
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

 

 

 

Interfaces Solo-Geossintético em Corte em Plano Inclinado 

 

 

Paula Maria Roças Baltazar 

 

Orientador: Professora Doutora Maria de Lurdes Costa Lopes 

 

 

Dissertação apresentada à faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

para a obtenção de grau de Mestre em Vias de Comunicação 

 

 

Dezembro 2008 



                                                                                                                                           Índice Geral 

 

 

ÍNDICE GERAL 

RESUMO …………………………………………..…….………... v 

ABSTRACT ………………………………………………...…......vii 

RÉSUMÉ …………………………………………………..….........ix 

AGRADECIMENTOS …………………………………… ...……..xi 

INDÍCE DE TEXTO ……………………………………… ….….xiii 

INDÍCE DE FIGURAS …………………………………… …....xvii 

INDÍCE DE QUADROS ………………………………..………..xxi 

SIMBOLOGIA …………………………………… ...…………...xxv 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS ………………………………… ... 1 

CAPÍTULO 1 – GEOSSINTÉTICOS …………………………… 3 

CAPÍTULO 2 - INTERACÇÃO SOLO-GEOSSINTÉTICO. 

ENSAIO DE CORTE EM PLANO INCLINADO …………… . 39 

CAPÍTULO 3 - INTERACÇÃO SOLO-GEOSSINTÉTICO. 

ANÁLISE EXPERIMENTAL ATRAVÉS DE ENSAIOS DE 

CORTE EM PLANO INCLINADO ………………………… ..…63 



Índice Geral 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ………………………………….… 87 

BIBLIOGRAFIA …………………………………………………  89 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



 

RESUMO 

 

 

Em inúmeras situações de obra, os geossintéticos são aplicados em taludes. 

Salienta-se que uma das causas mais frequentes de rotura, nestes sistemas, é a falta de 

resistência nas interfaces entre os diferentes materiais que os compõem. 

Com este trabalho pretende-se contribuir para o esclarecimento dos fenómenos 

de interacção solo-geossintético em taludes utilizando, para o efeito, o equipamento de 

ensaio de corte em plano inclinado do LGS da FEUP. 

No Capítulo 1, procede-se à classificação dos geossintéticos, descrevem-se os 

materiais constituintes e os processos de fabrico bem como as suas propriedades e 

funções. É também apresentada uma súmula sobre o actual estado da normalização 

aplicável aos ensaios de geossintéticos na Europa.  

No Capítulo 2, incide-se na caracterização e descrição dos fenómenos de 

interacção entre os diferentes materiais que integram estruturas com geossintéticos, bem 

como se faz referência e procura-se quantificar a influência de vários factores nos 

referidos fenómenos de interacção. 

Por último, no Capítulo 3, para a caracterização dos fenómenos de interacção 

solo-geossintético, faz-se uma análise experimental através de ensaios de corte em plano 

inclinado, descrevem-se os materiais utilizados, a metodologia de ensaio adoptada, bem 

como a apresentação e a análise dos resultados obtidos. É analisada a influência nos 

resultados dos ensaios de alguns parâmetros, tais como, a estrutura do geossintético, o 

tipo de solo bem como da Danificação Durante a Instalação. São formuladas as 

conclusões consideradas mais pertinentes relativamente aos resultados obtidos no estudo 

experimental desenvolvido. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

Geosynthetics are used in embankments in many different situations of work. 

It is often observed that one of the most common causes of failure in these systems 

is the lack of resistance of the interfaces between different materials that compose 

them.  

This essay aims at contributing to clarify the phenomena of interaction-

geosynthetics in soil slopes by using, for this purpose, the equipment-testing cut in 

an inclined plane of the LGS of FEUP.  

In Chapter 1, geosynthetics are classified and the material composition and 

manufacturing processes as well as their properties and functions are described. It is 

also given an overview on the current state of standards applicable to tests of 

geosynthetics in Europe.  

Chapter 2 focuses on the characterization and description of the phenomena 

of interaction between different materials incorporating structures with 

geosynthetics and it refers to and seeks to quantify the influence of several factors in 

these phenomena of interaction.  

Finally, in Chapter 3, in order to characterize the phenomena of 

geosynthetics-soil interaction, an analysis by means of experimental tests of cut in 

an inclined plane is made. The materials used as well as the methodology adopted 

for testing and the presentation and analysis of results are described. The influence 

of the test results of some parameters, such as the structure of geosynthetics, the soil 

type and the damage caused during installation, are analyzed. The conclusions 

concerning results obtained with the experimental research developed and deemed 

as more relevant are presented. 

 



 

RÉSUMÉ 

 

 

 

Dans de nombreuses situations de travail, les géosynthétiques sont utilisés dans 

les remblais. Il est à noter que l'une des causes les plus fréquentes de l'échec de ces 

systèmes est le manque de résistance à l'interface entre les différents matériaux qui les 

composent. 

Ce travail vise à contribuer à la clarification des phénomènes d'interaction sol-

géosynthétique dans les remblais en utilisant, à cet effet, l'équipement de test coupé en 

plan incliné de la LGS FEUP. 

Au chapitre 1, on fait  la classification des géosynthétiques, on décrit les 

matériaux qui les composent, les procédés de fabrication ainsi que leurs propriétés et 

leurs fonctions. Il est également donné un aperçu sur l'état actuel des normes applicables 

aux tests de géosynthétiques en Europe. 

Dans le chapitre 2, on se concentre sur la caractérisation et la description des 

phénomènes d'interaction entre les différents matériaux qui incorporent des structures 

avec des géosynthétiques ainsi qu’on fait référence et on cherche à quantifier l'influence 

de plusieurs facteurs dans ces phénomènes d'interaction. 

Finalement, au chapitre 3, pour la caractérisation des phénomènes d'interaction 

sol-géosynthétiques, on fait des essais de coupe en plan incliné, on décrit les matériaux 

utilisés, la méthodologie adoptée pour les essais ainsi que la présentation et l'analyse des 

résultats obtenus. On analyse aussi l'influence des résultats des tests de certains 

paramètres, tels que la structure des géosynthétiques, le type de sol ainsi que le 

dommage lors de l'installation. Ensuite, on formule les conclusions considérées les plus 

pertinentes pour les résultats obtenus dans l’étude expérimentale développée. 
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θ – transmissividade; 

κπ – condutividade hidráulica no plano do geossintético numa determinada direcção;  

τ – espessura do geossintético; 

T  – A resistência ao corte da interface solo-geossintético;   

f  – coeficiente de resistência da interface; 

φ’ – ângulo de atrito do solo em termos de tensões efectivas; 

σ’n  – tensão normal efectiva actuante na interface; 

W –  largura do geossintético; 

L – comprimento do geossintético; 

δ – ângulo de atrito na interface solo-geossintético; 

fcd – coeficiente de resistência da interface de corte directo; 

fa – coeficiente de resistência da interface de arranque; 

S – distância entre barras transversais da geogrelha; 

B – espessura das barras transversais da geogrelha; 
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σ’p – tensão passiva mobilizada em termos de tensões efectivas; 

B/D50 – razão entre a espessura das barras transversais das grelhas e a dimensão média 
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(σ’p / σ’n)∞ – resistência passiva mobilizada quando a influência das dimensões dos 
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F2 – factor de forma; 
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γmin–  peso volúmico mínimo; 

γmax – peso volúmico máximo; 

D10 – diâmetro efectivo do solo (correspondente a 10% de passados); 
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D30 – diâmetro efectivo do solo (correspondente a 30% de passados); 

D50 – diâmetro efectivo do solo (correspondente a 50% de passados); 

D60 – diâmetro efectivo do solo (correspondente a 60% de passados); 

Dmáx – diâmetro efectivo máximo do solo; 

Dmin – diâmetro efectivo mínimo do solo; 

φsg – o ângulo de atrito da interface solo-geossintético; 

σn – tensão normal quando a inclinação da base é igual a β; 

Fv– força vertical que actua na interface solo-geossintético, em N; 

A – área de contacto solo-geossintético, em m2; 

β –  ângulo de deslizamento da caixa superior; 

τ –  tensão de corte ao longo da superfície de deslizamento; 

f (β) – força necessária para impedir o movimento da caixa superior vazia quando a base 

está inclinada de β, aplicada na direcção da superfície  de deslizamento. 

 

 
 



Considerações Iniciais 

 

Apesar de os geossintéticos serem materiais recentes, tiveram um rápido 

desenvolvimento. Os motivos inerentes a este sucesso prendem-se com o aparecimento 

de um vasto leque de produtos que demonstraram constituir boas soluções para uma 

diversidade de situações difíceis, revelando-se, quando comparados com outras soluções 

mais tradicionais, como materiais com qualidade de fabrico e simplicidade de aplicação 

permitindo simultaneamente reduzir prazos e custos. Os geossintéticos permitem a 

utilização de solos que tradicionalmente não seriam considerados adequados, quer como 

materiais de aterro, quer como materiais de fundação de estruturas diversas, para além 

de permitirem construir estruturas com reduzidos impactos visuais na paisagem.  

A estabilidade global, de aterros reforçados com os geossintéticos, de sistemas 

de impermeabilização de aterros de resíduos ou de controlo de erosão superficial de 

taludes, é baseada na resistência friccional mobilizada nas interfaces entre os diferentes 

materiais que os compõem. Nestas estruturas, os diferentes geossintéticos e o solo 

interagem entre si, transferindo tensões através do atrito mobilizado nas interfaces.  

Em situações como as de aterros reforçados com geossintéticos, as tensões de 

tracção não suportadas pelo solo são transferidas para os geossintéticos através das 

forças de atrito que se mobilizam na interface solo-geossintético. No caso de sistemas de 

controlo de erosão superficial de taludes, a resistência ao corte das interfaces solo- 

-geossintético ou das interfaces entre dois geossintéticos diferentes, baseada no atrito 

que nestas se desenvolve, torna possível que não haja deslizamentos ao longo das 

superfícies de contacto entre os diferentes materiais. 

Actualmente, os geossintéticos são materiais correntemente utilizados em 

inúmeras situações de obra, nomeadamente em taludes. Contudo, uma das causas mais 

frequentes de rotura, nestes sistemas, é a falta de resistência nas interfaces entre os 

diferentes materiais que os compõem.  
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O ensaio de corte em plano inclinado é particularmente adequado à 

caracterização dos fenómenos de interacção solo-geossintético em taludes.  

O presente trabalho terá como objectivo contribuir para o esclarecimento dos 

fenómenos de interacção solo-geossintético utilizando, para o efeito, o equipamento de 

ensaio de corte em plano inclinado do LGS da FEUP. O equipamento foi desenvolvido 

de acordo com a norma NP EN ISO 12957-2 (Geossintéticos – Determinação das 

características de atrito – Parte 2: Ensaio em plano inclinado). 

