
Resumo 

Os Geocompósitos Bentoníticos (nos meios técnicos, também, muitas vezes conhecidos por GCL's) 

são geossintéticos constituídos por associações de bentonite e geotêxteis e/ou geomembranas que 

podem desempenhar eficazmente a função de barreira geológica, tradicionalmente exercida por 

materiais naturais, dada a característica de baixa permeabilidade que a bentonite Ihes confere.  

Pretende-se com este trabalho contribuir para a melhoria do conhecimento acerca do comportamento 

dos geocompósitos bentoníticos uma vez que, sendo materiais de fabrico e aplicação recentes (início 

da década de 90), o acentuado incremento da sua aplicação na actualidade pode não ser 

acompanhado pela necessária evolução dos conhecimentos técnico-científicos acerca do mesmo, 

com as desvantagens técnico-económicas que lhe estão associadas. Por outro lado, pretende-se 

também contribuir para a normalização a nível Europeu dos ensaios de geocompósitos bentoníticos 

porque, dada a novidade inerente a estes materiais, a normalização existente é ainda incipiente, o 

que dificulta a uniformidade no controlo das suas propriedades.  

Assim, começa-se por fazer uma descrição dos geocompósitos bentoníticos, nomeadamente, no que 

diz respeito à sua constituição, funções e propriedades. Para os diferentes tipos de geocompósitos 

bentoníticos existentes houve o cuidado de analisar o modo como a constituição e a metodologia de 

fabrico influenciam as suas propriedades e, consequentemente, o seu desempenho. De seguida, é 

abordado o tema da aplicação e colocação em obra de geocompósitos bentoníticos, onde se dá 

especial realce à danificação destes materiais durante a sua aplicação por acção de agentes físicos e 

mecânicos. Será ainda referida a normalização Europeia existente relativa aos geocompósitos 

bentoníticos e aquela que, em falta da primeira, é por norma utilizada para caracterizar o 

comportamento físico, hidráulico e mecânico daqueles materiais, nomeadamente em ensaios de 

controlo de qualidade durante a sua produção e instalação. Por último, são apresentados e 

analisados os resultados obtidos em diversos ensaios de caracterização mecânica (tracção-

extensão), punçoamento estático, descasque e corte em tracção, rasgamento, e corte em plano 

inclinado) realizados com dois geocompósitos bentoníticos agulhados, avaliando-se a influência no 

seu comportamento de factores como: o tipo de material; as características da face do material; o 

grau de saturação; entre outros. Como nota final apresentam-se as principais conclusões retiradas da 

análise experimental realizada e sugerem-se vias para futuras investigações.  

Abstract 

The Geosynthetic Clay Liners (also known as GCL‘s by the technicians) are geosynthetics composed 

by association of bentonite and geotextiles and/or geomembranes which can efficiently function as a 

geologic barrier, traditionally carried out by natural materials, because of their low permeability given 

by the bentonite.  



The aim of this work is to contribute for the improvement of the knowledge concerning the behaviour of 

the geosynthetic clay liners a time that, being materials of recent production and application (from the 

beginning of the 90’s), the high increasing of their use may not be kept up with the necessary evolution 

of the technical-scientific knowledge about the product, which leads to some technical and economical 

disadvantages. On the other hand, we also intend to contribute to the European standardization of the 

geosynthetic clay liners tests because, since these materials are recent, the existing standardization is 

still incipient causing difficulties in the uniformization of the control of their properties.  

We start making a description of the geosynthetic clay liners, namely about their constitution, functions 

and properties. To the different types of geosynthetic clay liners, we carefully analysed how the 

constitution and the manufacturing process works upon their properties and, consequently, their 

performance. Then we focus on the application of geosynthetic clay liners, where we especially 

enhance the damages of these materials during their application under the influence of physical and 

mechanical agents. It is also referred the European normalization concerning geosynthetic clay liners, 

and when it doesn't exist, the one that is commonly used to characterize the physical, hydraulic and 

mechanical behaviour of those materials, namely in quality control tests during their manufacture and 

installation. At last, the results obtained in several mechanical tests (tensile strength/elongation, static 

puncture, peel and shear tensile, trapezoidal tearing strength, and inclined plane shear) with two 

needle punched geosynthetic clay liners are presented and analysed, estimating the influence on that 

behaviour of agents, such as: the type of material; the characteristics of its faces; the water content, 

among others. Finally, the main conclusions resulting from the experimental analysis are presented 

and some avenues for further research are indicated.  


