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Grampos de fixação

Geomanta

Vista Frontal Esquemática
Escala: 1:100

Quantidades

Descrição do Material Quantidade Unid.

Dispositivo contínuo de conexão 50,00 kg

Geomanta 1.150,00 m²

Grampos de Fixação 3.750,00 unid

Planta de Localização
Esc.: 1:500

Aterro compactado com
material de boa qualidade

Solo natural

LEGENDA:

Geomanta NOTAS DE PROJETO:

1. Para execução da estrutura aqui apresentada, deverá ser realizada sondagens (SPT) próximas a 
mesma, a fim de verificar e confirmar as características dos solos e o nivel freático;

2. Para execução da estrutura aqui apresentada, deverá ser confirmada a topografia do terreno natural, 
para locação da mesma;

3. As escavações próximas à estrutura proposta não deverão comprometer a integridade da mesma;

4. Este estudo tem como finalidade a apresentação da geometria e estimativa de custos, portanto todos 
os dados hidráulicos, geotécnicos e geométricos deverão ser verificados e confirmados;

5. A cobertura vegetal dos taludes será feita com grama amendoim, para proteção contra erosões 
superficiais;

6. Para o melhor desempenho da geomanta, e consequentemente o crescimento eficaz da vegetação, 
deverá ser levado em consideração a região da obra, o clima local, e as características do solo na 
superfície do talude;

7. Deverá ser realizada limpeza da encosta onde será aplicada a geomanta, caso seja encontrado 
presença de vegetação;

8. Deverá ser prevista a regularização do talude para que a geomanta fique totalmente em contato com o 
solo ao ser fixado;

9. Os grampos L deverão ter diâmetro de 10mm com espaçamento entre as hastes de 0,20m. Seu 
comprimento deverá ser definido de forma que os mesmos fiquem ancorados em solo de boa 
resistência;

10. O espaçamento entre os grampos L deverá ser a cada 1,0m na horizontal e vertical e intercalado na 
diagonal à 45°, possibilitando uma boa aderência da geomanta na superfície do talude.Propriedades:

Resistência longitudinal à tração (Faixa larga)

Resistência transversal à tração (Faixa larga)

Alongamento (Faixa larga)

Espessura

Gramatura

ASTM D 4595

NBR ISO 10319

ASTM D 6525

ASTM D 5261 / NBR ISO 9864

Embalagem: Dimensões:Bobinas 2,00 x 50,00 m 

Proteção do solo exposto contra a instauração de processos erosivos durante o desenvolvimento da

Geocomposto antierosivo formado pela associação de uma geomanta de alta flexibilidade acoplada a

Função:

Descrição:

≥ 4,0 kN/m

Especificação 

≥ 3,0 kN/m

≥ 30%

≥ 15 mm

≥ 400 g/m²

vegetação e posteriormente reforço das raízes da vegetação desenvolvida

uma tela de poliéster de alta tenacidade, desenvolvido para o controle permanente da erosão

Detalhe da Distribuição dos 
Grampos
Sem Escala

Talude - 1:1 a 1:2 (V/H)
3,25 grampos/m²
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Geomanta

Grampo de Fixação

"L" variável de
0,60m à 1,50m *

0,
20

m

A

A

CA-50
Ø 10 mm

Corte AA

* O comprimento "L" será variável (entre 0,60m à 1,50m)
em função da resistência do solo.

Detalhe do Grampo de Fixação
Sem Escala
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