, o ângulo de atrito na parte inferior 
interface tinha que ser pelo menos XX° + 3°. Assim, apesar do que pode 
acontecer no sistema de impermeabilização, a interface no "ângulo de atrito 
mais baixo", isto é, a interface onde o deslizamento pode ocorrer, será a 
interface superior (entre a camada de cobertura e a geomembrana). A capa 
pode deslizar, mas o sistema de impermeabilização, que é a parte crucial do 
projeto, permanece estável e seguro. 
O processo de envelhecimento pode ocorrer também na presença de uma 
camada de cobertura, mas a uma taxa significativamente menor do que 
quando a geomembrana é exposta. 
 

8.4.4 CAMADA DE APOIO 
 
Quando a camada de apoio tem uma superfície bastante regular, o 
revestimento de geomembrana geralmente é instalado diretamente sobre ela. 
Se uma superfície muito deteriorada o exigir, são utilizados geossintéticos 
adicionais, parcialmente ou em toda a área a ser revestida, para minimizar ou 
evitar a preparação da superfície (Figura 8.21, à direita). Em todos os casos, é 
necessário que a superfície seja estável e, se tratamentos anteriores foram 
usados no passado como uma medida para impedir infiltrações, essa camada 
de restauro é verificada quanto à estabilidade e removida parcial ou 
totalmente, conforme necessário. Em superfícies muito deterioradas em que é 
necessário repor o peso da estrutura com uma máscara de betão armado ou 
projetado, a geomembrana é colocada diretamente sobre a nova superfície. 
(Figura 8.21, à esquerda).  
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Figura 8.21 – À esquerda, barragem de Larecchio, instalação de um geocompósito sobre uma face de betão projetado, 
Itália 1993/1994; à direita, barragem de Salt Springs, um geotêxtil anti-punçoamento foi instalado como proteção de um 

geocompósito, EUA 2004/2005 
 

Em superfícies granulares, a camada de apoio deve ter capacidade e 
estabilidade suficientes e não ser muito irregular para evitar a concentração de 
tensões. Os geocompósitos constituídos por geomembranas acopladas a um 
geotêxtil têm revelado um desempenho melhor em relação à resistência a 
tensões e estabilidade na interface, devido a um ângulo de atrito mais alto 
(ICOLD, 2010). 
A dimensão máxima das partículas do material da camada de apoio governará 
a espessura da geomembrana e a massa por unidade de área do geotêxtil. Em 
princípio, a espessura da geomembrana de PVC não deve ser inferior a 2 mm e 
a massa por unidade de área do geotêxtil ligado não deve ser inferior a 
500 g/m2. A espessura e a massa por unidade de área dependerão do tipo de 
material granular (areia arredondada e cascalho ou material triturado grosso) e 
da carga da água; os componentes do geocompósito devem ser aprimorados 
(geomembrana mais espessa, massa mais alta por unidade de área do 
geotêxtil mais alta) ou uma camada anti-punçoamento adicional, como um 
geotêxtil (com massa por unidade de área até 2000 g/m2) deve ser colocado 
na camada de apoio. Se estiver previsto o contato com materiais cimentícios, 
o geotêxtil de apoio não deve ser um material de poliéster e deve ser adotado 
um geotêxtil de polipropileno. 
 

8.4.5 SISTEMA DE DRENAGEM 
 
A geomembrana nunca deve estar sujeita a uma contrapressão desequilibrada 
que possa causar a sua rotura quando o nível da água no reservatório, canal, 
túnel ou poço, diminui. Os sistemas que incluem geomembranas expostas 
devem, portanto, ter um sistema de drenagem adjacente da geomembrana. 
Métodos de cálculo como o sugerido por Giroud (2016) podem fornecer uma 
estimativa de possível caudal de água infiltrada, que pode ser causado pela 
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permeabilidade intrínseca do revestimento ou por danos. Como a infiltração de 
água devido à permeabilidade intrínseca do polímero é várias ordens de 
magnitude inferior ao vazamento de água produzido por um defeito ou dano 
(orifício) no revestimento da geomembrana, a permeabilidade intrínseca do 
polímero pode ser razoavelmente desconsiderada no cálculo do sistema de 
drenagem. 
O sistema de drenagem consiste numa camada de drenagem colocada sob a 
geomembrana, onde a água pode fluir por gravidade, de um coletor de fundo, 
de um dispositivo de descarga e de um dispositivo de ventilação. Os 
geossintéticos podem ser drenos eficientes. A sua composição deve ser tal 
que, durante a vida útil do sistema impermeável, as suas propriedades físico-
mecânicas não sejam consideravelmente alteradas principalmente no que diz 
respeito à transmissividade. Georredes e geocompósitos drenantes precisam 
ser fortes (incompressíveis) o suficiente para evitar que a espessura seja 
reduzida pela carga de água a que serão submetidos. São preferíveis aos 
geotêxteis, devido à sua transmissividade superior, mesmo sob carga 
operacional. Os geocompósitos drenantes compostos por georredes 
associados a um geotêxtil devem ser preferidos quando uma ação de filtragem 
for necessária, para evitar colmatação. Geossintéticos para drenagem não são 
necessários em superfícies permeáveis, como lancis de betão poroso ou 
materiais de solo cimentado ou outras estruturas permeáveis. 
Os coletores de fundo podem ter várias configurações, dependendo do projeto 
da estrutura: eles podem ser uma banda longitudinal adicional do mesmo 
geossintético usado como camada de drenagem, ou um tubo perfurado ou um 
perfil de aço inoxidável especialmente projetado. A descarga pode ser feita por 
tubos inseridos em orifícios formados a partir da face a montante da galeria de 
drenagem, quando existe, ou a partir da face a montante para jusante, ou 
válvulas unidirecionais descarregando a montante ou dentro da estrutura, 
como em alguns túneis e poços hidráulicos. Dividir o sistema de drenagem em 
compartimentos que descarregam separadamente é uma boa prática, para 
melhorar a eficiência da descarga e refinar a monitorização do sistema. 
A ventilação mantém a camada de drenagem à pressão atmosférica, 
facilitando o fluxo livre de água drenada. A ventilação pode ser feita através da 
fixação de perímetro superior quando não for estanque ao ar, ou através de 
tubos inseridos, com espaçamento adequados. 
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8.4.6 ANCORAGEM DO REVESTIMENTO 
 
Para sistemas em que as geomembranas ficam expostas, a ancoragem de 
face deve ser calculada com base no pior cenário de carga, que em barragens 
e reservatórios é a ação do vento, enquanto em canais, túneis e poços 
hidráulicos, pode ser causado pela ação da água em movimento, quando 
existe infiltração de água sob a geomembrana devido a danos acidentais. 
Vários métodos de cálculo podem ser encontrados na literatura internacional; 
atualmente o mais utilizado é o desenvolvido por Giroud (1995). 
Se a resistência da camada de apoio o permitir, são utilizadas fixações 
mecânicas e químicas para ancorar perfis de aço inoxidável, proporcionando 
amarração na face. Para manter o revestimento esticado na superfície e evitar 
a formação de rugas, a melhor opção é usar o conhecido sistema de perfis de 
tensionamento (ICOLD, 2010). A Figura 8.22 mostra a sequência de instalação 
dos dois perfis e ilustra como, forçando o revestimento da geomembrana (em 
vermelho) para uma configuração diferente da inicial “relaxada”, eles 
conseguem tensionar o revestimento. Os esquemas referem-se ao tipo externo 
padrão com faixa de cobertura de geomembrana. Perfis de tensionamento 
sem faixa de cobertura, que reduzem o tempo de instalação, foram utilizados 
em projetos recentes. 
 

 
Figura 8.22 – Da esquerda para a direita: instalação do primeiro perfil de ancoragem, instalação da geomembrana, 

instalação do segundo perfil de tensionamento e instalação da faixa de cobertura (ICOLD, 2010) 

 
Na Figura 8.23 apresenta-se o efeito de tensionamento, em face vertical e 
inclinada, em duas barragens. Na zona à esquerda das fotografias observa-se 
o revestimento já liso por tensionamento. 
 

      
 

Figura 8.23 – Evidência do efeito de tensionamento em face vertical e inclinada: à esquerda das fotografias observa-se o 
revestimento já liso por tensionamento 
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Em estruturas com água em movimento, a tensão nas linhas de ancoragem é 
função não apenas da velocidade da água, mas também do módulo da 
geomembrana. Em túneis e poços circulares, adota-se a instalação de linhas 
de fixação intermédias para permitir o tensionamento do revestimento, tal 
como ilustrado na Figura 8.24. 
 

 
Figura 8.24 – Tensionamento por perfis de fixação planos com instalação progressiva, Pumping Station, Israel 

 
Em barragens e reservatórios em aterro, a ancoragem do revestimento no 
paramento montante depende da natureza da camada de apoio e do processo 
construtivo do aterro. Nos anos recentes, tem sido utilizado um processo 
construtivo de barragens de enrocamento que foi utilizado pela primeira vez no 
Brasil na barragem de Itá ("método Itá"). As novas barragens de aterro 
impermeabilizadas com uma geomembrana a montante agora são conhecidas 
como GFRDs (Geomembrane Facing Rockfill Dams). Este método de 
construção utiliza, como cofragem perdida, lancis de betão poroso extrudado, 
confinando o material de aterro, e a ancoragem do revestimento impermeável 
da face de montante é obtida por faixas de geomembrana embutidas nos 
lancis e colocadas em linhas paralelas espaçadas a distâncias determinadas 
pelo cálculo das forças de ancoragem necessária: a cada camada do aterro 
um lancil é construído, a seguinte camada do aterro e é compactada, as faixas 
verticais de geomembrana ou geocompósito, são presas aos lancis e unidas, 
uma sobre a subjacente, formando linhas verticais paralelas contínuas nas 
quais o revestimento de impermeabilização é então unido, alcançando a 
ancoragem na face da barragem (Figura 8.25). Os lancis são construídos com 
uma máquina de extrusão, semelhantes às que se usam nas estradas, com 
forma adequada à inclinação do paramento de montante da barragem, ao 
longo de toda a largura e antes de cada camada de aterro. 
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Figura 8.25 – Esquema da sequência construtiva com os lancis de betão poroso extrudado, Barragem de Las Bambas 

 
Técnica semelhante tem sido utilizada em barragens de aterro de materiais 
finos, terra ou rejeitados mineiros, permitindo maior rapidez de construção, 
com mais qualidade e eficiente compactação junto da face de montante. A 
utilização do betão poroso na construção dos lancis de cofragem permite 
construir uma camada drenante em toda a face de montante do aterro, 
completado com os filtros granulares de transição do material de aterro. 
A construção dos lancis de betão fornece proteção imediata do talude da 
barragem contra a erosão durante a construção do aterro, cria uma superfície 
estável e lisa para a colocação do revestimento de impermeabilização, 
minimizando o risco de perfurações, e fornece permeabilidade suficiente para 
drenar qualquer infiltração e, assim, evitar a formação de subpressões sob o 
revestimento aquando do abaixamento do nível do reservatório. Além disso, o 
sistema de ancoragem do revestimento de impermeabilização é incorporado 
nos lancis seguindo a construção do aterro. A instalação do revestimento 
impermeável pode ser feita por fases, permitindo proteção contra cheias ou 
utilização parcial do reservatório durante a construção. 
Se o aterro for construído de maneira convencional, a ancoragem pode ser 
feita mediante um geocompósito, por bandas de embutidas em valas verticais 
escavadas no aterro, nas quais o geocompósito de impermeabilização é unido, 
com um conceito semelhante ao que acabamos de discutir. Em alternativa, a 
ancoragem pode ser feita em pontos, com ancoragens profundas, perfuradas e 
injetadas no aterro, exemplo da barragem de Filiatrinos (Grécia) e na barragem 
de Ambarau (Congo).  
Quando a geomembrana é instalada como núcleo impermeável, a ancoragem é 
fornecida pela ação de lastro das camadas de aterro adjacentes à 
geomembrana. As configurações adotadas são com uma geomembrana 
central em ziguezague, como foi utilizado na ensecadeira de Guibe III (50 m de 
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altura), na Etiópia, ou um diafragma de geomembrana a montante, coberto 
com aterro, caso da ensecadeira de Rogun (65 m de altura), no Tajikistan. 
Na Figura 8.26 pode observar-se um tipo de ancoragem por trincheiras e um 
método construtivo de instalação da geomembrana por fases, em ziguezague, 
acompanhando a subida dos aterros (ensecadeira de Guibe III). 
 

   
Figura 8.26 – Ancoragem em trincheiras e instalação em ziguezague no núcleo 

 

8.4.7 FIXAÇÃO PERIMETRAL ESTANQUE 
 
Nas superfícies emersas, o revestimento impermeável com geomembrana, 
deve ter uma vedação perimetral estanque à pressão hidrostática seja no 
contorno das superfícies impermeabilizadas como nos descarregadores, 
tomadas de água, descargas de fundo ou noutras singularidades que 
intersetem o revestimento. Em estruturas de betão a fixação estanque é do 
tipo mecânico. Para eliminar todas as irregularidades através dos quais a água 
pode infiltrar-se, a superfície deve ficar perfeitamente lisa com recurso a uma 
resina apropriada; devem ser utilizadas guarnições sintéticas para distribuir a 
compressão, que deve ser alcançada por perfis de aço inoxidável fixados por 
pernos de aço inoxidável selados por resina ou por buchas mecânicas. O 
dimensionamento dos perfis, largura e espessura, das ancoragens e seu 
espaçamento devem obedecer a cálculo em função da carga hidráulica. Em 
solos ou aterros, a vedação estanque é obtida por inserção da geomembrana 
em valas que são depois preenchidas por material impermeável, como betão, 
argila (por ex. bentonite) ou outro material adequado. 
As soluções de projeto devem prevenir possíveis assentamentos diferenciais 
junto das fixações. Após um assentamento diferencial a deformação da 
geomembrana é confinada pela pressão da carga hidráulica (ou de qualquer 
material de lastro) e a tensão T0 na geomembrana é equilibrada pelo atrito de 
contato τ que se desenvolve ao longo de x0 (Figura 8.27). O fenómeno pode 
ser analisado matematicamente e a tensão calculada em função de: pressão 
hidrostática, ângulo de atrito entre a geomembrana e o material de suporte, 
deformação da geomembrana e comprimento de amarração (Giroud, 2005). 
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Figura 8.27 – Esquema para o cálculo da deformação da geomembrana 
no caso de assentamentos diferenciais (Giroud, 2005) 

8.5 ASPETOS PARTICULARES DO 
DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO COM 
GEOMEMBRANA EXPOSTA 

8.5.1 ANCORAGEM DA GEOMEMBRANA 
O sistema de ancoragem deve garantir que a geomembrana não seja arrastada 
pelo peso próprio e puxada pelas ações do vento e fluxo de água em 
movimento, também em condições de manutenção e operação irregular, como 
no caso de danos à geomembrana. 
Por esse motivo, o revestimento com geomembrana é ancorado não apenas 
ao longo do perímetro, por valas de ancoragem ou perfis metálicos, mas 
também no pé dos taludes, em banquetas e no fundo do reservatório. 
As cargas consideradas no dimensionamento do sistema de ancoragem são o 
vento e a elevação devido à infiltração de água atrás da geomembrana 
possivelmente danificada, em canais e em reservatórios em que o 
esvaziamento rápido pode atingir velocidade apreciável. Nos dois casos, os 
cálculos são realizados assumindo que a geomembrana é deformada 
circularmente e que a pressão efetiva atua ao longo de toda a área, de acordo 
com o esquema seguinte (Figura 8.28). 
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Figura 8.28 – Representação esquemática da geomembrana elevada (Giroud, 1995) 

 
Segundo Giroud (1995), a tração, T, na geomembrana é calculada com base na 
Equação 8.1. 
 

T = pMNN ∙ R = pMNN ∙
d

2 ∙ sin α
 Equação 8.1 

em que: 
T = Tração na geomembrana 
peff = Pressão (sucção) efetiva  
R = Raio de curvatura 
d = Distância entre ancoragens 
a = Ângulo de curvatura 
 
Onde α satisfaz a seguinte Equação 8.2: 
 

ε =
α

sin α
− 1 Equação 8.2 

 
em que e = deformação na geomembrana 
 
Uma vez conhecido o diagrama T-ε para a geomembrana, essas duas 
equações são resolvidas iterativamente e as forças axiais e de corte que 
atuam nas ancoragens são encontradas respetivamente, como (Equações 8.3 
e 8.4): 
 

T> = T ∙ sin α Equação 8.3 
 

TO = T ∙ cos α Equação 8.4 
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em que: 
Tn = Força axial 
Tt = Força de corte 
 
TP também é encontrado com base na Equação 8.5: 
 

T> =
d ∙ pMNN
2

 Equação 8.5 

 
Os diagramas em T-ε são obtidos por ensaios de laboratório realizados nas 
geomembranas propostas pelos fabricantes. 
 

8.5.2 AÇÃO DO VENTO 
 
O sistema de impermeabilização com geomembrana deve suportar 
velocidades de vento definidas pelo projetista, calculado pelos dados 
estatísticos de estações próximas, aplicando-se leis estatísticas de extremos 
para o período de retorno do projeto, tendo em atenção as condições de 
exposição, incluindo os ventos de rajada. 
A sucção gerada pelo vento pQ (elevação), que se desenvolve sob a 
geomembrana, é dada pela Equação 8.6 (Giroud, 1995). 
 

pQ =
1
2
∙ ρQ ∙ vQ/ ∙ λ − µRS ∙ cos	(β) Equação 8.6 

onde: 
pQ = sucção gerada pelo vento 
ρQ	= densidade do ar (geralmente 1,3 kg/m3) 
va = velocidade do vento (m/s) 
λ = fator de sucção 
µRS = massa por unidade de área da geomembrana 
β = ângulo da inclinação do talude 
 
A literatura técnica (Giroud, 1995) recomenda um fator de sucção λ = 1,0 para 
o topo do talude, λ = 0,70 para todo o comprimento do talude (ou 0,85, 0,70 e 
0,55 para o primeiro terço, terço central e terço inferior, respetivamente) e 
λ = 0,4 para o fundo do reservatório. Esses valores levam em consideração o 
impacto das rajadas de vento no revestimento de impermeabilização. 
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8.5.3 ELEVAÇÃO HIDRÁULICA 
 
Em canais e reservatórios, há necessidade de se considerar a ação mecânica 
da água em movimento, no caso de um corte acidental provocar a elevação da 
geomembrana, solicitando as ancoragens do revestimento. As geomembranas 
têm grande capacidade à tração, mas deformando-se podem gerar trações 
importantes nas linhas de ancoragem. Se as ancoragens não tiverem 
resistência suficiente, todo o revestimento pode ser arrastado, provocando 
danos apreciáveis. Nos reservatórios, a velocidade de esvaziamento não é 
normalmente elevada, mas deve-se avaliar e dimensionar as fixações do 
revestimento junto às tomadas de água. 
A pressão hidrodinâmica da água pT (elevação) que se desenvolve sob a 
geomembrana em caso de rotura é dada pela Equação  8.7 (Giroud, 1995). 
 

pT =
1
2
∙ ρT ∙ vT/ Equação 8.7 

onde: 
pT = pressão hidrodinâmica da água (Pa) 
ρT = densidade da água 
vw = velocidade da água (m/s) 
 
A salinidade da água aumenta a densidade de <1%. 

 

8.5.4 ANCORAGEM POR VALAS EM 
TALUDES E NO FUNDO 

 

No caso de o revestimento ser ancorado em valas, no fundo e ao longo dos 
taludes, o esquema adotado para o cálculo das forças que atuam no sistema 
de ancoragem é mostrado na Figura 8.29, em secção transversal. 
Considerando-se que o revestimento é drenado, supõe-se que a pressão se 
pode espalhar por baixo dos compartimentos adjacentes na direção 
longitudinal e, por esse motivo, a pressão hidrodinâmica deve ser considerada 
simultaneamente em todos os compartimentos. 
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Figura 8.29 – Esquema de cargas em valas - secções transversais 

 
A força de elevação, Tu, atuando ao longo das valas de ancoragem, em kN/m, é 
dada pela Equação 8.8. 
 

TU = T>OVO × 2 − µRS × cos β Equação 8.8 
 
E a força de resistência, Ru, em kN/m, é dada pela Equação 8.9. 
 

RU = (W+w) 2 × h × γW × cos β⁄  Equação 8.9 
em que: 
β = ângulo da inclinação 
γW = peso específico do material de enchimento das valas e em condição 
submerso deve ser descontado o peso específico da água 
h = altura da trincheira 
W = largura à superfície 
w= largura na base 
 
O coeficiente real de segurança, fs, é dado pela Equação 8.10. 
 

f< = RU/TU Equação 8.10 
  
O peso da geomembrana pode ser desprezado, mas no caso de revestimentos 
de elevado peso específico deve ser considerado. 
O coeficiente de segurança a considerar no caso do efeito dinâmico do 
escoamento, dado que uma possível rotura no revestimento é um evento 
ocasional, deve ser igual ou superior a 1,20. Do mesmo modo a ação do vento 
no fundo do reservatório só ocorre em fase de construção ou num 
esvaziamento total para limpeza, pelo que o coeficiente de segurança também 
deve ser de 1,20. 
 



245 8 . Obras Hidráulicas 

8.5.5 ANCORAGENS EM 
PAREDES VERTICAIS 

Em paredes verticais, como nos paramentos de barragens ou reservatórios de 
betão, não é suficiente apenas uma linha de ancoragem no topo, devendo 
adotar-se linhas de ancoragem verticais, sempre que a parede exceda 3 m de 
altura. O afastamento entre linhas de ancoragem depende das ações do vento 
e do peso do revestimento para se evitarem pregas ou dobras, que são sempre 
prejudiciais para a durabilidade dos materiais. 
O PVC é o material mais adequado para revestir paredes verticais pois, devido 
à sua flexibilidade, permite uma instalação plana por meio de tensionamento, 
evitando a pregas no revestimento. Para tal, como referido anteriormente, as 
fixações verticais devem ser desenhadas de modo a garantir o tensionamento 
da geomembrana. 
De modo semelhante a outro tipo de ancoragem, o esquema adotado para o 
cálculo das forças que atuam nos perfis de tensionamento é mostrado na 
Figura 8.30. 

Figura 8.30 – Esquema de forças nos perfis de tensionamento 

As forças Tn são dependentes da distância entre perfis, das forças atuantes e 
da resistência à tração da geomembrana. A distância entre linhas de 
ancoragem varia normalmente de 4 a 6 m. 
Não é âmbito deste livro desenvolverem-se notas de cálculo com muito 
detalhe, recomendando-se a leitura do Boletim N.º 135 da ICOLD (ICOLD, 2010) 
e da restante bibliografia. 

8.6 CONSIDERAÇÕES SOBRE A 
INSTALAÇÃO DAS GEOMEMBRANAS 
DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

Os conteúdos desta secção são baseados em Lopes (2014). 
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8.6.1 AÇÕES PRÉVIAS 
 
Antes da colocação dos painéis de geomembrana (ou geocompósito de 
impermeabilização) há um conjunto de ações prévias a desenvolver, por um 
lado, relativamente à receção e transporte dos rolos de materiais e, por outro, 
relativamente à preparação das superfícies de apoio e sistemas de 
ancoragem. 
 

8.6.1.1 RECEÇÃO, TRANSPORTE 
E ARMAZENAMENTO 

 
Quando os rolos de geomembrana são descarregados deve-se verificar se 
sofreram danos durante o transporte até à obra, rejeitando os que 
apresentarem danos graves ou suprimindo nos rolos as espiras necessárias 
até eliminar o(s) defeito(s). Seguidamente deve-se comprovar que o produto 
recebido cumpre as especificações de projeto, através da análise de 
certificados de controlo de qualidade e/ou  realização de ensaios de 
verificação da conformidade. 
O equipamento para transporte em obra deve ser o adequado, para que não se 
verifiquem quaisquer danos nos rolos de geomembrana e zelar para que o 
manuseamento pelo pessoal do instalador se faça com os devidos cuidados 
(não deve ser permitido arrastar, deslizar ou empurrar os rolos). 
O armazenamento das geomembranas deve ser o adequado para evitar, por 
exemplo, sujidade, danos mecânicos, vandalismo, passagem de veículos, etc. 
O empilhamento de rolos de geomembranas pode ser permitido desde que não 
implique a rotura do núcleo do rolo. A superfície sobre a qual podem ser 
colocados os rolos deve ser minimamente preparada para que pedras ou 
objetos contundentes não danifiquem a geomembrana e também para esta 
não permanecer permanentemente molhada. 
Os geossintéticos devem ser armazenados, preferencialmente, em área 
coberta e segura. Em caso de armazenamento em área descoberta, os rolos de 
geomembrana devem ter uma capa de proteção à radiação solar e à chuva.  
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8.6.1.2 PREPARAÇÃO DAS CAMADAS 
SUBJACENTES À GEOMEMBRANA 

 
As superfícies a revestir com geomembrana devem ser regulares, estáveis, 
compactas e lisas. As superfícies podem ser de betão, alvenaria, solos 
compactados ou escavados.  
A Figura 8.31 ilustra a escavação e regularização das superfícies para as 
tornar idóneas para a instalação da geomembrana. 
 

 
 

Figura 8.31 – Escavação, à esquerda, compactação do talude e do fundo, à direita. 

 
Após a aprovação das camadas de base e de suporte (quando realizadas com 
materiais naturais) e antes da colocação da geomembrana, deve-se fazer a 
verificação da conformidade dos alinhamentos, das inclinações e efetuar-se 
uma inspeção da superfície da camada de suporte, que inclua a verificação da 
inexistência de protuberâncias, mudanças abruptas de inclinação, zonas 
“moles”, fendilhação ou deteriorações devidas a trânsito local indevido, 
providenciando-se as reparações julgadas necessárias.  
Por vezes o custo da preparação das superfícies, que dependem das 
características mecânicas do tipo de geomembrana a utilizar, pode justificar a 
utilização de geossintéticos de proteção, como geotêxteis (Figura 8.32) ou 
geocompósitos, havendo muitas alternativas no mercado. A instalação de uma 
camada drenante com material granular ou com um geossintético drenante 
permite diminuir os custos com a preparação das superfícies. 
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Figura 8.32 – Barragem de alvenaria – aplicação de um geotêxtil de proteção, com 2000 g/m2, 

para minimizar a preparação da superfície 

 

8.6.2 INSTALAÇÃO DA GEOMEMBRANA 
 
Após se verificar que a superfície da camada subjacente à geomembrana não 
sofreu alterações desde a sua aprovação, e que na eventual colocação de um 
geossintético subjacente à geomembrana este apresenta a sua superfície 
limpa e sem resíduos, pode dar-se início à colocação dos painéis de 
geomembrana. 
 

8.6.2.1 COLOCAÇÃO DOS PAINÉIS 
 
A colocação dos painéis de geomembrana deve seguir a ordem indicada num 
esquema de colocação (layout) previamente definido, de acordo com a 
geometria da obra, onde também devem estar indicados os pormenores da 
disposição dos painéis em pontos específicos, nomeadamente nos cantos do 
talude ou nas ligações a outros materiais (e.g. betão). 
A operação de desenrolamento dos painéis deve ser efetuada de forma a 
permitir as ulteriores operações de ancoragem e soldadura entre painéis. 
Assim deve ter-se em consideração os seguintes aspetos: 
• respeitar as larguras mínimas de ancoragem e de sobreposição entre 

painéis; 
• desenrolar a geomembrana a partir do coroamento do talude, segundo a 

linha de maior declive, até ao pé do talude, para evitar a formação de rugas; 
• evitar quaisquer sobreposições horizontais. Em caso de impossibilidade 

efetuar as sobreposições em “telha”, ou seja, respeitando o sentido do 
escoamento da água; 

• providenciar para que a geomembrana não seja desenrolada sob chuva 
nem vento excessivo, respeitando a colocação dos painéis no sentido do 
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vento e tomando as medidas adequadas para evitar o levantamento dos 
painéis através de uma ancoragem provisória, com sacos de areia, por 
exemplo; 

• proibir qualquer circulação de veículos sobre a geomembrana. Todo o 
cuidado deve ainda ser tomado para evitar danos na geomembrana 
provocados por queda de objetos contundentes e movimentação de 
pessoas; 

• providenciar para que as soldaduras entre painéis sejam imediatamente 
realizadas logo que dois painéis sejam sobrepostos, para evitar o 
levantamento dos painéis pelo vento. Pela mesma razão deve ter-se o 
cuidado de só desenrolar os painéis de geomembrana cujas soldaduras se 
possam realizar no próprio dia. 

 

8.6.2.2 REALIZAÇÃO DAS UNIÕES 
ENTRE PAINÉIS 

 
A operação de união de painéis de geomembrana, geralmente designada por 
soldadura, pressupõe a existência de uma sobreposição entre os painéis, cuja 
largura depende do tipo de geomembrana (mínimo 0,05 m para as 
geomembranas poliméricas e 0,15 a 0,40 m para as geomembranas 
betuminosas) e do método de união utilizado. 
A zona de soldadura é uma zona crítica, devendo-se por isso ter alguns 
cuidados, nomeadamente: 
• evitar a sua realização em caso de chuva, neve, vento forte, e temperaturas 

extremas (superiores a 35 °C ou inferiores a 5 °C, ou outras indicadas 
especificamente para um determinado tipo de geomembrana); 

• providenciar para que na zona da soldadura a geomembrana esteja limpa 
(sem sujidade ou humidade), sem dobras ou rugas e que a sobreposição 
mínima entre painéis seja a adequada para o tipo de soldadura a realizar. 
Em muitos casos, nos bordos dos painéis da geomembrana vem 
desenhada uma linha branca para indicação da largura de sobreposição 
dos painéis e em alguns casos os bordos vêm protegidos da sujidade com 
uma fita, a retirar só no momento da soldadura;  

• não permitir soldaduras múltiplas resultantes da sobreposição, num ponto, 
de mais de três painéis. 

