SOLUÇÕES COM GEOTÊXTEIS

Solutions with Geosynthetics

A Underwater é uma empresa especializada em
MERGULHO PROFISSIONAL, DRAGAGENS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL.
Oferecemos uma ampla gama de soluções para múltiplas áreas de actuação, nos mais diversos e
adversos ambientes.
A actividade da Underwater desenvolve-se em barragens, unidades industriais, estaleiros navais,
portos e marinas, estações de tratamento de águas e de águas residuais, oceano e orla costeira,
rios, lagos, entre outros.
Encaramos todos os trabalhos, dos mais simples aos mais complexos, com o mesmo empenho e
profissionalismo.
A prestação dos nossos serviços é caracterizada pela eficácia de execução, meios tecnicamente especializados, cumprimento legal, pelos mais elevados padrões de segurança, pelo espírito partilhado de melhoria contínua.
Underwater is a company, specialized in
PROFESSIONAL DIVING, DREDGING AND INDUSTRIAL MAINTENANCE
We offer a wide range of solutions for multiple areas of intervention, and in the most variable and
adverse environments.
Underwater develops its activity in dams, industrial plants, shipyards, water and wastewater treatment plants, ocean, shoreline, rivers, lakes, among others.
Our services are characterized by effectiveness of implementation, specialized technical resources,
full compliance of regulations, the highest standards of safety and the shared spirit of continuous
improvement.

GERAMOS VALOR E SUCESSO AOS NOSSOS PARCEIROS
JUNTOS, CRESCEMOS, EVOLUÍMOS E INOVAMOS
Creating Value and Sucess to our Partners
Together, Growing, Evolving and Inovating

Nos últimos anos, os produtos GEOTÊXTEIS têm conhecido um grande aumento da sua utilização em
obras hidráulicas.
As aplicações principais incluem o controlo de erosão e estabilização de margens de rios; protecção
costeira e reconstituição dunar; o controlo de erosão de portos marítimos; a reparação e reforço de
pilares de pontes e de cais; a proteção, suporte e lastro de tubagens subaquáticas e pipelines.
A aplicação destes produtos estende-se ao armazenamento e desidratação de lamas provenientes
de estações de tratamento de águas residuais e de resíduos industriais e ao acondicionamento e
transporte de sedimentos dragados.
A Underwater é representante da empresa GEOSINTEX, líder no fabrico e instalação de produtos
geotêxteis.
In recent years, GEOSYNTHETICS have been increasingly used in hydraulic engineering works.
The main applications include erosion control and stabilization of river banks; coastal protection
and beach nourishment; erosion control in seaports; reparing and reinforcement of bridge and pier
pillares; protection, suport and ballast for underwater tubing and pipelines.
The application of geotextil products extends to storage and dewatering of sludge from the water
treatment plants or industrial sediments as well as to transport and storage of dredge materials.
Underwater is company representative of GEOSINTEX, leader in sales and installation of geosynthetics.

COFRAGEM TÊXTIL
MATTRESSES and BAGS

Colchão de dupla camada fabricado em poliéster.
As membranas superior e inferior estão concebidas para garantirem a espessura homogénea do colchão ou de forma a produzir pontos de contacto, que agem como filtros, reduzindo a pressão hidrostática.
Foi especialmente desenvolvido para trabalhos subaquáticos.
Utilização de calda de betão de qualidade e resistência adequadas.

Double-weave mattress made of two layers of high modulus polyester fabric.
The upper and lower geotextils are connected by means of spacing yarns or filter points.
It has been specially designed for underwater concrete works.
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VANTAGENS


Solução económica quando comparada com as tradicionais



Facilidade de instalação



Ajustável aos perfis de aplicação



Alta resistência durante a aplicação



Execução de “coberturas” de fundos marítimos e fluviais

ADVANTAGES


Cost-effective



Easy to install, it reduces installation times and costs compared to the tradicional
procedures, it is very strong during installation



Textile shuttering for any underwater concrete

GABIÃO FLEXÍVEL
FILTRATION UNIT

Unidade contentora flexível fabricada em poliester, que é preenchida por material rochoso resistente.
Desenvolvida para trabalhos de estabilização e controlo de erosão em rios e ambiente marítimo.

Is a container unit in polyester yarns, filled with stones, used to consolidate and control the erosion
in riverine, marine and all soil stabilization works.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES



Elevada resistência



High tear and compression resistance



Capacidade até 8 toneladas



Up to 8 tons of filling material capacity



Elevada resistência à radiação UV



Excellent UV resistance



Pode ser preenchido com diversos ti-



Can contain all types of materials: stones,
pebbles, crushed concrete

pos de material:



Tempo de vida superior a 50 anos,



Lifetime of over 50 years, also in seawater

mesmo em ambiente marítimo



Supplied together with a special metal ring

Inclui um anel de reunião para facilidade de carga

to make it easy to lift.