Neste trabalho, para a caracterização dos fenómenos de interacção solo- 

-geossintético, faz-se uma análise experimental através de ensaios de corte em plano 

inclinado, bem como a apresentação e a análise dos resultados obtidos. Foi analisada a 

influência nos resultados dos ensaios de alguns parâmetros, tais como, a estrutura do 

geossintético, o tipo de solo bem como da Danificação Durante a Instalação. Os 

resultados foram comparados com outros trabalhos publicados neste âmbito. 

 



 

CAPÍTULO 1 

 

GEOSSINTÉTICOS 

 

 

 

1.1- INTRODUÇÃO 

Os geossintéticos, apesar de serem materiais relativamente novos, têm tido um 

franco desenvolvimento. De facto, hoje em dia, os geossintéticos são materiais 

correntemente utilizados em Engenharia Civil. A grande versatilidade destes produtos, 

associada ao desenvolvimento tecnológico ocorrido nas últimas décadas, torna-os 

presentes e indispensáveis em praticamente todas as obras de engenharia civil da 

actualidade, permitindo reduzir custos e prazos, facilitar os procedimentos e melhorar a 

credibilidade. As propriedades inerentes a estes materiais tornam-nos também grandes 

aliados dos técnicos na solução ou na prevenção de problemas ambientais. 

Por outro lado, o desenvolvimento de produtos de elevada rigidez ou com 

propriedades específicas, permite resolver problemas considerados de difícil solução, 

seja pelos altos custos de uma proposta convencional ou pela amplitude das solicitações 

ou das restrições impostas. 

Os geossintéticos surgiram na década de 50 do século XX, após o aparecimento 

dos polímeros sintéticos na década de 40. Inicialmente, os geossintéticos eram 

sobretudo geotêxteis tecidos e resultaram de conversões da indústria têxtil na Holanda. 

Posteriormente, na década de 60, surgem os geotêxteis não tecidos termicamente 

ligados. 

Todavia, o grande incremento no estabelecimento dos geossintéticos como 

material de construção dá-se a partir da década de 70, quando aparecem os geotêxteis 
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não tecidos agulhados. O sucesso destes materiais ficou a dever-se não só ao seu baixo 

custo e da sua aplicação em obra, mas também ao conjunto de funções que os geotêxteis 

podem exercer, nomeadamente, em substituição de materiais naturais. 

O sucesso da aplicação dos geotêxteis esteve na origem de um grande e célere 

desenvolvimento da indústria de produção de geossintéticos, surgindo, a partir da 

década de 80, uma vasta gama de produtos com estruturas distintas, onde se incluem, 

entre outros, as geogrelhas, as georredes, as geomembranas, os geocompósitos, etc. 

J.P. Giroud apresenta, em 1977, as expressões geotêxteis e geomembranas. Em 

1983, J.E. Fluet Jr. introduziu o termo “geossintético” para designar 

indiferenciadamente todos os novos produtos com aplicação em obras de carácter 

geotécnico. Esta designação pode não ser completamente adequada, dado que, alguns 

dos produtos utilizados não têm origem sintética. Por esse motivo, a expressão 

“geossintéticos” foi substituída pela designação “geotêxteis, geomembranas e produtos 

afins”. Estas expressões foram utilizadas até 1994, quando, no 4º Congresso 

Internacional de Geotêxteis, Geomembranas e Produtos Afins, em Singapura, a 

Sociedade Internacional de Geotêxteis e Produtos Afins consagrou universalmente a 

expressão geossintético ao adoptar a designação de Sociedade Internacional de 

Geossintéticos.  

A partir desse momento, foi internacionalmente aceite a utilização do termo 

“geossintético” para designar materiais fabricados, quer com produtos sintéticos, quer 

não sintéticos. 

 

 

Durante os últimos 20 anos do século XX, de acordo com Rankilor (2000), a 

utilização dos geossintéticos, em termos geográficos, disseminou-se muito por todo o 

mundo e, em termos de área, aumentou de forma quase exponencial. De acordo ainda 

com o autor supracitado, espera-se que a utilização dos geossintéticos continue a crescer 

durante este século XXI. 

No que concerne a Portugal, os geossintéticos começaram a ser aplicados 

regularmente desde 1980, principalmente, em obras hidráulicas e viárias. Todavia, é a 
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partir de meados da década de 90, associado à construção da rede nacional de aterros de 

resíduos urbanos, que é dado, o grande impulso, quer na aplicação, quer na procura 

incessante de conhecimentos acerca dos geossintéticos. 

Em Portugal, o crescente interesse sobre estes materiais conduziu à criação, em 

1999, do Organismo de Normalização Sectorial Português dos ensaios de geossintéticos 

e, em 2002, à criação da IGS – Portugal (Capítulo Português da Sociedade Internacional 

de Geossintéticos. 

Como se depreende, os geossintéticos são materiais recentes, porém, tiveram um 

rápido desenvolvimento. As principais razões subjacentes a este sucesso devem-se ao 

aparecimento de uma vasta gama de produtos que vieram constituir boas soluções para 

uma variedade de situações difíceis, apresentando-se, quando comparados com outras 

soluções mais tradicionais, como materiais com qualidade de fabrico, rapidez e 

simplicidade de aplicação e baixo custo. Entre as grandes vantagens na utilização de 

geossintéticos podem ainda referir-se os reduzidos impactos ambientais porque 

permitem, por um lado, a utilização de solos que tradicionalmente não seriam 

considerados adequados, quer como materiais de aterro, quer como materiais de 

fundação de estruturas diversas; por outro lado, porque permitem construir estruturas 

com reduzidos impactos visuais na paisagem. Por estas razões, os geossintéticos são 

materiais que reconhecidamente têm vindo a ter grande aplicação, fundamentalmente, 

nas áreas da Engenharia Geotécnica, Engenharia de Transportes, Engenharia Ambiental 

e Engenharia Hidráulica.   

 

1.2 - CLASSIFICAÇÃO DOS GEOSSINTÉTICOS 

 
Os geossintéticos são, na maior parte dos casos, elementos obtidos a partir de 

polímeros sintéticos que se colocam à superfície ou no interior de obras de terra com 

vista a melhorar o seu desempenho, podendo exercer, basicamente, funções de 

drenagem, filtragem, separação, protecção, reforço, controlo de erosão superficial e 

barreira de fluídos. 
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Embora as propriedades dos geossintéticos sejam muito influenciadas pelo(s) 

tipo(s) de polímeros que os constituem, a classificação destes materiais assenta, 

essencialmente, nas diferenças estruturais que decorrem dos diversos processos de 

fabrico, sendo que, numa primeira aproximação, podem ser divididos em permeáveis e 

impermeáveis (Figura 1.1). Os geotêxteis (Figura 1.2) e os produtos relacionados, 

dentro dos quais se destacam as geogrelhas (Figura 1.3), as georredes, as geomalhas, os 

geotapetes e as geocélulas (Figura 1.5) constituem o grupo dos geossintéticos 

permeáveis. O grupo dos geossintéticos impermeáveis é constituído pelas barreiras 

geossintéticas – poliméricas (geomembranas (Figura 1.4)) e argilosas (geocompósitos 

bentoníticos (Figura 1.6)). 

 

 

 POLÍMEROS

PRODUTOS IMPERMEÁVEIS PRODUTOS PERMEÁVEIS

GEOMEMBRANAS
GCL

GEOTÊXTEIS
PRODUTOS 

RELACIONADOS
GEOCOMPÓSITOS

Bidimensionais

Tecidos Tricotados Não tecidos

Ligação 
química

Ligação 
térmica

Ligação 
mecânica

Unidimensionais Bidimensionais Tridimensionais

Termos-
soldados

Agulhados
Monofilamentos
Multifilamentos

Tiras

Malha 
aberta

Malha 
fechada

Tapetes
Alveolares
Geocélulas

Tiras

-Geotêxtil
+

- Produtos relacionados-
geotêxtil

+
- Produtos relacionados

+
- Geomembranas –
geomembranas

-+
-Geogrelhas-geotêxtil ou 
produtos relacionados

+
- Geogrelhas

POLÍMEROS

PRODUTOS IMPERMEÁVEIS PRODUTOS PERMEÁVEIS

GEOMEMBRANAS
GCL

GEOTÊXTEIS
PRODUTOS 

RELACIONADOS
GEOCOMPÓSITOS

Bidimensionais

Tecidos Tricotados Não tecidos

Ligação 
química

Ligação 
térmica

Ligação 
mecânica

Unidimensionais Bidimensionais Tridimensionais

Termos-
soldados

Agulhados
Monofilamentos
Multifilamentos

Tiras

Malha 
aberta

Malha 
fechada

Tapetes
Alveolares
Geocélulas

Tiras

-Geotêxtil
+

- Produtos relacionados-
geotêxtil

+
- Produtos relacionados

+
- Geomembranas –
geomembranas

-+
-Geogrelhas-geotêxtil ou 
produtos relacionados

+
- Geogrelhas

 

Figura 1.1 – Classificação dos geossintéticos de acordo com a sua estrutura (adaptado de 

Pinho-Lopes, 2005) 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 

Figura 1.2 – Exemplos de geotêxteis: a) geotêxtil tecido com tira e monofilamento; b) 

geotêxtil tecido com multifilamento e monofilamento; c) geotêxtil não tecido 

mecanicamente ligado (agulhado); d) geotêxtil não tecido termicamente ligado. (Lopes, 

1998). 

 

 
b) 

 

 
c) 

 

 
a) 

 
d) 

 
e) 

 
Figura 1.3 – Exemplos de geogrelhas: a) geogrelha uniaxial de uniões integrais; b) 

geogrelha biaxial de uniões integrais; c) geogrelha de uniões tecidas; d) geogrelha de uniões 

fundidas; e) geogrelha com uniões efectuadas por laser. (Lopes, 1998). 
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a) b) 

 
c) 

 

Figura 1.4 – Exemplos de geomembranas: a) geomembrana lisa; b) e c) geomembrana 

rugosa (pitonada). 

 

 

 
a) 

 

 
b) 

 

 
c)  

d) 

 

Figura 1.5 – Exemplos de geossintéticos: a) geocélulas; b) georredes; c) geomalhas; d) 

geotapetes. 
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a) 

 
b) 

Figura 1.6 – Exemplos de geocompósitos: a) geocompósito de drenagem; b) geocompósito 

bentonítico. 