 
Deve haver cuidados redobrados em geomembranas com elevado coeficiente 
de dilatação térmica (PEAD), pois têm maior tendência a formar dobras com o 
calor e a ficarem mais tracionadas com o frio. Assim, para além de se evitar 
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fazer soldaduras sob condições extremas de temperatura, deve providenciar-
se que os painéis a serem unidos estejam à mesma temperatura. As ligações a 
estruturas em betão só devem ser realizadas após garantir a estabilização 
térmica da geomembrana.  
Existem vários métodos para realização das soldaduras, mas nem todos se 
adaptam aos diferentes tipos de geomembranas. Remete-se para o Capítulo 9 
(secção 9.4.3.5) a apresentação dos diferentes métodos usados para as 
geomembranas mais comuns. 

8.6.3 CONTROLO DE CONTINUIDADE 
(ESTANQUEIDADE) E RESISTÊNCIA 
DAS SOLDADURAS 

Para a verificação da continuidade e da resistência ao arranque e ao corte das 
soldaduras são realizados, respetivamente, ensaios não-destrutivos e ensaios 
destrutivos. Remete-se para o Capítulo 9 (secção 9.44) a descrição detalhada 
destes ensaios. 

8.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste capítulo foram efetuadas algumas considerações sobre o 
dimensionamento e sobre a instalação de geomembranas ou geocompósitos 
de impermeabilização em obras hidráulicas, quer na reabilitação, quer na nova 
construção. 
Em anexo, serão apresentados seis casos de obra em Portugal, relacionados 
com a aplicação de geomembranas em obras hidráulicas, nomeadamente uma 
instalação num canal hidroelétrico para reabilitação e aumento da capacidade 
de vazão, duas instalações em barragens para repor as condições de 
segurança e impermeabilidade da face de montante e duas instalações em 
reservatórios de água e um reservatório de águas residuais de mineração. 
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ANEXO: CASOS DE OBRA 
 
CASO 1: Reabilitação e aumento da capacidade de vazão do canal de Senhora 
do Porto 
 
CASO 2: Impermeabilização da barragem de Pracana com uma geomembrana 
exposta 
 
CASO 3: Impermeabilização da Barragem do Covão do Ferro com uma 
geomembrana exposta 
 
CASO 4: Reservatório de Santo Estevão, aproveitamento hidráulico Odeleite-
Beliche  
 
CASO 5: Reservatório de Água Bruta - ETA de Areias de Vilar 
 
CASO 6: Reservatório do Cerro da Mina, Minas de Neves Corvo 
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ANEXO: CASOS DE OBRA 
CASO 1: REABILITAÇÃO E AUMENTO DA CAPACIDADE DE VAZÃO DO CANAL 
DE SENHORA DO PORTO* 

Machado do Vale, J.L., AdN, jose.vale@adp.pt 

Localização Porto de Ave / Portugal 

Dono de Obra EDP – Eletricidade de Portugal 

Projetista EDP – Eletricidade de Portugal / CarpiTech 

Empreiteiro CarpiTech 

Fiscalização EDP – Eletricidade de Portugal 

Período de 
construção 

Estiagens de 1994 e 1995, no total de 6 meses, incluindo os trabalhos de construção civil e 
impermeabilização 

Apresentação 
da obra 

O canal de Senhora do Porto foi construído em 1945, com paredes em alvenaria argamassada e 
fundo em betão. Pertence ao aproveitamento hidroelétrico do rio Ave, tem início na barragem das 
Andorinhas e termina na central de Senhora do Porto. O canal tem um desenvolvimento de 2500 m, 
de secção retangular, com largura de 4,1 m em 1900 m e de 5,1 m nos 600 m finais, e com altura 
média de 3 m. O canal foi projetado para um caudal máximo de 13 m3/s, mas, antes das obras, o 
caudal útil era de cerca de 10 m3/s devido a perdas por fissuras nas paredes de alvenaria e na 
soleira, e também pela elevada rugosidade hidráulica (valor do coeficiente de Manning-Strickler de 
55 m1/3/s). 
O objetivo da reabilitação era repor as condições de segurança das estruturas do canal eliminando 
as infiltrações e impermeabilização das secções do canal com o objetivo de aumentar a capacidade 
de vazão. O aumento da capacidade de vazão era um requisito económico importante para se 
aproveitar o caudal regularizado da cascata do rio Ave, da ordem de 17,3 m3/s, superior em mais de 
50% do caudal possível de transportar pelo canal existente. As condições do concurso requeriam 
uma solução técnica que garantisse um coeficiente global de Manning-Strickler de 85 m1/3/s, bem 
como durabilidade e baixa manutenção, para além da estabilidade em função das forças de 
escoamento decorrentes da velocidade de escoamento de 2 m/s. 

* O(s) Autor(es) garante(m) que se o material (incluindo figuras e fotografias) apresentado neste trabalho tiver sido

previamente publicado no todo ou em parte, foi obtida autorização da editora original para reimpressão e garante(m) a

autoria da contribuição e/ou tem pleno poder para fazer esta divulgação. Os Editores não assumem qualquer

responsabilidade pelos conteúdos ou sugestões apresentados nestes casos de obra. 
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Fotos da obra 

 

  
Figura 1 – Aspeto do canal antes e depois da reabilitação 

 
 
Dimensões 
 

• 3 m de altura; 
• 4,1 – 5,1 m de largura na soleira; 
• 26 300 m2 de área revestida com geossintéticos; 
• 2500 m de desenvolvimento. 

 
Tipos de 
geossintéticos 
aplicados e 
respetivas 
funções  

Tipo: 
• Georrede CE 801 
• Georrede CE GNT 1000 
• Geocompósito SIBELON CNT 

3750 

Função:  
• Georrede: drenagem 

 
• Geocompósito: 

impermeabilização/proteção  

Fabricante: 
• TENAX 
 
• CARPITECH 

 
Aspetos 
relevantes do 
dimensionamento 

 
O dimensionamento hidráulico foi efetuado pela EDP. O dimensionamento da drenagem e da 
solução de impermeabilização foi efetuado pela CarpiTech. O canal foi construído em meia 
encosta, parcialmente em escavação e aterro. O maciço granito é muito permeável e importantes 
infiltrações de água do exterior e nascentes de água foram observadas quando se esvaziou o 
canal. Por isso, na soleira do canal foi construído um dreno coletor com 300 mm de diâmetro útil, 
em PEAD corrugado, embebido em betão poroso, e com descargas laterais cada 100 m. 
A solução aprovada consistiu num revestimento impermeável com um geocompósito, constituído 
por uma geomembrana em PVC com 2,5 mm de espessura, termo-acoplada a um geotêxtil de PET 
de 500 g/m2, ancorado mecanicamente por perfis em aço inoxidável e drenado no tardoz por uma 
georrede de elevada transmissividade hidráulica, na soleira, nas paredes nos perfis em escavação.  
O dimensionamento do geocompósito e das linhas de ancoragem foi efetuado tendo em conta o 
efeito dinâmico da água em movimento com uma velocidade de 2 m/s, no caso de uma rotura 
acidental em que a água provoca uma ação de sucção, de acordo com a Figura 2. 
       

 

 
 

𝑻 = 𝒑𝒆𝒇𝒇 ∙ 𝑹 = 𝒑𝒆𝒇𝒇 ∙
𝒅

𝟐 ∙ 𝐬𝐢𝐧𝜶 

Com 

𝜺 =
𝜶

𝐬𝐢𝐧𝜶 − 𝟏 
 

   Modelo circular Tração no geocompósito Diagramas T-	𝜀 do do 
geocompósito 

Figura 2 – Sucção no geocompósito 
 

 
As fixações superior, intermédia e no fundo foram efetuadas com perfis planos e no pé das 
paredes foram utilizados perfis especiais para permitir o tensionamento do geocompósito e, 
assim, obter uma superfície mais lisa para efeitos de baixa rugosidade hidráulica global. De 
salientar que uma geomembrana de PVC tem um coeficiente Manning-Strickler de 100 m1/3/s, 
superior, portanto, ao necessário. 
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Aspetos 
relevantes do 
dimensionamento 

No entanto, considerando-se a macro-rugosidade das superfícies de alvenaria a revestir, decidiu-
se tensionar o revestimento impermeável. 
A Figura 3 mosta a secção corrente da solução técnica instalada. 
 

 
 

Figura 3 – Secção corrente da solução técnica instalada 
 

 
Aspetos 
construtivos 
relevantes 

 
Um dos aspetos cruciais que se teve de considerar, tratando-se de um canal antigo e em meia 
encosta, foi a estabilidade global da obra, tanto da estrutura como do revestimento quando sujeito 
a subpressões no caso de ser colocado a seco ou com altura de água inferior à pressão exterior 
do nível freático da encosta. Por estes motivos a soleira foi reconstruída nas zonas em que o 
betão primitivo estava muito degradado e, em todo o desenvolvimento do canal instalou-se um 
coletor drenante de grande capacidade (Figura 4). 
 

  
 

Figura 4 – Construção do coletor drenante na soleira 
 
No que respeita o sistema de impermeabilização todos os seus componentes tinham 
características superiores às necessárias, sendo estudados para instalações em barragens, pelo 
que não há outros aspetos construtivos a assinalar. 
 

 
Aspetos 
relevantes do 
desempenho da 
obra  

A obra tem funcionado perfeitamente nos 25 anos de vida (1995 – 2020), sem nenhum caso de 
incidente, com manutenção reduzida e económica. Em cada três anos a geomembrana deve ser 
lavada para remoção de algas e fungos, com um baixo custo.  
É de salientar que, graças ao aumento do caudal transportado, o acréscimo de energia produzida 
da ordem de 300 000 Euros por ano, permitiu pagar o investimento em apenas quatro anos. 
Relativamente à durabilidade da geomembrana, ensaios laboratoriais sobre amostras recolhidas 
em outubro de 2016, mostram que as propriedades mecânicas continuam elevadas, com 
alongamento à rotura superior a 200%, para perda de espessura inferior a 8%. 
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Recomendações/ 
Conclusões 

Os projetos de impermeabilização de canais hidroelétricos têm de ser estudados em todas as 
suas vertentes: com estudos hidráulicos, de estabilidade do conjunto, das propriedades dos 
materiais para as solicitações e as funcionalidades a que serão submetidos ao longo da vida útil 
esperada. 
Para se poder garantir um bom comportamento a longo prazo os materiais devem ser escolhidos 
com base em experiências anteriores e devem ter características mecânicas elevadas com 
coeficiente de segurança superior a 2. A espessura da geomembrana mínima aconselhada deve 
ser de 2,5 mm e com composição homogenia em toda a sua espessura para continuar a resistir às 
ações ambientais e à erosão devida ao escoamento.   
Devido ao impacto económico de colocar um aproveitamento hidroelétrico fora de serviço durante 
a instalação, a obra tem de ser muito bem planeada e com equipas experientes neste tipo de obra. 
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CASO 2: IMPERMEABILIZAÇÃO DA BARRAGEM DE PRACANA COM UMA 
GEOMEMBRANA EXPOSTA* 
 
Machado do Vale, J.L., AdN, jose.vale@adp.pt  
 
Localização Gardete-Mação / Portugal 

Dono de Obra EDP – Eletricidade de Portugal 

Projetista EDP – Eletricidade de Portugal / CarpiTech 

Empreiteiro Carpi Tech / Tecnasol 

Fiscalização EDP – Eletricidade de Portugal 

Período de 
construção 

1991-1992, no total de 6 meses, inseridos nos trabalhos de reabilitação da barragem 

 
Apresentação da 
obra 

 
Pracana é uma barragem de contrafortes em betão com 65 m de altura (1951) propriedade da 
EDP, Energias de Portugal S.A. Desde muito cedo, a barragem apresentou extensa fissuração, 
principalmente devido à reação alcali-sílica (ASR), que levou ao esvaziamento do reservatório em 
1980. Após uma investigação completa e avaliação estrutural da barragem, foram realizados 
projetos e obras de reabilitação (Work Group of the Portuguese National Commission on Large 
Dams, 2003a). Essas obras, que terminaram em 1992, incluíram principalmente a instalação de 
um revestimento do paramento de montante com uma geomembrana exposta, injeções de 
cimento e resinas no corpo da barragem para melhorar a integridade da estrutura, construção de 
dois conjuntos de vigas de betão entre os contrafortes na face de jusante e de um plinto no pé de 
montante para execução de nova cortina de injeções da fundação e tratamento de consolidação 
da fundação dos contrafortes. A monitorização do comportamento da barragem desde o seu 
reenchimento em 1992, segundo Work Group of the Portuguese National Commission on Large 
Dams (2003b) descreveu o comportamento estrutural observado da barragem após o 
reenchimento do reservatório até 2002, e enfatizou a redução das taxas de dilatação da reação de 
sílica alcalina do betão, em que a impermeabilização da barragem pode ter um papel significativo 
por impedir o contacto da água do reservatório com a estrutura. O artigo apresentado pelo Work 
Group of the Portuguese National Commission on Large Dams (2013) relata o desempenho do 
sistema de impermeabilização com geomembrana durante o período de 20 anos, bem como os 
resultados obtidos da evolução do processo de dilatação antes e após as obras de reabilitação. 

  

 
* O(s) Autor(es) garante(m) que se o material (incluindo figuras e fotografias) apresentado neste trabalho tiver sido 

previamente publicado no todo ou em parte, foi obtida autorização da editora original para reimpressão e garante(m) a 

autoria da contribuição e/ou tem pleno poder para fazer esta divulgação. Os Editores não assumem qualquer 

responsabilidade pelos conteúdos ou sugestões apresentados nestes casos de obra. 
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Fotos da obra 

 

 
 

Figura 1 – Aspeto geral antes da reabilitação 
 

 
 

Figura 2 – Aspeto geral durante os trabalhos de instalação do sistema de impermeabilização com 
geomembrana e com drenagem 

 

 
 

Figura 3 – Vista da obra finalizada 
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Dimensões 
 

• 65 m de altura. 
• 243 m de desenvolvimento no coroamento, com encontro esquerdo com 38,4 m, encontro 

direito com 51,5 m e 12 contrafortes com 13 m de largura. 
• Coroamento à cota de 115,0 m. 
• Exposição a Este. 
• 8000 m2 de área revestida com geossintéticos. 

 
Tipos de 
geossintéticos 
aplicados e 
respetivas 
funções 

Tipo: 
• Georrede CE 801 
• Georrede CE 204 
• Geocompósito SIBELON 

CNT 3750 

Função:  
• Georrede: drenagem 
• Geocompósito: 

impermeabilização/proteção  

Fabricante: 
• TENAX  
• CARPI TECH 

 
Aspetos 
relevantes do 
dimensionamento  

 
Os trabalhos de regeneração do monolitismo da estrutura e os tratamentos de fundação foram 
completados por um revestimento impermeável do paramento de montante da barragem, que 
teria de ter um estrato de drenagem muito eficiente de modo a garantir que as águas de infiltração 
não se acumulassem no pé da barragem mais do que 20 cm de altura. Para tal os perfis de 
ancoragem e de tensionamento do revestimento impermeável foram instalados a cada 1,85 m. O 
perfil de fixação, em forma de U, constitui um dreno vertical (Figura 4). 

 

                       
 

Figura 4 – Perfil de fixação 
 

     
 

Figura 5 – Detalhes do sistema de drenagem: georrede, perfis verticais e coletor perimetral 
 

A georrede de drenagem descarrega a 45º nos perfis verticais que por sua vez descarregam num 
coletor perimetral com capacidade mínima de 2 l/s (Figura 5). A área revestida foi dividida em 7 
compartimentos, cada um com um tubo de descarga para jusante. 

 

1. Resina de selagem 
2. Perno de ancoragem  
3. Perfil de fixação 
4. Georrede de drenagem 
5. Porca de aperto 
6. Perfil de tensionamento 
7. Banda de cobertura de 

geomembrana 
 

Dreno vertical 



260 8 . Obras Hidráulicas 

Aspetos 
relevantes do 
dimensionamento 

Figura 6 – Corte transversal de um contraforte 

Aspetos 
construtivos 
relevantes 

A instalação de todos os componentes do sistema de impermeabilização com geomembrana foi 
executada de cima para baixo, a partir do coroamento da barragem. 
Por servir uma estrada nacional, teve-se de garantir uma faixa de rodagem livre, instalar rails de 
proteção e pórticos especiais para suspender os rolos de materiais e as plataformas suspensas 
onde os especialistas trabalharam. 
O controlo de qualidade, interno e externo, incidiu em todos os materiais empregues, mas também 
nas fixações, que foram todas ensaiadas com chave dinamométrica. 
A vedação nas Tomadas de Água, na Descarga de Fundo e nos apoios das guias das comportas 
foram um desafio que se teve de ultrapassar com vedações estanques especiais. 

Aspetos 
relevantes do 
desempenho da 
obra 

• A interpretação dos dados de monitorização por modelos estatísticos mostrou que o processo
de expansão, embora ainda presente, tem uma taxa significativamente inferior. 

• A mitigação da tendência de expansão após as obras de reabilitação é sem dúvida um
resultado positivo para o qual a geomembrana tem dado um importante contributo. A
geomembrana certamente teve um papel muito significativo na prevenção do acesso à água
pela face de montante.

• O sistema de impermeabilização com geomembrana na barragem de Pracana continua com
ótimo desempenho, após 28 anos das obras de reabilitação. A geomembrana ainda apresenta
bom desempenho e funcionalidade.

• Relativamente à expetativa de vida útil da geomembrana, ensaios laboratoriais sobre amostras
recolhidas em outubro de 2016, mostram que as propriedades mecânicas continuam elevadas,
com alongamento à rotura superior a 100%, para perda de espessura inferior a 10%. 
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Recomendações/ 
Conclusões 

Os projetos de impermeabilização de barragens com geomembranas têm de ser estudados com 
todo o cuidado, desde as fixações com profundidade e resistência adequada, com sistema de 
tensionamento para garantir que o revestimento se mantém liso, mesmo em instalações verticais.  
A drenagem é sempre recomendada pois permite monitorizar a estanquicidade do revestimento. 
No entanto, é indispensável avaliar-se o risco de infiltrações em todo o perímetro submerso, dado 
que o sistema de drenagem no pé da barragem, estando à pressão atmosférica, permite um 
elevado gradiente no caso de uma fissura contornar a vedação estanque. 
Na Figura 6 representa-se, num corte transversal da barragem, o sistema de impermeabilização do 
paramento da barragem e do tratamento do maciço de fundação, com uma cortina de 
impermeabilização profunda, completada com injeções na zona de contacto com o novo plinto. 
Complementarmente, neste projeto foram instalados dois coletores drenantes, um, inferior, para a 
fundação e outro acima da fixação estanque perimetral. Deste modo é possível minimizar o risco 
de infiltrações provenientes da fundação cheguem ao dreno da geomembrana.  
Para se poder garantir um bom comportamento a longo prazo, os materiais devem ter escolhidos 
com base em experiências anteriores e devem ter características mecânicas elevadas com 
coeficiente de segurança superior a 2. A espessura da geomembrana mínima aconselhada deve 
ser de 2,5 mm e com composição homogénea em toda a sua espessura, para continuar a resistir 
às ações ambientais. Para melhor desempenho aos impactos e ao punçoamento, recomenda-se o 
uso de geocompósitos – geomembrana de PVC termo-acoplada a um geotêxtil – que aumentam 
também a estabilidade dimensional às variações de temperatura, quando exposta. 
Devido ao impacto económico de colocar um aproveitamento hidroelétrico fora de serviço durante 
a sua reparação, esta tem de ser o mais curta possível e muito bem planeada, e com equipas 
experientes neste tipo de obra. 
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CASO 3: IMPERMEABILIZAÇÃO DA BARRAGEM DO COVÃO DO FERRO COM 
UMA GEOMEMBRANA EXPOSTA* 
 
Machado do Vale, J.L., AdN, jose.vale@adp.pt  
 
Localização  Covão do Ferro – Covilhã / Portugal 

Dono de Obra Hidroeléctrica da Ribeira de Alforfa, S.A - ENERSIS 

Projetista CarpiTech / Tecnasol 

Empreiteiro CarpiTech / Tecnasol 

Fiscalização Tetraplano 

Período de 
construção 

Estiagens de 2004, 2005 e 2006, no total de 10 meses. 

 
Apresentação da 
obra 
 

 
A barragem do Covão do Ferro é uma barragem de gravidade em alvenaria argamassada, com 
face de cantaria com juntas de argamassa, construída por fases, entre 1935 e 1956. 
Entre 1959 e 1963, foram observados altos valores de infiltração que ocorreram por meio de 
fissuras e juntas na alvenaria da barragem (> 3600 m³/dia) e foi constatado que houve perda 
severa de massa das argamassas (cimento com cal hidráulica). 
Assim, entre 1964 e 1967 tiveram lugar as primeiras obras de reabilitação, com a execução de 
injeções de consolidação a partir do coroamento, bem como a construção de uma galeria de 
drenagem escavada no corpo da barragem para controlo e drenagem das infiltrações. 
Consequentemente, os valores de infiltração foram reduzidos e os níveis de segurança e 
operacionais adequados foram restaurados. 
No entanto, a infiltração através do corpo da barragem não foi interrompida e ao longo do tempo 
a água infiltrada continuou a erosão e lixiviação das argamassas, causando novamente uma 
perda significativa do corpo da barragem e criando assim uma situação semelhante à de antes. 
As elevadas taxas de infiltração e a situação geral de conservação da barragem, determinaram 
que a Autoridade (INAG) recomendasse baixar o nível da água de exploração em cerca de 
4 metros e a necessidade urgente de obras de reabilitação para reposicionamento das 
condições de estabilidade estrutural da barragem de acordo com a Lei de Segurança de 
Barragens, através de: 
• Consolidação do corpo da barragem, por injeções de calda de cimento, desde o 

coroamento. 
• Redução da percolação pela rocha através de uma cortina de injeções, executada a partir 

de um novo plinto no pé da barragem. Realização de uma cortina de drenagem na galeria. 
• Impermeabilização do corpo da barragem a montante para evitar infiltrações através da 

alvenaria, com a instalação de um sistema de impermeabilização com geomembrana de 
PVC. 

• Remodelação dos órgãos de aproveitamento hidráulico e segurança, nova tomada de água, 
drenagem de fundo e recuperação do vertedouro. 

• Renovação e reforço do sistema de monitorização de barragens, com novos drenos, 
piezómetros e sistema de observação geodésica. 
 

Por consulta pública os trabalhos foram adjudicados ao consórcio Tecnasol-CarpiTech. 

 
* O(s) Autor(es) garante(m) que se o material (incluindo figuras e fotografias) apresentado neste trabalho tiver sido 

previamente publicado no todo ou em parte, foi obtida autorização da editora original para reimpressão e garante(m) a 

autoria da contribuição e/ou tem pleno poder para fazer esta divulgação. Os Editores não assumem qualquer 

responsabilidade pelos conteúdos ou sugestões apresentados nestes casos de obra. 
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Fotos da obra 
 
 

 

 
 

Figura 1 – Aspeto geral do paramento de jusante antes da reabilitação 

 

 
 

Figura 2 – Aspeto dos trabalhos durante a instalação do sistema de 
impermeabilização com geomembrana 

 

 
 

Figura 3 – Vista da obra finalizada 
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Dimensões 
 

• Altura máxima: 32,5 m. 
• 400 m de desenvolvimento no coroamento. 
• Coroamento à cota 1575,7 m. 
• Exposição a Noroeste. 
• 6000 m2 de área revestida com geossintéticos. 

 
Tipos de 
geossintéticos 
aplicados e 
respetivas funções  

 
Tipo: 

• Geodreno Aquadrain 
(1”x12”) 

• Geotêxtil Drefon PS 2000 
• Geocompósito SIBELON 

CNT 3750 

 
Função:  
Drenagem 
 
Proteção 
Impermeabilização/proteção 

 
Fabricante: 
CETCO 
 
Manufatura Fontana 
CARPITECH 

 
Aspetos relevantes 
do 
dimensionamento  
 

 
Em virtude do elevado estado de degradação do corpo da barragem foi necessário 
proceder-se a sondagens para definir os tratamentos de consolidação, que foram 
executados a partir do coroamento da barragem com injeção de argamassas e 
caldas de cimento. 

 
Figura 4 – Zonamento da permeabilidade do corpo da barragem 

 
Após saneamento da fundação, foi construído um plinto de betão com dimensões mínimas de 
0,60 por 1,00 m (H:V) para alojar um coletor drenante e permitir as injeções de contacto e de 
impermeabilização da fundação (Figura 5). Deste modo, a impermeabilização do paramento de 
montante seria complementada com as injeções de impermeabilização da rocha para minimizar 
a percolação para o corpo da barragem. 

 
 

 
Figura 5 – Zonamento da permeabilidade do corpo da barragem 

 
Dada a idade da barragem, foi também decidido substituir os órgãos de entrada da Tomada de 
Água e da Descarga de Fundo (que teve de ser reconstruída) e os órgãos de comando das 
comportas com substituição das peças fixas de ancoragem no paramento para apoio das 
barras de acionamento das comportas. Foi necessário contruírem-se maciços de amarração e 
ter-se em conta a sua existência no projeto do revestimento.  
Outro desafio para o dimensionamento dos materiais a instalar eram as protuberâncias na 
superfície a revestir devido aos blocos de cantaria que tinham a face exposta muito irregular. A 
regularização completa da superfície era inviável pelos custos associados pelo que foi 
necessário dimensionar os geossintéticos a utilizar para um mínimo de regularização da 
superfície, cortando-se apenas as maiores protuberâncias e instalando-se um geotêxtil de 
proteção de elevada resistência ao punçoamento. 
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P - 17/3
P - 24/5
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MARGEM DIREITA

Foram identificadas 3 zonas, 
como se indica na Figura 4:  

 

• Zona superior em melhor estado  

• Zona intermédia 

• Zona inferior mais permeável 

A margem direita estava mais degradada 

0 - 40 kg/m 40 - 80 kg/m > 80 kg/m 
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Aspetos 
construtivos 
relevantes  

Para ser possível instalar a barragem com um geocompósito com 2,5 mm de PVC acoplado a 
um geotêxtil de 500 g/m2 foi necessário: cortar todas as pedras mais salientes que 10 cm; 
regularizar com argamassa todas as cavidades (Figura 6); instalar os perfis verticais de fixação 
sobre faixas de argamassa, espaçados de 3,70 m (Figuras 7 e 8); instalar um geotêxtil de 
proteção com 2000 g/m2 (ver Figura 2). 
A Figura 9 mostra detalhes construtivos referentes aos apoios das guias das comportas e a 
Figura 10 ilustra pormenores no plinto no pé da barragem.  
 

       
 

Figura 6 – Preparação da superfície 
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Aspetos 
construtivos 
relevantes 

 
 

Figura 7 – Faixas de argamassa para os perfis de fixação 
 

 
Figura 8 – Perfil de fixação e tensionamento 

 

 
 

Figura 9 – Apoios das guias das comportas - detalhes construtivos 
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Aspetos 
construtivos 
relevantes 

 
Figura 10 – Pormenores no plinto no pé da barragem. Coletor de drenagem; 

tubo de descarga para a galeria 
 
Para impedir as infiltrações a partir do coroamento das chuvas e da neve, foi decidido revestir-se 
o coroamento em toda a sua largura, com uma geomembrana, coberta por uma laje de betão 
armado (Figura 11). 
 

  
 

Figura 11 – Impermeabilização do coroamento 
 

 
Aspetos relevantes 
do desempenho da 
obra  

O sistema de impermeabilização com geomembrana adaptou-se bem à pressão hidrostática. O 
reservatório foi esvaziado após um ano de serviço e constatou-se que a geomembrana se 
adaptou bem às irregularidades do paramento (Figura 12), sem danos. 
 

 
Figura 12 – Vista geral da geomembrana bem adaptada às irregularidades 

 

Va
riá

ve
l

Variável

15
 c

m
.



 
 
 
 
 

 

268 8 . Obras Hidráulicas 

 
Aspetos relevantes 
do desempenho da 
obra 

 
As leituras nos coletores de drenagem indicam um desempenho extremamente bom. Apenas na 
zona central, entre a Tomada de Água e a Descarga de Fundo, onde não foi possível construir o 
plinto, se constaram infiltrações para a galeria de drenagem. Em 2017, no final da estiagem, 
procedeu-se a uma intervenção de refechamento das juntas de alvenaria nas bocas de entrada 
da Tomada de Água e da Descarga de Fundo, e foram injetadas com caldas de cimento e de 
resina. Em consequência, as infiltrações foram praticamente eliminadas. 
 