GABIÃO FLEXÍVEL
FILTRATION UNIT

APLICAÇÕES


CONTROLO DE EROSÃO DE PORTOS



CONTROLO DE EROSÃO E ESTABILIZAÇÃO
DE MARGENS FLUVIAIS



REPARAÇÃO E REFORÇO DE PILARES DE
PONTES E DE CAIS



PROTEÇÃO, SUPORTE E LASTRO PARA
TUBAGENS SUBAQUÁTICAS E PIPELINES

VANTAGENS


Elevada flexibilidade



Elevada adaptabilidade ao solo



Facilidade e rapidez de instalação



Estrutura em rede ecológica

APPLICATIONS


QUAYS EROSION CONTROL



PROTECTION OF RIVER AND CANAL
BANKS AND BEDS

ADVANTAGES



BRIDGE PIERS FOOT SCOUR PROTECTION



Excelent flexibility



PROTECTION AND BALLAST OF



Perfect adaptability to all soils



Flexible and easy to install



Green and eco-friendly product

UNDERWATER PIPELINES AND CABLES

GEOTUBOS
GEOTUBES

GEOTUBOS
Tubo constituído por tecido de alta tenacidade e permeável.
Disponível em várias dimensões, dependendo das exigências de projecto.
Desenvolvimento para o acondicionamento e desidratação de lamas, sedimentos dragados, areia,
betão, entre outros.

Representam UMA SOLUÇÃO INOVADORA para apoio a diversos trabalhos hidráulicos em ambiente
marítimo ou em rios e para a desidratação e encaminhamento de lamas.
PROTEÇÃO COSTEIRA
REFORÇO DO SISTEMA DUNAR
ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE DRAGADOS
DESIDRATAÇÃO DE LAMAS

GEOTUBE
Is a tubular textile structure made of cut-to-size fabrics strongly sewn together.
High permeability.
Are available in various lengths and diameters, depending on project requirements.
Is na innovative solution for hydraulic works in sea or in rivers and for waste management purposes.
COASTAL PROTECTION

DREDGE SEDIMENTS MANAGEMENT

BEACH NOURISHMENT

SLUDGE DEWATERING

GEOTUBOS
GEOTUBES

APLICAÇÕES



CONTROLO DE EROSÃO E ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS FLUVIAIS



PROTEÇÃO COSTEIRA E REFORÇO DUNAR

Os GEOTUBOS representam uma solução económica, de fácil instalação e eficiente de proteção contra a erosão e de recuperação do sistema dunar e infraestruturas existentes.
São preenchidos com qualquer tipo de inertes, in situ, representado uma solução muito versátil, de
elevada durabilidade e integrada na paisagem.

APPLICATIONS


RIVER BANK RECONSTRUCTION



COASTAL DEFENCE AND BEACH NOURISHMENT

GEOTUBE are filled with sand or dredge materials and acts as a shield against storms, waves, tides
and currents.
Installed parallel or perpendicular to the shoreline, they mitigate the energy of the breaking waves
and allow the sand transport.
Cost effective, easy to install, high durability, high versatility.

GEOTUBOS
GEOTUBES

DESIDRATAÇÃO DE LAMAS

Os GEOTUBOS representam a solução para a desidratação de lamas com elevado teor de humidade
e seu encaminhamento para destino final.


Grande redução do volume das lamas



Redução significativa do custo do transporte e do destino final das lamas



Aplicação a pequenos ou grandes volumes de lamas



Redução do espaço de armazenamento temporário das lamas



Gestão dos prazos de encaminhamento final das lamas



Fácil instalação e manutenção



Sem interrupção operacional da instalação principal



Utilização em operações temporárias:



Redução da utilização de produtos químicos



Redução do consumo de energia elétrica



Eliminação de odores



Melhoria da eficácia de tratamento dos lixiviados

ex. limpeza de reservatórios e tubagens

GEOTUBOS
GEOTUBES

SLUDGE DEWATERING

GEOTUBES are the ideal solution for sludge dewatering.


Sludge volume redution



Reduction of tranportation and disposal costs



Application to large or small volumes of sludge



Increases the efficiency of temporary storage



Management of the disposal timings



Easy to install and maintain



Without operational interruption of the plant



Application for temporary operations



Reduction of chemical additives



Reduction of energy consumption



Odor removal



Improvement of the efficiency of leachate treatment

ex. pipes and reservoir cleaning
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