 

 

1.3 - MATERIAIS CONSTITUINTES 

 
As matérias-primas utilizadas na indústria têxtil dividem-se em dois grandes 

grupos: naturais e químicas. Enquanto as matérias-primas naturais podem ter origem 

vegetal (juta, algodão, linho e cânhamo), animal (lã e seda) e mineral as matérias-primas 

químicas dividem-se em orgânicas (polímeros naturais transformados e polímeros 

sintéticos) e inorgânicas (minerais e metais). 

As fibras naturais, dado o seu carácter biodegradável e por não possuírem 

propriedades adequadas a um grande número de aplicações, raramente são usadas. 

Assim, os materiais mais utilizados no fabrico de geossintéticos são vulgarmente 

designados por plásticos, mais concretamente por termoplásticos. Estes são materiais 

orgânicos sintéticos obtidos a partir do petróleo e que, ao contrário dos outros plásticos, 

têm a propriedade de amolecer e endurecer por acção do calor e do frio, 

respectivamente. 

No que diz respeito à sua composição química, os termoplásticos são compostos 

poliméricos cujo monómero base é uma molécula constituída por átomos de carbono e 

hidrogénio. A polimerização é o processo através do qual os monómeros se juntam, por 
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vários mecanismos químicos, formando longas cadeias moleculares e dando origem aos 

polímeros. Durante este processo, para além dos monómeros, podem ainda estar 

presentes aditivos que permitem obter polímeros com propriedades distintas. 

O peso molecular de um polímero define-se como o produto entre o peso 

molecular do monómero base e o grau de polimerização (número de vezes que esse 

monómero se repete na cadeia molecular). O comportamento de um polímero é muito 

dependente não só do peso molecular médio como também da sua distribuição 

estatística. Assim sendo, o aumento do peso molecular médio resulta num aumento da 

elongação e da resistência à tracção, ao impacto, à fendilhação e ao calor, enquanto 

conduz à diminuição da fluência e da trabalhabilidade do material. Por outro lado, ao 

apertar a distribuição estatística do peso molecular contribui-se para o aumento da 

resistência ao impacto e para a diminuição da resistência à fluência, da trabalhabilidade 

e das propriedades hidráulicas (Koerner, 1999). 

A cristalinidade é outra propriedade determinante no comportamento dos 

polímeros. Quanto à cristalinidade, os polímeros podem ser classificados em amorfos e 

semicristalinos (não pode haver polímeros completamente cristalinos). O aumento da 

cristalinidade de um polímero leva ao aumento da rigidez, da resistência química, ao 

calor e à tracção e à diminuição da permeabilidade, da deformação na rotura, da 

flexibilidade e da resistência ao impacto e à fendilhação.  

No fabrico de geossintéticos, particularmente de geotêxteis, podem ser usados 

diversos tipos de polímeros, mas os mais comuns são: os poliésteres (PET), as 

poliamidas (PA), os polipropilenos (PP) e os polietilenos (PE). Estes dois últimos 

pertencem ao grupo das poliolefinas e são, a par dos poliésteres, os de uso mais 

corrente. 

A gama de polímeros utilizados no fabrico de geomembranas é mais larga dadas 

as maiores exigências feitas a estes materiais, quer em termos de resistência ao ataque 

ambiental, quer em termos de custos. No fabrico de geomembranas, para além dos 

termoplásticos, podem ser usados termoendurecidos ou combinações de ambos. 

Nos Quadros 1.1, 1.2 e 1.3 indicam-se os tipos de polímeros mais correntemente 

utilizados no fabrico de geomembranas. 
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Quadro 1.1 – Termoplásticos (Lopes, 1998). 

Polietileno clorado (CPE) 

Polietileno clorossulfunado (CSPE ou Hypalon) 

Poliolefina elastecida (ELPO) 

Liga interpolímera de etileno (EIA ou XR5) 

Poliamida como reforço (PA) 

Poliéster como reforço (PET ou PES) 

Polietileno (PE) 

Polietileno de muito baixa densidade (PEMBD) 

Polietileno de baixa densidade (PEBD) 

Polietileno de baixa densidade linear (PEBDL) 

Polietileno de média densidade (PEMD) 

Polietileno de alta densidade (PEAD) 

Cloreto de polivinilo (PVC) 

 

 

Quadro 1.2 – Termoendurecidos (Lopes, 1998). 

Monómero de etileno propileno dieno (EPDM) 

Terpolímero de etileno propileno (EPT) 

Acetato de etileno de vinilo (EVA) 

Borracha Epicloridrina 

Isobutileno-isopreno (IIR ou Butil) 

Policloropreno (Neopreno) 

 

 

Quadro 1.3 – Combinações de termoplásticos e termoendurecidos mais comuns (Lopes, 

1998). 

Polietileno clorado (CPE) 

Polietileno clorossulfunado (CSPE ou Hypalon) 

Polietileno – Monómero de etileno propileno dieno (EPDM) 

Cloreto de polivinilo (PVC) – Acetato de etil vinilo 

Cloreto de polivinilo (PVC) – Borracha de nitrilo 
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A melhoria das propriedades de um termoplástico pode ser conseguida por 

introdução de diversos aditivos durante o seu processo de fabrico. Os aditivos mais 

vulgarmente utilizados para melhorar a resistência à degradação dos termoplásticos são 

os estabilizantes térmicos, os anti-UV e os anti-oxidantes. A natureza dos estabilizantes 

depende do tipo de polímero base. 

No Quadro 1.4 estabelece-se uma comparação entre as propriedades dos 

polímeros base mais utilizados no fabrico de geossintéticos. Pretende-se desta forma 

ilustrar, de forma resumida, a forma como o tipo de polímero base utilizado influencia o 

comportamento do geossintético. 

Quadro 1.4 – Propriedades dos polímeros base. Comparação (adaptado de Ladeira, 1995) 

Propriedades dos polímeros base 

Polímeros Poliéster Poliamida Polipropileno Polietileno 

Resistência 3 2 1 1 

Módulo de Elasticidade 3 2 1 1 

Deformação na rotura 2 2 3 3 

Fluência 1 2 3 3 

Densidade relativa 3 2 1 1 

Custo 3 2 1 1 

  Estabilizado 3 2 3 3 Radiações UV 
  Não 3 2 2 1 

Bases 1 3 3 3 

Micro-organismos 2 2 2 3 

Óleos 2 2 1 1 

Resistência a 

Detergentes 3 3 3 3 

3 – Elevado; 2 – Médio; 1 – Baixo 
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1.4 - PROCESSOS DE FABRICO 

 

 

1.4.1 – Introdução 

 

Os processos de fabrico dos geossintéticos são muito variados e, reflectindo esse 

facto, são determinantes para a definição da sua estrutura e, consequentemente, das suas 

propriedades. O fabrico dos geossintéticos, em geral, compreende três passos: 

1 – produção do polímero com os seus vários aditivos; 

2 – produção dos componentes; 

3 – conversão dos componentes no geossintético. 

 

 

1.4.2 – Componentes dos Geossintéticos 

 

Como foi referido anteriormente, a primeira fase do fabrico passa pela produção 

do polímero constituinte. Finda a produção do polímero, mediante processos químicos 

com inclusão de aditivos, o material resultante é fornecido ao fabricante sob a forma 

granular ou esférica. 

Os componentes dos geossintéticos, obtidos por extrusão ou fiação líquida do 

polímero, podem ter formas muito variadas. As mais comuns são: 

a) filamento contínuo circular, com diâmetro médio de uma fracção de milímetros e 

comprimento indefinido; 

b) tira plana contínua com vários milímetros de largura, uma fracção de milímetros de 

espessura e comprimento indefinido; 

c) folha ou película, podendo ter vários metros de largura e espessura variando entre 

uma fracção de milímetro (película) e vários milímetros (folha). 
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Estes componentes básicos podem ainda ser sujeitos a fases intermédias de 

fabrico, dando origem a formas mais complexas. Na realidade, o filamento contínuo 

pode ser torcido (obtendo-se um fio), alinhado paralelamente (multifilamento) ou 

cortado em pequenos troços, em geral com 50mm de comprimento (fibras cortadas). De 

forma análoga, as tiras podem ser usadas isoladamente ou torcidas, formando fios de 

tiras.  

Na Figura 1.7 é feita uma representação esquemática dos componentes básicos 

mais comuns dos geossintéticos. 

 
 

 

Figura 1.7 – Componentes básicos dos geossintéticos (Adaptado de Koerner, 1999 e Lopes, 

1998). 

 

Nos processos de extrusão ou fiação líquida, o polímero é introduzido num 

recipiente, juntamente com os aditivos, ficando sujeito a pressão e temperatura 

controladas. A finalidade deste procedimento é provocar a fusão dos constituintes 

sólidos, assim como a sua mistura e expulsão do oxigénio. Posteriormente, a massa 

líquida é forçada a atravessar um sistema de bombas rotativas, que controla a quantidade 

de polímero em passagem, expelindo-o através de uma placa perfurada. As fibras ou 

filamentos são arrefecidos ao ar ou em água.  
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A produção de tiras e películas é semelhante. Neste caso, o polímero é forçado a 

sair através de fendas. As tiras (ou fitas) podem ser obtidas directamente ou por corte de 

películas. Após os procedimentos descritos, as tiras e os filamentos são sujeitos a 

estiramento (Figura 1.8) e solidificação, sendo necessários dois ou mais tratamentos por 

aquecimento. Estes destinam-se a melhorar as propriedades do material (por exemplo, a 

resistência à tracção, o módulo de rigidez, a deformação na rotura, a fluência, etc.). A 

cadeia molecular é progressivamente orientada na direcção de estiramento, resultando 

uma estrutura final mais cristalina. 

 

 

Figura 1.8 – Estiramento dos componentes básicos dos geossintéticos (Lopes, 1998). 

 

A combinação dos componentes básicos dos geossintéticos conduz à estrutura 

final destes. São estes vários tipos de combinação que se referem seguidamente para os 

geotêxteis e geomembranas, uma vez que são estes geossintéticos que irão ser utilizados 

na parte experimental deste trabalho. 

 

 

 

1.4.3 – Geotêxteis Tecidos e Não Tecidos  

 
Os geotêxteis tecidos são compostos por dois conjuntos, habitualmente 

perpendiculares, de componentes paralelos entrelaçados, formando uma estrutura 

planar, com poucos milímetros de espessura e uma distribuição de poros relativamente 

regular (Figuras 1.2 a) e 1.2 b)). Os geotêxteis deste tipo são fabricados segundo os 
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princípios de tecelagem tradicionais, embora recorrendo a teares cada vez mais versáteis 

e sofisticados (Figura 1.9). Os componentes básicos tradicionalmente utilizados no 

fabrico de geotêxteis tecidos são o monofilamento, o multifilamento, ou uma 

combinação dos dois. No entanto, ultimamente, tem-se tornado comum o fabrico destes 

materiais com tiras. A espessura dos geotêxteis tecidos fabricados a partir de mono e 

multifilamentos varia entre 1mm e 2mm. Nos geotêxteis tecidos obtidos a partir de tiras, 

a espessura é habitualmente inferior a 0,5mm.  