 
Recomendações/ 
Conclusões 
 

 
As principais dificuldades observadas nesta obra estavam relacionadas com a falta de dados 
confiáveis de construção desta antiga barragem, tornando o projeto uma tarefa particularmente 
desafiadora. Alguns problemas derivaram de não haver desenhos com a posição da galeria de 
drenagem que foi aberta em 1967 dentro da barragem e a colmatação da Descarga de Fundo, 
que deveriam ter sido identificados e mitigados mais cedo. A lição aprendida é que, na fase 
preliminar, grande atenção deve ser dada à coleta de informações com a albufeira vazia para se 
fazerem as devidas inspeções. 
Outra lição aprendida é que a adoção de um sistema de impermeabilização com grande 
flexibilidade, como o sistema descrito, permite gerir situações inesperadas que possam surgir 
durante as obras, que podem ser resolvidas rapidamente adaptando o projeto e implementando 
as novas soluções sem afetar o cronograma das obras. 
O envolvimento das autoridades (INAG e LNEC) desde o início do projeto, acompanhando os 
trabalhos de forma regular e participando nas decisões na hora certa, permitiu tornar os 
processos de aprovação mais fáceis e rápidos. Foram evitados longos períodos para aprovação 
e reuniões demoradas, facilitando a comunicação e atingindo o objetivo comum de conseguir 
reabilitar a barragem nos períodos estivos, dadas as condições meteorológicas no local. 
O balanço económico final foi muito satisfatório para o proprietário, pois as obras foram 
realizadas durante os meses de verão, permitindo a produção de energia durante os meses de 
chuva e neve, e o orçamento não foi excedido. 
Devido ao impacto económico de colocar um aproveitamento hidroelétrico fora de serviço 
durante a reabilitação, esta tem de ser o mais curta possível e muito bem planeada, e com 
equipas experientes neste tipo de obra.  
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Amaral, J.A.; Machado do Vale, J.; Quintela, A.; Ribeiro da Silva; A., Mora Ramos, J. & Sá da 
Costa, A. (2005) – Covão do Ferro Dam Rehabilitation – A Challenging Project. Proceedings 
Hydro 2005 – Policy into practice, Villach, Austria, 2005, Section 8.05, pp. 1-10 
Machado do Vale, J. (2007) – Reabilitação da Barragem do Covão do Ferro. II Seminário de 
Geossintéticos, Lisboa 
Scuero, A.; Machado do Vale, J.; Vaschetti, G.; Quintela, A.; Ribeiro da Silva, A.; Ramos, J.M. & 
Sá da Costa, A. (2007) – Rehabilitation of Covão do Ferro Masonry Dam. Proceedings 5th 
International Conference on Dam Engineering, Lisboa 
 



 
 
 
 
 

 

269 8 . Obras Hidráulicas 

CASO 4: RESERVATÓRIO DE SANTO ESTEVÃO, APROVEITAMENTO 
HIDRÁULICO ODELEITE-BELICHE* 
 
Mateus de Brito, J., TPF Consultores de Engenharia e Arquitetura, S.A., 
jmateusdebrito@gmail.com 
Baião, C., TPF Consultores de Engenharia e Arquitetura, S.A. 
Rodrigues, A.S., TPF Consultores de Engenharia e Arquitetura, S.A. 
 

Localização Santo Estevão, Concelho de Tavira, Algarve 

Dono de Obra Águas do Algarve, S.A. 

Projetista 
Prosistemas, Consultores de Engenharia / Cenor Projetos de Engenharia 
(atualmente TPF Consultores de Engenharia e Arquitetura, S.A.) 

Empreiteiro 
Empreiteiro Geral – Consórcio Mota/Engil/Tâmega, 
Subempreiteiro do sistema de impermeabilização – Geotelas 

Fiscalização Consórcio Gaproba/Planege/Plangest 

Período de construção 1995/1996 – Impermeabilização efetuada em 10/1996 

 
Apresentação da obra O Centro Distribuidor de Santo Estevão está integrado no Sistema Hidráulico de 

Odeleite-Beliche e situa-se junto à povoação de Santo Estevão, 4 km a Norte de Tavira, junto à 
via longitudinal do Algarve. É constituído por um reservatório a céu aberto, de forma 
retangular, um dos maiores deste tipo na Península Ibérica, e por um conjunto de obras 
hidráulicas de segurança e de uma tomada de água para os diferentes utilizadores, que inclui, 
para além da obra de entrada do adutor, a descarga de fundo e o descarregador de 
segurança, a tomada de água para rega, a tomada de água para alimentação da ETA e a obra 
de saída - tomada de água para o condutor geral que sai deste reservatório para 
abastecimento das áreas de rega a poente do perímetro, que se desenvolve até à campina de 
Faro. 

  

 
* O(s) Autor(es) garante(m) que se o material (incluindo figuras e fotografias) apresentado neste trabalho tiver sido previamente 

publicado no todo ou em parte, foi obtida autorização da editora original para reimpressão e garante(m) a autoria da contribuição 

e/ou tem pleno poder para fazer esta divulgação. Os Editores não assumem qualquer responsabilidade pelos conteúdos ou 

sugestões apresentados nestes casos de obra. 
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Apresentação da obra O volume de armazenamento do reservatório é de 160 000 m3, a que corresponde uma área 

da superfície livre do lago de 2,8 ha, e a altura de água é variável entre 5,5 e 8,3 m. Com um 
volume útil de 130 000 m3, entre as cotas 100 m e 105 m, o reservatório permite dispor de um 
volume correspondente a 50% do consumo de rega diário, nos meses críticos 
(aproximadamente 100 000 m3), e a 8 horas de funcionamento da ETA ao caudal máximo de 
dimensionamento. É do tipo colinar, implantado num vale situado entre as cotas 95 m e 
105 m. Foi construído mediante a criação de um dique perimetral com desenvolvimento de 
670 m em enrocamento calcário com o coroamento à cota 106 m e com altura entre 0,5 m e 
16 m.  
O volume total de escavações foi de cerca de 52 000 m3, sendo o volume de aterros da ordem 
de 71 000 m3. 
O reservatório foi integralmente impermeabilizado com uma geomembrana PEAD (polietileno 
de alta densidade) exposta, com uma área total de 35 000 m2. 

 
Fotos da obra 

 

 
 

Figura 1 – Vista geral do reservatório 
 

 

 
Figura 2 – Perfil transversal tipo do dique perimetral 
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Fotos da obra 

 

 
Figura 3 – Pormenor do coroamento do dique perimetral 

 

 
 

   
 

Figura 4 – Regularização e compactação dos taludes interiores do reservatório 
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Fotos da obra 

 

 
 

Figura 5 – Instalação da geomembrana de impermeabilização 
 

 
 

Figura 6 – Vista do coroamento do dique perimetral 
 

 
Dimensões 
 

• Volume de armazenamento: 160 000 m3. 
• Superfície livre do lago de 2,8 ha. 
• Área impermeabilizada: 35 000 m2. 
• Carga hidráulica máxima sobre o sistema de impermeabilização: 8,3 m. 
• Volume de escavação no interior do reservatório: 52 000 m3. 
• Volume de aterro: 71 000 m3. 
• Altura máxima e inclinação dos taludes de aterro: 16 m, 1V:2H a montante e 1V:1,5H a 

jusante. 
• Dimensões das amarrações no coroamento: amarração em vala com talude a 1,5H:1,0H, 

altura de 0,8 m e largura na base de 0,5 m. 
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Tipos de 
geossintéticos 
aplicados e respetivas 
funções  

 
Tipo: 

• Geomembrana em PEAD, Gundline HDW 
(superfície exposta de cor branca), com 
2 mm de espessura nos taludes e 1,5 mm de 
espessura no fundo; 

• Geotêxtil de proteção inferior com massa 
por unidade de área de 200 g/m2. 

 
Função:  

• Geomembrana: 
impermeabilização; 
 

• Geotêxtil: proteção. 

 
Fabricante: 
• Gundle 

 
Aspetos relevantes do 
dimensionamento  

No dimensionamento do sistema de impermeabilização foram considerados os seguintes 
aspetos principais: 

• Para a seleção da solução de impermeabilização foram equacionadas soluções com 
recurso a geomembranas em PEAD e policloreto de vinilo (PVC), a camada de argila, a 
lajes de betão de reduzida espessura e a betão betuminoso, tendo-se optado pela solução 
de geomembrana em PEAD por se revelar a solução técnica e economicamente mais 
vantajosa. 

• Apesar da prática à data do projeto apontar para geomembranas de PEAD com 1,5 mm de 
espessura, foi adotada uma espessura de 2 mm nos taludes para melhorar a resistência 
ao envelhecimento. 

 
Aspetos construtivos 
relevantes 
 

Como aspetos construtivos relevantes há a destacar: 
• A criação de superfícies de assentamento regulares, sem elementos protuberantes. 
• Regularização do talude de montante com uma camada de areia e cascalho 1/5 mm. 
• Compactação da camada de assentamento, segundo a linha de maior declive, com um 

cilindro vibrador de 10 t, manobrado por uma grua a partir do coroamento. 
• Ligação da geomembrana às estruturas de betão com recurso a perfis de PEAD 

embebidos no betão. 
• Os rolos de geomembrana foram fornecidos com 10,4 m de largura e uma massa de 2 t. 

 
Aspetos relevantes do 
desempenho da obra 

Como aspetos relevantes do desempenho há a destacar que: 
Com cerca de 24 anos de funcionamento, atualmente não há indícios de fugas de água do 
reservatório. 
Estado de conservação da geomembrana e reparações realizadas: 

• Em 2011 foi detetada perda de água pelo reservatório, tendo-se constatado a existência 
de uma rotura na tela. 

• A reparação implicou o esvaziamento do reservatório, remoção da tela danificada, 
reposição e compactação do talude danificado (aproximadamente 35 m3), colocação de 
geotêxtil (aproximadamente 25 m2) e recobrimento com geomembrana, devidamente 
soldada à existente (aproximadamente 25 m2). 



 
 
 
 
 

 

274 8 . Obras Hidráulicas 

 
Recomendações/ 
Conclusões 
 

A experiência obtida no projeto, na construção e na exploração do reservatório permite definir 
algumas boas práticas a adotar em projetos de reservatórios impermeabilizados com 
geomembranas em PEAD expostas, designadamente: 

• A inclinação máxima dos taludes a revestir deverá ser de 1V:1,5H. Contudo, no caso de 
taludes de aterro, a inclinação deverá ser definida por forma a garantir a estabilidade da 
camada de regularização/assentamento, cujo material, em geral, não deverá ter um Dmáx 
superior a 20 mm. 

• As superfícies de assentamento de geomembrana deverão ser regulares e sem transições 
de inclinação. 

• As camadas de assentamento deverão ser firmes, não permitindo a criação de sulcos 
decorrente da circulação dos equipamentos de construção. 

• Deverá garantir-se a continuidade entre os taludes (de aterro ou escavação) e as 
estruturas em betão armado para assegurar a qualidade das ligações da geomembrana 
às estruturas em betão. 

• Deverá ser garantida uma pendente no fundo do reservatório para facilitar operações de 
esvaziamento. 

 
Bibliografia ICOLD (1991) –  Bulletin 78. Watertight geomembranes for dams. State of the art. 

Paris, France 
Koerner, R. M. (1990) – Designing with geosynthetics. Prentice-Hall 
Mateus de Brito, J. & Baião, C. (1998) – Reservatório de Santo Estevão - Tavira. Dique 
Perimetral e Sistema de Revestimento e Impermeabilização. RevistaTecnovisão. Número 6 
Mateus de Brito, J. & Baião, C. (1997) – Dique Perimetral e Sistema de Revestimento de 
Impermeabilização do Reservatório de Santo Estevão. 6º Congresso Nacional de Geotecnia 
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CASO 5: RESERVATÓRIO DE ÁGUA BRUTA - ETA DE AREIAS DE VILAR* 
 

Aguilar, N., AdN – Águas do Norte, S.A., nuno.aguilar@adp.pt 
Machado do Vale, J.L., AdN – Águas do Norte, S.A., jose.vale@adp.pt 
 

Localização 
Lugar de Gaído, 
Areias de Vilar, Barcelos 

Dono de Obra Águas do Cávado S.A. (atual Águas do Norte S.A.) 

Projetista COBA / PROCESL S.A. (NORVIA S.A.) 

Empreiteiro 
Consórcio Soares da Costa S.A. / Engil S.A. / Setal Degremont / Monte e Monte S.A / Adriano 
S.A. 

Fiscalização Fase S.A. 

Período de construção 1997-1999 

 
Apresentação da obra 

 
A ETA de Areias de Vilar compreende uma captação no rio Cávado a jusante da barragem de 
Penide, dois reservatórios de Água Bruta (RAB), uma Estação de Tratamento de Água, um 
Reservatório de Regularização Principal e uma Estação Elevatória. A Estação de Tratamento 
de Areias de Vilar (ETA) tem uma capacidade inicial de produção diária na ordem de 
164 000 m3. 
O Reservatório de Água Bruta (RAB) da ETA de Areias de Vilar é constituído por duas células 
(Figura 1), com capacidade total de 175 000 m3 correspondente a uma reserva de água bruta 
para cerca de 24 horas. O reservatório é contido por diques em aterro de terra homogéneo, de 
6,5 m de altura, com taludes de 1:2.25 (V:H) protegidos na face interior por geomembrana 
impermeável exposta do tipo PEAD (polietileno de alta densidade) e na face exterior 
revestidos, na zona do rio por enrocamento e na restante por relva, sendo a fundação 
impermeabilizada por tapete em betão betuminoso. 
 

  

 
* O(s) Autor(es) garante(m) que se o material (incluindo figuras e fotografias) apresentado neste trabalho tiver sido previamente 

publicado no todo ou em parte, foi obtida autorização da editora original para reimpressão e garante(m) a autoria da contribuição 

e/ou tem pleno poder para fazer esta divulgação. Os Editores não assumem qualquer responsabilidade pelos conteúdos ou 

sugestões apresentados nestes casos de obra. 
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Apresentação da obra 

 

 
 

Figura 1 – Reservatórios de água bruta da ETA de Areias de Areias de Vilar, RAB 1 e RAB 2 
 

 
Fotos da obra 
 

 

   
 

Figura 2 – Construção dos aterros 
 

   
 

Figura 3 – Compactação e regularização das superfícies 
 

   
 

Figura 4 – Obra concluída 
 

RAB 1 
RAB 2 
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Dimensões 
 

• Volume de armazenamento: 175 000 m3. 
• Superfície livre do lago de 3,6 ha. 
• Área impermeabilizada: 20 000 m2. 
• Carga hidráulica máxima sobre o sistema de impermeabilização: 6,5 m. 
• Volume de escavação no interior do reservatório: 93 640 m3. 
• Volume de aterro: 91 540 m3. 
• Altura máxima e inclinação dos taludes de aterro: 6 m, V/H=1/2,25. 
• Dimensões das amarrações no coroamento: amarração em vala com talude a 1,5H:1,0H, 

altura de 0,8 m e largura na base de 0,5 m. 
• Coroamento com largura compreendida entre 5,0 m e 6,0 m, por forma a permitir a 

deslocação de veículos destinados à conservação dos reservatórios e equipamentos. 

 
Tipos de 
geossintéticos 
aplicados e respetivas 
funções  

 
Tipo: 

• Geomembrana em PEAD, com espessura de 
1,5 mm: 
§ Massa volúmica > 0,90 g/cm3 
§ Absorção água < 0,1% 
§ Resistência à tração na rotura ≥ 30 N/mm2 
§ Alongamento à rotura ≥ 500% 
§ Resistência à tração máxima de serviço em 

regime elástico ≤ 15 N/mm2 
§ Alongamento à tração máxima de serviço em 

regime elástico ≤ 15% 
§ Ponto de amolecimento ≤ 3 g/10min 
§ Resistência ao rasgamento ≥ 350 N 
§ Elasticidade dimensional a 80 ºC e 

120 ºC ± 2% 
§ Resistência ao punçoamento ≥ 3500 N 
§ Resistência ao envelhecimento ≥ 1500 h 
 

• Geotêxtil em polipropileno (PP), não tecido, 
agulhado, com: 
§ Resistência à tração ≥ 15 kN/m 
§ Alongamento à rotura ≥ 40% 
§ Resistência ao punçoamento ≥ 2000 N 
§ Resistência ao rasgamento ≥ 0,3 kN 

 

 
Função:  
Impermeabilização 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proteção 

 
Fabricante: 
Não 
identificado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não 
identificado 

 
Aspetos relevantes do 
dimensionamento  

 
Nas Figuras 5 a 8 apresentam-se detalhes dos desenhos de projeto da 
impermeabilização com geomembrana. 

 
Figura 5 – Impermeabilização dos taludes 
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Aspetos relevantes do 
dimensionamento 

 
Figura 6 – Ancoragem no coroamento 

 

 
Figura 7 – Saída do coletor drenante e válvula anti-retorno 

 

 
Figura 8 – Ligação da geomembrana no pé do talude ao revestimento de 

betão betuminoso do fundo do reservatório 
 

 
Aspetos construtivos 
relevantes  
 

 
Tendo em consideração que os níveis do rio Cávado podem, em período de cheia, superar a 
cota de fundo dos reservatórios, foi colocada uma camada drenante sob o tapete de betão 
betuminoso, com tubos de descarga dotados de válvulas sem retorno. 
A estrutura mínima de revestimento do fundo do reservatório está assente sobre 0,20 m de 
camada granular britada envolvida em geotêxtil e é constituída por: 

• Camada de desgaste: 0,04 m, betão betuminoso 0/10 
• Camada de base: 0,06 m binder 0/16 
• Camada de sub-base: 0,20 m, material de granulometria extensa 0/50 
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Aspetos construtivos 
relevantes  
 

A geomembrana foi assente sobre um geotêxtil de proteção e este sobre uma camada de solo 
compactado por cilindros de modo a obter-se uma superfície lisa e estável. A geomembrana 
foi ancorada na crista em valas preenchidas por solos compactados e no fundo por baixo do 
tapete betuminoso, com uma entrega de cerca de 2,0 m. Nas paredes de betão a 
geomembrana foi ancorada com perfis e pernos metálicos. 

 
Aspetos relevantes do 
desempenho da obra  

 
Com cerca de 20 anos de funcionamento, tem-se verificado um agravamento na deterioração 
das superfícies de alguns taludes, com escorregamento para o fundo de materiais da capa 
superficial. Apesar destes fenómenos, não se observam assentamentos no coroamento, 
nomeadamente no lancil e vedação periférica, o que indicia que os fenómenos de erosão são 
superficiais. A geomembrana apresenta danos, nas superfícies permanente expostas, 
nomeadamente furos e rasgos devido a punçoamento e junto a soldaduras observam-se 
fissuração por stress craking, com incidência no talude norte do RAB1 onde a geomembrana 
está mais esticada (Figura 9). Estudos laboratoriais sobre amostras recolhidas em 2019 
(Barroso & Machado do Vale, 2020), indicam que a geomembrana está próxima da sua vida 
útil e que deverá ser substituída em breve.  

 

 
Figura 9 – Danos na geomembrana 
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Fotos do estado atual 

Atualmente o revestimento dos taludes dos reservatórios de água bruta apresentam algumas 
fissuras / rasgos na geomembrana, abatimentos e/ou eventuais deslizamentos de terras, 
conforme se pode observar nas Figuras 10 a 13. 

 
Figura 10 – Fissuração por stress cracking junto a uma soldadura dupla 

 

 
Figura 11 – Rasgos em consequência de punçoamento e tração junto da ancoragem superior 

 

 
Figura 12 – Rotura na fixação mecânica à parede de betão 

 

 
Figura 13 – Assentamento ou erosão do talude 
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Recomendações/ 
Conclusões 
 

 
Em 2019, foi solicitado ao LNEC, uma inspeção ao reservatório de Areias de Vilar para 
avaliação do estado de segurança da infraestrutura tendo em atenção o estado de 
degradação da geomembrana. Em virtude de a degradação da geomembrana é mais evidente 
da célula nascente, onde ocorrem maior fissuração por stress cracking, sendo prioritário a sua 
substituição, foi decidido efetuarem-se ensaios laboratoriais com amostras recolhidas na 
célula poente, a fim de se avaliar e planear a sua substituição.  

Após mais de 20 anos em serviço na ETA de Areias de Vilar, a geomembrana de PEAD 
instalada na célula poente apresenta valores de resistência à tração na cedência e de 
extensão na rotura semelhantes aos valores iniciais, assim como de resistência ao 
punçoamento. Pelo contrário, a resistência à tração na rotura e a extensão na cedência 
registaram um decréscimo comparativamente aos valores iniciais. Os valores de OIT foram 
muito inferiores ao valor mínimo requerido segundo o GRI-GM13 (2019). 

Os resultados obtidos no estudo realizado em 2019 sugerem que, apesar das propriedades 
mecânicas ainda não evidenciarem a deterioração da geomembrana, geralmente assumida 
como uma redução correspondente a 50% do valor original das propriedades, a quantidade de 
antioxidantes existentes na geomembrana é residual, a qual pode não ser suficiente para 
assegurar a proteção contra a degradação a curto prazo, especialmente na face superior, mais 
exposta aos raios UV. 

A empreitada de reabilitação do reservatório de Areias de Vilar está em fase de elaboração de 
projeto e prevê-se a sua execução nas estiagens de 2021 e 2022, primeiro a célula nascente e 
depois a célula poente. 

Na utilização de geomembranas em PEAD deve-se ter muita atenção à qualidade da camada 
de apoio, que deve ser lisa e estável, bem compactada e com granulometria fina sem 
elementos protuberantes para se evitar fenómenos de punçoamento. O geotêxtil de proteção 
deve ser dimensionado para garantir a devida proteção em função das superfícies onde é 
instalada a geomembrana. A geomembrana deve ter preferencialmente cor branca e não preta 
para minimizar a absorção de radiação solar e a formação de ondas e rugas. É recomendável 
uma espessura mínima de 2 mm nos taludes para melhorar a resistência ao envelhecimento. 

 
Bibliografia 
 

Barroso, M. & Machado do Vale, J. (2020) – Comportamento da geomembrana de PEAD após 
20 anos em serviço no reservatório de Areias de Vilar. Artigo enviado para o EuroGeo 7 e para o 
17º Congresso Nacional de Geotecnia 
ICOLD (1991) – Bulletin 78. Watertight geomembranes for dams. State of the art 
Koerner, R. M. (1990) – Designing with geosynthetics. Prentice-Hall 
NORVIA – Reservatórios de Água Bruta da ETA de Areias de Vilar – Memória Descritiva do 
projeto construtivo 



 
 
 
 
 

 

282 8 . Obras Hidráulicas 

CASO 6: RESERVATÓRIO DO CERRO DA MINA, MINAS DE NEVES CORVO* 
 
Tavares, G., TPF Consultores de Engenharia e Arquitetura, S.A., goncalo.tavares@tpf.pt 
Mateus de Brito, J., TPF Consultores de Engenharia e Arquitetura, S.A. 
Romeiro, M., TPF Consultores de Engenharia e Arquitetura, S.A. 
Oliveira, M., SOMINCOR - Sociedade Mineira de Neves Corvo, S.A. 
André, S.G., Sotecnisol Engenharia & Ambiente 
 
Localização Minas de Neves Corvo, Castro Verde  

Dono de Obra Somincor - Sociedade Mineira de Neves Corvo, S.A. 

Projetista 
Cenor Consulting Engineers  
(atualmente TPF Consultores de Engenharia e Arquitetura, S.A.) 

Empreiteiro 
Empreiteiro Geral - Teixeira Duarte 
Subempreiteiro do sistema de impermeabilização - Sotecnisol 

Fiscalização 
TPF Planege 
(atualmente TPF Consultores de Engenharia e Arquitetura, S.A.) 

Período de 
construção 

Janeiro de 2013 a Julho de 2014 

 
Apresentação da 
obra  

 O Reservatório do Cerro da Mina tem como função o armazenamento de águas residuais 
resultantes do processo produtivo das Minas de Neves Corvo. A construção deste novo 
reservatório tornou-se necessária dada a redução progressiva da capacidade de armazenamento 
de água da Instalação de Resíduos do Cerro do Lobo (barragem de rejeitados da mina), onde era 
armazenada a água industrial, devido à alteração do processo de deposição de rejeitados. 
É delimitado a oeste e a sul por um aterro em enrocamento e no restante perímetro por taludes de 
escavação. O aterro em enrocamento, com um desenvolvimento ao nível do coroamento de 629 m, 
tem uma altura máxima acima da fundação de 30 m e um volume de cerca 450 000 m3. Os taludes 
de escavação têm uma altura máxima de 21 m. 
Do ponto de vista geológico, o local da obra interessa a Formação de Mértola, pertencente ao 
Grupo Flysch do Baixo Alentejo, que é constituída por uma sucessão de sedimentos greso-pelíticos 
em camadas sub-horizontais, onde se incluem grauvaques, siltitos e pelitos. Os grauvaques 
predominam nos taludes em escavação do reservatório. 
A implantação e a geometria do reservatório foram condicionadas pela proximidade da Instalação 
de Resíduos do Cerro do Lobo, pelas condições topográficas do local, pelo volume de 
armazenamento necessário e pela necessidade de explorar os materiais de construção do aterro 
em enrocamento na área de implantação do próprio reservatório. 
Tendo em conta a composição química das águas armazenadas, que constituiriam uma fonte de 
contaminação para o meio ambiente, e o tipo de aterro adotado, foi preconizada a 
impermeabilização de toda a albufeira recorrendo a um sistema duplo, constituído por uma 
geomembrana em PEAD e um geossintético bentonítico. 

 
* O(s) Autor(es) garante(m) que se o material (incluindo figuras e fotografias) apresentado neste trabalho tiver sido 

previamente publicado no todo ou em parte, foi obtida autorização da editora original para reimpressão e garante(m) a 

autoria da contribuição e/ou tem pleno poder para fazer esta divulgação. Os Editores não assumem qualquer 

responsabilidade pelos conteúdos ou sugestões apresentados nestes casos de obra. 
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Apresentação da 
obra 

Sob o sistema de impermeabilização do reservatório foi definido um sistema de drenagem, 
constituído por drenos em brita envolvido em geotêxtil, o qual se encontra ligado ao tapete 
drenante do aterro. Este sistema visa coletar, não só as águas de ressurgências ocorrentes no 
maciço previamente à construção, mas também as águas decorrentes de eventuais fugas através 
de roturas pontuais do sistema de impermeabilização. As águas percoladas neste sistema são 
monitorizadas a jusante do aterro.  
O volume de armazenamento do reservatório é de 1 450 000 m3.  
Por razões de segurança, o reservatório é dotado de uma descarga auxiliar em sifão e de um 
descarregador de cheias com soleira do tipo WES, com 5 m de largura útil, com uma capacidade de 
vazão de 4,64 m3/s.  
A conceção do reservatório prevê um funcionamento com descarga nula para o meio ambiente, 
pelo que foi ainda executado um canal de desvio de águas pluviais, o qual tem uma secção 
trapezoidal e uma capacidade para transportar um caudal de ponta de cheia de 64 m3/s. Contudo, 
não sendo possível o desvio da totalidade das afluências naturais do reservatório foi ainda 
necessário construir duas obras de entrada, em betão armado, que garantem a entrada da água 
controlada no reservatório sem danificar o sistema de impermeabilização. 
A captação de água no reservatório para utilização no processo industrial da mina faz-se por um 
sistema de bombas instaladas numa plataforma flutuante. 
 

 
Fotos da obra 

 

 
 
Figura 1 – Vista aérea do reservatório: 1 - aterro em enrocamento; 2 – descarga auxiliar em sifão; 

3 - descarregador de cheias; 4 - obra de entrada principal; 5 - obra de entrada secundária; 
6 - escada e rampa de acesso ao fundo; 7 - estrutura de apoio da jangada de bombagem; 8 - dique 
do canal de desvio de águas pluviais; 9 - portela da margem esquerda da instalação de resíduos 

do Cerro do Lobo (barragem de rejeitados) 
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Fotos da obra 

 

 
 

Figura 2 – Vista geral do reservatório, a partir do encontro esquerdo do aterro, no final da 
construção 

 

 
 

Figura 3 – Vista geral do aterro em enrocamento, a partir do encontro esquerdo do aterro, durante 
a construção 

 

   
 

Figura 4 – Regularização dos taludes de escavação (esq.); camada de regularização do talude de 
montante do aterro, para assentamento do sistema de impermeabilização (dir.) 

 

   
 

Figura 5 – Vista da banqueta com o maciço de amarração da geomembrana em lajes betão (esq.); 
acesso ao fundo - perfil em PEAD embebido no betão para amarração da geomembrana (dir.) 
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Dimensões  
 

As principais dimensões das obras são as seguintes: 
• Volume de armazenamento: 1 450 000 m3. 
• Área impermeabilizada: 118 000 m2. 
• Carga hidráulica máxima sobre o sistema de impermeabilização: 20 m. 
• Volume de escavação no interior do reservatório: 580 000 m3. 
• Volume de aterro: 450 000 m3. 
• Altura máxima e inclinação dos taludes de aterro: 21 m, 1V:2H. 
• Altura máxima (entre banquetas) e inclinação dos taludes de escavação: 12 m, entre 

1V:1,5H e 1V:3,6H. 
• Largura mínima das banquetas intermédias: 5 m. 
• Dimensões das amarrações: 

o No coroamento: amarração em vala com 1,0 m × 1,0 m. 
o Nas banquetas: lastro em betão, sobre a geomembrana, com 2,0 m de largura 

e 0,3 m de espessura. 

 
Tipos de 
geossintéticos 
aplicados e 
respetivas 
funções  

Tipo: 
• GSE – Lining Technology GmbH - 

Geomembrana em PEAD, com 2,5 mm de 
espessura, lisa em ambas as faces e 
superfície exposta de cor branca; 

• CETCO - Geocompósito bentonítico Bentomat 
AS4500. 

Função:  
• Impermeabilização 
 
 
 
• Impermeabilização 

Fabricante: 
• GSE 

 
 
 

• CETCO 

 
Aspetos 
relevantes do 
dimensionamento  

No dimensionamento do sistema de impermeabilização foram considerados os seguintes aspetos 
principais: 

• Para o dimensionamento da geomembrana e das amarrações foram considerados dois 
cenários: 
o reservatório vazio associado à ocorrência do vento normal, com uma velocidade de 

70 km/h; 
o reservatório com o nível de água à cota 234,0 m (correspondente a cerca de 65% do 

volume de armazenamento do reservatório), associado à ocorrência do vento 
excecional, com uma velocidade de 120 km/h. 

