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1 – DEFINIÇÃO
Definir  os  critérios  que orientem a execução, aceitação e medição da aplicação de mantas

geotêxteis  não  tecidas  em  dispositivos  de  drenagem  nas  obras  rodoviárias  sob  a  jurisdição  da

GOINFRA.

As mantas geotêxteis de poliéster não tecidas são os geossintéticos utilizados na execução dos

dispositivos de drenagem, com a finalidade de filtração, separação e proteção. 

2 – REFERÊNCIAS NORMATIVAS 
Para aplicação desta Especificação Técnica são indispensáveis os seguintes documentos:

a) Departamento Nacional  de Estradas de rodagem.  ET – DE- H00/013. Mantas Geotêxteis em

Dispositivos de Drenagem. Especificação Técnica. 6 páginas. 

b) Associação  Brasileira  de Normas Técnicas.  ABNT NBR ISO 10319/2013.  Geossintéticos  —

Ensaio de tração faixa larga. 11 páginas. 

c) American Society for Testing and Materials. ASTM D 4632/2015. Standard Test Method for Grab

Breaking Load and Elongation of Geotextiles. 5 páginas.

d) Associação  Brasileira  de Normas Técnicas.  ABNT NBR ISO 12236/2013.  Geossintéticos  —

Ensaio de puncionameno estático (punção CBR). 7 páginas.

e) American Society for Testing and Materials.  ASTM D 4491/2014.  Standard Test  Methods for

Water Permeability of Geotextiles by Permittivity. 7 páginas.

f) American Society for Testing and Materials.  ASTM D 4751/2016.  Standard Test  Methods for

Determining Apparent Opening Size of a Geotextile. 9 páginas.

3 – MATERIAIS
Os  materiais  geossintéticos,  aqui  considerados,  são  as  mantas  geotêxteis  não  tecidas  de

poliéster, e devem satisfazer ao especificado na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Propriedades de Mantas Geotêxteis Não Tecidas

PROPRIEDADE NORMA 
MANTAS GEOTÊXTEIS

A B C

Resistência à

tração faixa larga
NBR ISO 10319 ≥ 12 kN/m* ≥ 14 kN/m* ≥ 19 kN/m*

Alongamento NBR ISO 10319 ≤ 75%* ≤ 75%* ≤ 75%*

Resistência à

tração grab
ASTM D 4632 ≥ 800 N* ≥ 960 N* ≥ 1.290 N* 

Resistência ao

puncionamento cbr 
NBR 12236 ≥ 2,5 kN ≥ 3,0 kN ≥ 4,0 kN

Permeabilidade ASTM D 4491 ≥ 0,35 cm/s ≥ 0,35 cm/s ≥ 0,35 cm/s

Abertura aparente

AOS (O95)
ASTM D 4751

0,11 mm 

a 0,21 mm

0,08 mm a 

0,19 mm

0,07 mm a 

0,16 mm

* Limite admissível na direção de menor resistência

4 – EQUIPAMENTOS
Todos os materiais devem satisfazer às especificações aprovadas pela GOINFRA.

Os  equipamentos  básicos  necessários  aos  serviços  de  aplicação  das  mantas  geotêxteis

compreendem:

- caminhão de carroceria fixa com guincho;

- equipamento para desenrolar o geotêxtil – pendurais;

- ferramentas manuais, como tesouras, facas e outros materiais de corte. 

5 – EXECUÇÃO
A aplicação de mantas geotêxteis em dispositivos de drenagem, gabiões, drenos, enrocamentos,

canais e outros deve atender ao especificado em projeto, e as recomendações dos fabricantes quanto

aos cuidados necessários na aplicação do material.

As uniões longitudinais e transversais das mantas de geotêxteis devem ter sobreposição de 20

cm a 30 cm, ou conforme especificações dos fabricantes.
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Durante o desenvolvimento das obras, deve ser evitado o tráfego desnecessário de pessoal ou

equipamentos sobre a manta geotêxtil aplicada, evitando sua danificação.

6 – CONTROLE/ ACEITAÇÃO
Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde que atendam às exigências de execução

estabelecidas nesta especificação e discriminadas a seguir.

6.1 Materiais
Todo fornecimento de manta geotêxtil que chegar à obra deve vir acompanhado do certificado de

qualidade, fornecido por laboratório idôneo, que contenha os resultados dos ensaios realizados para o

lote de fabricação, conforme as seguintes especificações:

a) resistência à tração faixa larga, conforme a NBR ISO 10319/2013;

b) alongamento na ruptura, conforme a NBR ISO 10319/2013;

c) resistência à tração grab, conforme a ASTM D 4632/2015;

d) resistência ao puncionamento, pistão CBR, conforme a NBR ISO 12236/2013;

e) permeabilidade, conforme a ASTM D 4491/2014;

f) abertura aparente, conforme ASTM D 4751/2016.

A manta geotêxtil é aceita desde que o certificado qualidade fornecido pelo fabricante demonstre

o atendimento dos requisitos especificados na Tabela 1 do item 3.

6.2 Execução
Após aplicação da manta geotêxtil, deve-se verificar:

a) se o recobrimento é adequado,

b) se não existem rupturas, enrugamentos ou ondulações;

O serviço executado é aceito desde que:

a) atenda as especificações de projeto;
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b) as sobreposições estejam dentro das dimensões recomendadas;

c) não apresentem dobras, enrugamentos, rupturas ou ondulações.

7 – MANEJO AMBIENTAL
Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água, da vegetação

lindeira e à segurança viária.

O material excedente da aplicação da manta geotêxtil  deve ser transportado para local  pré-

definido em conjunto com a fiscalização, sendo vedado seu lançamento na faixa de domínio, nas áreas

lindeiras, no leito dos rios e em quaisquer outros locais onde possam causar prejuízos ambientais;

Devem ser atendidas, no que couber, as recomendações ambientais da GOINFRA, referentes

às obras e serviços de drenagem e pavimentação. 

8 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO
Os  Dispositivos  de  drenagem  pluvial  serão  medidos  e  pagos  de  acordo  com  os

PROCEDIMENTOS PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DRENAGEM DA GOINFRA.
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