Por sua vez, os geotêxteis não tecidos são fabricados dispondo os componentes 

aleatoriamente numa trama solta, ligeiramente mais espessa do que o produto final. Os 

componentes são posteriormente ligados, obtendo-se uma estrutura planar com uma 

distribuição aleatória de poros (Figuras 1.2 c) e 1.2 d)). Os processos de ligação entre os 

componentes mais usuais são mecânicos, térmicos ou químicos. 

A ligação mecânica é conseguida fazendo passar a trama solta sob milhares de 

agulhas (Figura 1.10) que penetram completamente na trama, arrastando consigo alguns 

dos filamentos e entrelaçando-os uns nos outros. Obtêm-se então os geotêxteis não 

tecidos agulhados, cuja espessura varia entre 0,5mm e 5mm. 

A ligação térmica é conseguida por aquecimento. A fusão parcial dos 

componentes, constituídos por mais do que um tipo de polímero com pontos de fusão 

diferentes, permite a sua ligação nos pontos de contacto, obtendo-se assim os chamados 

geotêxteis não tecidos termoligados, cuja espessura varia entre 0,5mm e 1mm (Lopes, 

1998).  

A ligação química é conseguida através da pulverização ou impregnação da 

trama com um ligante químico, como por exemplo uma resina sintética. Posteriormente, 

na maior parte dos casos, é necessária uma secagem com ar forçado para restabelecer a 

porosidade do geotêxtil. Neste caso, os produtos obtidos designam-se por geotêxteis não 

tecidos quimicamente ligados e a sua espessura varia entre 0,5mm e 3mm. Muitas vezes, 

a ligação química segue-se ao processo de agulhagem com vista ao melhoramento da 

ligação entre os componentes. 
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Figura 1.9 – Processo de fabrico de geotêxteis tecidos (adaptado de Koerner, 1999). 

 

a) 

 
 

b) 

Figura 1.10 – Ligação mecânica por agulhagem de geotêxteis não tecidos: a) esquema geral; 

b) pormenor das agulhas utilizadas (adaptado de Koerner, 1999). 

 
 

 

1.4.4 – Geomembranas 

 

As geomembranas, actualmente também conhecidas por barreiras geossintéticas 

poliméricas, podem ser fabricadas, após a mistura do componente básico com os 

aditivos, pelos processos de extrusão, calandragem ou espalhamento superficial. 
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O processo de extrusão conduz ao fabrico das geomembranas mais simples, isto 

é, de uma só camada e não reforçadas.  

Este tipo de geomembranas pode ser aplicado sem sujeição a qualquer outra 

operação adicional. Contudo, muitas vezes, o material é introduzido num sistema de 

cilindros de rotação contrária (Figura 1.11) a fim de uniformizar a superfície e aumentar 

as propriedades mecânicas da geomembrana (Lopes, 1998). 

 
 

Figura 1.11 – Sistema de cilindros de rotação contrária – calandragem. 

A calandragem, isto é, a passagem do material por cilindros aquecidos de 

rotação contrária, é o processo mais utilizado no fabrico de geomembranas (Shukla, 

2002). Este processo, relativamente mais complicado do que o de extrusão, vem, muitas 

vezes, na sequência do mesmo. O fabrico de geomembranas de multicamadas pode ser 

levado a cabo laminando várias camadas em conjunto. 

As geomembranas deste tipo podem ser reforçadas ou não reforçadas. No que se 

refere as geomembranas reforçadas inclui-se, entre as camadas de geomembrana, um 

geotêxtil, vulgarmente em poliéster ou em poliamida, devendo a adesão entre os 

diferentes materiais ser efectiva (Figura 1.12). A inclusão do geotêxtil aumenta as 

propriedades mecânicas do material compósito, não reforçando contudo o solo sobre o 

qual a geomembrana está colocada. 
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Figura 1.12 – Processo de fabrico de geomembrnas multicamadas (Ingold, 1996). 
 

 

O processo de espalhamento superficial é o mais recente. Usualmente recorre-se 

a um geotêxtil não tecido agulhado como base sobre o qual se verte e se espalha, até à 

espessura pretendida, o polímero em fusão. Geralmente, a adesão entre camadas é boa 

(Lopes, 1998). 

Muitas vezes, em fábrica, as geomembranas são ligadas até que atinjam a maior 

superfície possível, desde que manejável. Posteriormente, estas são enroladas em tubos  

e enviadas para o local da obra, onde são executadas as ligações adicionais durante a 

instalação. Em Portugal, é corrente receber as geomembranas enroladas em tubos e 

efectuar todos os cortes e ligações durante a instalação (Lopes, 1998). 

É de salientar que as geomembranas reforçadas, uma vez que combinam dois 

tipos de geossintéticos (a geomembrana propriamente dita e o geotêxtil) podem ser 

consideradas geocompósitos.  

É possível distinguir ainda dois tipos de geomembranas, a saber: lisas e rugosas 

(Figura 1.4). As primeiras, como o próprio nome sugere, possuem uma superfície lisa, 

sem rugosidades, enquanto as segundas, geomembranas rugosas, possuem asperezas, 
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que conduzem a um aumento do atrito na interface com outros materiais, em relação às 

geomembranas lisas.  

 

1. 5 - PROPRIEDADES DOS GEOSSINTÉTICOS 

 

1. 5.1 - Introdução 

 

Para poder desempenhar eficazmente a função para a qual foi escolhido, um 

geossintético deve apresentar um conjunto adequado de propriedades físicas, mecânicas 

e hidráulicas. A definição desse conjunto de propriedades deve considerar 

principalmente a funcionalidade do geossintético ao longo do período de vida útil da 

obra, não esquecendo, contudo, as acções a que irá estar sujeito durante as operações de 

manuseamento, armazenagem e colocação em obra.  

Dado que o campo de aplicação dos geossintéticos é muito amplo e que a sua 

utilização como alternativa aos materiais tradicionais tem aumentado muito 

rapidamente, a escolha dos métodos de ensaio para os caracterizar ou para simular o seu 

comportamento é, por vezes, difícil. 

A necessidade de controlo das propriedades dos geossintéticos levou a que 

muitos países e alguns organismos internacionais desenvolvessem normas de ensaio 

próprias para estes materiais. No entanto, sendo o comportamento dos geossintéticos 

muito dependente das condições de ensaio (dimensões do provete, temperatura e 

humidade ambiente, velocidade do ensaio, entre outras), os resultados dos ensaios 

realizados segundo normas diferentes para a definição de uma mesma propriedade não 

são comparáveis. Esta situação pode gerar alguma confusão e arbitrariedade no uso dos 

geossintéticos, uma vez que o mesmo material é susceptível de apresentar valores muito 

diferentes para uma dada propriedade. 

Uma vez que a heterogeneidade normativa atrás referida em nada beneficia o 

alargamento do uso de geossintéticos, a Comissão Europeia de Normalização (CEN) 
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criou, no domínio destes materiais, as Comissões Técnicas (TC) TC 189 e JWG TC 

189/TC 254, que desde então se têm vindo a ocupar, por um lado, da elaboração das 

normas Europeias de ensaio de geossintéticos e, por outro, da definição de 

especificações com vista ao dimensionamento destes materiais. 

Nesta secção serão referidas, de forma não exaustiva, algumas das propriedades 

mais importantes dos geossintéticos. Para além disto, será ainda apresentado um resumo 

sobre o actual estado da normalização aplicável aos ensaios de geossintéticos na Europa. 

 

 

1. 5. 2 – Propriedades Físicas 

 

As principais propriedades físicas dos geossintéticos são a massa por unidade de 

área, a densidade relativa dos polímeros de que são constituídos e a espessura. 

Massa por unidade de área (gramagem) – A massa por unidade de área é um 

indicador da uniformidade e da qualidade de um geossintético, podendo ser usada para 

identificação de um produto. Para um dado tipo de polímero e de processo de fabrico, a 

gramagem pode ser directamente relacionada com as propriedades mecânicas. Esta 

grandeza exprime-se em g/m2. 

Densidade relativa dos polímeros – Esta grandeza adimensional é definida 

como a razão entre o peso volúmico dos elementos que constituem o geossintético e o 

peso volúmico da água a 4ºC. É um indicador do tipo de polímero e, como tal, pode ser 

usado para identificação e controlo de qualidade. Permite avaliar se o geossintético 

flutua, o que pode ser importante nalgumas aplicações. 

Espessura – A espessura, expressa em mm, é definida como a distância entre as 

superfícies inferior e superior de um geossintético, medida para uma dada pressão. A 

espessura nominal é obtida com uma pressão de 2kPa. As relações entre a espessura e a 

pressão permitem avaliar a compressibilidade dos geossintéticos. A espessura destes 

materiais tem influência directa no seu comportamento mecânico e hidráulico. 
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1.5.3 – Propriedades Hidráulicas 

 

As principais propriedades hidráulicas dos geossintéticos são a distribuição e 

dimensão das aberturas e as permeabilidades normal e ao longo do seu plano (esta 

última definida através do conceito de transmissividade). Podem ainda ser referidas 

outras propriedades, tais como a permeabilidade ao ar e a capacidade de filtragem de 

solos. É ainda de referir que as propriedades hidráulicas de um geossintético são mais 

influenciadas pelo processo de fabrico do que pelo tipo de polímero. 

Distribuição e dimensão das aberturas – No caso das geogrelhas, as aberturas 

são uniformes, bastando medir o tamanho de uma delas para determinar a dimensão das 

aberturas do material. Porém, no caso dos geotêxteis, verifica-se que as suas aberturas 

não possuem um único tamanho, mas sim um intervalo de tamanhos. Assim sendo, a 

representação desse intervalo faz-se de forma análoga à utilizada para representar a 

granulometria de um solo e designa-se por porometria. A dimensão equivalente de 

abertura, On (em geral n tem o valor de 90%) representa a dimensão que é maior do que 

n% das aberturas do geossintético. Em geral, o diâmetro das aberturas é expresso em 

mm ou em µm. 

Permeabilidade normal – A permeabilidade perpendicular ao plano do 

geotêxtil (kn) é expressa em m/s. A permeabilidade normal depende da distribuição e 

dimensão das aberturas. 