• Limitação da extensão máxima na geomembrana a 3%. 
• Fator de segurança considerado no dimensionamento das amarrações da geomembrana 

de 1,5. 
• Máxima dimensão do material dos aterros de 20 mm nas superfícies de assentamento da 

geomembrana. 
• As metodologias de cálculo utilizadas para a verificação da estabilidade da 

geomembrana às ações do vento e para o dimensionamento das amarrações foram as 
propostas por Giroud et al. (1995a, b). 

 
Aspetos 
construtivos 
relevantes  
 

Como aspetos construtivos relevantes há a destacar: 
• O acompanhamento permanente e a verificação, em contínuo, da estanqueidade das 

soldaduras, associado a verificação da sua resistência. 
• A criação de superfícies de assentamento regulares, sem elementos protuberantes, 

quer nos taludes em aterro, quer nos taludes de escavação. 
• Durante a construção foi decidido não executar uma camada de regularização do fundo 

do reservatório definida no projeto, em areia uniforme, dado que a sua granulometria 
uniforme não permitia garantir uma superfície regular (verificou-se a criação de sulcos 
decorrente da circulação de equipamentos). 
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Aspetos 
relevantes do 
desempenho da 
obra 
 

 
Como aspetos relevantes do desempenho há a destacar que: 

• O reservatório é alvo de um programa de monitorização e observação permanente, com 
inspeções visuais de rotina e inspeções visuais de especialidade (anuais), 
complementadas por relatórios de análise do comportamento estrutural e hidráulico. O 
comportamento estrutural é avaliado tendo por base os resultados da monitorização 
(dados meteorológicos, cota da água, níveis piezométricos em piezómetros hidráulicos 
instalados na fundação e no contacto aterro-fundação, caudais de percolação, 
deslocamentos superficiais em altimetria; assentamentos e deslocamentos horizontais 
internos do aterro em enrocamento). 

• Durante os 4 anos de funcionamento o nível de água tem tido variações sazonais 
devido à exploração, sendo que por 3 vezes já se atingiram níveis próximos da cota 
237 m. Neste período não há indícios de fugas de água do reservatório. 

• Para o controlo dos caudais percolados foi fundamental a monitorização durante a obra 
dos caudais das ressurgências existentes, permitindo a definição de um caudal de 
referência previamente ao enchimento do reservatório. 

• Verifica-se a criação de alguns enrugamentos da geomembrana, junto à linha da água, 
por dilatação nas épocas mais quentes. Estes enrugamentos desaparecem quando há 
arrefecimento. 

• Foi instalado um painel de geomembrana de sacrifício, que tem como objetivo a recolha 
de amostras de geomembrana para verificação e controlo das propriedades durante o 
período de vida da obra. Prevê-se a colheita de amostras na zona da geomembrana 
submersa e na zona da geomembrana emersa. 

 
Recomendações/ 
Conclusões 
 

A experiência obtida no projeto, na construção e na exploração do Reservatório do Cerro da Mina 
permite definir algumas boas práticas a adotar em projetos de reservatórios impermeabilizados 
com geomembranas em PEAD expostas, designadamente: 

• Limitação da altura dos taludes, por forma a permitir a sua adequada regularização e 
facilitar a instalação da geomembrana. 

• A largura das banquetas intermédias, onde serão realizadas amarrações da 
geomembrana, deverá ser, no mínimo, de 5,0 m. 

• A inclinação máxima dos taludes a revestir deverá ser de 1V:1,5H. Contudo, no caso de 
taludes de aterro, a inclinação deverá ser definida por forma a garantir a estabilidade da 
camada de regularização/assentamento, cujo material, em geral, não deverá ter um Dmáx 
superior a 20 mm. 

• As superfícies de assentamento de geomembrana deverão ser regulares e sem 
transições de inclinação. 

• As camadas de assentamento deverão ser firmes, não permitindo a criação de sulcos 
decorrente da circulação dos equipamentos de construção, devendo evitar-se a 
utilização de camadas de regularização com areia ou cascalho fino de granulometria 
uniforme. 

• Deverá garantir-se a continuidade entre os taludes (de aterro ou escavação) e as 
estruturas em betão armado para assegurar a qualidade das ligações da geomembrana 
às estruturas em betão. 

• Deverá ser garantida uma pendente no fundo do reservatório para facilitar operações de 
esvaziamento e limpeza. 

• Os reservatórios deverão ser dotados de um sistema de drenagem sub-superficial (sob 
o sistema de impermeabilização) por forma a garantir a drenagem de eventuais fugas 
do reservatório, ou em caso de reservatórios escavados, a captação de ressurgências 
nas superfícies de escavação. 

• Sempre que possível dever-se-á privilegiar o recurso a amarrações com lastro sobre a 
geomembrana em detrimento de amarrações em vala. 

• Deverão ser criados acessos ao fundo dos reservatórios para operações de 
manutenção. Nas zonas de acesso deverão ser definidas medidas de proteção da 
geomembrana. 

Dever-se-á definir medidas de segurança contra a queda de pessoas e animais para o interior do 
reservatório, especialmente quando se recorre a geomembranas expostas. 
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9.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
A instalação dos geossintéticos numa obra é uma operação delicada, sobretudo, 
devido à suscetibilidade destes materiais a danos físicos. Os geossintéticos 
quando danificados, ou se incorretamente instalados, não cumprem 
adequadamente as suas funções, com prejuízo para a qualidade das obras em 
que são incorporados. 
Para mitigar este problema, durante a construção, é fundamental adotar um 
conjunto de procedimentos de Garantia de Qualidade de Construção (GQC), que 
assegurem que os materiais e as técnicas construtivas estão em conformidade 
com as peças escritas e com as peças desenhadas do projeto e com as regras 
de boa prática construtiva. 
Os procedimentos de Garantia de Qualidade de Construção são conduzidos por 
uma entidade independente, correndo em simultâneo com o Controlo de 
Qualidade de Construção (CQC), a realizar pelo instalador de geossintéticos 
(autocontrolo). 
A Garantia de Qualidade de Construção envolve um conjunto de ações as quais 
são, geralmente, definidas num Plano de Garantia de Qualidade de Construção 
(Plano de GQC), que é um documento orientador para os diferentes 
intervenientes numa obra.  
Neste capítulo, apresentam-se sumariamente o conteúdo típico de um Plano de 
Garantia de Qualidade de Construção, o modo como se podem organizar as 
atividades de garantia de qualidade construção e, por fim, essas atividades para 
os geossintéticos mais relevantes, com destaque para as geomembranas, por 
serem o tipo de geossintético em que a realização dessas atividades é mais 
abrangente. 

9.2 CONTEÚDO MÍNIMO DE UM PLANO DE 
GARANTIA DE QUALIDADE DE 
CONSTRUÇÃO 

A complexidade das ações a desenvolver no âmbito da garantia de qualidade 
relativas aos geossintéticos justifica a elaboração de um documento (Plano de 
Garantia de Qualidade de Construção – Plano de GQC), onde se indique o 
conjunto de atividades a empreender com o objetivo de assegurar que os 
materiais e as técnicas construtivas empregues pelo instalador de 
geossintéticos estão em conformidade com as condições estabelecidas no 
projeto e com as regras de boa prática de instalação, devendo, também, incluir a 
documentação e os relatórios que permitam evidenciar e comprovar essa 
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conformidade e, ainda, indicar as responsabilidades dos vários intervenientes no 
processo. Assim, um Plano de GQC deve, no mínimo, incluir a seguinte 
informação:  
• identificação e descrição sumária da obra; 
• funções dos diferentes intervenientes na obra e suas responsabilidades 

(Quadro 9.1); 
• linhas de comunicação entre os diferentes intervenientes; 
• qualificações do pessoal envolvido na construção/instalação dos 

geossintéticos e nas tarefas de controlo e de garantia de qualidade; 
• reuniões a celebrar com os diferentes intervenientes na construção 

(Quadro 9.2); 
• descrição técnica dos geossintéticos a usar na obra e informação relativa à 

rastreabilidade (número do rolo, lote, data e hora de fabrico, etc.); 
• atividades de garantia de qualidade (procedimentos de receção e aceitação 

dos geossintéticos, procedimentos de transporte, manuseamento e 
armazenamento, procedimentos de instalação, realização de ensaios de 
controle de qualidade, realização de inspeções para avaliar a qualidade da 
instalação, registos (Quadro 9.3), gestão de não-conformidades, etc.);  

• procedimentos de aceitação dos trabalhos;  
• identificação dos documentos para arquivo. 

 
Quadro 9.1 – Responsabilidades dos intervenientes na obra 

Funções Responsabilidades 

Dono de obra 
Responsável por patrocinar a obra e dirigir todas as operações a serem 
realizadas no local com o objetivo de concretizar o projeto. 

Projetista 
Responsável por conceber, planear e providenciar um projeto de qualidade, 
em resposta aos requisitos indicados pelo dono de obra e 
especificações/regulamentos em vigor. 

Empreiteiro 

Responsável pelo planeamento e realização dos trabalhos de construção de 
acordo com o projeto. Inclui os subempreiteiros a contratar. No que respeita 
aos geossintéticos, inclui a equipa de instaladores, responsável pelo 
transporte/armazenamento, manuseamento e instalação (que inclui, 
nomeadamente, a união de painéis e ensaios de autocontrolo).  

Fiscalização Responsável pela inspeção/observação, ensaios e relatórios relacionados 
com as atividades de controlo de qualidade de construção. 

Entidade 
independente 

(GQC) 

Responsável por observar, conduzir e documentar as atividades relacionadas 
com a garantia de qualidade dos materiais e técnicas construtivas aplicadas. 
Tem de ser independente da equipa de projeto, construção e fiscalização, 
pelo que deve ser de tipo A(*). 

(*) de acordo com a NP EN ISO/IEC 17020   



 

 
291 9 . Garantia de Qualidade de Construção 

 

Quadro 9.2 – Principais reuniões a realizar e seus objetivos 
Reuniões Principais objetivos 

Pré-construção 

• Analisar o âmbito: das técnicas construtivas, das Especificações de 
Projeto e do Plano de Garantia de Qualidade de Construção; 

• Rever as responsabilidades dos intervenientes e a hierarquização; 
• Definir as linhas de comunicação; 
• Rever os procedimentos de higiene e segurança no trabalho; 
• Rever os métodos para a distribuição e realização de 

documentação/relatórios; 
• Estabelecer procedimentos para documentar e corrigir as 

não-conformidades; 
• Rever/atualizar o cronograma da empreitada para as diferentes 

operações; 
• Rever os métodos de construção propostos pelo empreiteiro e instalador; 
• Rever o Plano de Garantia de Qualidade (definição de ações de reparação, 

reensaios, arquivos de amostras e de relatórios); 
• Programar as visitas ao local da obra (observação das condições locais e 

de armazenamento dos materiais). 

Progresso 

• Rever as atividades e as realizações alcançadas; 
• Discutir os problemas ocorridos e as soluções propostas; 
• Analisar/rever os resultados dos ensaios realizados e programar os 

ensaios seguintes; 
• Programar as atividades seguintes; 
• Discutir questões prementes; 
• Analisar/rever o cronograma de projeto. 

Extraordinárias • Programar o trabalho e discutir as não-conformidades. 

 
  



 

 
292 9 . Garantia de Qualidade de Construção 

Quadro 9.3 – Registos 

Documento Informação a registar 

 
Relatório diário 

• Data; 
• Identificação da obra; 
• Identificação do dono de obra, do empreiteiro e do instalador; 
• Descrição dos trabalhos em curso; 
• Equipa envolvida; 
• Condições climáticas; 
• Equipamentos em utilização;  
• Descrição dos materiais recebidos (incluindo qualquer documentação de 

controle de qualidade de fabrico); 
• Decisões sobre a aprovação do trabalho ou dos materiais e/ou ações 

corretivas; 
• Descrição das paralisações, ocorrências anómalas e ações corretivas 

implementadas;  
• Assinatura do responsável pelo registo. 

 
Atas das reuniões 

• Data; 
• Identificação da obra; 
• Identificação do dono de obra, do empreiteiro e do instalador; 
• Registo de todas as reuniões, incluindo as reuniões pré-construção para 

garantir que todos os intervenientes estão familiarizados com os Planos de 
GQC e procedimentos CQC. 

 
Relatórios de 
inspeção e de 
ensaios 

• Data; 
• Identificação da obra; 
• Identificação do dono de obra, do empreiteiro e do instalador; 
• Registo das inspeções e dos ensaios (de campo e laboratório), incluindo a 

descrição das atividades de inspeção, localização das amostras recolhidas, 
observações de inspeções e padrões utilizados, assim como os resultados 
das inspeções e dos ensaios. 

 
Relatório de não 
conformidades 

• Data; 
• Identificação da obra; 
• Identificação do dono de obra, do empreiteiro e do instalador; 
• Identificação dos problemas encontrados, incluindo a causa, localização e 

descrição do problema; 
• Procedimentos e medidas corretivas sugeridas e adotadas. 
• Verificação das medidas corretivas. 

 
Relatório sobre 
modificações e 
telas finais 

• Data; 
• Identificação da obra; 
• Identificação do dono de obra, do empreiteiro e do instalador; 
• Descrição das alterações ao projeto ou alteração de especificações durante 

a construção; 
• Cópia das telas finais. 

Relatório 
fotográfico 

• Registo da evolução da obra, incluindo os trabalhos de rotina, problemas 
ocorridos e medidas corretivas implementadas. 

 
Relatório final 

• Data; 
• Identificação da obra; 
• Identificação do dono de obra, do empreiteiro e do instalador; 
• Evidenciar que os diferentes componentes da obra estão conformes com o 

especificado;  
• Evidenciar que a equipa de CQC monitorizou adequadamente a instalação 

dos materiais e a forma como os problemas, eventualmente ocorridos 
durante a construção, foram corrigidos. 
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De entre o conteúdo do Plano de GQC atrás referido, destacam-se, pela sua 
complexidade, as atividades da garantia de qualidade, apresentando-se na 
secção seguinte o modo como estas se podem organizar. 

9.3 ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 
GARANTIA DE QUALIDADE DE 
CONSTRUÇÃO 

A garantia de qualidade de construção depende muito da forma como interagem 
os diferentes intervenientes na realização dessas atividades. Na Figura 9.1 
mostra-se, a título de exemplo, a complexidade da organização das atividades de 
garantia de qualidade de construção a empreender no que respeita aos 
geossintéticos e aos solos. 

Figura 9.1 – Organização das atividades de GQC (adaptado de Koerner & Koerner, 2006) 

Pela sua relevância, apresentam-se nas seções seguintes as principais 
atividades de garantia de qualidade de construção a empreender durante a 
instalação dos geossintéticos. 
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9.4 PRINCIPAIS ATIVIDADES DE 
GARANTIA DE QUALIDADE  
PARA AS GEOMEMBRANAS 

9.4.1 RECEÇÃO E ACEITAÇÃO 
Aquando da receção da geomembrana, deve proceder-se à análise da 
conformidade com vista a assegurar que os rolos fornecidos correspondem à 
geomembrana selecionada e que satisfazem os requisitos de projeto. Para o 
efeito, deve verificar-se se os rolos fornecidos estão devidamente etiquetados, se 
os documentos remetidos pelo fabricante, incluindo os resultados dos ensaios 
de controlo de produção (se disponibilizados), dizem respeito aos rolos 
fornecidos, bem como providenciar-se a realização de ensaios de verificação da 
conformidade. 
No que se refere à etiquetagem, de referir que a informação aposta em cada rolo 
(ou embalagem) deve incluir a identificação do fabricante, a designação 
comercial da geomembrana, a identificação do rolo (ex. número ou código de 
identificação), o peso, as dimensões, a massa por unidade de área, a matéria-
prima e a classificação do produto, de acordo com o estabelecido na norma 
NP EN ISO 10320 (2003).  
A marcação CE deve, também, estar aposta em rolo (ou embalagem). O 
conteúdo da etiqueta de marcação CE deve estar de acordo com o exigido no 
Regulamento dos Produtos da Construção (2011). 
A marcação CE (European Conformity) não é um certificado de qualidade. 
Decorre da aplicação do Regulamento dos Produtos da Construção e visa a livre 
circulação de produtos no espaço comunitário. Implica que os produtos da 
construção tenham que apresentar características tais que permitam às obras 
onde são incorporados a satisfação de seis exigências essenciais: resistência 
mecânica e estabilidade; segurança em caso de incêndio; higiene, saúde e 
proteção do meio ambiente; segurança na utilização; proteção contra o ruído; 
economia de energia e isolamento térmico.  
Do ponto de vista do consumidor, a marcação CE assegura que o produto foi 
sujeito a um conjunto de ensaios que garantem, para uma dada aplicação, o 
cumprimento das seis exigências referidas no parágrafo anterior, qualquer que 
seja a sua proveniência.  
No âmbito da marcação CE, o fabricante de geomembranas deve providenciar os 
seguintes documentos: 
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• Certificado de Controlo de Produção, indicando que controlo de fabrico é 
feito de acordo com o Sistema 2+ (produto controlado pelo fabricante e por 
um organismo independente). 

• Declaração de Desempenho (DoP), de acordo com o Anexo III do 
Regulamento dos Produtos da Construção (2011). 

 
Quando requerido, o fabricante pode também disponibilizar os resultados dos 
ensaios de controlo de produção sobre os rolos fornecidos, bem como outros 
certificados de controlo de qualidade relevantes. Salienta-se, contudo, que a 
certificação de geossintéticos é voluntária. 
Relativamente aos ensaios de verificação da conformidade, devem ser 
realizados em laboratório independente, com vista a verificar se as propriedades 
da geomembrana fornecida estão em conformidade com os valores requeridos 
nas especificações de projeto.  
Os ensaios de verificação da conformidade devem incluir todas as propriedades 
consideradas nas especificações de projeto, de acordo com a frequência e o 
procedimento de amostragem especificados no projeto, e devem ser realizados 
antes da instalação da geomembrana, sobre amostras retiradas dos rolos 
fornecidos.  
Sempre que os resultados de um ensaio de verificação da conformidade não 
satisfaçam os valores especificados, deve proceder-se à rejeição do rolo 
respetivo e substituição por outro, sem acréscimo de custo para o dono de obra. 
Por fim, deve verificar-se a integridade dos rolos. Os rolos que apresentem danos 
devem ser rejeitados, total ou parcialmente, dependo se o dano atinge todo o 
rolo ou apenas algumas espiras. 

 

9.4.2 TRANSPORTE, MANUSEAMENTO  
E ARMAZENAMENTO 

 
O transporte, manuseamento e armazenamento da geomembrana devem ser 
realizados de acordo com as recomendações do fabricante que, geralmente, 
acompanham o produto. 
O equipamento para transporte em obra deve ser o adequado, para que não se 
verifiquem quaisquer danos nos rolos de geomembrana. O transporte deve ser 
efetuado de forma a preservar a embalagem original, sem a rasgar (Figura 9.2). 
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Figura 9.2 – Exemplos de transporte de geomembranas: (a) inadequado; (b) adequado 

 
O manuseamento pelo pessoal do instalador de geossintéticos deve realizar-se 
com os devidos cuidados, nomeadamente, não deve ser permitido arrastar, 
deslizar ou empurrar os rolos (Figura 9.3). 

 
Figura 9.3 – Exemplo de manuseamento adequado de geomembranas 

 

Igualmente, o armazenamento deve ser apropriado, para evitar, por exemplo 
sujidade, danos mecânicos, vandalismo, passagem de veículos ou outros fatores, 
como a chuva e raios ultravioleta (raios UV), sobretudo se o tempo de 
armazenamento for significativo (mais de 6 meses). A superfície sobre a qual 
podem ser colocados os rolos de geomembrana deve ser minimamente 
preparada, para que pedras ou objetos contundentes não danifiquem os mesmos 
e, também, para esta não permanecer permanentemente molhada. Para o efeito, 
podem colocar-se os rolos sobre paletes de madeira. A embalagem original, 
deve, necessariamente, manter-se intacta até à data e local da sua utilização.  
O empilhamento de rolos deve seguir as recomendações do fabricante que, 
geralmente, acompanham o produto. Na ausência destas recomendações, 
sugere-se que o empilhamento não exceda os cinco níveis de rolos (Figura  9.4). 

 

(a) (b) 
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Figura 9.4 – Exemplos de armazenamento temporário: (a) inadequado; (b) adequado 

 
Caso a geomembrana seja transportada, manuseada ou armazenada de forma 
inadequada, devem sacrificar-se as primeiras espiras, aproveitando apenas o 
material intacto.  
 

9.4.3 INSTALAÇÃO DA GEOMEMBRANA 
 

9.4.3.1 SUPERFÍCIE DE APOIO 
 
Antes de se proceder à colocação dos painéis (rolo ou porção do mesmo que vai 
ser unido a outro ou outros rolos) de geomembrana, é necessário que a 
superfície de apoio esteja devidamente preparada. Esta superfície deve ser 
executada de acordo com as especificações de projeto.  
Em todo o caso, a geomembrana deve assentar sobre uma superfície plana 
(Figura 9.5), isenta de materiais contundentes, elevações ou depressões 
(devidas, por exemplo, a fragmentos rochosos, raízes ou resíduos), vegetação, 
mudanças bruscas de inclinação, nascentes (exsurgências) e fissuras por 
secagem excessiva (Figura 9.6). Deve definir-se a profundidade máxima 
admissível para as rodeiras (normalmente inferior a 2,5 mm), bem como as 
dimensões máximas admissíveis dos fragmentos rochosos. 

 
 

Figura 9.5 – Exemplos de superfícies de apoio: (a) adequadas; (b) e inadequadas 

(a) (b) 

(a) (b) 



 

 
298 9 . Garantia de Qualidade de Construção 

  
Figura 9.6 – Exemplo de fissuras por secagem excessiva na base 

 
Se a geomembrana for colocada diretamente sobre uma camada de solo, a sua 
colocação deve realizar-se imediatamente após os trabalhos de preparação da 
superfície de apoio, para evitar que a mesma se deteriore em consequência de 
chuvas, ventos, perda de humidade do solo, trânsito local, etc.. Caso tal não seja 
possível, deve reinspeccionar-se cuidadosamente a superfície de apoio e 
providenciar as reparações necessárias, antes de se proceder à colocação da 
geomembrana.  
Para evitar que a superfície de apoio se deteriore em consequência de chuvas, 
ventos, perda de humidade do solo, trânsito local, etc., é recomendável que a 
colocação dos painéis de geomembrana se realize imediatamente após os 
trabalhos de preparação desta superfície.  
Quando a geomembrana assenta sobre um geossintético, em princípio, a 
superfície de apoio é plana. Contudo, para que tal se verifique, a superfície da 
camada subjacente deve atender aos requisitos anteriormente mencionados. 

 

9.4.3.2 ANCORAGENS 
 
As geomembranas devem ser devidamente ancoradas para evitar 
deslizamentos, sob a ação do peso próprio, roturas de tração ou de arranque da 
geomembrana na zona de coroamento, sobretudo quando se recorre a alturas e 
inclinações elevadas dos taludes de escavação. A ancoragem é também 
imprescindível em locais sujeitos à forte ação do vento, para evitar a rotura por 
sucção da geomembrana.  
As ancoragens podem realizar-se apenas no coroamento dos taludes (taludes 
com baixas alturas e pouco inclinados), a meio dos taludes (ancoragens 
intermédias, geralmente em banquetas especialmente construídas para o efeito), 
ainda na base (locais onde a ação do vento é muito pronunciada).  
As ancoragens são, geralmente, realizadas com recurso a valas de ancoragem 
(Figura 9.7). Qualquer que seja a opção, as ancoragens devem ser devidamente 
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dimensionadas, tendo em conta as solicitações previstas e as características da 
obra.  

 

l  
 

Figura 9.7 – Vista geral da vala de ancoragem durante e após a construção 
 

As valas de ancoragem devem ser arredondadas nas arestas, para evitar danos 
na geomembrana, e não deve haver solo solto entre a vala e a geomembrana. 
Por outro lado, o material de enchimento deve ter forma e dimensões que não 
causem danos à geomembrana. No interior da vala, deve ser providenciado o 
carregamento provisório adequado (e.g., solo, sacos de areia), por forma a evitar 
o escorregamento da geomembrana, com a formação de dobras no pé do talude 
(Figura 9.8). Deve ainda conciliar-se a geometria das valas com as 
características da geomembrana, visto que os materiais mais rígidos dificilmente 
poderão ser dobrados ou unidos numa vala com uma configuração retangular.  
 

 
 

Figura 9.8 – Exemplos de dobras no pé do talude por insuficiente carregamento provisório 
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9.4.3.3 VENTO 
 
Para evitar o levantamento e deslocação da geomembrana (Figura 9.9), que 
podem causar acidentes pessoais ou o rasgamento da mesma, a instalação só 
deve realizar-se no caso da velocidade do vento ser inferior a 30 km/h. 

 

 
 

Figura 9.9 – Exemplos da deslocação da geomembrana pela ação do vento 

 
Para minimizar o risco devido à ação do vento, os painéis de geomembrana 
devem ser devidamente carregados e ancorados na crista do talude 
(carregamento provisório).  
O carregamento dos painéis é muitas vezes realizado com recurso a sacos de 
areia ou pneus, espaçados convenientemente e com peso tal que possam resistir 
ao esforço de levantamento provocado pelo vento (Figura 9.10). Qualquer outro 
tipo de carregamento provisório pode ser adotado, desde que não danifique a 
geomembrana.  

 
Figura 9.10 – Exemplos de carregamentos provisórios com pneus e com sacos de areia 
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Antes da colocação dos painéis, deve ser preparado um plano de instalação da 
geomembrana, tal como exemplificado na Figura 9.11. A elaboração deste 
documento é da responsabilidade do instalador. 

 

 
 

Figura 9.11 – Exemplo de plano de instalação dos painéis de geomembrana num aterro de resíduos 
 

O esquema de colocação deve indicar com detalhe a disposição dos painéis em 
pontos críticos, nomeadamente, nos cantos dos taludes, em curva e nos locais 
onde as tubagens atravessam a geomembrana.  
Salienta-se que devem evitar-se uniões múltiplas, com mais de três painéis 
(Figura 9.12), uniões em cruz, uniões em “T” e em “Y” com um intervalo inferior a 
0,5 m.  
 

 
 
 
 
 

Figura 9.12 – Exemplos de disposição de painéis de forma adequada e inadequada (CFG, 2017) 

 

9.4.3.4 PLANO DE INSTALAÇÃO 
DOS PAINÉIS 

Geomembrana superior 
Geomembrana inferior 

correto incorreto 
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Nos taludes, as uniões devem estar orientadas paralelamente à linha de maior 
declive, não devendo existir uniões perpendiculares a essa linha. A realização de 
uniões horizontais nos taludes é desaconselhada por perturbarem o normal 
funcionamento da geomembrana face às solicitações térmicas a que está 
diariamente sujeita. Para as geomembranas de PEAD, as soldaduras horizontais 
são também contraproducentes porque potenciam o desenvolvimento de 
fissuras (stress cracking) nas zonas adjacentes à união dos painéis. Caso a sua 
realização seja inevitável, não devem localizar-se nem na parte superior do 
talude, nem a uma distância inferior a 1,5 m do pé do talude. 
Nos cantos ou em locais de geometria complicada o número de uniões deve ser 
minimizado. 
De referir, ainda, que as uniões entre os painéis de geomembrana instalados nos 
taludes e na base devem ser efetuadas a uma distância mínima do pé do talude 
de 1,5 m, conforme se ilustra na Figura 9.13.  

 
Figura 9.13 – União entre os painéis de geomembrana colocados nos taludes e na base 

 

 
A colocação dos painéis de geomembrana deve seguir a ordem indicada no 
plano de instalação. Estes devem ser numerados em obra, sequencialmente à 
sua colocação.  
A colocação dos painéis de geomembrana não deve ser realizada sob chuva, 
neve, nevoeiro, vento com velocidade superior a 30 km/h e temperaturas 
extremas, ou outras indicadas especificamente para um determinado tipo de 
geomembrana. Para além disso, só devem desenrolar-se os painéis cujas uniões 
se possam realizar no próprio dia. Nos taludes, os painéis devem ser colocados 
a partir da crista e de forma a ter o mínimo de rugas possível. 
Antes de se proceder à união entre painéis, a geomembrana deve estar limpa 
(sem sujidade ou humidade) e sem dobras ou rugas.  
Existem vários métodos para fazer a união entre painéis de geomembranas 
(geralmente designada por soldaduras ou por juntas), mas nem todos se 
adaptam a todos os tipos de geomembranas. No Quadro 9.4 apresentam-se os 
métodos de união para as geomembranas mais comuns: polietieno de alta 

9.4.3.5 COLOCAÇÃO E UNIÃO DOS 
PAINÉIS DE GEOMEMBRANA 
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densidade (PEAD), polietileno de baixa densidade (PEBD), polietileno 
clorosulfonado (PECS) e policloreto de vinilo (PVC). 
 
Quadro 9.4 – Métodos de união entre painéis de geomembrana (adaptado de 
Koerner, 1998) 

Métodos de união 
Tipos de geomembranas 

PEAD PEBD PECS PVC 

extrusão 

 
a a na na 

termofusão (dupla) 

 
a a a a 

química 

 
na na a a 

colagem: 

 
na na a a 

 
a – método aplicável; na – método não aplicável. 

 
A união por termofusão (Figura 9.14) consiste na união das geomembranas 
superior e inferior por aquecimento, através de uma cunha metálica quente ou 
por insuflação de ar quente, e com auxílio de uma pressão mecânica de rolos 
compressores sobre as geomembranas aquecidas. Consoante se tenha uma ou 
duas cunhas quentes, assim as uniões podem ser simples ou duplas.  

 

 
 

Figura 9.14 – União por termofusão 
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A união por extrusão (Figura 9.15) consiste na deposição de material (obtido por 
extrusão de um cordão do mesmo polímero da geomembrana), a temperatura 
elevada, na borda do painel da geomembrana superior. 

