
Resumo 

Durante os últimos anos, em Portugal, a selecção dos geossintéticos utilizados na cobertura, 

impermeabilização e drenagem dos aterros sanitários de RSU - resíduos sólidos urbanos, tem sido 

efectuada com base em duas propriedades físicas principais: a espessura para as geomembranas e a 

massa por unidade de área para os geotêxteis. A durabilidade destes materiais é muitas vezes 

esquecida.  

Este trabalho tem como objectivo acrescentar algum conhecimento ao já existente sobre a 

durabilidade das geomembranas em polietileno de alta densidade (PEAD) e dos geotêxteis de 

polipropileno (PP) não tecidos agulhados. Para clarificar o comportamento das geomembranas e dos 

geotêxteis sob condições adversas efectuou-se um estudo com a duração de 30 semanas. Neste 

período foi estudada a influência da temperatura, lexiviado, solução ácida, solução alcalina, solução 

de cloreto de sódio e exposição atmosférica (agentes meteorológicos) nas geomembranas e nos 

geotêxteis considerando a variação das resistências à tracção e ao punçoamento.  

A tese começa com a introdução onde se faz referência a alguns pontos que justificam a escolha do 

tema.  

No Capítulo 2 faz-se um resumo do estado de arte dos geossintéticos dando especial ênfase às 

geomembranas, geotêxteis e aos polímeros seus constituintes.  

No Capítulo 3 faz-se referência aos vários aspectos da durabilidade dos geossintéticos quer 

atendendo aos vários agentes de degradação envolvidos quer versando as fases por que passa um 

geoessintético até funcionar numa obra.  

O Capítulo 4 descreve todos os trabalhos experimentais realizados em campo e no laboratório no 

âmbito desta tese.  

Finalmente no Capítulo 5 analisa-se os resultados e conclui-se sobre os resultados do trabalho.  

Abstract 

The geosynthetics selection for liners and covers systems of portuguese USW landfills were, 

generally, during last years, based in two properties related to structure: the mass per unit area for 

geotextiles and thickness for geomembranes. Often forgotten, the durability of this environmental 

materials is studied in this work.  

The aim of this thesis is to increase and improve the knowledge on PP nonwoven geotextiles and 

HDPE geomembranes behaviour. In order to clarify how geomembranes and geotextiles behave 

under adverse conditions a study was carried out during thirty weeks in an USW landfill located in 

North of Portugal and in FEUP laboratory. The influence of temperature, leachate, acid solution, 



alkaline solution, sodium chloride solution and weathering was studied. The behaviour of the 

geosynthetics after different exposure periods was analyzed in terms of both of tensile and static 

puncture strength.  

First chapter is an introduction were the subject is justified. Chapter 2 presents a geosynthetics state 

of art with special attention for the polymers currently used in manufacturing. Chapter 3 describes 

several aspects of geosynthetics durability including degradation agents. Chapter 4 describes all field 

and laboratory experimental works performed. Finally in the Chapter 5 a results analyses and the main 

conclusions achieved are presented.  