Transmissividade – A transmissividade,  θ , define-se como o produto entre a 

condutividade hidráulica no plano do geossintético numa determinada direcção, κπ , e a 

espessura do mesmo,  τ. 

θ = κπ ⋅ τ 

A transmissividade, geralmente expressa em m2/s, caracteriza as condições de 

escoamento no plano do geossintético, sendo dependente da espessura (e portanto, das 

pressões aplicadas ao material) e da distribuição e dimensão das aberturas. O caudal 

conduzido no plano do geossintético, sob uma dada carga hidráulica, é proporcional à 

transmissividade hidráulica do mesmo. 
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1.5.4 – Propriedades Mecânicas  

 

Durante o seu tempo de vida, um geossintético pode ser sujeito a variadas 

acções mecânicas, quer estáticas quer dinâmicas, como por exemplo esforços de tracção 

e compressão, de punçoamento e de rasgamento. As respostas destes materiais às 

solicitações em causa dependem das suas propriedades mecânicas, de entre as quais se 

salientam o comportamento à tracção, a resistência ao punçoamento e ao rasgamento e o 

atrito nas interfaces. 

Comportamento à tracção – Esta propriedade dos geossintéticos depende de 

factores como o polímero constituinte, a estrutura, o processo de fabrico e o tipo de 

ligação, entre outros. De forma simplificada, a deformação total de um geossintético é 

composta por duas parcelas: uma relativa à deformação dos componentes (mais 

significativa em geogrelhas e geotêxteis tecidos) e outra relativa à deformação estrutural 

(mais importante em geotêxteis não tecidos). A resposta dos geossintéticos quando 

sujeitos a tracção é usualmente caracterizada pela curva que relaciona a força por 

unidade de largura (expressa em kN/m) com as elongações (expressas em percentagem). 

A partir desta curva, é possível obter a resistência à tracção (força por unidade de 

largura na rotura), a elongação na rotura e o módulo de rigidez (razão entre a força por 

unidade de largura e a elongação correspondente). 

Resistência ao punçoamento – Os geossintéticos estão vulgarmente sujeitos a 

acções de punçoamento, quer durante quer após a sua colocação em obra. Assim sendo, 

pode surgir uma descontinuidade no material, provocada por um dos três mecanismos 

seguintes: perfuração (golpe), punçoamento (efeito de compressão) e rebentamento. A 

resistência ao punçoamento é definida com base na medição da vulnerabilidade dos 

geossintéticos às compressões diferenciais ou a choques. A solicitação pode ser 

concentrada, estática ou dinâmica e, consoante o mecanismo que lhe dá origem, a 

resistência ao punçoamento pode ser quantificada por um comprimento, uma força ou 

uma pressão. 

Resistência ao rasgamento – Define-se rasgamento como a rotura progressiva 

resultante de duas acções: uma localizada, do tipo “perfuração”, e outra distribuída, do 
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tipo “tracção”. A força de rasgamento, expressa em kN, mede a resistência dos 

geossintéticos à propagação de rasgões locais. 

Atrito nas interfaces – Dado que a transferência de tensões do solo para os 

geossintéticos é feita através da interacção entre eles, esta é uma das propriedades mais 

importantes quando estes materiais actuam como reforço. A caracterização dessa 

interacção é feita com base na resistência ao corte da interface solo-geossintético, sendo 

geralmente expressa em kN/m2 e podendo ser representada por uma lei idêntica à lei de 

Mohr – Coulomb, ou seja, por uma adesão e por um ângulo de atrito. 

A resistência ao corte da interface resulta da mobilização de atrito lateral entre o 

solo e o geossintético e da mobilização de impulso passivo nos seus elementos 

transversais, caso a dimensão das suas aberturas seja superior à dos grãos de solo (como 

no caso das geogrelhas). Como se compreende, a resistência ao corte da interface solo-

geossintético será sempre menor ou igual à do solo, dependendo de factores como a 

rugosidade do geossintético e da granulometria do solo, entre outros. 

Uma vez que a resistência ao corte de vários tipos de interfaces, sobretudo no 

caso do plano inclinado e para baixas tensões de confinamento, é o tema central do 

estudo que se pretende elaborar, no capítulo seguinte será feita uma discussão 

pormenorizada sobre este assunto. 

 

 
1.5.5 - Propriedades Relativas à Durabilidade 

 

Brown e Greenwood (2002), referindo-se a plásticos em geral, afirmam que a 

durabilidade cobre todos os aspectos referentes a alterações irreversíveis nas 

propriedades dos materiais em estudo decorrentes da sua utilização e do tempo, 

incluindo todos os agentes ambientais que contribuem para a degradação, bem como 

todos os aspectos relativos a acções mecânicas (Pinho-Lopes, 2005).  

O problema básico envolvendo a questão da durabilidade consiste na 

determinação do espaço de tempo durante o qual um geossintético terá a capacidade de 
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manter as propriedades que lhe são exigidas dentro dos valores mínimos requeridos, 

num dado meio-ambiente.  

Apesar das vantagens económicas associadas ao emprego de geossintéticos em 

obras geotécnicas, a utilização destes materiais é ainda limitada por dúvidas relativas à 

questão da permanência das características dos geossintéticos ao longo do tempo. A 

alteração das características dos geossintéticos pode resultar de: 

● deterioração durante as operações de transporte, manuseamento, armazenamento e       

....colocação em obra; 

● acção interna (evolução da matéria prima); 

● acção externa, que pode ser mecânica (fluência e relaxação), física, química ou 

…bacteriológica. 

Os danos causados pelas operações de instalação podem ser controlados com 

relativa facilidade através da realização de ensaios durante as diversas fases de 

execução.  

Em relação ao envelhecimento causado por acções internas, é de referir que os 

polímeros sintéticos, devido ao seu processo de fabrico, têm alterações estruturais que 

podem, com o decorrer do tempo, conduzir a alterações (por exemplo, cristalizações) 

sem que tal indique, à partida, a degradação do geossintético.  

No que se refere às acções externas, em particular às acções mecânicas, é de 

notar que a fluência e a relaxação são determinantes no comportamento dos 

geossintéticos a longo prazo. A fluência é um fenómeno que conduz ao aumento de 

deformação sob tensão constante. Isto acontece porque os polímeros que constituem os 

geossintéticos exibem comportamento elasto-viscoplástico, dependente do tempo, carga 

e temperatura, sob tensão constante. A fluência de um geossintético depende 

essencialmente do tipo de polímero tendo o processo de fabrico e, consequentemente, a 

estrutura uma influência bastante reduzida. 

A rotura por relaxação dá-se por acção de solicitações alternadas como, por 

exemplo, o tráfego numa via de circulação. Contrariamente ao que se passa em relação à 

fluência, sabe-se que a estrutura do geossintético é mais sensível à relaxação do que o 

próprio polímero. 
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Uma das grandes preocupações em termos de comportamento a longo prazo diz 

respeito à possibilidade de colmatação dos geossintéticos, o que pode comprometer as 

suas propriedades hidráulicas. Este fenómeno é provocado pelas partículas de solo que 

migram para o geossintético, ocupando as suas aberturas e impedindo o fluxo de fluídos. 

A colmatação pode ocorrer por acção de fenómenos físicos, químicos e biológicos. 

Dentro da degradação dos geossintéticos provocada por agentes físico-químicos 

podem-se destacar: a degradação fotoquímica e térmica, em regra provocada pelas 

condições atmosféricas; e a degradação química e bacteriológica, resultante, por norma, 

do contacto com o solo envolvente. 

Degradação fotoquímica – A gama de comprimentos de onda a que pertence a 

radiação ultravioleta do espectro solar que atinge a superfície terrestre possui energia 

suficiente para quebrar a maior parte das ligações químicas presentes nas 

macromoléculas dos polímeros. A intensidade e a duração destas radiações são os 

factores preponderantes da degradação fotoquímica do polímero, embora as acções do 

oxigénio, da humidade e das temperaturas elevadas facilitem essa degradação. Assim 

sendo, deve evitar-se a exposição dos geossintéticos à luz solar, envolvendo-os com 

revestimentos opacos e armazenando-os em estaleiro ao abrigo da luz, até se proceder à 

sua aplicação, que deve ser tão rápida quanto possível. 

Degradação térmica – Uma vez que o aumento da temperatura acelera as 

reacções químicas, a degradação de um polímero, sendo um fenómeno essencialmente 

químico, é favorecida por esse aumento. Na presença de oxigénio, ocorre a acção 

conjugada da temperatura e do oxigénio, desenvolvendo-se a degradação termo-

oxidativa. A intensidade deste tipo de degradação depende, naturalmente, da 

concentração de oxigénio em contacto com o polímero, sendo por isso menor quando 

este está submerso em água. 

Degradação química – A degradação química pode ser provocada pela acção 

do oxigénio, dos iões metálicos, dos ácidos, das bases e solventes e da água. Estes 

factores são responsáveis por profundas alterações nas cadeias moleculares constituintes 

dos polímeros, que incluem quebra de ligações químicas e consequente diminuição do 

comprimento das cadeias moleculares, alteração química das cadeias, formação de 
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espécies quimicamente activas e incorporação de iões estranhos nas cadeias, entre 

outras. A perda de propriedades mecânicas de um polímero, resultante deste tipo de 

degradação, depende da sua natureza química. Assim sendo, torna-se necessário juntar 

aos polímeros de base alguns aditivos que impeçam o desenvolvimento dos processos de 

degradação atrás referidos, tais como estabilizantes térmicos, anti-UV e anti-oxidantes. 

Degradação biológica – Os plásticos podem degradar-se biologicamente por 

acção de microorganismos presentes nos maciços terrosos. Estes microorganimos 

podem actuar directamente sobre os polímeros de base dos plásticos, desenvolver a sua 

acção destrutiva sobre determinados aditivos presentes na composição dos 

geossintéticos, ou ainda favorecer o desenvolvimento de produtos agressivos para os 

materiais plásticos. Os estudos realizados até ao momento apontam para uma boa 

resistência biológica dos polímeros mais comuns no fabrico de geossintéticos, uma vez 

que os microorganismos apenas consomem as fracções poliméricas de muito baixo peso 

molecular. As geogrelhas, por serem produzidas com materiais mais grosseiros aos 

quais é adicionada uma significativa quantidade de carbono, possuem melhores 

características de durabilidade do que os geotêxteis convencionais. 

 

 

1.6 – NORMALIZAÇÃO APLICÁVEL AOS ENSAIOS DE 

GEOSSINTÉTICOS 

 

Os geossintéticos são, geralmente, ensaiados pelo fabricante, para controlo da 

produção, e pelo utilizador, com dois objectivos: 

● Seleccionar um determinado produto para uma dada aplicação (ensaios de 

….qualificação); 

●  Identificar e controlar a qualidade dos produtos seleccionados (ensaios de recepção, 

… identificação e controlo de qualidade). 