  
 

Figura 9.15 – União por extrusão 

 
A união química consiste na união entre painéis mediante o “ataque” químico 
das superfícies, provocado por um solvente volátil que leva à união dos painéis 
de geomembrana superior e inferior, com auxílio de uma pressão mecânica.  
A união por colagem consiste na união entre painéis mediante a incorporação de 
um adesivo na zona de sobreposição dos mesmos.  
Entre os métodos referidos, os mais usados são a termofusão dupla e a 
extrusão. Qualquer que seja o método, as uniões devem ser estanques e 
apresentar resistência mecânica da mesma ordem de grandeza da 
geomembrana propriamente dita. A qualidade das uniões deve, por isso, ser 
verificada em termos de continuidade (estanqueidade) e de resistência mecânica 
e os critérios de aceitação/rejeição das uniões devem ser incluídos no projeto. 
Salienta-se que, qualquer que seja o método, a operação de união só deve 
realizar-se quando a temperatura dos painéis adjacentes for semelhante. 

 
 

9.4.4 ENSAIOS DE CONTROLO E DE 
GARANTIA DE QUALIDADE 

 

9.4.4.1 UNIÕES (SOLDADURAS) 
 

Uniões experimentais e ensaios de pré-qualificação 
 

Devem preparar-se uniões (soldaduras) experimentais rotineiramente, por 
exemplo, no início de cada dia de trabalho, com um intervalo máximo de 5 horas, 
para confirmação de que o equipamento está a funcionar adequadamente e se 
encontra devidamente ajustado às condições climáticas prevalecentes. Devem, 
igualmente, preparar-se uniões experimentais sempre que ocorram alterações 

150 mm

25 a 40 mm

Extrusão

T = espessura

Geomembrana superior
Geomembrana inferior
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das condições climáticas significativas, uma vez que a qualidade das mesmas 
depende fortemente do ajustamento entre a temperatura selecionada para 
realizar a união e a temperatura ambiente. 
Das uniões experimentais devem ser cortados, no mínimo, quatro provetes para 
realização de ensaios de pré-qualificação, no que se refere à resistência 
mecânica.  
Os ensaios de pré-qualificação são os mesmos usados para verificar a qualidade 
das uniões em termos de resistência mecânica, devendo cumprir os critérios de 
aceitação/rejeição definidos nas especificações de projeto.  
A operação de união dos rolos só poderá ser realizada quando os resultados dos 
quatro provetes igualarem, ou excederem, os valores mínimos de resistência 
requeridos nas especificações de projeto. 

 
Estanqueidade das uniões: ensaios não-destrutivos 
 

No que se refere à estanqueidade das uniões, embora haja vários métodos para 
a sua verificação, de um modo geral, é avaliada com base em ensaios 
não-destrutivos, nomeadamente, ensaios de pressão de ar, no caso das uniões 
duplas por termofusão, e ensaios de fio de cobre (spark test), para as uniões por 
extrusão.  
O ensaio de pressão de ar (Figura 9.16) consiste em injetar ar, com uma agulha, 
a uma determinada pressão, no canal central existente na união dupla, após 
selagem das duas extremidades da união (soldadura), e verificar se o valor da 
pressão permanece estável, durante um determinado período de tempo. Se a 
pressão permanecer estável, faz-se um pequeno orifício na geomembrana 
superior, no extremo oposto àquele em que se inseriu a agulha na união, e 
verifica-se se o ar sai livremente por esse orifício ao mesmo tempo que a 
pressão desce no manómetro. Neste caso a união é considerada estanque. Se 
ocorrer uma queda de pressão superior ao valor máximo admissível, a união não 
é estanque e deve ser reparada. Estes ensaios podem realizar-se com base na 
norma ASTM D 5820 (2018), ou equivalente. 
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Figura 9.16 – Ensaio de pressão de ar 

 
No caso do ensaio do fio de cobre (Figura 9.17) é necessário introduzir um fio de 
cobre na zona de sobreposição das geomembranas superior e inferior durante a 
realização da união. As duas extremidades do fio de cobre são depois retiradas 
da área de união para serem sujeitas a uma corrente elétrica (15 a 30 kV). 
Seguidamente, faz-se mover uma sonda (ligada a um voltímetro), ao longo de 
todo o comprimento da união. Se houver a emissão de um som agudo e/ou de 
uma faísca ou se mostrador do voltímetro registar um aumento brusco do sinal, 
significa que a união pode estar defeituosa e necessita ser reparada. Deve ter-se 
em atenção que os resultados podem ser afetados pela existência de humidade 
na superfície inferior da geomembrana.  
Estes ensaios podem realizar-se com base na norma ASTM D 6365 (2018), ou 
equivalente. 

 
Figura 9.17 – Ensaio do fio de cobre 

 
Todas as uniões, sem exceção, devem ser verificadas no que se refere à 
estanqueidade.  

  

Pressurização do canal central 
(termofusão dupla) 

Ensaio em curso 
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Resistência mecânica das uniões: ensaios destrutivos 
 

Relativamente à verificação da resistência mecânica das uniões, realizam-se 
ensaios destrutivos, designadamente, ensaios de arranque (peel test) e corte 
(shear test). No primeiro, procura-se avaliar a resistência da união (Peggs & Little, 
1985), enquanto, no segundo, se pretende avaliar de que forma o processo de 
união afeta a resistência da geomembrana adjacente à união (Peggs, 1990).  
Os ensaios de arranque e corte são geralmente realizados de acordo com a 
norma ASTM D 6392 (2018), recomendada pelo Geosynthetic Research Institute 
(GRI), uma vez que a inclui a análise dos tipos de rotura para ambos os ensaios, 
tanto para as uniões por termofusão dupla, como para as uniões por extrusão.  
O princípio de ensaio consiste em tracionar os provetes, a uma determinada 
velocidade (dependente do tipo de geomembrana), da forma indicada na 
Figura 9.18 (a) e (b), respetivamente para o ensaio de arranque e de corte. 

 
                               união por extrusão                                   união por termofusão 
 
 

 

(a) ensaio de resistência ao arranque 

 
                               união por extrusão                                   união por termofusão 
 
 
 

(b) ensaio de resistência ao corte 

Figura 9.18 – Ensaios de resistência ao arranque e ao corte das uniões (Lopes, 2006) 

 
Para as geomembranas de PEAD, os ensaios são realizados com uma 
velocidade de 50 mm/minuto e com uma distância inicial entre garras de 50 mm 
(25 mm para cada um dos lados medidos a partir da união). O ensaio de 
arranque termina quando ocorre a rotura do provete, enquanto o ensaio de corte 
termina quando o provete atinge uma deformação de 50%.  
O registo dos resultados dos ensaios inclui os seguintes aspetos: 
(i) Ensaio de arranque 

• resistência ao arranque (força na rotura por unidade de largura) de cada 
provete de uma série de cinco e o correspondente valor médio; 

• separação (proporção da área da união separada relativamente à área 
original da união); 

• tipo de rotura de cada provete, de acordo com o indicado no Quadro 9.5. 
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(ii) Ensaio de corte 
• resistência ao corte (força máxima por unidade de largura) de cada 

provete de uma série de cinco e o correspondente valor médio; 
• extensão; 
• tipo de rotura de cada provete, de acordo com o indicado no Quadro 9.5. 

 
Quadro 9.5 – Tipo de rotura das uniões por termofusão e por extrusão 
(baseado na norma ASTM D 6392) 

Tipo de união Tipo de rotura 

 
 
 
 

Termofusão 
 

 
 

    

AD BRK SE1 SE2 AD-BRK SIP 

 
 
 
 
 

Extrusão 
 

 
 

 
   

AD1 AD2 AD-WLD1 AD-WLD2 SE1* SE2* 

     
 

SE3** 
  

BRK1 
  

BRK2 
  

AD-BRK 
  

HT 
  

SIP 
  

 
* Aplicável apenas no ensaio de corte; ** Aplicável apenas no ensaio de arranque.  
 

A resistência das uniões deve ser verificada de acordo a frequência de 
amostragem definida no projeto. Com vista à diminuição do número de 
remendos a efetuar nos locais de amostragem, é vantajoso que as amostras 
sejam retiradas em locais não críticos, tais como na vala de ancoragem, no 
princípio ou no fim da união, bem como em locais onde seja previsível haver 
necessidade de se efetuarem remendos, sem prejuízo da recolha de amostras 
em todos os locais que se considerem suspeitos.  
A dimensão da amostra deve ser tal que possibilite a realização dos ensaios no 
âmbito tanto do controlo de qualidade (instalador), como da garantia de 
qualidade (entidade independente). De um modo geral, uma amostra deve ter 
1,5 m de comprimento e 0,3 m de largura. Na direção do comprimento deve ser 
cortada em três partes iguais, tal como ilustrado na Figura 9.19. Uma parte é 
dada ao representante do instalador, outra ao representante da entidade 
independente, e outra ao dono de obra para arquivo (devidamente marcada e 
registada).  
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Figura 9.19 – Esquema de amostragem 
 

Critérios de aceitação/rejeição das uniões em termos de resistência 
 

Têm sido desenvolvidos vários critérios de aceitação/rejeição das uniões de 
geomembranas, destacando-se os desenvolvidos pelo Geosynthetic Research 
Institute (GRI), Especificação GRI–GM 19a (2002), periodicamente atualizada 
(última revisão em 2017). 
Sendo a questão da qualidade das uniões da maior importância para assegurar a 
qualidade da instalação, os critérios de aceitação/rejeição das uniões devem ser 
especificados no projeto.  
 

9.4.4.2 ENSAIOS DE DETEÇÃO E 
LOCALIZAÇÃO DE ORIFÍCIOS 

 
Os ensaios de deteção e localização de orifícios (ensaios não destrutivos) visam 
detetar danos decorrentes das operações de construção, que afetam a 
geomembrana em toda a sua espessura (orifícios). Podem ter um carácter 
permanente ou temporário.  
 

Permanentes 
 

Nestes ensaios, utiliza-se um sistema com sensores fixos/permanentes para 
deteção e localização de orifícios. Os ensaios são, geralmente, realizados 
segundo a norma ASTM D 6747 (2015) (grid test). Para o efeito, antes da 
colocação da geomembrana, é necessária a colocação no solo, a pequena 
profundidade, de uma rede de sensores, segundo uma quadrícula pré-definida 
(fixa/permanente). Cada sensor é ligado através de um cabo elétrico a um 
sistema de aquisição de dados, situado na proximidade da obra. Depois da 

1, 5 m 
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colocação da geomembrana (ou após a colocação da camada drenante), instala-
se um gerador de corrente elétrica ao qual se ligam dois elétrodos, um colocado 
acima da geomembrana e outro (o elétrodo terra) colocado no solo de fundação. 
Quando uma corrente elétrica é aplicada, a densidade de corrente sob a 
geomembrana pode ser medida pelos diferentes sensores. Qualquer perfuração 
da geomembrana provoca uma anomalia na distribuição da densidade da 
corrente elétrica (Figura 9.20). 
Através de uma aplicação informática específica, podem localizar-se os orifícios 
da geomembrana com bastante precisão (correspondente a 15% do 
espaçamento entre dois sensores, que varia normalmente entre 0,5 a 1 m). A 
área máxima de ensaio não deve ser superior a 10 000 m2 (compreendendo em 
média entre 130 a 200 sensores), sendo necessário entre 5 e 12 minutos para se 
efetuarem as leituras, após calibração do equipamento. Este ensaio pode ser 
realizado em geomembranas (não condutoras), cobertas ou não, desde que os 
materiais em contacto com as suas superfícies inferior e superior sejam 
condutores e o mais homogéneos possível. A principal desvantagem deste 
método relaciona-se com a necessidade de colocação prévia da rede de 
sensores no solo. Uma vantagem deste método é permitir a realização de 
ensaios não só após a colocação da camada drenante, mas também durante o 
período de exploração do aterro, apesar de, neste período, já ser difícil 
implementar medidas corretivas, caso sejam detetados orifícios na 
geomembrana. 
 

 
 

Figura 9.20 – Esquema do ensaio que utiliza um sistema de sensores fixos para deteção e localização de orifícios na 
geomembrana (CFG, 2003) 

Temporários 
 

(i) Ensaio da geomembrana condutora  

Neste ensaio, é necessário utilizar uma geomembrana com uma camada inferior 
condutora fina (com cerca de 0,1 mm). Essa camada consegue ser eletricamente 
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condutora por possuir um elevado teor em negro de carbono. Este ensaio realiza-
se de acordo com a norma ASTM D 6747 (2015), começando por carregar uma 
placa condutora de neoprene, colocada na superfície superior da geomembrana, 
com uma tensão entre 15 a 30 kV. A carga é transferida para a camada 
condutora da geomembrana através do efeito capacitivo. De seguida, com a 
ajuda de uma vassoura elétrica faz-se a prospeção da superfície superior não 
condutora da geomembrana. Quando existe um orifício estabelece-se uma 
corrente, gerando uma faísca e/ou um sinal sonoro (Figura 9.21). A velocidade 
de prospeção é da ordem dos 500-1500 m2/hora/aparelho por equipa de dois 
operadores, podendo detetar-se orifícios da ordem do milímetro. Uma das 
vantagens deste ensaio é que não é necessário bombear água para a zona de 
ensaio, aliás a geomembrana deve estar seca (não devendo realizar-se o ensaio 
em dias de chuva) e funciona bem para qualquer inclinação dos taludes. Em 
geomembranas cobertas embora se consiga detetar o orifício, a sua localização 
precisa é difícil. Uma das vantagens da utilização de geomembranas condutoras 
é que não é necessário garantir um bom contacto com a camada subjacente à 
geomembrana, no entanto a realização do ensaio é limitada a este tipo de 
geomembranas. A presença de rugas na geomembrana pode diminuir a 
velocidade do ensaio. 
 

 
Figura 9.21 – Esquema do ensaio da geomembrana condutora (adaptado de ASTM D 6747, 2015)  
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(ii) Ensaio da sonda elétrica móvel 

Em geomembranas cobertas, pode usar-se o ensaio da geomembrana condutora 
(mas só possível para este tipo de geomembranas) e ainda o ensaio da sonda 
elétrica móvel para as geomembranas não condutoras. Este último tipo de 
ensaio é realizado segundo a norma ASTM D 7007 (2016) e utiliza dois elétrodos, 
um colocado no solo subjacente à geomembrana e outro colocado no material 
que cobre a superfície superior da geomembrana, de modo a estabelecer-se 
entre eles uma diferença de potencial. Os dois elétrodos são ligados a um 
gerador de corrente contínua. Com a ajuda de uma sonda elétrica móvel 
efetuam-se medidas de potencial elétrico, segundo uma malha pré-definida. Uma 
mudança de sinal nos valores medidos pode indicar a existência de um orifício. 
Como o campo de potencial diminui à medida que a sonda se afasta do elétrodo, 
se tal não acontecer e se pelo contrário se verificar um aumento do potencial, 
significa que a sonda está na proximidade de um orifício. O potencial é máximo 
quando a sonda se encontrar mesmo por cima do orifício (Figura 9.22). 

 

 
 

Figura 9.22 – Esquema do ensaio da sonda elétrica móvel (CFG, 2003) 

 
Depois da colocação e calibração do aparelho de aquisição de dados, o tempo 
de leitura é imediato e a interpretação dos resultados é de cerca de 10 minutos. 
A velocidade de prospeção depende do tipo de material que cobre a 
geomembrana, da geometria do local e das condições meteorológicas, variando 
entre 400 a 1000 m2/hora por operador, podendo detetar orifícios superiores a 2-
3 mm. A grande vantagem deste ensaio é poder ser realizado, mesmo com 
tempo chuvoso, em geomembranas (não condutoras) cobertas, sem 
necessidade de colocação de uma rede de sensores na camada subjacente à 
geomembrana. Uma limitação do ensaio é que só é possível realizar-se quando 
os materiais em contacto com as superfícies inferior e superior da 
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geomembrana tenham alguma humidade (1 a 2% do peso é suficiente). A 
existência, por exemplo, de uma argila muito seca, ou de uma geogrelha pode 
comprometer os resultados das medidas. Outra limitação é que a existência de 
orifícios maiores pode mascarar a existência de outros mais pequenos. 
No Quadro 9.6 apresenta-se uma síntese dos métodos referidos e respetivas 
vantagens e limitações.  
 
Quadro 9.6 – Métodos de ensaios para deteção e localização de orifícios de 
geomembranas cobertas 

Tipo de ensaio Vantagens 
 

Limitações 
 

Pe
rm

an
en

te
 ensaio com sistema 

fixo de deteção e 
localização de 
orifícios 
(the grid test)  

Þ utilização não só após a 
colocação da camada 
drenante, mas também 
durante o período de 
exploração do aterro 

Þ necessidade de colocação prévia de uma 
rede de sensores no solo subjacente à 
geomembrana 

Þ os materiais em contacto com as 
superfícies inferior e superior da 
geomembrana  têm de ser condutores 

Te
m

po
rá

rio
s 

ensaio da 
geomembrana 
condutora 
(electrically 
conductive 
geomembrane test 

Þnão é necessário bombear 
água para a zona de ensaio 

Þnão é necessário garantir 
um bom contacto com a 
camada subjacente à 
geomembrana 

Þnecessidade de geomembrana condutora 
Þ a geomembrana deve estar seca 
Þ embora se detete o orifício a sua 

localização precisa é difícil 

ensaio da sonda 
eléctrica móvel 
(the soil covered 
geomembrane test) 

Þ não há necessidade de 
colocação prévia de uma 
rede de sensores no solo 
subjacente à 
geomembrana 

Þpode ser realizado durante 
o tempo chuvoso 

Þ os materiais em contacto com a 
superfície inferior da geomembrana têm 
de ser condutores e estarem húmidos 

Þ a existência de orifícios maiores pode 
mascarar a existência de outros mais 
pequenos 

 
De referir, por fim, que os ensaios de deteção e localização de orifícios não são 
ainda obrigatórios em Portugal, apesar da sua inquestionável importância, para 
avaliar a integridade da geomembrana. 

 

9.4.5 REPARAÇÕES 
 

Qualquer painel que contenha defeitos ou danos, ou nos locais onde os 
resultados dos ensaios (destrutivos ou não-destrutivos) não cumpram os 
critérios de aceitação definidos, devem ser reparados, segundo um dos 
seguintes métodos: 
• remendo por termofusão: usado para reparar grandes orifícios, rasgos, 

painéis com grandes defeitos, bem como nos locais onde foram retiradas 
as amostras para ensaios destrutivos;  
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• remendo por extrusão: usado para reparar pequenos defeitos em painéis 
ou em juntas; este procedimento deve ser apenas adotado para defeitos 
com dimensões inferiores a 5 cm de comprimento; 

• remoção do painel, ou junta, danificados e substituição por uma faixa de 
geomembrana, soldada de ambos os lados por termofusão: usada em 
locais com grandes defeitos de fabrico, em juntas cujos resultados dos 
ensaios não-destrutivos ou destrutivos foram não-conformes, ou para 
remover excesso de material (e.g., dobras). 

 
Salienta-se que, caso a reparação decorra duma não-conformidade nos ensaios 
destrutivos, antes de se selecionar o método a adotar, poderão refazer-se os 
ensaios em amostras retiradas a uma distância mínima de 3 m, para cada lado 
do local da amostragem cujos resultados foram não-conformes. Se para essas 
novas amostras os resultados obtidos forem satisfatórios, deverá a união ser 
rejeitada no interior da zona limitada por aquelas amostras. Se os resultados não 
forem satisfatórios deverá ser repetido o processo. 
Todas as reparações devem ser devidamente registadas e ensaiadas (ensaios 
não destrutivos) para comprovação da qualidade das medidas corretivas 
implementadas.  

 

9.4.6 INSPEÇÕES/ 
OBSERVAÇÕES VISUAIS 

 
Durante a instalação da geomembrana, devem ser realizadas rotineiramente 
observações/inspeções com vista a avaliar a qualidade da instalação e 
identificar eventuais danos.  
As inspeções devem interessar todos os painéis instalados, com especial 
preponderância nos pontos críticos, tais como zonas de atravessamento de 
tubagens, ligações a estruturas de betão, uniões, cantos, ancoragens, etc..  
Particularmente danosas para o desempenho das geomembranas a longo prazo, 
especialmente no caso do PEAD, são a formação de dobras/rugas e de 
pontes/trampolim (bridging), que deixam a geomembrana em tração, sobretudo, 
nos cantos ou no pé dos taludes.  
Relativamente às dobras/rugas, segundo Thiel (2016), os trabalhos de cobertura 
da geomembrana (PEAD) devem ser interrompidos quando a altura das 
dobras/rugas for superior a 50-75 mm. Este intervalo de valores foi definido com 
base na experiência de acompanhamento dos trabalhos de instalação de 
geomembranas deste autor, ao longo de 15 anos, tendo os valores destas alturas 
sido corroborados em estudos realizados pela equipa do professor Kerry Rowe, 
na Universidade de Queens. 
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As dobras/rugas estão muitas vezes associadas à dilatação/contração da 
geomembrana face às oscilações diárias da temperatura ambiente, pelo que, 
antes de se promover a reparação (corte de material em excesso), deve-se 
atender se estas persistem quando a temperatura ambiente desce para valores 
mínimos típicos da região. 
O controlo das dobras/rugas depende do esforço que é colocado no ajuste dos 
trabalhos de instalação da geomembrana à temperatura ambiente. Em termos 
práticos, deve proceder-se à união dos painéis apenas nas horas mais frias do 
dia e devem adotar-se folgas compatíveis com o coeficiente de dilatação das 
geomembranas, para evitar que a mesma fique em tração. 
No que se refere à formação de pontes/trampolins, conforme salientado por 
Peggs (2016), na maioria dos projetos envolvendo geomembranas de PEAD, a 
presença de painéis em tração, nos cantos ou no pé dos taludes, não é permitida. 
A formação de pontes/trampolins resulta, quase sempre, de não se providenciar 
a necessária folga aos painéis durante a instalação, o que pode estar associado 
à dilatação/contração da geomembrana face às oscilações diárias da 
temperatura ambiente. Caso a geomembrana fique em tração, deve proceder-se 
à correção do problema, mediante a colocação de painéis adicionais na zona a 
reparar. 
Atualmente, as especificações de projeto vão no sentido de limitar a deformação 
da geomembrana (PEAD) em condições de serviço a um valor máximo 
admissível (em percentagem). Destacam-se, neste documento, os valores 
propostos no regulamento Alemão de instalação de geomembranas, os quais 
são de 3%, para a deformação global (correspondente à totalidade de um painel), 
e de 0,25%, para deformações localizadas, impostas por cargas pontuais 
(deformações provocadas por pequenas protuberâncias, como, por exemplo, 
fragmentos rochosos em contacto com a geomembrana). 

 

9.4.7 GESTÃO DAS 
NÃO-CONFORMIDADES 

 
Sempre que uma não-conformidade seja detetada, qualquer que seja a fase da 
obra, deve determinar-se a sua extensão e promover a implementação de ações 
corretivas. 
Todas as não-conformidades devem ser registadas em documento próprio, bem 
como as ações corretivas implementadas. As ações corretivas implementadas 
devem ser devidamente verificadas e documentadas. A verificação pode passar 
por inspeções visuais e/ou ensaio. Se possível, as ações levadas a cabo devem 
ser documentadas fotograficamente. 
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9.5 PRINCIPAIS ATIVIDADES DE GARANTIA 
DE QUALIDADE PARA OS 
GEOSSINTÉTICOS BENTONÍTICOS 

9.5.1 RECEÇÃO E ACEITAÇÃO 
Aplicam-se os procedimentos descritos na secção 9.4.1 para as geomembranas. 

9.5.2 TRANSPORTE, MANUSEAMENTO 
E ARMAZENAMENTO 

Relativamente ao transporte e manuseamento, aplicam-se os procedimentos 
indicados na secção 9.4.2 para as geomembranas. 
Quanto ao armazenamento, este tipo de geossintético requer cuidados especiais 
para evitar a hidratação da bentonite. Preferencialmente, os rolos de 
geossintético bentonítico devem ser armazenados em instalações cobertas, 
devidamente protegidos da exposição direta às condições climáticas. Se tal não 
for possível, os rolos devem ser colocados sobre uma superfície seca e plana, 
elevada em relação ao solo (por exemplo, sobre paletes de madeira), para que 
pedras, objetos contundentes ou humidade não os danifiquem. Devem, 
igualmente, ser cobertos com uma película de polietileno com espessura 
superior a 100 µm. A embalagem original, deve, necessariamente, manter-se 
intacta até à data e local da sua utilização. Se o armazenado temporário não 
cumprir estes requisitos, ou se os rolos apresentarem danos, devem sacrificar-se 
as primeiras espiras e aproveitar apenas o material intacto. 
O empilhamento de rolos deve seguir as recomendações do fabricante que 
normalmente acompanham os materiais. Na ausência destas recomendações, 
sugere-se que o empilhamento não exceda os cinco níveis de rolos. 

9.5.3 INSTALAÇÃO DO GEOSSINTÉTICO 
BENTONÍTICO 

9.5.3.1 SUPERFÍCIE DE APOIO 
Aplica-se o procedimento descrito na secção 9.4.3.1 para as geomembranas. 



 

 
317 9 . Garantia de Qualidade de Construção 

9.5.3.2 ANCORAGENS 
 
Aplica-se o procedimento mencionado na secção 9.4.3.2 para as 
geomembranas. 
 

9.5.3.3 COLOCAÇÃO E UNIÃO DOS PAINÉIS 
DE GEOSSINTÉTICO BENTONÍTICO 

 
A colocação dos painéis de geossintético bentonítico deve seguir a ordem 
indicada no plano de instalação, à semelhança do que acontece com as 
geomembranas. Estes devem ser numerados em obra, sequencialmente à sua 
colocação.  
A colocação deste tipo de geossintéticos não deve ser realizada sob chuva, neve, 
nevoeiro, vento excessivo e temperaturas extremas, ou outras indicadas 
especificamente para um determinado tipo de geossintético bentonítico. Para 
além disso, este tipo de geossintético deve ser imediatamente coberto pela 
camada sobrejacente. 
A união entre painéis constituídos por uma camada de argila bentonítica e 
geotêxteis é normalmente efetuada por sobreposição. No caso dos 
geossintéticos bentoníticos constituídos por uma camada de argila bentonítica e 
geomembrana(s) a união entre painéis pode também realizar-se mediante 
termofusão. O tipo e condições de realização da união (e.g., as larguras das 
faixas de sobreposição na direção de fabrico e na direção perpendicular ao 
fabrico) devem ser especificados no projeto. De um modo geral, a sobreposição 
deve ser superior a 0,3 m, no sentido do fabrico, e a 0,5 m no sentido 
perpendicular ao fabrico (Figura 9.23). 
 

 
 

Figura 9.23 – Sobreposições entre painéis de geossintético bentonítico 
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Em alguns tipos de geossintéticos bentoníticos é, por vezes, preconizada a 
adição de bentonite na zona de sobreposição. O tipo e quantidade de bentonite 
devem seguir as recomendações do fabricante. 
Nos taludes com inclinações superiores a 1(V):5(H), as juntas devem ser 
orientadas paralelamente à linha de maior declive, não devendo ser permitidas 
juntas horizontais, a não ser em pequenas reparações.  

 

9.5.4 REPARAÇÕES 
 

Se durante o transporte, manuseamento ou colocação, o geossintético 
bentonítico (ou qualquer dos materiais que o incorporam) for danificado, deve 
ser reparado com um remendo numa área que exceda pelo menos 0,5 m de cada 
lado a área afetada, tal como ilustrado na Figura 9.24. 
 

 
Figura 9.24 – Remendo em painéis de geossintético bentonítico 

 

9.5.5 INSPEÇÕES/ 
OBSERVAÇÕES VISUAIS 

 
Tal como no caso da geomembrana, devem ser realizadas rotineiramente 
observações/inspeções durante a colocação do geossintético bentonítico, a fim 
de avaliar a qualidade da instalação e identificar eventuais danos. Estas ações, 
devem interessar todos os painéis instalados, com especial preponderância nos 
pontos críticos (zonas de atravessamento de tubagens, juntas, remendos, 
ancoragens, etc.).  
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9.5.6 GESTÃO DAS 
NÃO-CONFORMIDADES 

Aplica-se o procedimento mencionado na secção 9.4.7 para as geomembranas. 

9.6 PRINCIPAIS ATIVIDADES DE GARANTIA 
DE QUALIDADE PARA OS GEOTÊXTEIS E 
PRODUTOS RELACIONADOS 

9.6.1 RECEÇÃO E ACEITAÇÃO 
Para os geotêxteis e produtos relacionados (geossintéticos permeáveis e 
geocompósitos), aplicam-se os procedimentos descritos na secção 9.4.1 para as 
geomembranas. 

9.6.2 TRANSPORTE, MANUSEAMENTO 
E ARMAZENAMENTO 

Aplicam-se os procedimentos indicados na secção 9.4.2 para as 
geomembranas.  
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9.6.3 INSTALAÇÃO DOS GEOTÊXTEIS E 
PRODUTOS RELACIONADOS 

 

9.6.3.1 SUPERFÍCIE DE APOIO 
 
Aplica-se o procedimento referido na secção 9.4.3.1 para as geomembranas. 
 

9.6.3.2 ANCORAGENS 
 
Aplica-se o procedimento indicado na secção 9.4.3.2 para as geomembranas. 
 

9.6.3.3 COLOCAÇÃO E UNIÃO DOS PAINÉIS 
DE GEOTÊXTEIS E PRODUTOS 
RELACIONADOS 

 
As operações de colocação de geotêxteis e produtos relacionados são 
semelhantes às indicadas para o geossintético bentonítico (ver secção 9.5.3.3), 
devendo prestar-se particular cuidado para que, durante a colocação, se evite 
que fiquem com sujidade, humidade, pedras ou elementos estranhos que 
possam comprometer o desempenho das suas funções. Nesse caso, deverá 
proceder-se à sua limpeza. 
Os geotêxteis e produtos relacionados devem ser cobertos dentro do tempo 
indicado pelo fabricante nos documentos que acompanham a marcação CE, 
para não se deterioram, sobretudo, por exposição aos raios UV. 
O tipo de união entre painéis depende do tipo de geossintético a instalar. A união 
entre painéis de geotêxtil pode ser efetuada a ar quente, por costura, ou somente 
por sobreposição, consoante a função que desempenham. No caso dos 
geocompósitos, deve ter-se em atenção os diferentes tipos de geossintéticos 
que os constituem. Por exemplo, a união entre painéis de geocompósito 
drenante pode ser efetuada por sobreposição, na parte do(s) geotêxtil(eis) de 
filtro(s), e com recurso a abraçadeiras, na parte do dreno.  
O tipo e condições de realização das uniões (e.g., a larguras das faixas de 
sobreposição na direção de fabrico e na direção perpendicular ao fabrico) devem 
ser especificados no projeto, bem como as ações/ensaios a realizar para 
comprovar a qualidade das uniões. 
Nos taludes com inclinações superiores a 1(V):5(H), as uniões devem ser 
orientadas paralelamente à linha de maior declive, não devendo ser realizadas 
juntas horizontais, a não ser em pequenas reparações.  
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9.6.4 REPARAÇÕES 
 

Se durante o transporte, manuseamento ou colocação, o geotêxtil, ou produto 
relacionado, for danificado, deve ser reparado com um remendo do mesmo 
material, numa área que exceda, pelo menos, 0,3 m de cada lado a área afetada e 
colocado na mesma direção de fabrico que o painel em reparação. No caso dos 
geocompósitos drenantes, geralmente, as sobreposições no sentido do fluxo são 
duas vezes superiores às sobreposições na direção perpendicular ao fluxo. 
Devem providenciar-se as medidas necessárias para que o remendo não se 
desloque durante as operações de cobertura.  
 

9.6.5 INSPEÇÕES/ 
OBSERVAÇÕES VISUAIS 

 
Os geotêxteis e produtos relacionados devem ser objeto de 
observações/inspeções durante a sua colocação, com vista a verificar a 
qualidade da instalação e identificar eventuais danos. Todos os painéis 
instalados devem ser inspecionados, com especial preponderância nos pontos 
críticos. 
 

9.6.6 GESTÃO DAS 
NÃO-CONFORMIDADES 

 
Aplica-se o procedimento mencionado na secção 9.4.7 para as geomembranas. 
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9.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este capítulo centrou-se na garantia de qualidade de construção no que se refere 
à instalação dos geossintéticos.  
A garantia de qualidade de construção envolve um conjunto de ações 
complexas, geralmente definidas num Plano de Garantia de Qualidade de 
Construção, elaborado com o objetivo de guiar a atuação dos diferentes 
intervenientes numa obra, e que visa assegurar que os materiais e as técnicas 
construtivas estão em conformidade com o projeto e com as regras de boa 
prática construtiva.  
Foram apresentados o conteúdo mínimo a que um Plano de Garantia de 
Qualidade de Construção deve atender, o modo de organizar as atividades de 
garantia de qualidade e as principais atividades a empreender durante a 
instalação dos geossintéticos. De entre estas atividades, destacaram-se as 
seguintes: (i) receção e aceitação dos geossintéticos; (ii) transporte, 
manuseamento e armazenamento dos geossintéticos; (iii) instalação; (iv) 
ensaios de controlo e garantia de qualidade (geomembranas); (v) reparações, (vi) 
inspeções/observações visuais; e (vii) gestão de não conformidades. Foi dada 
especial atenção às geomembranas, por ser o tipo de geossintéticos em que 
estas atividades são mais abrangentes. 
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10.1 INTRODUÇÃO 
A durabilidade dos geossintéticos pode ser entendida como a capacidade de 
estes materiais manterem as suas propriedades essenciais ao longo do 
tempo. O estudo da durabilidade de geossintéticos consiste numa avaliação 
das alterações no tempo da microestrutura do polímero, nomeadamente na 
sua estrutura molecular, e da macroestrutura do geossintético, usualmente 
expressa como mudanças nos valores de propriedades dos materiais 
(Sprague et al., 1994). Os mesmos autores defendem que uma avaliação 
direta da durabilidade dos geossintéticos passa por analisar as alterações na 
microestrutura dos materiais. No entanto, ainda hoje a prática corrente é 
proceder a avaliações de alterações macroestruturais dos geossintéticos, 
nomeadamente através da realização de ensaios de laboratório para avaliar 
propriedades funcionais relevantes para cada aplicação (Pinho-Lopes & 
Lopes, 2010). 
Há um grande número de fatores que condicionam a durabilidade de 
geossintéticos, que se combinam e podem exibir sinergia. Alguns exemplos 
incluem: a estrutura física do geossintético, o tipo de polímero base que o 
constitui, a inclusão de aditivos, o processo de manufatura, o ambiente físico 
e químico em que o geossintético se encontra, as condições de 
armazenamento e instalação em obra dos geossintéticos, e as solicitações 
impostas aos geossintéticos (Pinho-Lopes & Lopes, 2010). 
Neste capítulo apresentam-se os principais mecanismos associados à 
durabilidade de geossintéticos (10.2), os processos de avaliação da 
durabilidade (10.3), aspetos da durabilidade relevantes para o 
dimensionamento (10.4) e alguns casos de estudo (10.5). 

10.2 MECANISMOS ASSOCIADOS 
À DURABILIDADE 

10.2.1 INTRODUÇÃO 
Tradicionalmente, no que diz respeito à durabilidade de geossintéticos 
distinguem-se dois grupos de propriedades: de endurance e relativas à 
degradação dos geossintéticos (Koerner, 1999). Em geral, a endurance dos 
geossintéticos é associada à resistência dos materiais, em particular ao 
longo da sua vida útil. Os agentes e mecanismos correspondentes são: 
danificação mecânica, incluindo a que ocorre durante o transporte e 
manuseamento dos produtos e aquela associada aos processos de 
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instalação em obra; fluência (em tração e em compressão); relaxação de 
tensões; e abrasão. A degradação de geossintéticos é associada a: oxidação; 
ação da temperatura; ação da radiação UV; hidrólise; ação de agentes 
químicos; ação de agentes biológicos. Estes dois grupos são descritos de 
forma breve nas secções seguintes. 
 

10.2.2 RESISTÊNCIA (ENDURANCE) 
 

10.2.2.1 DANIFICAÇÃO MECÂNICA 
 

A utilização de técnicas construtivas adequadas e de uma boa gestão dos 
processos construtivos é essencial para que os geossintéticos sejam 
instalados de forma apropriada e se minimize a danificação mecânica destes 
materiais. 
 
Transporte e manuseamento dos produtos 
 
Durante o transporte e o manuseamento de geossintéticos podem induzir-se 
alterações na estrutura dos materiais e induzir danos localizados. A maioria 
dos produtores de geossintéticos fornece recomendações para o transporte 
e o manuseamento, específicas para diferentes tipos de produtos e 
aplicações, e que devem ser seguidas em obra, para minimizar eventuais 
danificações mecânicas. 
Por exemplo, durante o manuseamento de geossintéticos (manual ou com 
equipamento mecânico) deve evitar-se que os materiais sejam solicitados 
mecanicamente. A colocação do geossintético no local desejado deve ser 
realizada desenrolando o material, em vez de o arrastar, para evitar 
danificação localizada. Os rolos devem ser envoltos em material de proteção, 
de forma a minimizar a exposição a agentes atmosféricos (suscetíveis de 
causar degradação) e a proteger os materiais da ação de animais, de 
vandalismo, entre outros. 
 
Danificação durante a instalação em obra 
 
A danificação durante a instalação em obra de geossintéticos resulta 
essencialmente das operações de colocação e compactação do material de 
aterro junto aos geossintéticos e das operações de manuseamento destes, 
podendo resultar, por exemplo, em defeitos locais e/ou em alterações das 
propriedades dos geossintéticos (Pinho-Lopes, 2004). É de salientar que, para 
algumas aplicações de geossintéticos, as tensões associadas aos processos 
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de instalação em obra podem ser mais importantes do que as tensões de 
dimensionamento dos materiais (Koerner, 1999). 
O mecanismo e o grau de danificação mecânica induzidos durante os 
processos de instalação em obra dependem do geossintético (estrutura, 
polímero constituinte e algumas propriedades físicas e mecânicas), do 
material de aterro (dimensão das partículas e angulosidade), do solo de 
fundação (rigidez e resistência), do método de instalação (procedimentos e 
equipamento utilizado, altura das camadas de solo) e das condições 
climatéricas (Austin, 1998; Watn & Chew, 2002; Hufenus et al., 2005). 
Em geral identificam-se seis mecanismos de danificação mecânica 
associada aos processos de instalação em obra: abrasão, aparecimento de 
fendas e separação de material (splitting), punçoamento, rotura em tensão, 
corte de fibras, e rasgamento (Watn & Chew, 2002). Note-se que, 
normalmente, vários mecanismos tendem a ocorrer simultaneamente. 
Para diminuir a importância da danificação durante a instalação em obra 
devem seguir-se boas práticas construtivas. Por exemplo, em aplicações de 
reforço de solos deve colocar-se o geossintético sobre camadas niveladas e 
sem raízes ou objetos aguçados, deve assegurar-se que nenhum 
equipamento circule sobre o geossintético antes que este esteja coberto com 
uma altura mínima de solo de 0,15 m e a dimensão máxima das partículas do 
material de aterro deve ser inferior a um quarto da altura da camada de 
compactação (Richardson, 1998). 
Embora as consequências da danificação durante a instalação possam ser 
minimizadas através da adoção de técnicas e procedimentos construtivos 
adequados, algum grau de danificação é inevitável e deve ser considerado de 
forma o mais realista possível aquando do dimensionamento (ver 
secção 10.4). Além disso, o efeito da danificação durante a instalação em 
obra deve ser considerado em todas as aplicações de geossintéticos. 
 

10.2.2.2 FLUÊNCIA E ROTURA EM FLUÊNCIA 
(EM TRAÇÃO) 

 
Quando solicitados em tração os geossintéticos podem sofrer fluência e 
rotura em fluência. A fluência é a resposta viscoelástica do material 
polimérico a solicitações estáticas e constantes de tração e que resulta em 
extensão permanente dependente do tempo (Allen & Bathurst, 1996). Assim, 
a fluência depende do polímero constituinte, da solicitação aplicada, da 
temperatura, da estrutura do geossintético e do seu processo de fabrico 
(Greenwood et al., 2012). 
Em geral, distinguem-se três fases de fluência: primária, secundária e 
terciária. Sob solicitação estática constante os geossintéticos tendem a 



 

 

329 10 . Comportamento a Longo Prazo - Durabilidade 

sofrer deformação instantânea (que inclui componentes elástica e plástica), 
seguida de fluência primária. A fluência primária caracteriza-se por ser linear 
em relação ao logaritmo do tempo; durante esta fase ocorre orientação das 
cadeias moleculares dos polímeros semi-cristalinos (Müller-Rochholz, 1997). 
Durante a fluência secundária os geossintéticos exibem razão de deformação 
constante no tempo e, em geral, atinge-se a configuração ótima na orientação 
dos polímeros (Müller-Rochholz, 1997), que resulta num aparecimento de 
anisotropia no material (Kay et al., 2004). A fluência terciária caracteriza-se 
por um aumento rápido da razão de extensão no tempo e conduz à rotura do 
material. Note-se que a fluência terciária não é observada para todos os 
polímeros; as poliolefinas (PE e PP) exibem as três fases de fluência, 
dependendo da solicitação aplicada, enquanto o polietileno tereftalato (um 
composto pertencente ao grupo dos poliésteres) exibe apenas fluência 
primária e terciária (Greenwood et al., 2012). 
Quando as deformações de fluência levam à rotura do geossintético ocorre 
rotura em fluência. Sob solicitação estática constante, à medida que o 
material sofre fluência, a tensão aplicada ao geossintético atinge um valor 
suficientemente elevado para provocar o aparecimento de microfendilhação 
no material, embora esta não se propague de forma catastrófica. 
Consequentemente, a tensão aplicada na secção intacta do material aumenta 
um pouco, o que, por sua vez, implica um crescimento estável da 
microfendilhação; assim, durante um período de tempo irá ocorrer um 
aumento da tensão aplicada ao provete, devido ao efeito combinado da 
fluência e do constante aparecimento de microfendas. Por fim, atinge-se um 
estado em que a tensão localizada na zona fendilhada tem um valor que a 
secção transversal restante não consegue suportar. Nesse momento a 
fendilhação propaga-se rapidamente em toda a largura do provete, havendo 
rotura do material (Crawford, 1998). 
Note-se que durante o período de solicitação estática constante, a resistência 
de um geossintético tende a diminuir drasticamente durante um período 
relativamente curto antes da rotura (ignorando o efeito de agentes 
ambientais ou danificação durante a instalação em obra). Em aplicações em 
que a resistência à tração do geossintético é uma das propriedades 
funcionais principais é necessário garantir que não ocorrerá rotura em 
fluência durante o seu tempo de vida útil. 
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10.2.2.3 RELAXAÇÃO DE TENSÕES 
 

O  fenómeno de relaxação de tensões é homólogo da fluência e é também 
uma consequência do comportamento viscoelástico dos geossintéticos. 
Durante a relaxação de tensões há diminuição gradual das tensões no tempo 
quando o geossintético está submetido a extensão constante (Sawicki, 
2000). Parte da deformação dos polímeros submetidos a forças de tração 
está associada com o escorregamento entre elementos das cadeias 
moleculares que constituem os polímeros; caso estes movimentos internos 
estejam relacionados com um alívio de tensões sob deformação constante, 
estes movimentos dão origem à relaxação de tensões (Kay et al., 2004). 
A relaxação de tensões ocorre, por exemplo, em obras em que o 
geossintético está pré-esforçado e a sua deformação está restringida; nesse 
caso, o geossintético mantém a sua configuração e comprimento originais, 
não sofrendo deformações, e a tensão de pré-esforço diminui com o tempo. 
Isto faz com que a capacidade do geossintético de resistir a solicitações 
súbitas diminua (Greenwood et al., 2012). 
É comum admitir que a relaxação de tensões e a fluência de geossintéticos 
estão interligados (pois resultam da natureza viscoelástica dos 
geossintéticos). O módulo de rigidez dos geossintéticos, avaliado através de 
ensaios à tração, depende da razão de extensão aplicada ao material (i.e., da 
velocidade de ensaio). Por essa razão, acredita-se que se conseguem prever 
os resultados de um dos ensaios, por exemplo, de ensaios de relaxação de 
tensões, usando resultados do outro módulo em função da razão de extensão 
(Soong & Lord, 1998). 
 

10.2.2.4 FLUÊNCIA EM COMPRESSÃO 
 

Para alguns produtos, nomeadamente quando desempenham a função de 
drenagem, as deformações sob compressão normal ao plano dos 
geossintéticos podem comprometer o seu desempenho. Essa deformação, 
usualmente expressa como uma redução de espessura, associada à 
aplicação de tensão normal ao plano do geossintético constante no tempo, é 
designada por fluência em compressão. Por exemplo, para geocompósitos 
de drenagem é necessário garantir que ao longo do tempo de vida útil da obra 
a compressão do núcleo de drenagem não compromete o desempenho do 
material. 
Em alguns materiais a fluência em compressão pode ainda resultar no 
colapso do núcleo de drenagem. A tendência para sofrer colapso depende da 
estrutura física do núcleo de drenagem (Greenwood et al., 2012). 
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10.2.2.5 ABRASÃO E DESGASTE 
 

Os plásticos, e consequentemente os geossintéticos, sofrem desgaste. Este 
mecanismo é extremamente complexo e muito dependente da natureza da 
aplicação e das propriedades do geossintético (Crawford, 1998). Em geral, 
distinguem-se três mecanismos de desgaste (Pinho-Lopes & Lopes, 2010): 
desgaste abrasivo, provocado por asperezas aguçadas que cortam o plástico; 
desgaste de fadiga, causado pela separação das partículas de plástico, 
devido a solicitações dinâmicas localizadas; desgaste por adesão, que 
resulta da transferência de plástico para outra superfície, devido às forças de 
adesão entre as duas superfícies. 
A abrasão (designação mais comum para o desgaste abrasivo de 
geossintéticos) pode ser definida como o desgaste de um material devido a 
forças de atrito geradas pelo contacto entre duas superfícies (Brown & 
Greenwood, 2002). No caso de geossintéticos, muitas vezes a abrasão é 
causada pelo contacto com agregados sujeitos a solicitações cíclicas de 
pequena amplitude, tal como ocorre em vias férreas ou em projetos de 
controlo de erosão costeira. Em geral para este tipo de aplicações, considera-
se que, embora os geossintéticos sejam suscetíveis a fadiga mecânica, a 
abrasão é a principal causa de degradação dos materiais (Shukla, 2016). 
O dano mecânico associado à abrasão é muitas vezes comparado ao efeito 
dos processos de instalação em obra. No entanto, em geral os geossintéticos 
sofrem abrasão ao longo de toda a sua vida útil, enquanto os processos de 
instalação em obra têm um período de atuação bastante curto (quando 
comparado com o tempo de vida útil da maioria das aplicações de 
geossintéticos). 
 

10.2.2.6 SOLICITAÇÃO DINÂMICA 
 

Em algumas aplicações, tal como em vias rodoviárias e em vias férreas, para 
além de solicitações estáticas, os geossintéticos são submetidos a 
solicitações dinâmicas devidas ao tráfego. A solicitação dinâmica de 
compressão tende a provocar danificação mecânica dos geossintéticos 
(Greenwood et al., 2012). 
A alteração de propriedades associada a solicitações dinâmicas é muitas 
vezes designada por fadiga e é expressa como a fratura de um material após 
carregamento cíclico (inferior à resistência do material) durante um período 
de tempo significativo (Ram, 1997). A fadiga dos plásticos depende 
(Crawford, 1998): da irregularidade da distribuição da estrutura molecular; da 
natureza da solicitação; da natureza da deformação com o tempo; da 
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velocidade de deformação; da existência de microfissuras, de defeitos 
internos e de tensões residuais localizadas. 
Algumas solicitações dinâmicas ou cíclicas, em particular força e frequência 
elevadas, podem conduzir ao amolecimento térmico dos materiais plásticos 
devido a um aumento de temperatura, traduzido na histerese na curva tensão-
extensão, e que pode causar rotura prematura (Ram, 1997). Um dos plásticos 
com melhor resistência a cargas dinâmicas é o PP (Crawford, 1998). 
 

10.2.3 DEGRADAÇÃO 
 

Os principais agentes de degradação dos geossintéticos incluem os líquidos 
(como substâncias ácidas ou alcalinas, água do mar ou lixiviados), 
temperaturas elevadas, oxigénio, radiação solar (principalmente a radiação 
UV) e outros agentes atmosféricos e agentes biológicos. Nas secções 
seguintes procede-se à descrição dos principais agentes e/ou mecanismos 
de degradação dos geossintéticos. 
 

10.2.3.1 AÇÃO DE LÍQUIDOS 
 

Os líquidos podem induzir a degradação dos geossintéticos de diferentes 
formas: absorção de líquidos, extração de aditivos (como estabilizantes) ou 
ocorrência de reações químicas (como a hidrólise). De um modo geral, e à 
temperatura ambiente, os polímeros normalmente usados no fabrico de 
geossintéticos possuem uma boa resistência à ação dos líquidos. 
A absorção de líquidos provoca frequentemente um aumento das dimensões 
(intumescimento) e uma perda de rigidez dos materiais poliméricos. Desde 
que não ocorram alterações químicas e morfológicas muito significativas, os 
danos causados pela absorção de líquidos podem ser reversíveis (através da 
remoção dos líquidos). Em alguns casos, a absorção de líquidos pode 
originar alterações irreversíveis na estrutura dos materiais poliméricos (por 
exemplo, através da ocorrência de reações de hidrólise). 
O contacto prolongado com líquidos pode promover a extração dos aditivos 
existentes nos materiais poliméricos. Os aditivos podem ser removidos por 
lixiviação (pela ação da água ou de outro líquido em contacto com os 
materiais) ou por volatilização (no caso dos aditivos serem voláteis). A 
remoção de alguns tipos de aditivos (tais como antioxidantes ou 
estabilizantes UV) pode desproteger os geossintéticos contra a ação de 
outros agentes de degradação. 
Em determinadas situações, os líquidos podem reagir com as cadeias 
poliméricas, causando alterações na estrutura dos materiais. Para além das 
reações com as cadeias poliméricas, os líquidos podem também reagir com 
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alguns estabilizantes (podendo neutralizar a sua função) ou pigmentos 
(alterando a aparência dos materiais poliméricos). 
A hidrólise (reação química entre as moléculas de água e as cadeias 
poliméricas) pode ocorrer essencialmente nos geossintéticos fabricados a 
partir de poliésteres ou de poliamidas. De um modo geral, a hidrólise é 
relativamente lenta à temperatura ambiente, podendo ser acelerada pelo 
aumento da temperatura. Os poliésteres são normalmente mais afetados em 
meio alcalino do que em meio ácido (não devem ser utilizados materiais de 
poliéster em meios com um pH elevado). Pelo contrário, meios com pH baixo 
são mais danosos para algumas poliamidas. A Figura 10.1 ilustra a reação de 
hidrólise do polietileno tereftalato. 
 

 
 

Figura 10.1 – Reação de despolimerização do polietileno tereftalato por hidrólise (Carneiro, 2009) 

 

10.2.3.2 AÇÃO DA TEMPERATURA 
 

A ação da temperatura pode causar danos nos geossintéticos de diferentes 
formas: acelerando os mecanismos de degradação dos polímeros (o 
aumento da temperatura resulta normalmente num aumento da velocidade 
das reações químicas), provocando a dissociação de ligações ao longo da 
cadeia polimérica, promovendo a formação de radicais livres (que, em 
contacto com o oxigénio, podem promover a oxidação dos polímeros) ou 
originando a dilatação ou contração térmica dos materiais. De um modo 
geral, a ação da temperatura não constitui um problema na maioria das 
aplicações dos geossintéticos (as temperaturas a que os materiais estão 
expostos não são suficientemente elevadas para induzirem danos 
significativos). 
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10.2.3.3 OXIDAÇÃO 
 

O oxigénio é um dos principais responsáveis pela degradação de muitos 
materiais poliméricos, incluindo os geossintéticos. A oxidação é um 
fenómeno bastante complexo que ocorre por um mecanismo de reação em 
cadeia constituído por 3 passos fundamentais: iniciação, propagação e 
terminação. O passo de iniciação é causado tipicamente por fatores como a 
temperatura (termo-oxidação) ou como a radiação UV (foto-oxidação) e 
consiste na formação de um radical livre (R•) (Reação 10.1). A contaminação 
com resíduos metálicos ou o stress mecânico também podem provocar a 
formação de radicais livres. 
 

RH (polímero) + Calor/Radiação UV à R• Reação 10.1 

 
O oxigénio atmosférico reage prontamente com o radical livre formado (R•), 
dando origem a um radical peróxido muito reativo (ROO•) (Reação  10.2). 
 

R• + O2 à ROO• (reação rápida) Reação 10.2 

 
O radical peróxido (ROO•) formado vai extrair um átomo de hidrogénio ao 
polímero circundante (RH), dando origem a um hidropéroxido (ROOH) e a 
outro radical livre (R•) (Reação  10.3). 
 

ROO• + RH à ROOH + R• (reação lenta) Reação 10.3 

 
O radical livre R• reage novamente de acordo com a Reação 10.2, aumentado 
desta forma o grau de degradação. O hidropéroxido ROOH é muito instável, 
podendo ser facilmente convertido nos radicais RO•, ROO• e •OH 
(Reações 10.4 e 10.5). 
 

ROOH à RO• + •OH Reação 10.4 

 

2ROOH à RO• + ROO• + H2O Reação 10.5 

 
Os radicais livres formados (RO•, ROO• e •OH) podem extrair átomos de 
hidrogénio às cadeias poliméricas vizinhas e aumentar assim a extensão da 
degradação. O mecanismo de oxidação (autocatalítico) irá continuar até que 
todos os radicais livres formados sejam convertidos em compostos não 
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reativos (por exemplo, pela ação de compostos antioxidantes). Desta forma, 
mesmo em pequenas quantidades, os radicais livres podem provocar uma 
extensa degradação nos geossintéticos (podendo originar a falha prematura 
dos materiais). 
 

10.2.3.4 AGENTES ATMOSFÉRICOS 
 

Os geossintéticos expostos ao ar livre são tipicamente degradados pela ação 
da radiação solar em combinação com o oxigénio atmosférico, a temperatura 
e a humidade. Existem ainda outros agentes que podem causar danos nos 
geossintéticos, como por exemplo os microrganismos, o ozono, os poluentes 
atmosféricos e a existência de stress mecânico.  
A radiação solar que atinge a superfície da Terra possui comprimentos de 
onda compreendidos entre 295 e 3000 nm, podendo ser dividida em três 
regiões: radiação UV (entre 295 e 400 nm), radiação visível (entre 400 e 
780 nm) e radiação infravermelha (entre 780 e 3000 nm) (Figura 10.2).  
 

 
 

Figura 10.2 – Espectro da radiação solar que atinge a superfície da Terra (Carneiro, 2009) 

 
A região UV representa apenas cerca de 4% do espectro solar que atinge a 
superfície terrestre, mas é a zona mais energética e, por isso, aquela que 
pode provocar mais danos nos materiais poliméricos (a energia é tanto 
maior, quanto menor o comprimento de onda). A região UV pode ser 
subdividida em três zonas: UV-A (entre 315 e 400 nm), UV-B (entre 280 e 
315 nm) e UV-C (entre 100 e 280 nm, apenas encontrada fora da atmosfera 
terrestre). A energia fornecida pela radiação UV pode provocar a formação de 
radicais livres que, em combinação com o oxigénio atmosférico, podem 
provocar a foto-oxidação dos polímeros. 
O modo mais simples de proteger os geossintéticos contra os danos 
provocados pela radiação UV é evitar expor os materiais à radiação solar. No 
entanto, a eliminação de toda a exposição é, na maioria dos casos, 
impossível. Em algumas aplicações, os geossintéticos podem mesmo estar 
expostos durante um longo período de tempo. A degradação causada pela 
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radiação UV é normalmente retardada pela incorporação de aditivos químicos 
(antioxidantes, estabilizantes UV ou pigmentos) na composição dos 
geossintéticos. 
A temperatura dos materiais expostos à radiação solar é normalmente 
superior à temperatura atmosférica, variando essa temperatura com a cor 
desses materiais. Nas mesmas condições de exposição, a temperatura de 
um material preto é superior à temperatura de um material branco. Assim, 
materiais de diferentes cores poderão ter comportamentos distintos quando 
expostos ao ar livre, não só por possuírem diferentes pigmentos de cor, mas 
também porque os processos foto-oxidativos não irão ocorrer à mesma 
temperatura.  
A água (proveniente da chuva, orvalho, granizo ou neve) pode também 
contribuir para acelerar o processo de degradação dos materiais poliméricos 
expostos ao ar livre. Esta pode promover a ocorrência de reações de 
hidrólise, pode ser absorvida ou pode remover alguns aditivos dos materiais 
poliméricos. A existência de humidade pode promover o crescimento de 
fungos, algas ou bactérias nos materiais expostos ao ar livre. No entanto, 
estes organismos tipicamente não causam danos significativos nos 
geossintéticos. 
A camada de ozono protege a superfície terrestre da radiação UV-B e UV-C 
(absorve toda a radiação UV com comprimento de onda inferior a 295 nm). 
No entanto, o ozono é um poderoso oxidante que pode reagir com alguns 
polímeros. Alguns poluentes atmosféricos podem acelerar o processo de 
oxidação dos materiais poliméricos. 
A existência de stress mecânico pode também acelerar a degradação dos 
materiais poliméricos expostos aos agentes atmosféricos. As fontes mais 
comuns de stress mecânico nos materiais expostos ao ar livre incluem a 
absorção de água, as variações de temperatura e o vento. 
 

10.2.3.5 MICRORGANISMOS 
 

A degradação microbiológica tem uma influência muito reduzida para a 
maioria das aplicações dos geossintéticos e tipicamente não é um problema 
para os plásticos modernos. Este tipo de degradação é favorecido em 
ambientes húmidos com temperatura estável em torno dos 30° C. A luz 
visível pode favorecer o crescimento de alguns tipos de microrganismos, mas 
a maioria deles são destruídos pela ação da radiação UV. 
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10.2.3.6 OUTROS AGENTES DE 
DEGRADAÇÃO 

 

Para além dos agentes de degradação referidos nas secções anteriores, 
existem ainda outros agentes ou mecanismos que podem causar danos nos 
geossintéticos, tais como: ataques por animais, raízes, radioatividade ou 
fogo. 
Animais e raízes: os geossintéticos podem estar em contacto com vários 
animais (por exemplo, roedores ou térmitas) ou com raízes de plantas. Os 
animais podem provocar danos locais nos geossintéticos (tais como furos), 
fragilizando-os. As raízes de plantas podem penetrar na estrutura de alguns 
geossintéticos, obstruindo-os. 
Radioatividade: o contacto com resíduos radioativos pode causar danos nos 
geossintéticos, tais como a quebra de cadeias poliméricas ou a promoção de 
reações químicas indesejáveis. Koerner (1999) refere que não devem ser 
utilizadas geomembranas na contenção de resíduos com elevada 
radioatividade (por exemplo, resíduos oriundos de estações nucleares). 
Fogo: os geossintéticos podem facilmente arder e/ou serem danificados pelo 
calor gerado pelo fogo. No entanto, a ocorrência de fogo em estruturas com 
geossintéticos é pouco provável.  
 