Os ensaios de qualificação, que pretendem definir o comportamento do sistema 

solo-geossintético para níveis de tensão e condições ambientais idênticas às que 

previsivelmente ocorrerão na obra a construir, são normalmente mais longos, caros e 
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complexos que os ensaios de identificação. Estes últimos têm por objectivo identificar o 

produto seleccionado e verificar se, após as operações de transporte, manuseamento e 

armazenamento, os valores das propriedades relevantes estão de acordo com os limites 

estabelecidos nas especificações de qualidade do material. 

Os Quadros 1.5 a 1.9 resumem as normas de ensaio de geossintéticos aplicáveis 

no espaço comunitário. 
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Quadro 1.5 – Normas CEN referentes às exigências para os geossintéticos com vista à 

marcação CE (Pinho-Lopes & Lopes, 2008). 

 

Número Nome 

NP EN 13249:2007 
Geotêxteis e produtos relacionados – Características requeridas 
para a utilização na construção de estradas e outras zonas de 
tráfego (excluindo vias férreas e pavimentos betuminosos)  

NP EN 13250: 2006 Geotêxteis e produtos relacionados – Características requeridas 
para a utilização na construção de vias-férreas 

NP EN 13251: 2006 
Geotêxteis e produtos relacionados – Características requeridas 
para a utilização em obras de terraplanagem, fundações e 
estruturas de suporte 

NP EN 13252: 2006 Geotêxteis e produtos relacionados – Características requeridas 
para a utilização em sistemas de drenagem 

NP EN 13253: 2006 
Geotêxteis e produtos relacionados – Características requeridas 
para a utilização em obras para controlo da erosão (protecção 
costeira e revestimento de margens) 

NP EN 13254: 2006 Geotêxteis e produtos relacionados – Características requeridas 
para a utilização na construção de reservatórios e barragens 

NP EN 13255: 2006 Geotêxteis e produtos relacionados – Características requeridas 
para a utilização na construção de canais 

NP EN 13256: 2006 
Geotêxteis e produtos relacionados – Características requeridas 
para a utilização na construção de túneis e estruturas 
subterrâneas 

NP EN 13257: 2006 
Geotêxteis e produtos relacionados – Características requeridas 
para a utilização em depósitos de resíduos sólidos 

NP EN 13265: 2006 
Geotêxteis e produtos relacionados – Características requeridas 
para a utilização em projectos de depósitos de resíduos líquidos 

NP EN 13361: 2006 
Barreiras Geossintéticas – Características requeridas para a 
utilização na construção de reservatórios e barragens 

NP EN 13362:2007 
Barreiras Geossintéticas – Características requeridas para a 
utilização na construção de canais  

NP EN 13491: 2006 
Barreiras Geossintéticas – Características requeridas para a 
utilização como barreira aos líquidos na construção de túneis e 
estruturas subterrâneas 

NP EN 13492:2007 
Barreiras Geossintéticas – Características requeridas para a 
utilização na construção de estruturas de deposição de resíduos 
líquidos, estações de transferência ou confinamento secundário  

NP EN 13493:2007 
Barreiras Geossintéticas – Características requeridas para a 
utilização na construção de estruturas de armazenamento e de 
deposição de resíduos sólidos  

 EN 15381:2008 
Geotextiles and geotextile–related products – Requirements for 
use in pavements and asphalt overlays (aguarda publicação) 

EN 15382 
Geosynthetic Barriers – Characteristics required for use in 
transportation infrastructure (aguarda publicação) 
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Quadro 1.6 – Normas CEN de terminologia, identificação e amostragem dos geossintéticos 

( Pinho-Lopes & Lopes, 2008) 

 

Número Nome 

NP EN ISO 9862:2007 
Geossintéticos – Amostragem e preparação de provetes para 
ensaio  

NP EN ISO 9863-1:2006 
Geossintéticos – Determinação da espessura a pressões 
especificadas – Parte 1: camadas simples  

NP EN ISO 9864:2006 
Geossintéticos – Ensaios para a determinação da massa por 
unidade de área de geotêxteis e produtos relacionados 

NP EN ISO 10318 Geossintéticos – Termos e definições (aguarda publicação) 

NP EN ISO 10320: 2003 Geotêxteis e produtos relacionados – Identificação em obra 

NP EN 14196:2007 
Geossintéticos – Métodos de ensaio para medir a massa por 
unidade de área das barreiras geossintéticas argilosas  
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Quadro 1.7 – Normas CEN para ensaios mecânicos de geossintéticos ( Pinho-Lopes & 

Lopes, 2008). 

Número Nome 

NP EN ISO 10319:2005 
Geotêxteis – Ensaio de tracção em tiras largas 

EN ISO 10321: 2008 
Geotextiles – Tensile test for joints/seams by wide-width 
method 

ENV 10722-1: 2007 
Geotextiles and geotextile–related products – Procedure for 
simulating damage during installation – Part 1: Installation in 
granular materials  

NP EN ISO 12236: 2003 
Geotêxteis e produtos relacionados – Ensaio de punçoamento 
estático (ensaio CBR) 

NP EN ISO 12957-1:2007 Geossintéticos – Determinação das características de atrito – 
Parte 1: Ensaio de corte directo  

NP EN ISO 12957-2:2007 Geossintéticos – Determinação das características de atrito – 
Parte 2: Ensaio em plano inclinado 

EN ISO 13426-1: 2003 Geotextiles and geotextile–related products – Determination of 
the strength of internal structural junctions – Part 1: Geocells 

EN ISO 13426-2: 2005 Geotextiles and geotextile–related products – Determination of 
the strength of internal structural junctions – Part 1: 
Geocomposites 

NP EN ISO 13427:2006 Geotêxteis e produtos relacionados – Simulação do dano por 
abrasão (ensaio do bloco deslizante)  

NP EN ISO 13428:2007 Geossintéticos – Determinação da eficácia de protecção de um 
geossintético contra danos por impacto 

EN ISO 13431:1999 Geotextiles and geotextile–related products – Determination of 
tensile creep and tensile creep rupture behaviour 

EN ISO 13433:2006 Geotextiles and geotextile–related products – Dynamic 
perforation test (cone drop test) 

EN 13719: 2002 Geotextiles and geotextile–related products – Determination of 
long term protection efficiency 

NP EN 13738:2007 
Geotêxteis e produtos relacionados – Determinação da 
resistência ao arranque no solo 

EN 14574:2004 Geosynthetics – Determination of their efficiency in 
preventing the perforation of geomembranes (pyramid 
puncture test) 

prEN ISO 25619-1 Geotextiles and geotextile–related products – Determination of 
the compression behaviour – Part 1: compressive creep 
properties 

prEN ISO 25619-2 Geosynthetics - Determination of compressive behaviour - Part 
2: Determination of short-term compression behaviour 

prEN 14151 Geosynthetics - Determination of burst strength 
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Quadro 1.8 – Normas CEN para ensaios hidráulicos de geossintéticos( Pinho-Lopes & 

Lopes, 2008). 

 

Número Nome 

NP EN ISO 11058: 2003 Geotêxteis e produtos relacionados – Determinação das 
características de permeabilidade à água normal ao plano, sem 
confinamento 

NP EN ISO 12956: 2006 Geotêxteis e produtos relacionados – Determinação da 
dimensão característica da abertura 

NP EN ISO 12958: 2005 Geotêxteis e produtos relacionados – Determinação da 
capacidade de escoamento no seu plano 

EN 13562: 2000 Geotextiles and geotextile–related products – Determination of 
resistance to penetration by water (Hydrostatic pressure test) 

EN 14150: 2006 Geosynthetic Barriers – Determination of permeability to 
liquids 
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Quadro 1.9 – Normas CEN referentes à durabilidade dos geossintéticos ( Pinho-Lopes & 

Lopes, 2008). 

Número Nome 

NP EN 12224:2007 Geotêxteis e produtos relacionados – Determinação da 
resistência ao envelhecimento devido ao clima 

NP EN 12225: 2006 
Geotêxteis e produtos relacionados – Método para a 
determinação da resistência microbiológica através de um 
ensaio de enterramento no solo 

NP EN 12226: 2005 Geotêxteis e produtos relacionados – Ensaios gerais para a 
avaliação após ensaios de durabilidade 

NP EN 12447: 2006 Geotêxteis e produtos relacionados – Método de ensaio 
selectivo para a determinação da resistência à hidrólise na água 

NP EN ISO 13437: 2007 
Geotêxteis e produtos relacionados – Método para a instalação 
e extracção de amostras no solo e preparação de provetes para 
ensaios em laboratório 

NP EN ISO 13438: 2006 Geotêxteis e produtos relacionados – Determinação da 
resistência à oxidação 

EN 14030: 2001 Geotextiles and geotextile related–products – Screening test 
method for determining the resistance to chemical degradation 

NP EN 14414:2007 
Geossintéticos - Método de ensaio selectivo para a 
determinação da resistência química para utilização em aterros 
de resíduos 

NP EN 14415:2007 Barreiras Geossintéticas – Método de ensaio para a 
determinação da resistência à lixiviação 

NP CEN TS 14416 Barreiras Geossintéticas – Método de ensaio para a 
determinação da resistência às raízes (aguarda publicação) 

CEN TS 14417: 2005 Geosynthetic Barriers – Determination of resistance to wet/dry 
cycles 

CEN TS 14418: 2005 Geosynthetic Barriers – Determination of resistance to 
freeze/thaw cycles 

NP EN 14575:2007 Barreiras Geossintéticas – Método de ensaio para a 
determinação da resistência à oxidação 

NP EN 14576:2007 
Geossintéticos – Método de ensaio para a determinação da 
resistência das barreiras geossintéticas à fissuração por tensão 
provocada pelos agentes ambientais 

NP CEN/TR 15019 Geotêxteis e produtos relacionados  - Controlo de qualidade 
em obra (aguarda publicação) 
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1.7 - FUNÇÕES DOS GEOSSINTÉTICOS 

A utilização dos geossintéticos em obras de construção civil tem sido cada vez 

maior, quer como substitutos de materiais de construção tradicionais, quer como reforço 

dos materiais naturais. Numa determinada aplicação, um geossintético desempenha, 

muitas das vezes, várias funções simultaneamente. Só definindo essas funções e 

procedendo à sua hierarquização é possível definir as características que o material deve  

possuir para desempenhar adequadamente as funções para que foi escolhido. Por 

função, entende-se uma acção específica que o produto deve desempenhar para que 

sejam atingidos os objectivos da sua aplicação, que resulta da combinação de algumas 

das suas propriedades.  