10.2.4 INTERAÇÃO ENTRE OS 
DIFERENTES AGENTES 

 
A fendilhação de tração devida a agentes ambientais (em inglês, 
environmental stress cracking) em plásticos é o melhor exemplo de rotura 
sinergética de polímeros, pois é necessária a presença simultânea de dois 
agentes de degradação (Brown & Greenwood, 2002). A fendilhação de tração 
devida a agentes ambientais é promovida pela maioria dos líquidos 
orgânicos, mas também por líquidos que geralmente não são considerados 
quimicamente agressivos. Assim, em alguns plásticos, quando em contacto 
com algumas substâncias e submetidos a tensões, pode haver aparecimento 
de fendilhação frágil (Crawford, 1998). Essas tensões podem ocorrer durante 
o período de serviço, terem origem interna ou externa (devido a solicitações 
exteriores ao plástico), ou serem tensões residuais do processo de 
manufatura. 
A fendilhação de tração devida a agentes ambientais afeta sobretudo 
geomembranas quando submetidas a ações mecânicas e na presença de 
líquidos. A absorção de líquidos provoca o aumento das dimensões dos 
geossintéticos, originando a separação das cadeias poliméricas. Na presença 
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de tensões mecânicas (menores que a resistência mecânica dos materiais) 
podem ocorrer roturas frágeis dos geossintéticos (fissuração). 

10.3 PROCESSOS DE AVALIAÇÃO 
DA DURABILIDADE 

10.3.1 INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos, a comunidade científica, as comissões técnicas de 
normalização (na área dos geossintéticos) e a indústria dos geossintéticos 
têm vindo a desenvolver métodos para avaliar a durabilidade dos 
geossintéticos. A resistência destes materiais aos agentes e/ou mecanismos 
que podem afetar a sua durabilidade pode ser avaliada in situ (sob condições 
naturais) ou em laboratório (sob condições padrão, controladas e 
normalmente aceleradas). A aceleração das condições a que os 
geossintéticos estão expostos é normalmente conseguida através do 
aumento da temperatura ou através do aumento da intensidade 
(concentração) do agente ou mecanismo que afeta a durabilidade. 
Os danos sofridos pelos materiais (nos diferentes ensaios de avaliação da 
durabilidade) são frequentemente quantificados através da determinação 
(antes e depois desses ensaios) de diversas características e/ou 
propriedades dos geossintéticos. Posteriormente, os resultados obtidos para 
as amostras expostas são comparados com resultados obtidos para 
amostras de referência (intactas). 
Na Comissão Europeia de Normalização (CEN), a normalização na área dos 
geossintéticos é tratada pela comissão técnica (TC) 189. Entre os 
organismos de normalização internacionais, inclui-se a Organização 
Internacional de Normalização (ISO), sendo a comissão técnica 221 
responsável pelos geossintéticos. Existem também normas ASTM (American 
Society for Testing and Materials) desenvolvidas nos Estados Unidos da 
América. A comissão técnica D35 da ASTM é responsável pela normalização 
na área dos geossintéticos. 
Para além das comissões responsáveis pela normalização na área dos 
geossintéticos, existem outras comissões CEN, ISO ou ASTM que 
desenvolveram metodologias que também podem ser importantes para 
avaliar a resistência dos geossintéticos à degradação. Como exemplos, pode 
referir-se a ISO TC 61 (Plásticos), a comissão D13 da ASTM (Têxteis), a 
comissão D20 da ASTM (Plásticos) ou a comissão G03 da ASTM 
(Envelhecimento climatérico e durabilidade). Nos pontos seguintes são 
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apresentados os métodos existentes para avaliar a resistência dos 
geossintéticos aos diferentes agentes e/ou mecanismos de degradação. 
 

10.3.2 DANIFICAÇÃO DURANTE A 
INSTALAÇÃO EM OBRA 

 
A danificação durante a instalação em obra está relacionada com as 
solicitações a que os geossintéticos são submetidos durante a sua 
instalação, nomeadamente, devido às operações de colocação, 
espalhamento e compactação de material de aterro sobre o geossintético. 
A CEN TC 189 desenvolveu uma norma de ensaio para simular em laboratório 
a danificação mecânica, geralmente associada aos processos de instalação 
em obra, devido ao contacto com materiais granulares - norma EN ISO 10722.  
Atualmente existem ainda outros procedimentos disponíveis para realizar 
ensaios da danificação durante a instalação de geossintéticos, tais como 
BS 8006-1 (anexo D), ASTM D5818 e SINTEF (2012). O método de ensaio 
descrito na norma BS 8006-1 inclui colocar o geossintético sob uma série de 
materiais de aterro compactados e a recuperação do geossintético para 
caracterização através de ensaios, nomeadamente avaliando a resistência à 
tração e a rigidez, para quantificar as alterações nessas propriedades devido 
à danificação induzida. Seja qual for o procedimento usado para induzir a 
danificação mecânica associada aos processos de instalação, as condições 
impostas devem reproduzir o melhor possível as condições esperadas em 
obra. 
 

10.3.3 FLUÊNCIA E ROTURA EM FLUÊNCIA 
 
A fluência e a rotura em fluência dos geossintéticos são avaliadas em 
ensaios laboratoriais em que o geossintético está isolado, i.e., não é 
confinado em solo. Em geral, a fluência e a rotura em fluência de um 
geossintético são avaliadas seguindo a norma EN ISO 13431 (desenvolvida 
pela CEN TC 189). Nestes ensaios a extensão do material ao longo do tempo 
é registada, sob a ação de uma carga constante, com temperatura de ensaio 
constante. Na norma ASTM D5262 (ASTM D35) é apresentado um 
procedimento equivalente. Em alguns casos podem ser realizados ensaios 
acelerados, nomeadamente por elevação da temperatura (ASTM D6992).  
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10.3.4 RELAXAÇÃO DE TENSÕES 
 

A relaxação de tensões está relacionada com a diminuição de tensão nos 
geossintéticos submetidos a deformação constante. A rotura pode ocorrer 
por ação de solicitações alternadas (por exemplo, o tráfego numa via de 
circulação). Sabe-se que a estrutura do geossintético é mais sensível à 
relaxação do que o próprio polímero. 
A execução de ensaios de relaxação de tensões implica longos períodos de 
tempo (tal como a fluência) e muito equipamento bastante dispendioso. Por 
esta razão estes ensaios são muito pouco realizados, não havendo sequer 
um procedimento normalizado. 
 

10.3.5 ABRASÃO 
 

Em geral a abrasão é definida como o desgaste do geossintético imposto por 
outros materiais em contacto com este, nomeadamente, agregados sujeitos 
a cargas cíclicas de pequena amplitude. A resistência à abrasão de um 
geossintético pode ser determinada recorrendo à norma EN ISO 13427 
(CEN TC 189); a norma ASTM equivalente é a ASTM D4886 (ASTM D35). Para 
aplicações de geossintéticos em obras de proteção costeira, em que o 
movimento de sedimentos é de rip-rap, por exemplo, o BAW (German Federal 
Waterways Engineering and Research Institute) desenvolveu um outro 
procedimento de ensaio (referido em RPG, 1994) em que a abrasão é 
induzida num tambor rotativo. 
 

10.3.6 RESISTÊNCIA À AÇÃO 
DOS LÍQUIDOS 

 

Os métodos existentes para a avaliação da resistência dos geossintéticos à 
ação dos líquidos envolvem ensaios de imersão. Os efeitos dos ensaios de 
imersão podem ser físicos (absorção do líquido, com consequente dilatação 
dos materiais, ou perda de aditivos) ou químicos (reação química com o 
líquido de imersão). 
A CEN TC 189 desenvolveu vários métodos para determinar a resistência dos 
geossintéticos à ação de líquidos: EN 14030 (resistência a soluções ácidas e 
alcalinas), EN 12447 (resistência à hidrólise), EN 14414 (avaliação da 
resistência química de geossintéticos para uso em aterros de resíduos – 
resistência a ácidos, bases, solvatação, dilatação, lixiviados sintéticos e 
lixiviados reais) e EN 14415 (barreiras geossintéticas: resistência à 
lixiviação). 
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A ISO TC 221 desenvolveu um método (ISO/TR 12960) para determinar a 
resistência de geotêxteis (e produtos relacionados) a líquidos. Os métodos 
desenvolvidos pela comissão D35 da ASTM para avaliar a resistência de 
geossintéticos a líquidos incluem: ASTM D5322 (procedimentos de imersão 
em laboratório), ASTM D5747 (para geomembranas), ASTM D6213 (para 
geogrelhas), ASTM D6388 (para georredes), ASTM D6389 (para geotêxteis) e 
ASTM D5496 (procedimentos de imersão em campo). 
Por fim, outras normas, como a ASTM D543 (comissão D20 da ASTM) ou a 
ISO 175 (ISO TC 61), podem também ser usadas para determinar a 
resistência de alguns geossintéticos (como as geomembranas) a líquidos. 
 

10.3.7 RESISTÊNCIA ÀS ALTERAÇÕES 
DE TEMPERATURA 

 
As variações de temperatura podem provocar a expansão ou a contração de 
muitos materiais poliméricos. A CEN TC 189 possui um método para a 
avaliação da resistência das barreiras geossintéticas a ciclos de gelo-degelo 
(CEN/TS 14418). Por sua vez, a comissão D35 da ASTM desenvolveu um 
método para avaliar o efeito da temperatura na estabilidade dos 
geossintéticos: ASTM D4594. 
A comissão D20 da ASTM desenvolveu metodologias para avaliar as 
alterações causadas pela temperatura nas dimensões dos plásticos 
(ASTM D1042 e ASTM D1204), enquanto a comissão D13 da ASTM possui 
métodos para avaliar o encolhimento de fios e de fibras: ASTM D2102 (fibras) 
e ASTM D2259 (fios). As alterações ocorridas nas dimensões de plásticos 
expostos a aquecimento podem também ser avaliadas de acordo com a 
ISO 11501 (método desenvolvido pela ISO TC 61). A CEN indica um método 
idêntico: EN ISO 11501 (CEN TC 249). 
 

10.3.8 RESISTÊNCIA À TERMO-OXIDAÇÃO 
 

A resistência dos geossintéticos à termo-oxidação pode ser avaliada de 
acordo com a norma EN ISO 13438 (CEN TC 189). Esta norma inclui dois 
métodos, designados por A e B. O método A usa como fator de aceleração o 
aumento da temperatura e é aplicável a geossintéticos de PE, PP, PA e 
aramida. Por sua vez, no método B (aplicável a materiais de álcool polivinílico 
- PVAL) os fatores de aceleração incluem o aumento da temperatura e o 
aumento do teor de oxigénio. 
A resistência de barreiras geossintéticas à oxidação pode ser determinada de 
acordo com a norma EN 14575 (CEN TC 189). A comissão D35 da ASTM 
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também possui métodos para avaliar a resistência dos geossintéticos à 
oxidação: ASTM D5721 (método do forno para geomembranas de 
poliolefinas) e a ASTM D5885 (determinação do tempo de indução da 
oxidação a pressão elevada para geossintéticos de poliolefinas).  
 

10.3.9 RESISTÊNCIA AO ENVELHECIMENTO 
CLIMATÉRICO EM LABORATÓRIO 

 
A resistência dos geossintéticos ao envelhecimento climatérico pode ser 
avaliada por ensaios laboratoriais (usando fontes de luz artificiais e 
temperaturas elevadas) ou através da exposição dos materiais em campo 
sob condições de degradação naturais. Estes últimos são normalmente 
muito longos (vários meses ou alguns anos), sendo inexequíveis na maioria 
dos casos (o que levou à necessidade de desenvolver métodos laboratoriais 
acelerados). 
Os simuladores climatéricos são utilizados para tentar reproduzir num curto 
intervalo de tempo (alguns dias ou semanas) os danos ocorridos a longo 
prazo (meses ou anos) em geossintéticos expostos ao ar livre. Os 
equipamentos laboratoriais devem ser capazes de simular fielmente e 
rapidamente a degradação sofrida pelos materiais quando expostos sob 
condições naturais. 
Os simuladores climatéricos permitem normalmente a exposição dos 
geossintéticos a radiação UV artificial, à chuva e à humidade. A chuva e a 
humidade são normalmente simuladas através da pulverização com água ou 
através da condensação de água na superfície dos materiais. De um modo 
geral, os métodos artificiais de envelhecimento climatérico intercalam 
períodos de luz e de escuridão (para simular os ciclos diários de radiação 
solar), bem como períodos de seco e de molhado. 
Os equipamentos disponíveis para a simulação do envelhecimento 
climatérico são geralmente classificados de acordo com as fontes de luz 
usadas. Os equipamentos mais comuns incluem os simuladores de arco de 
carbono, de arco de xénon e de lâmpadas fluorescentes.  
Relativamente aos métodos para exposição laboratorial dos geossintéticos 
ao envelhecimento climatérico, a CEN TC 189 desenvolveu a norma 
EN 12224. Esta metodologia usa um simulador com lâmpadas fluorescentes 
e consiste na exposição dos geossintéticos a um ciclo climatérico contendo 
um passo de exposição, à temperatura de 50° C, à radiação UV (radiação UV 
incidente total de 50 MJ.m-2) e um passo de pulverização com água (para 
simulação do efeito da chuva). 
A exposição de geossintéticos ao envelhecimento climatérico pode também 
ser realizada pelos métodos descritos nas normas ASTM D4355 (método 
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para geotêxteis usando um simulador de arco de xénon) e ASTM D7238 
(método para geomembranas utilizando um simulador com lâmpadas 
fluorescentes). Os dois métodos anteriores foram desenvolvidos pela 
comissão D35 da ASTM. Existem ainda outros métodos (com origem na ISO 
e na ASTM) que podem ser adotados para a avaliação da resistência de 
geossintéticos ao envelhecimento climatérico. A comissão D20 da ASTM 
desenvolveu um método (ASTM D5208) para a exposição de plásticos em 
laboratório (simulador com lâmpadas fluorescentes). Por sua vez, a 
comissão G03 da ASTM desenvolveu métodos para a exposição de materiais 
não metálicos ao envelhecimento climatérico: ASTM G151 (práticas gerais de 
exposição), ASTM G152 e ASTM G153 (simulador de arco de carbono em 
ambos os métodos), ASTM G154 (simulador com lâmpadas fluorescentes) e 
ASTM G155 (simulador de arco de xénon). Por fim, a ISO TC 61 possui 
métodos para expor plásticos ao envelhecimento climatérico: ISO 4892-1 
(guia geral de métodos de exposição em laboratório), ISO 4892-2 (simulador 
de arco de xénon), ISO 4892-3 (simulador com lâmpadas fluorescentes) e 
ISO 4892-4 (simulador de arco de carbono). 
As principais vantagens dos métodos laboratoriais de envelhecimento 
climatérico englobam: condições de ensaio controláveis e reprodutíveis (as 
condições de exposição ao ar livre são muito variáveis e não podem ser 
controladas), ambiente limpo e obtenção de resultados num intervalo de 
tempo relativamente pequeno. A maior desvantagem destes métodos 
consiste na dificuldade em extrapolar a informação obtida em laboratório 
para a degradação que ocorre em condições de degradação reais (a 
obtenção de uma boa relação entre a degradação acelerada em laboratório e 
a degradação ao ar livre é, em muitos casos, complicada).  
 

10.3.10 RESISTÊNCIA AO 
ENVELHECIMENTO 
CLIMATÉRICO EM CAMPO 

 
Os métodos laboratoriais de envelhecimento climatérico são importantes 
para tentar reproduzir num curto intervalo de tempo os danos que ocorrem 
nos geossintéticos durante meses ou anos de exposição ao ar livre. No 
entanto, ao ar livre existem alguns agentes de degradação (como o vento ou 
poluentes atmosféricos) difíceis de simular em laboratório. Além disso, os 
mecanismos de degradação que ocorrem nos simuladores laboratoriais (sob 
condições aceleradas) podem não ser os mesmos que ocorrem ao ar livre. 
Assim, e sempre que a obtenção de resultados não for urgente, é preferível 
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avaliar a resistência dos geossintéticos aos agentes climatéricos sob 
condições de degradação naturais.  
As condições climatéricas variam substancialmente com o local geográfico, 
de ano para ano e durante as diferentes estações do ano. Para uma melhor 
interpretação dos resultados que são obtidos sob condições de degradação 
naturais, é importante a monitorização contínua de alguns parâmetros 
meteorológicos do local de exposição, tais como: a temperatura atmosférica 
(e a temperatura dos geossintéticos), a radiação solar incidente, a humidade, 
a precipitação ou a velocidade do vento. Desta forma, é possível comparar os 
resultados obtidos num determinado local geográfico com os resultados 
obtidos (para os mesmos materiais) noutros locais ou, até mesmo, em 
simuladores laboratoriais. 
A CEN TC 189 e a ISO TC 221 não desenvolveram nenhuma metodologia para 
a avaliação da resistência de geossintéticos ao envelhecimento climatérico 
sob condições naturais. O único método desenvolvido especificamente para 
geossintéticos teve origem na comissão D35 da ASTM – norma ASTM D5970 
(para geotêxteis). No entanto, existem outros métodos (com origem na ISO e 
na ASTM) que podem ser aplicados aos geossintéticos. A ISO TC 61 elaborou 
métodos para expor materiais poliméricos ao envelhecimento climatérico ao 
ar livre: a ISO 887-1 (guia de métodos de exposição), a ISO 887-2 (métodos de 
exposição direta e de exposição debaixo de vidro) e a ISO 887-3 (método de 
exposição com concentração de luz). A comissão G03 da ASTM também 
possui alguns métodos para a mesma finalidade: ASTM G7 (método de 
exposição direta), a ASTM G24 (método de exposição debaixo de vidro) e a 
ASTM G90 (método de exposição com concentração de luz). Por fim, a 
comissão D20 da ASTM também desenvolveu uma metodologia para 
exposição de materiais ao envelhecimento climatérico (ASTM D1435). 
 

10.3.11 RESISTÊNCIA A MICRORGANISMOS 
 
O ataque por parte dos microrganismos aos plásticos não pode ser acelerado 
de forma muito substancial. O aumento da temperatura (utilizado para 
acelerar muitos processos de degradação dos geossintéticos) não pode ser 
usado para acelerar a degradação biológica, dado provocar a destruição dos 
microrganismos. A degradação microbiológica pode apenas ser acelerada 
pela manutenção de condições ótimas de luz, de temperatura e de humidade 
para a atividade dos microrganismos. 
A norma EN 12225 (CEN TC 189) descreve um método laboratorial para a 
avaliação da resistência dos geossintéticos à degradação biológica. A 
comissão D35 da ASTM desenvolveu um método para a avaliação do grau de 
colmatação dos geotêxteis (usados em funções de filtragem ou drenagem) 
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causado pelo crescimento biológico: ASTM D1987. Para além dos métodos 
elaborados pelas comissões técnicas de geossintéticos, existem ainda 
outros métodos que podem ser adaptados aos geossintéticos. A comissão 
G03 da ASTM elaborou alguns métodos para determinar a resistência de 
materiais aos microrganismos: ASTM G21 (determinação da resistência de 
polímeros sintéticos aos fungos), ASTM G29 (determinação da resistência 
dos plásticos a algas) e ASTM G160 (determinação da resistência de 
materiais não metálicos à degradação microbiológica). Por sua vez, a 
ISO 846 (ISO TC 61) descreve um método para avaliar a resistência dos 
plásticos aos microrganismos. 

10.3.12 RESISTÊNCIA A OUTROS AGENTES 
DE DEGRADAÇÃO 

A especificação técnica CEN/TS 14416 (CEN TC 189) descreve uma 
metodologia para avaliar a resistência das barreiras geossintéticas às raízes. 
Não existem métodos específicos para simular o ataque por animais aos 
geossintéticos. 
Atualmente não existem quaisquer métodos específicos para determinar a 
resistência dos geossintéticos à radioatividade ou ao fogo. 
A norma EN 14576 (CEN TC 189) descreve um método para determinar a 
resistência das barreiras geossintéticas à fendilhação de tração devida a 
agentes ambientais. A comissão D35 da ASTM desenvolveu um método 
(ASTM D5397) para a avaliação da resistência das geomembranas de 
poliolefinas à fissuração por tensão. Para além dos métodos desenvolvidos 
pelas comissões técnicas dos geossintéticos, existem ainda outros métodos 
que também podem ser utilizados: ISO 22088 (norma dividida em 6 partes 
com origem na ISO TC 61) e ASTM D1693 (comissão D20 da ASTM).  

10.4 ASPETOS DA DURABILIDADE 
RELEVANTES PARA O 
DIMENSIONAMENTO 

10.4.1 INTRODUÇÃO 
Uma das abordagens mais comuns no dimensionamento de geossintéticos é 
o dimensionamento funcional, em que se definem as propriedades mais
relevantes para a função (ou funções) que cada geossintético desempenha.
O dimensionamento deve incluir uma avaliação da durabilidade, de forma a
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garantir que durante toda a vida útil do geossintético as propriedades 
funcionais mantêm os valores mínimos necessários para que os 
geossintéticos desempenhem adequadamente essa(s) função(ões). Nas 
secções seguintes apresentam-se algumas das funções e propriedades 
relevantes e os coeficientes de redução utilizados no dimensionamento de 
geossintéticos. 
 

10.4.2 FUNÇÕES E PROPRIEDADES 
RELEVANTES 

 
Um geossintético pode ter uma ou mais propriedades críticas para o 
desempenho da função desejada, por exemplo, a resistência à tração ou a 
permeabilidade no plano. No dimensionamento é comum distinguir dois 
valores para cada uma dessas propriedades: valor disponível (associado ao 
geossintético selecionado ou a selecionar) e valor requerido (valor mínimo 
necessário para que o geossintético desempenhe adequadamente a sua 
função). No entanto, estes dois valores de uma dada propriedade funcional 
podem variar no tempo. Por um lado, em face dos vários agentes e 
mecanismos que afetam a durabilidade dos geossintéticos e relevantes para 
cada projeto, é de esperar que o valor disponível da propriedade do material 
varie com o tempo. Por outro lado, em face da variação das solicitações 
durante o tempo de vida útil do geossintético, também é expectável que o 
valor requerido da propriedade seja afetado por uma série de eventos 
(ISO/TS 13434). Assim, no dimensionamento é necessário garantir que ao 
fim do tempo de vida útil do geossintético o valor disponível da propriedade 
funcional em análise é adequado relativamente ao valor requerido dessa 
mesma propriedade. A Figura 10.3 representa esquematicamente uma 
possível variação dos valores disponível e requerido de uma propriedade 
funcional de um geossintético. 
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Figura 10.3 – Variação no tempo dos valores disponível e requerido de uma propriedade funcional de um geossintético, 
durante o armazenamento e transporte, construção, colocação do material de aterro e serviço 

(adaptado de ISO/TS 13434) 
 

A título de exemplo, no Quadro 10.1 listam-se as propriedades identificadas 
como mais relevantes para algumas funções de geossintéticos, de acordo 
com normas europeias (EN 13249 a EN 13257 e EN 13265). Note-se que no 
Quadro 10.1 não foi incluída a função de barreira. 
 
Quadro 10.1 – Propriedades relevantes para as principais funções dos 
geossintéticos (geotêxteis e produtos relacionados), adaptado das normas 
de propriedades requeridas EN 13249 a EN 13257 e EN 13265 

Característica do material Método de ensaio 

Função 

Se
pa

ra
çã

o 

Fi
ltr

ag
em

 

Dr
en

ag
em

 

Re
fo

rç
o 

Pr
ot

eç
ão

 

Comportamento mecânico - curto prazo  

Resistência à tração EN ISO 10319 + + + + + 

Deformação para a força máxima EN ISO 10319 + + + + + 

Rigidez para extensão de 2%, 5% e 10% EN ISO 10319 - - - + - 

Resistência à tração de costuras e juntas EN ISO 10321 0 0 0 0 0 

Ensaio do punçoamento estático (ensaio CBR) EN ISO 12236 + + - + - 

Ensaio de perfuração dinâmica 
(ensaio com queda de cone) 

EN ISO 13433 + + - + + 

Resistência à compressão (curto prazo) EN ISO 25619-2 - - 0 - - 

Características de proteção 
EN 13719 - - - - + 

EN 14575 - - - - + 

Interface solo-geossintético  

Atrito na interface 
EN ISO 12957-1  
EN ISO 12957-2 

0 0 0 0 0 

Armazenamento 
e transporte

Instalação

Construção

Tempo de 
vida útil, tútil

Instante da 
rotura, trot

Valor requerido da 
propriedade X, Xreq

Valor disponível da 
propriedade X, Xdisp

Xreq, Xdisp

Tempo, t

Margem de 
segurança 

para tútil

Margem de 
segurança 
para t1

Instante t1

Margem de 
segurança 
entre tútil e 

trot
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Característica do material Método de ensaio Função 

Resistência a longo prazo  

Fluência em tração EN ISO 13431 - - - + - 

Fluência em compressão EN ISO 25619-1 - - + - - 

Abrasão EN ISO 13427 0 0 - 0 - 

Efeitos de instalação  

Dano mecânico EN ISO 10722 0 0 0 0 0 

Comportamento hidráulico  

Dimensão característica da abertura EN ISO 12956 + + - - - 

Permeabilidade à água normal ao plano (índice de 
velocidade) 

EN ISO 11058 + + - 0 - 

Permeabilidade à água no plano (mole/mole) EN ISO 12958 - - 0 - - 

Permeabilidade à água no plano 
(mole/rígido ou rígido/rígido) 

EN ISO 12958 - - 0 - - 

Durabilidade 
Anexo B (EN 13249 a EN 

13257 e EN 13265) 
+ + + + + 

 
+ Relevante para a função | 0 Relevante para a função em algumas aplicações | - Não relevante para a função 

 
Dependendo da função (ou funções) que um geossintético desempenha num 
dado projeto, alguns aspetos da durabilidade serão mais relevantes que 
outros. Adicionalmente, a vida útil dos geossintéticos pode variar muito. Por 
exemplo, o tempo de vida útil de geossintéticos utilizados para acelerar o 
processo de consolidação de solos (nomeadamente drenos verticais pré-
fabricados) em geral varia de 1 a 3 anos; no caso de sistemas de 
impermeabilização, de drenagem e de proteção em aterros de resíduos, o 
tempo de vida útil dos geossintéticos excede os 100 anos. Assim, para cada 
projeto, consoante a função que um dado geossintético desempenha e o seu 
tempo de vida útil, é necessário fazer uma avaliação de quais os agentes e 
mecanismos relevantes e se poderá haver interação entre eles. No 
Quadro 10.2 apresenta-se um resumo dos principais agentes e mecanismos 
de degradação relevantes para as principais funções dos geossintéticos. No 
entanto, as condições específicas de cada projeto devem ser analisadas com 
detalhe, para que todos os agentes e mecanismos relevantes para um dado 
projeto e que afetam a durabilidade dos geossintéticos sejam tidos em conta 
adequadamente. 
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Quadro 10.2 – Relevância dos principais mecanismos que afetam a 
durabilidade dos geossintéticos para as principais funções dos 
geossintéticos (adaptado de Greenwood et al., 2016) 

 Função 

 

Se
pa

ra
çã

o 

Fi
ltr

ag
em

 

Dr
en

ag
em

 

Re
fo

rç
o 

Pr
ot

eç
ão

 

Ba
rr

ei
ra

 

M
ec

an
is

m
o 

Danificação durante    
a instalação + + + + + + 

Fluência em tração - - - + - - 

Fluência em 
compressão - - + - - - 

Oxidação (PP, PE)# 0 0 0 + 0 + 

Hidrólise (PET)# 0 0 + + 0 - 

Agentes atmosféricos + + + + + + 

 
+ Relevante para a função | 0 Relevante para a função em algumas aplicações | - Não relevante para a função 

# Apenas relevante para geossintéticos com os polímeros base indicados 
 

10.4.3 COEFICIENTES DE 
REDUÇÃO/MULTIPLICAÇÃO 
PARA CADA APLICAÇÃO 

 
Em geral, no dimensionamento de geossintéticos os vários agentes e 
mecanismos que afetam a durabilidade são representados por coeficientes 
de redução parciais. Assim, cada coeficiente de redução representa a 
variação prevista para uma dada propriedade de um geossintético para o 
tempo de vida útil do projeto e para as condições de serviço. Quando não 
existe informação específica para um dado projeto pode recorrer-se a valores 
genéricos. No entanto, esses valores são demasiado conservativos. 
O valor de uma dada propriedade do geossintético é dividido pelo coeficiente 
de redução para um dado agente ou mecanismo de degradação. Por essa 
razão, o valor mínimo dos coeficientes de redução é 1 (o que corresponde a 
uma propriedade que não é afetada pelo agente ou mecanismo de 
degradação em causa). 
Os coeficientes de redução são considerados independentes e pretendem 
representar a redução esperada numa dada propriedade ao longo do tempo 
de vida útil do geossintético para as condições específicas do projeto. Assim, 
quando há vários coeficientes de redução (representando cada um deles um 
agente ou mecanismo de degradação), os seus valores são multiplicados. 
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No Quadro 10.3 resumem-se os principais métodos utilizados para ter em 
conta aspetos relativos à durabilidade de geossintéticos no 
dimensionamento, agrupados por mecanismo que afeta a durabilidade dos 
geossintéticos. Em geral, aplicam-se coeficientes de redução relevantes para 
as várias propriedades analisadas e que podem incluir coeficiente de redução 
para ter em conta:  
• danificação durante a instalação em obra (CRDDI); 
• rotura em fluência (CRRFL); 
• agentes atmosféricos (CRATM); 
• agentes químicos e biológicos (CRQeB); 
• fluência em compressão (CRFC). 
 
Dependendo do país, do método e do código/norma utilizados, o número de 
coeficientes de redução a aplicar a uma dada propriedade pode variar, bem 
como os agentes e mecanismos de degradação que representam. Dado que 
esta abordagem é mais comum para aplicações de reforço, na secção 
seguinte inclui-se informação mais detalhada para essa função. 
 

10.4.3.1 REFORÇO 
 

No caso de geossintéticos a desempenhar a função de reforço é necessário 
garantir que a resistência dos materiais se mantém acima do valor mínimo 
durante o período de vida útil. Os principais mecanismos que afetam a 
durabilidade dos reforços geossintéticos são: danificação durante a 
instalação em obra; rotura em fluência; exposição a agentes químicos e 
atmosféricos. O valor de cálculo da resistência do reforço (Td) pode ser 
obtido pela Equação 10.1 (ou semelhante), em que um valor característico da 
resistência à tração do geossintético (Tcar) é afetado por coeficientes de 
redução para a danificação durante a instalação em obra (CRDDI), para a 
rotura em fluência (CRRFL), para os agentes atmosféricos (CRATM), e para os 
agentes químicos e biológicos (CRQeB), e por um coeficiente de segurança 
parcial (fs) que representa a incerteza na extrapolação da resistência do 
geossintético para o fim da vida útil. Em geral, o valor característico da 
resistência à tração corresponde ao intervalo de confiança de 95% (embora 
em alguns países se utilize o valor médio da resistência à tração do 
geossintético subtraído por duas vezes o seu desvio padrão). 
 

𝑻𝒅 =
𝑻𝒄𝒂𝒓

𝑪𝑹𝑫𝑫𝑰 × 𝑪𝑹𝑹𝑭𝑳 × 𝑪𝑹𝑨𝑻𝑴 × 𝑪𝑹𝑸𝒆𝑩 × 𝒇𝒔
 Equação 10.1 
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É de salientar que dependendo do código ou norma utilizados no 
dimensionamento poderá ser necessário considerar outros coeficientes de 
redução. No Quadro 10.4 apresenta-se um resumo de alguns dos coeficientes 
de redução mais comuns e a correspondência entre designações utilizadas 
em diferentes documentos. Estes coeficientes de redução devem ser 
determinados a partir de resultados específicos para as condições de cada 
projeto.  
 
Quadro 10.4 – Correspondência entre coeficientes de redução propostos na 
ISO/TR 20432, e nos seus equivalentes na Holanda, Alemanha e Reino Unido 
(adaptado de Greenwood et al., 2016) 

Agente e mecanismo ISO/TR 20432 Holanda e 
Alemanha 

Reino Unido 
BS 8006-1 

Variabilidade da resistência inicial   fm111 

Reforços metálicos   fm112 

Rotura em fluência RFCR A1 fm113 

Danificação durante a instalação RFID A2 fm211 curto prazo 
fm212 longo prazo 

Juntas e uniões  A3  

Agentes atmosféricos RFW 
A4 fm22 

Degradação química RFCH 

Condições especiais (ex., solicitações dinâmicas)  A5  

Extrapolação e outras incertezas fs  fm122 (fluência) 

 
O coeficiente de redução para a danificação durante a instalação deve ser 
determinado a partir de resultados de ensaios de campo através da 
Equação 10.2, como o quociente entre a resistência à tração do material 
intacto (Tmax,int) e do material danificado (Tmax,dan). 
 

𝑪𝑹𝑫𝑫𝑰 =
𝑻𝒎𝒂𝒙,𝒊𝒏𝒕
𝑻𝒎𝒂𝒙,𝒅𝒂𝒏

 Equação 10.2 

 
No caso de não haver informação disponível o coeficiente de redução para a 
danificação durante a instalação pode ser estimado a partir de resultados 
disponíveis em bases de dados. Na secção 10.5 referem-se alguns trabalhos 
que incluem este tipo de informação. 
No Quadro 10.5 apresentam-se valores a utilizar para o coeficiente de 
redução para a rotura em fluência (CRRFL) na ausência de resultados 
específicos para o produto e condições em apreço num dado projeto. 
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Quadro 10.5 – Valores a utilizar para o coeficiente de redução para a rotura 
em fluência na ausência de resultados específicos para as condições de 
projeto, em função do polímero base do geossintético (adaptado de 
Greenwood et al., 2016) 

Polímero base CRRFL 

Poliéster 1,5 a 2,5 

Polipropileno 4,0 a 5,0 

Polietileno 2,5 a 5,0 

Aramida 2,5 

Poliamida 2,5 

 
No Quadro 10.6 resumem-se as definições do coeficiente de redução para os 
agentes atmosféricos (CRATM) de acordo com o anexo B das normas 
europeias com requisitos para os geossintéticos, definidas no âmbito da 
marcação CE (EN 13249 a EN 13257 e EN 13265). 
 
Quadro 10.6 – Valores a utilizar para o coeficiente de redução para os 
agentes atmosféricos de acordo com o anexo B das normas europeias com 
requisitos para os geossintéticos, definidas no âmbito da marcação CE 
(EN 13429 a EN 13257 e EN 13265)  
 

Resistência retida após ensaios de 
acordo com EN 12224 

Tempo de 
exposição CRATM 

> 80% 1 mês 1 / Percentagem de resistência retida 

60% a 80% 2 semanas 1,25 

< 60% 1 dia 1,0 

Material não ensaiado 1 dia 1,0 

 
De acordo com alguns autores, por exemplo Greenwood et al. (2016), o 
coeficiente de redução para agentes químicos e biológicos (CRQeB) é difícil de 
estimar. Idealmente esse valor deve ser estimado com base na recolha de 
amostras em diferentes momentos do tempo de vida da 
estrutura/geossintético. 
  



354 10 . Comportamento a Longo Prazo - Durabilidade 

O coeficiente de segurança parcial, fs, pretende ter em conta a variação 
estatística dos coeficientes de redução, nomeadamente devido à 
extrapolação de informação para períodos de tempo longos (Equação 10.3). 

𝒇𝒔 = 𝟏+((𝟏 − 𝑹𝟏)𝟐 + (𝟏 − 𝑹𝟐)𝟐 Equação 10.3 

Na Equação 10.3 (ISO/TR 20432) intervêm dois parâmetros adicionais, R1 e 
R2, que dependem dos resultados usados para a extrapolação dos 
coeficientes de redução da Equação 10.1. R1 refere-se à extrapolação dos 
resultados de ensaios de rotura em fluência, enquanto R2 está associado à 
extrapolação de resultados de ensaios acelerados de degradação química. O 
primeiro parâmetro, R1, relaciona o tempo de vida útil do geossintético de 
reforço (tD) e o intervalo de tempo mais longo para o qual o geossintético foi 
ensaiado à rotura por fluência (tmax), expressos em horas (Equações 10.4 e 
10.5). 

𝑹𝟏 = 𝟏. 𝟐𝒓:𝟏 Equação 10.4 

𝒓 = 𝐥𝐨𝐠 o
𝒕𝑫
𝒕𝐦𝐚𝐱

q Equação 10.5 

O parâmetro R2 pode ser estimado usando a Equação 10.6, em que TLIC é o 
valor obtido para o limite inferior de confiança da resistência à tração do 
geossintético. 

𝑹𝟐 =
𝑻𝒄𝒂𝒓
𝑻𝑳𝑰𝑪

 Equação 10.6 

10.5 CASOS DE ESTUDO 
Nas secções seguintes resumem-se alguns casos de estudo publicados 
pelos autores referentes à durabilidade de geossintéticos, apresentados por 
ordem cronológica de publicação. 

10.5.1 ENDURANCE 
10.5.1.1 PAULA ET AL. (2004) 
Paula et al. (2004) realizaram ensaios de danificação mecânica em 
laboratório com um equipamento desenvolvido para esse efeito. A norma de 
ensaio (ENV ISO 10722-1) prevê a utilização de um material granular sintético 



 

 

355 10 . Comportamento a Longo Prazo - Durabilidade 

que, devido às características de fragmentação, induz danificação 
conservativa em alguns geossintéticos. Com o objetivo de contribuir para a 
definição de uma alternativa a esse material, Paula et al. (2004) 
implementaram um programa de ensaios em que se utilizaram dois materiais 
naturais, com características granulométricas idênticas à do agregado 
sintético definido na norma de ensaio, e diferentes tipos de geossintéticos. 
Neste estudo concluiu-se que: (1) quando o material confinante é natural a 
sua petrografia influencia a danificação induzida aos geossintéticos; (2) dos 
geossintéticos considerados, os geotêxteis foram os que revelaram maior 
suscetibilidade à danificação durante a instalação, em particular os 
geotêxteis tecidos; (3) a danificação durante a instalação altera o 
comportamento tração-extensão dos geossintéticos, tanto mais quanto 
maior for o grau de danificação induzida; (4) a danificação durante a 
instalação dos geossintéticos simulada em laboratório é maior quando o 
material confinante é o material granular sintético previsto na norma 
ENV ISO 10722-1; (5) a consideração do valor de resistência ao desgaste Los 
Angeles carece de significado quando o material granular confinante é 
natural. O estudo comparativo apresentado por Paula et al. (2004) realça a 
importância de definir um material granular a utilizar nos ensaios de 
laboratório que simule a danificação durante a instalação dos geossintéticos 
em obras reais de forma realista sempre que é impraticável, por razões 
económicas e de tempo, executar aterros experimentais para definição do 
coeficiente de redução para a danificação durante a instalação a aplicar ao 
geossintético no dimensionamento da estrutura onde ele se insere. 
 

10.5.1.2 PINHO-LOPES ET AL. (2006) 
 

Pinho-Lopes et al. (2006) compararam o efeito da danificação durante a 
instalação de três geossintéticos (um geotêxtil tecido, uma geogrelha tecida 
e uma geogrelha extrudida) induzida através de ensaios de campo e de 
ensaios laboratoriais de danificação mecânica (ENV ISO 10722-1). Os 
ensaios laboratoriais de danificação mecânica foram realizados com três 
agregados diferentes (dois naturais e um sintético). Pinho-Lopes et al. (2006) 
concluíram que nos ensaios de danificação in situ a estrutura do 
geossintético, a dimensão das partículas do solo e a sua angulosidade, bem 
como a energia de compactação, tiveram uma influência significativa na 
danificação induzida. No caso da danificação induzida em laboratório, a 
estrutura do geossintético e a angulosidade das partículas de agregado 
foram os fatores mais relevantes. Este estudo permitiu concluir que a 
fiabilidade dos ensaios laboratoriais na previsão da danificação durante a 
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instalação in situ depende do tipo de geossintético e do tipo de material 
confinante. 
 

10.5.1.3 ROSETE ET AL. (2013) 
 

Rosete et al. (2013) estudaram a sinergia entre a danificação por abrasão e 
por danificação mecânica associada à instalação em obra de geossintéticos, 
nomeadamente os seus efeitos isolados e combinados (considerando 
sinergia) em propriedades físicas, mecânicas e hidráulicas de seis 
geossintéticos: dois geotêxteis não-tecidos (PP), duas geogrelhas (uma 
tecida, PET, e outra extrudida, PP) e dois geocompósitos de reforço (geotêxtil 
em PP com cordões de reforço em PET). Os resultados mostraram que os 
efeitos da danificação induzida dependem sobretudo da estrutura do 
geossintético. Para os materiais mais afetados pela danificação induzida, as 
reduções de resistência após abrasão (isolada ou combinada com 
danificação mecânica) foram mais elevadas do que após danificação 
mecânica. Assim, para a maioria dos geossintéticos estudados por Rosete et 
al. (2013), a abrasão foi o agente de endurance que mais condicionou o 
comportamento mecânico dos materiais estudados. A dimensão 
característica da abertura dos geossintéticos ensaiados em que essa 
propriedade é relevante (geotêxteis e geocompósitos de reforço) aumentou 
após danificação, que não foi acompanhada por um aumento da 
permissividade dos materiais. Estas diferenças podem ser devidas aos 
procedimentos de ensaio correspondentes. 
 

10.5.1.4 PINHO-LOPES & LOPES (2014) 
 

Pinho-Lopes & Lopes (2014) estudaram a influência de vários fatores na 
danificação durante a instalação de geossintéticos: tipo de geossintético e a 
sua resistência à tração nominal, solo em contacto com os geossintéticos, 
energia de compactação e o método utilizado para induzir a danificação 
mecânica (ensaios de campo em verdadeira grandeza e ensaios 
laboratoriais). Neste trabalho foram estudados seis geossintéticos (dois 
geotêxteis tecidos, duas geogrelha tecidas, uma geogrelha extrudida e um 
geocompósito de reforço). Pinho-Lopes & Lopes (2014) apresentam valores 
para os coeficientes de redução para representar a danificação mecânica 
associada à instalação em obra para a resistência à tração dos 
geossintéticos e para a rigidez secante para extensão de 2%. A inspeção 
visual realizada, nomeadamente através de microscopia eletrónica de 
varrimento, mostrou que a danificação mecânica induzida em laboratório 
pode ser mais severa do que a induzida em campo sob condições reais, em 
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particular para os materiais tecidos. Uma maior resistência nominal dos 
geossintéticos, para uma dada estrutura, resultou numa maior resistência à 
danificação durante a instalação. No entanto, a abordagem tradicional 
(reduções de resistência à tração) foi conservativa em relação às reduções 
de rigidez observadas. Neste trabalho foram ainda propostas correlações 
entre os coeficientes de redução para a danificação durante a instalação e a 
dimensão das partículas de solo e a resistência à tração do material intacto. 
Neste estudo concluiu-se ainda que o módulo de rigidez secante dos 
geossintéticos pode ser usado no dimensionamento para estados limites 
últimos que não envolvam a rotura em tração dos geossintéticos ou para 
estados limites de utilização. Deste modo, podem conseguir-se projetos mais 
económicos e dimensionamentos mais realistas. 
 

10.5.1.5 PINHO-LOPES & LOPES (2015) 
 

Dada a possibilidade de interferência entre agentes e mecanismos 
associados à durabilidade de geossintéticos, Pinho-Lopes & Lopes (2015) 
estudaram a sinergia entre a danificação por abrasão e a danificação 
mecânica de geossintéticos sob condições padrão. A danificação foi induzida 
em laboratório e a repetibilidade dos resultados foi avaliada. Para aumentar o 
significado estatístico dos resultados, cada ensaio foi realizado três vezes. 
Para os três geossintéticos estudados (um geotêxtil não-tecido, uma 
geogrelha tecida e um geocompósito de reforço) foram estudadas 
propriedades mecânicas (comportamento à tração de curto prazo) e 
propriedades hidráulicas. A abrasão foi crítica para o comportamento 
mecânico analisado, em particular para a geogrelha e para o geocompósito. 
Para estes materiais as junções entre os seus constituintes foram pontos de 
fragilidade no ensaio de danificação por abrasão. Por sua vez, devido à 
espessura e massa por unidade de área elevadas, o geotêxtil sobreviveu bem 
à danificação induzida. As propriedades mecânicas exibiram sinergia positiva 
entre a danificação mecânica e a danificação por abrasão, mais importante 
para a resistência à tração do que para a rigidez secante. A danificação 
mecânica foi mais crítica para a permissividade do geotêxtil e do 
geocompósito, devido à colmatação dos poros induzida. No que se refere à 
permissividade e à dimensão característica das aberturas, observou-se 
sinergia negativa, pelo que a abordagem tradicional usada no 
dimensionamento (considerando que os vários agentes e mecanismos que 
afetam a durabilidade são independentes) resultou em estimativas inseguras 
das propriedades referidas. 
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10.5.1.6 PINHO-LOPES ET AL. (2015) 
 

No caso de aplicações de reforço de solos a interação solo-reforço é 
essencial para uma transferência de tensões adequada do solo para os 
reforços. Para avaliar o efeito da danificação durante a instalação no 
comportamento de interfaces solo-geogrelha, Pinho-Lopes et al. (2015) 
realizaram ensaios de arranque de amostras intactas e exumadas após 
instalação em obra sob condições reais. Neste trabalho foram estudadas 
duas geogrelhas extrudidas e um geocompósito de reforço com estrutura 
tipo grelha. Para avaliar o efeito de alguns parâmetros nos resultados, tais 
como o valor nominal da resistência à tração das geogrelhas e a energia de 
compactação usada nos ensaios de danificação durante a instalação em 
obra, analisaram-se os coeficientes de interação solo-geogrelha. Os efeitos 
da instalação em obra nesses coeficientes variaram, dependendo do tipo de 
geossintético e do tipo de solo em que o geossintético foi instalado. A 
utilização de um solo com maior resistência ao corte mostrou-se mais eficaz 
na mobilização de resistência na interface solo-geogrelha, tanto para as 
amostras intactas como para as amostras exumadas após instalação em 
obra. O tipo de solo em que o geossintético foi confinado foi mais importante 
para a resposta da interface do que a tensão de confinamento aplicada 
durante os ensaios de arranque. Este trabalho permitiu ainda concluir que os 
coeficientes de redução para a danificação em obra para a resistência à 
tração das geogrelhas são muito conservativos para estimar os efeitos na 
resposta ao arranque dos geossintéticos. 
 

10.5.1.7 PINHO-LOPES ET AL. (2016) 
 

Pinho-Lopes et al. (2016) estudaram a resistência da interface solo-
geossintético após instalação em obra para movimentos de corte em plano 
inclinado e de arranque. Os geossintéticos estudados, um geotêxtil tecido e 
uma geogrelha tecida, foram exumados após instalação em obra sob 
condições reais. Os resultados indicaram que após instalação em obra houve 
acumulação de partículas finas do solo sobre a superfície dos geossintéticos 
que reduz o atrito mobilizado na superfície dos materiais. Em alguns casos a 
danificação durante a instalação induziu roturas prematuras dos provetes, 
em particular nos ensaios de arranque e na secção não confinada dos 
provetes. Estas roturas deram origem a reduções significativas do coeficiente 
de interação em arranque. As estimativas da contribuição das barras 
transversais da geogrelha para a resistência ao arranque realizadas usando 
equações da literatura foram muito otimistas. No caso do comportamento 
em corte em plano inclinado, a danificação durante a instalação induzida não 
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foi importante. As diferenças observadas nos dois tipos de resposta 
estudadas devem-se aos diferentes tipos de movimento relativo mobilizados 
em cada um dos ensaios e à deformação dos geossintéticos que ocorre 
durante os ensaios de arranque. Os coeficientes de redução para a 
danificação durante a instalação obtidos para a resistência à tração dos 
geossintéticos sobrestimam os efeitos dessa instalação no comportamento 
da interface solo-geossintético em arranque e em corte em plano inclinado. 
 

10.5.1.8 PINHO-LOPES ET AL. (2018) 
 

Frequentemente no dimensionamento de geossintéticos, e em particular para 
aplicações de reforço de solos, assume-se que a danificação durante a 
instalação em obra apenas afeta as propriedades mecânicas de curto prazo 
dos geossintéticos. Pinho-Lopes et al. (2018) estudaram dois geossintéticos 
tecidos (um geotêxtil e uma geogrelha) e avaliaram o comportamento 
mecânico em tração a curto e a longo prazo, analisando propriedades 
relevantes para o dimensionamento de reforços em geossintéticos. Para tal 
foram realizados ensaios de tração (curto prazo) e de fluência e de rotura em 
fluência (longo prazo) de amostras intactas e de amostras exumadas após 
instalação em obra em aterros experimentais utilizando dois solos e duas 
energias de compactação distintos. Este trabalho mostrou que, ao contrário 
que que é apresentado na literatura e assumido nos métodos de 
dimensionamento atuais, para o geotêxtil tecido a danificação durante a 
instalação alterou significativamente o comportamento de longo prazo do 
material, em particular a rotura à fluência. Pinho-Lopes et al. (2018) 
mostraram ainda que, após a instalação, os geossintéticos exibiram um 
potencial para rotura em fluência mais reduzido e que a fluência primária 
termina para deformações de fluência menores. A danificação durante a 
instalação e o comportamento em tração a longo prazo exibiram sinergia e a 
abordagem tradicional para o dimensionamento de reforços em 
geossintético para o geotêxtil é insegura e para a geogrelha ligeiramente 
conservativa. 
 

10.5.2 DEGRADAÇÃO 
 

10.5.2.1 CARNEIRO (2009) 
 
Carneiro (2009) estudou a resistência de diferentes geossintéticos 
(geotêxteis, geomembranas e georredes) face a vários agentes de 
degradação físicos, químicos e biológicos, tais como: substâncias ácidas e 
alcalinas, temperaturas elevadas, oxigénio, radiação UV e outros agentes 
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climatéricos e agentes do solo. Com exceção das geomembranas, foram 
estudados materiais com diferentes estabilizações químicas: diferentes 
quantidades dos aditivos Chimassorb 944 (C944) (Figura 10.4), negro de 
carbono e Tinuvin 783. 
 

 
 

Figura 10.4 – Chimassorb 944 (Carneiro, 2009) 
 
 

Os danos sofridos pelos geossintéticos nos vários ensaios de degradação 
foram avaliados pela monitorização de diversas características ou 
propriedades dos materiais, usando um, ou mais, dos seguintes métodos: (1) 
inspeção visual, (2) determinação de propriedades físicas (massa por 
unidade de área, espessura e dimensões), (3) determinação de propriedades 
mecânicas (comportamento à tração, ao rasgamento e ao punçoamento 
estático), (4) determinação de propriedades hidráulicas (permeabilidade à 
água normal ao plano), (5) microscopia eletrónica, (6) microanálise por raio 
X, (7) espectroscopia de infravermelho e (8) determinação do teor de C944 
por cromatografia líquida de alta eficiência com deteção UV.  
 

10.5.2.2 CARNEIRO ET AL. (2011) 
 

Carneiro et al. (2011) estudaram a resistência de 4 geotêxteis não-tecidos de 
PP (estabilizados com diferentes quantidades de C944 e negro de carbono) 
contra o envelhecimento climatérico. Os materiais foram expostos a ciclos 
alternados de radiação UV, spray de água e condensação num simulador 
laboratorial (QUV Weathering Tester, Q-Panel Lab Products) sob condições de 
degradação aceleradas. Os resultados obtidos por Carneiro et al. (2011) 
permitiram concluir que (1) a exposição ao envelhecimento climatérico 
provocou alterações muito significativas no comportamento mecânico dos 
geotêxteis (alterações dependentes da composição química dos materiais), 
(2) na ausência de estabilização química adequada, os geotêxteis de PP 
possuem uma baixa resistência ao envelhecimento climatérico, (3) a 
presença do aditivo C944 retardou os danos causados pelo envelhecimento 
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climatérico, (4) o aumento do teor de C944 (de 0,2% para 0,4%, percentagens 
em massa) resultou numa melhor proteção dos geotêxteis contra o 
envelhecimento climatérico e (5) a presença de negro de carbono 
(percentagem em massa de 1,08%) forneceu uma proteção adicional contra o 
envelhecimento climatérico. 
 

10.5.2.3 VALENTE ET AL. (2011) 
 

Valente et al. (2011) desenvolveram um método para a determinação de 
C944 em geotêxteis de PP por cromatografia líquida de alta eficiência com 
deteção UV. O método foi usado para a determinação do teor de C944 num 
geotêxtil exposto a radiação UV sob condições artificiais e sob condições 
naturais (exposição ao ar livre). Os resultados obtidos mostraram que o teor 
de C944 existente no geotêxtil diminuiu com o aumento da energia total da 
radiação UV incidente (exposição sob condições artificiais) e com o aumento 
do tempo de exposição ao ar livre. Desta forma, foi possível concluir que 
ocorreu um consumo e/ou perda do C944 no desempenho da sua função 
protetora contra os efeitos da radiação UV. 
 

10.5.2.4 CARNEIRO ET AL. (2014) 
 

O trabalho realizado por Carneiro et al. (2014) avaliou a existência de 
sinergismos entre alguns agentes de degradação de geotêxteis. Os autores 
submeteram um geotêxtil não-tecido de PP a vários ensaios de degradação: 
imersão em líquidos (água e soluções de ácido sulfúrico, ácido nítrico, 
hidróxido de sódio e sais de nitrato), termo-oxidação e envelhecimento 
climatérico (em laboratório sob condições de degradação artificiais). O 
geotêxtil foi (1) exposto individualmente a cada agente de degradação 
(exposição única) e (2) exposto sucessivamente a combinações de dois 
agentes de degradação (exposição múltipla). Os resultados mostraram que, 
em alguns casos, a ação combinada de dois agentes de degradação foi 
diferente (mais danosa) da soma das ações individuais de cada um dos 
agentes. Os exemplos mais relevantes de sinergismos entre os agentes de 
degradação incluíram: (1) imersão numa solução de hidróxido de sódio e 
termo-oxidação, (2) imersão numa solução de nitrato de ferro e termo-
oxidação e (3) imersão em soluções de nitrato de cádmio ou nitrato de cobre 
e envelhecimento climatérico. 
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10.5.2.5 CARNEIRO & LOPES (2017) 
 

Carneiro & Lopes (2017) avaliaram a resistência ao envelhecimento 
climatérico de 4 geotêxteis não-tecidos de PP com diferentes quantidades de 
C944 e de negro de carbono. Os geotêxteis foram expostos ao ar livre (sob 
condições de degradação naturais) por um período máximo de 36 meses. Os 
resultados obtidos permitiram concluir que (1) a exposição ao ar livre 
provocou a deterioração das propriedades mecânicas dos geotêxteis, (2) o 
comportamento dos geotêxteis foi altamente dependente da sua composição 
química (teor em C944 e em negro de carbono), (3) os geotêxteis de PP não 
estabilizados possuem uma baixa resistência ao envelhecimento climatérico, 
(4) o aumento do teor de C944 de 0,2% para 0,4% (percentagens em massa) 
deu origem a uma maior proteção contra o envelhecimento climatérico e (5) a 
presença de negro de carbono (percentagem em massa de 1,08%) forneceu 
uma proteção adicional contra os efeitos do envelhecimento climatérico. De 
um modo geral, os resultados obtidos por Carneiro & Lopes (2017) sob 
condições de degradação naturais confirmaram as conclusões obtidas por 
Carneiro et al. (2011) sob condições de degradação aceleradas. 
 

10.5.2.6 CARNEIRO ET AL. (2018a) 
 

O trabalho realizado por Carneiro et al. (2018a) avaliou a resistência de 3 
geotêxteis não-tecidos de PP (estabilizados com diferentes teores de C944 e 
de negro de carbono) contra agentes de degradação presentes em ambientes 
marinhos. Os materiais foram expostos a envelhecimento climatérico 
(exposição junto ao mar), imersos no oceano e expostos à ação das marés 
(imersos em preia-mar e emersos em baixa-mar). Estas exposições foram 
realizadas no Arquipélago dos Açores (ilhas do Pico e do Faial) e tiveram uma 
duração máxima de 36 meses. Os resultados obtidos mostraram que (1) a 
maior danificação dos geotêxteis ocorreu durante a exposição ao 
envelhecimento climatérico (as conclusões obtidas nos ensaios de 
envelhecimento climatérico foram idênticas às obtidas por Carneiro & Lopes, 
2017), (2) a imersão no oceano não provocou alterações relevantes nos 
geotêxteis e (3) as algas e resíduos acumulados nas estruturas dos 
geotêxteis durante a exposição à ação das marés protegeu-os da ação da 
radiação UV. 
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10.5.2.7 CARNEIRO ET AL. (2018b) 
 

Carneiro et al. (2018b) avaliaram a existência de interações entre alguns 
agentes de degradação presentes em ambientes marinhos. Para tal, os 
autores submeteram um geotêxtil não-tecido de PP a vários ensaios de 
degradação em laboratório: imersão em líquidos (água, água do mar e 
solução aquosa de cloreto de sódio), termo-oxidação e envelhecimento 
climatérico. Tal como em Carneiro et al. (2014), o geotêxtil foi (1) exposto de 
forma isolada a cada agente de degradação e (2) exposto sucessivamente a 
combinações de agentes de degradação. Os resultados obtidos mostraram a 
existência de interações relevantes entre os agentes de degradação (o 
cloreto de sódio acelerou o processo de termo e foto-oxidação do geotêxtil) e 
mostraram que, na existência de interações (sinergismos) entre os agentes 
de degradação, os coeficientes de redução obtidos pela metodologia 
tradicional (determinação de coeficientes de redução em separado para cada 
agente de degradação e posterior multiplicação dos mesmos) não foram 
capazes de representar corretamente (subestimando) a degradação ocorrida 
no geotêxtil (deterioração de propriedades de tração) quando exposto 
sucessivamente a esses agentes. 
 

10.5.2.8 CARNEIRO ET AL. (2019) 
 

Carneiro et al. (2019) avaliaram a resistência de um geotêxtil não-tecido de 
PP à radiação UV, tanto em laboratório (sob condições aceleradas), como ao 
ar livre (sob condições naturais). Os danos ocorridos no geotêxtil foram 
avaliados quantitativamente (monitorizando alterações no seu 
comportamento à tração e na sua massa por unidade de área e espessura) e 
qualitativamente (por microscopia eletrónica de varrimento). Os resultados 
obtidos permitiram concluir que (1) a exposição à radiação UV (em 
laboratório e ao ar livre) induziu danos relevantes nas fibras de PP (fissuras 
transversais), o que provocou a deterioração do comportamento à tração do 
geotêxtil, (2) a exposição a uma maior quantidade de radiação UV resultou 
numa maior degradação do geotêxtil, (3) a degradação das fibras de PP 
ocorreu mais rapidamente em laboratório do que ao ar livre e (4) a 
degradação observada por microscopia eletrónica de varrimento 
correlacionou-se bem com a deterioração do comportamento à tração do 
geotêxtil. 
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