A Comissão Europeia de Normalização (CEN), na norma NP EN ISO 10318 

“Geossintéticos – termos e definições”, destaca sete funções principais (Figura 1.13) 

que os geossintéticos podem desempenhar: 

• Drenagem; 

• Filtragem; 

• Protecção; 

• Reforço; 

• Separação; 

• Controlo de erosão superficial; 

• Barreira de fluídos.  

 

 

a) 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) c) 
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Figura 1.13 – Funções dos geossintéticos: a) drenagem; b) filtragem; c) protecção; d) 

reforço; e) separação; f) barreira de fluídos; g) controlo de erosão superficial. 

 

 
Nas secções seguintes é feita uma descrição sumária de cada uma das funções 

referidas. 

 

 

1.7.1 - Drenagem 

 

De acordo com a NP EN ISO 10318, a função de drenagem consiste em 

recolher e transportar águas pluviais, águas freáticas e/ou outros fluidos ao longo do 

plano de um geotêxtil ou de um produto relacionado. Assim, as exigências fundamentais 

são as de assegurar a evacuação da água ou gás no plano do geossintético com uma 

pequena perda de carga, o que se consegue garantido que este apresente espessura e 

d) e) f) 
 

g) 



Geossintéticos                                                                                                                                        

 
 
36 

compressibilidade adequadas e que a dimensão das aberturas seja tal que impeça a 

passagem das partículas sólidas e o bloqueio ou colmatação. 

 

1.7.2 - Filtragem 

 

De acordo com a NP EN ISO 10318, a função de filtragem consiste em reter o 

solo ou outras partículas sujeitas a forças hidrodinâmicas, enquanto permite a passagem 

de fluidos para o interior ou através de um geotêxtil ou produto relacionado. Para 

permitir o fluxo livre do fluido, fazendo simultaneamente a retenção do solo no sentido 

do fluxo, o material deve ter características hidráulicas e dimensão de aberturas 

adequadas. Deve ainda exibir a flexibilidade necessária ao bom ajustamento à superfície 

por ele protegida. A compatibilidade solo – geossintético é muito importante em termos 

de fluxo a longo prazo, de forma a evitar a colmatação. 

 

1.7.3 - Protecção 

 

De acordo com a NP EN ISO 10318, a função de protecção consiste em evitar 

ou limitar a danificação local de um determinado elemento ou material através da 

utilização de um geotêxtil ou produto relacionado. Desta forma, um geossintético 

desempenha a função de protecção quando é colocado entre dois materiais, de forma a 

absorver e distribuir as tensões e deformações transmitidas ao material a ser protegido. 

O geossintético deve então exibir propriedades mecânicas e espessura adequadas e deve 

apresentar continuidade. 

 

1.7.4 - Reforço 

 

De acordo com a NP EN ISO 10318, a função de reforço não é mais que a 

utilização do comportamento carga – extensão de um geotêxtil ou produto relacionado 
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para melhorar as propriedades mecânicas do solo ou outros materiais de construção. Os 

geossintéticos, sendo materiais que resistem a esforços de tracção, podem ser utilizados 

para complementar materiais que não possuam essa capacidade. O reforço de solos 

funciona como um melhoramento mecânico do solo, permitindo que este suporte 

esforços de corte superiores aos que suportaria de outra forma. 

A função de reforço pode ser exercida em duas situações: quando os 

geossintéticos exercem acção mecânica de membrana, ou seja, quando são colocados 

entre duas camadas sujeitas a pressões diferentes e a sua tensão equilibra a diferença de 

pressões entre elas; e quando são colocados no interior de maciços para suportar tensões 

de tracção. Assim, quando os geossintéticos desempenham a função de reforço, as suas 

propriedades mecânicas são fundamentais, bem como a sua evolução no tempo. Para 

além disso, é muito importante que a resistência das interfaces solo – reforço seja 

adequada, pois é através delas que se desenvolvem as interacções necessárias ao 

funcionamento conjunto da estrutura compósita. 

 

1.7.5 - Separação 

 

De acordo com a NP EN ISO 10318, a função de separação consiste em evitar a 

mistura entre dois materiais adjacentes, solos e/ou materiais de aterro, pela utilização de 

um geotêxtil ou produto relacionado. Para exercer esta função, o geossintético necessita 

de ter características mecânicas e hidráulicas apropriadas aos solos em causa. 

 

1.7.6 - Controlo de erosão superficial 

De acordo com a NP EN ISO 10318, a função de controlo da erosão superficial 

consiste na utilização de um geotêxtil ou produto relacionado para evitar ou limitar os 

movimentos de solo ou outras partículas na superfície de, por exemplo, um talude. 

Assim, os geossintéticos são colocados sobre os maciços, protegendo-os da 

acção de agentes atmosféricos, tráfego, etc. Este tipo de função tem vindo a ganhar 
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importância, nomeadamente em aplicações de protecção de taludes e protecção costeira, 

entre outras. 

Esta função pode ser desempenhada de forma provisória ou permanente. Por 

exemplo, podem ser utilizados geossintéticos biodegradáveis para proteger 

temporariamente uma estrutura da erosão superficial e promover o crescimento da 

vegetação, que por sua vez irá assegurar o controlo de erosão após a degradação 

daqueles. 

Como exemplos da aplicação de geossintéticos em sistemas de controlo da 

erosão superficial, pode referir-se a protecção de taludes face à acção dos agentes 

meteorológicos e o revestimento de leitos de canais ou lagos para evitar a erosão 

superficial dos leitos ou margens. 

 

1.7.7 - Barreira de fluidos 

 

De acordo com a NP EN ISO 10318, a função de barreira de fluidos consiste em 

utilizar um geossintético para evitar a migração de fluidos. Assim sendo, quando os 

geossintéticos exercem a função de barreira de fluidos é importante que, durante as 

operações de transporte, manuseamento e colocação em obra, a continuidade do 

material seja garantida e que sobreviva às diferentes acções a que estará submetido, 

nomeadamente aos ataques químicos que os fluidos com que contacta possam implicar. 

 

 
 

 



 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

INTERACÇÃO SOLO-GEOSSINTÉTICO.  

ENSAIO DE CORTE EM PLANO INCLINADO 

 

2.1 – INTRODUÇÃO 

 
A resistência friccional mobilizada entre a superfície de um geossintético e 

qualquer outra superfície depende, entre outras coisas, das propriedades físicas e 

mecânicas desse geossintético. No contexto da aplicação de geossintéticos em 

engenharia civil, o projectista está geralmente interessado na resistência friccional que 

pode ser mobilizada entre um geossintético e um solo ou entre um geossintético e 

qualquer outro material de construção, tal como blocos de betão ou até outro 

geossintético (Ingold, 1994). 

Na verdade, é nesta resistência friccional mobilizada nas interfaces entre os 

diferentes materiais que se baseia a estabilidade global de aterros reforçados com 

geossintéticos e de sistemas de impermeabilização de aterros de resíduos ou de controlo 

de erosão superficial de taludes. Nestas estruturas, os diferentes geossintéticos e o solo 

interagem entre si, transferindo tensões através do atrito mobilizado nas interfaces.  

No caso de aterros reforçados com geossintéticos, as tensões de tracção não 

suportadas pelo solo são transferidas para os geossintéticos através das forças de atrito 

que se mobilizam na interface solo-geossintético. No caso de sistemas de controlo de 

erosão superficial de taludes, a resistência ao corte das interfaces solo – geossintético ou 

das interfaces entre dois geossintéticos diferentes, baseada no atrito que nestas se 
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desenvolve, torna possível que não haja deslizamentos ao longo das superfícies de 

contacto entre os diferentes materiais. 

Neste capítulo, pretende-se caracterizar e descrever os fenómenos de interacção 

entre os diferentes materiais que integram estruturas com geossintéticos, bem como 

fazer referência e procurar quantificar a influência de vários factores nos referidos 

fenómenos de interacção. 

2.2 – INTERACÇÃO SOLO-GEOSSINTÉTICO 

 
As características da interacção solo-geossintético são fortemente determinadas 

pelo mecanismo de interacção, pelas propriedades físicas e mecânicas do solo (índice de 

compacidade, forma e dimensões dos grãos, distribuição granulométrica, teor em água, 

entre outras) e pelas propriedades mecânicas, forma e geometria dos geossintéticos. 

Contudo, não se pode deixar de referir que existem ainda outros factores a considerar 

como a geometria do sistema “solo-geossintético” e o processo construtivo. 

De sublinhar que três mecanismos de interacção podem ser reconhecidos nas 

interfaces solo-geossintético, a saber: atrito lateral ao longo do geossintético, atrito solo-

solo e impulso passivo nas barras transversais do geossintético. 

No que concerne o atrito lateral, é de salientar que este é o único mecanismo 

presente nos geotêxteis e geomembranas.  

No que se reporta às geogrelhas, há que impreterivelmente considerar também o 

impulso passivo nas barras transversais das grelhas e, no caso de ocorrência de 

movimento relativo no solo ao longo das aberturas da geogrelha, o atrito solo-solo. 

A mobilização da resistência ao corte entre solos granulares e geotêxteis ou 

geomembranas é um fenómeno bidimensional, onde a dilatância é permitida e que é 

muito influenciado pela extensibilidade destes geossintéticos. No caso das geogrelhas, o 

fenómeno é tridimensional, mobilizando-se atrito lateral para pequenos deslocamentos 
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e, progressivamente, impulso passivo nas barras transversais das grelhas à medida que o 

deslocamento aumenta. 

De assinalar dois movimentos relativos que podem ser responsáveis pela 

mobilização de resistência nas interfaces solo-geossintético (Lopes, 2002): 

- o geossintético permanece solidário com parte do solo envolvente, sendo a 

resistência da interface mobilizada pelo deslizamento da restante massa de 

solo relativamente ao  geossintético (corte directo); 

- o geossintético move-se em relação ao solo envolvente (arranque). 

No que se reporta à primeira situação, quando a resistência ao corte da interface 

solo-geossintético é ultrapassada, a rotura dá-se por corte directo, enquanto na segunda, 

a rotura ocorre por arranque.  

A resistência ao corte da interface solo-geossintético, quando o movimento 

relativo é de corte directo, pode ser definida de acordo com a seguinte expressão: 

 
T = W L σ’n f tgφ’ (2.1) 

em que f é o coeficiente de resistência da interface, φ’  é o ângulo de atrito do 

solo em termos de tensões efectivas, σ’n a tensão normal efectiva actuante na interface e 

W e L a largura e o comprimento do geossintético, respectivamente (Figura 2.1).  

A resistência ao corte da interface solo-geossintético, quando o movimento 

relativo é de arranque, é dada por: 

 
T = 2W L σ’n f tgφ’ (2.2) 

O coeficiente de resistência da interface, f, varia entre 0 e 1 e depende do 

mecanismo de interacção mobilizado na interface solo-geossintético e do movimento 

relativo que ocorre nessa mesma interface. Se o único mecanismo mobilizado é o atrito 
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lateral, f é próximo, senão idêntico, para os movimentos de corte directo e de arranque 

(Jewell, 1996), sendo dado por: 

 

'φ
δ

tg

tg
fff acd ===  

(2.3) 

onde δ é o ângulo de atrito na interface solo-geossintético e fcd e fa são os 

coeficientes de resistência da interface de corte directo e arranque, respectivamente. 
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Direcção da força
axial e movimento
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Fracção sólida da área superficial da grelha

Fracção da largura, W, da grelha disponível para
mobilização da resistência passiva

a

a

s

b

 

 
Figura 2.1 – Geometria de uma grelha (adaptado de Jewell, 1996). 

 

No caso das geogrelhas, a resistência ao corte na interface solo-geossintético 

quando o movimento é de corte directo, é a soma de duas parcelas, sendo uma 

correspondente ao mecanismo de atrito lateral e outra correspondente ao mecanismo de 

atrito solo-solo. Para este tipo de movimento, considera-se desprezável a contribuição 

do mecanismo de mobilização do impulso passivo nas barras transversais das 

geogrelhas. O coeficiente de resistência da interface em corte directo é obtido a partir da 

seguinte equação: 

 

( )sscd a
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tg
aff −+








== 1

'φ
δ

 (2.4) 
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Quando o movimento é de arranque, pode considerar-se nula a contribuição para 

a resistência da interface solo – geossintético do mecanismo de atrito solo-solo, sendo a 

resistência dessa interface devida à contribuição dos mecanismos de atrito lateral e de 

mobilização do impulso passivo nas barras transversais das geogrelhas. 

O coeficiente de resistência da interface (coeficiente de arranque) é dado por: 
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Sendo S, B e ab, respectivamente, a distância entre barras transversais da 

geogrelha, a espessura dessas barras e a fracção da largura da geogrelha disponível para 

mobilização da resistência passiva, σ’p é a tensão passiva mobilizada em termos de 

tensões efectivas. 

Exceptuando a relação σ’p / σ’n, os outros parâmetros da Equação (2.5) não 

oferecem dificuldade na sua obtenção. De acordo com Jewell et al. (1984) e Jewell 

(1990, 1996), a resistência passiva mobilizada nas barras transversais das geogrelhas é 

limitada por valores teóricos definidos através da teoria geral da capacidade de carga, 

considerando as barras transversais das geogrelhas semelhantes a sapatas contínuas 

rodadas de 90º. Em solos sem coesão, a resistência passiva mobilizada nas barras 

transversais tem como limite inferior o indicado na Expressão (2.6), sendo este o valor 

recomendado para dimensionamento. 
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(2.6) 

Se na interface solo-geossintético ocorrem ambos os movimentos, de corte 

directo e de arranque, o coeficiente de resistência da interface a considerar será o 

mínimo dos coeficientes relativos aos dois movimentos. As equações anteriores são 

aplicáveis no caso de solos soltos, considerando a resistência do solo a volume 

constante. 
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Para solos densos, quando o movimento inicial é de corte directo, pode 

considerar-se a resistência de pico do solo na definição do coeficiente de corte directo. 

Contudo, na definição do coeficiente de arranque, a resistência do solo a considerar de 

ambos os lados do geossintético é diferente, sendo a correspondente à resistência a 

volume constante do lado em que ocorreu movimento de corte directo e a de pico do 

outro lado. Quando o primeiro movimento que ocorre é o de arranque, pode-se 

considerar a resistência de pico do solo na definição do coeficiente de arranque, mas 

apenas a resistência correspondente a volume constante na definição do coeficiente de 

corte directo. 

 

 
 

2.3 – INFLUÊNCIA DA DIMENSÃO DAS PARTÍCULAS DO SOLO  NA 

INTERACÇÃO SOLO-GEOSSINTÉTICO 

 

 A dimensão das partículas desempenha, inquestionavelmente, um papel crucial 

na interacção solo-geossintético, sobretudo quando o geossintético é uma geogrelha.  

Palmeira e Milligan (1989) mostraram, baseados em resultados de ensaios de 

arranque executados com grelhas metálicas e areias Leighton Buzzard, a influência da 

dimensão média das partículas na resistência passiva mobilizada nas barras transversais 

das grelhas. Segundo os autores, quando a razão, B/D50, entre a espessura das barras 

transversais das grelhas e a dimensão média das partículas de solo, é menor do que 10 a 

resistência passiva mobilizada pode ser aumentada mais do que duas vezes, depende da 

geometria das referidas barras. 

Jewell (1990), com base em resultados de Palmeira e Milligan (1989), sugeriu a 

consideração da influência da dimensão dos grãos de solo na resistência passiva 

mobilizada em termos de B/D50, como: 
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Nas Equações (2.7) e (2.8), (σ’p / σ’n)∞ é a resistência passiva mobilizada 

quando a influência das dimensões dos grãos de solo é desprezável, assumindo-se que 

para um contínuo é da pela Equação (2.6). 

Quando B/D50 < 10 o aumento da resistência passiva é cerca de 20% maior 

quando as barras transversais das grelhas são rectangulares do que quando são 

circulares. 

Jewell (1996) sugeriu que a Equação (2.5) fosse reescrita do seguinte modo: 
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onde F1 representa o efeito de escala devido à dimensão média das partículas de solo, 

D50, e F2 é o factor de forma. Quando B/D50 < 10 
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quando B/D50 > 10 

00,11 =F    (2.11) 

Para barras de forma circular, F2 = 1,0, e de forma rectangular, F2 = 1,2. 

Do mesmo modo, Pinho Lopes (1998) estudou a influência da dimensão dos 

grãos de solo na interacção solo-geogrelha mediante a realização de ensaios de arranque 
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com geogrelhas em areia. De referir que os procedimentos e condições de ensaio foram 

os mesmos ao longo do programa de ensaios, tendo-se, contudo, usado, dois solos e 

duas greogrelhas uniaxiais, extrudidas em PEAD diferentes. 

Os solos tinham dimensões média de grãos (D50) de 0,43mm (S1) e de 1,3mm 

(S2) e a resistência à tracção das geogrelhas era de 80kN/m (G1) e de 120kN/m (G2). A 

altura (B) das barras transversais das geogrelhas era de 3,55mm e 5,7mm, 

respectivamente para a G1 e G2. 

Para as duas geogrelhas, a autora supracitada observou um aumento da 

resistência da interface solo-geogrelha quando o solo utilizado era o S2, ou seja, quando 

a dimensão dos grãos de solo aumenta e a razão B/D50 diminui.  

No Quadro 2.1 apresenta-se, para as geogrelhas G1 e G2, com ambos os solos, a 

razão B/D50 e o factor de escala F1 definido pelas Equações (2.10) e (2.11). 

 

Quadro 2.1 – Razão (B/D50) e factor de escala F1. 

 SOLO1 SOLO2 

GEOGRELHAS B/D50 F1(*) B/D50 F1(*) 

G1 8,26 1,17 2,73 1,73 

G2 13,26 1,00 4,38 1,56 

 
 (*) definido pelas Equações (2.10) e (2.11) 

Os resultados experimentais, realizados por Pinho-Lopes (1998), revelam que a 

resistência global da interface solo-geogrelha aumenta de aproximadamente 24% e 27%, 

respectivamente, para as geogrelhas G1 e G2, quando se passa do S1 para o S2. Este 

valor é cerca de metade do correspondente ao factor de escala F1 proposto por Jewell 

(1990 e 1996) baseado nos resultados de Palmeira e Milligan (1989) para o aumento da 

resistência passiva mobilizada na interface (respectivamente, 48% e 56%, para as 

geogrelhas G1 e G2). 
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Para além da utilização de diferentes procedimentos e condições de ensaio, a 

diferença de resultados observada pode ser explicada por Pinho-Lopes e Lopes (2000): 

a) as geogrelhas ensaiadas por Pinho-Lopes (1998) eram em polietileno de alta 

densidade (PEAD), enquanto as grelhas ensaiadas por Palmeira e Milligan 

(1989) eram de aço temperado e galvanizado; 

b) materiais inextensíveis, como é o caso das grelhas metálicas, deslocam-se 

relativamente ao solo envolvente durante o arranque, sendo a resistência 

mobilizada simultaneamente ao longo do reforço e em todas as barras 

transversais da grelha; 

c) materiais extensíveis, como as geogrelhas em polietileno de alta densidade 

(PEAD), deformam-se ao mesmo tempo que se deslocam em relação ao solo 

envolvente durante o arranque, provocando diferentes graus de mobilização 

de resistência ao longo do reforço e nas barras transversais das geogrelhas; 

d) com materiais extensíveis, o aumento da resistência passiva mobilizada nas 

barras transversais das geogrelhas devido à dimensão dos grãos de solo pode 

ser responsável pelo aumento da deformação do material durante o arranque; 

e) pelas razões anteriormente aludidas, materiais extensíveis podem mobilizar 

resistências na interface inferiores às mobilizadas por materiais inextensíveis. 

Os resultados obtidos por Pinho-Lopes (1998) sugerem a adopção de factores de 

escala F1 inferiores aos propostos por Jewell (1996), quando as grelhas são constituídas 

por materiais extensíveis. 

Para além da dimensão dos grãos de solo, outros parâmetros podem afectar a 

resistência da interface solo-geossintético (por exemplo: a tensão de confinamento, o 

índice de compacidade do solo e a estrutura do geossintético). 

Dado que o objectivo do presente trabalho é o estudo de fenómenos de 

interacção solo-geossintético em corte em plano inclinado, a influência de alguns dos 

parâmetros mencionados será abordada nesta condição de corte adiante neste capítulo. 
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2.4 – ENSAIO DE CORTE EM PLANO INCLINADO 

 

2.4.1 – Introdução 

O estudo dos mecanismos de interacção em interfaces solo – geossintético pode 

ser feito por vários métodos. 

No caso do estudo dos mecanismos de interacção em interfaces solo-  

-geossintético, os métodos mais utilizados são os que lançam mão de ensaios de corte 

directo e de ensaios de arranque, aos quais estão associados procedimentos de ensaio, 

trajectórias de tensão, mecanismos de rotura e condições fronteira distintas. A opção por 

um ou outro tipo de ensaio está dependente do tipo de geossintético e do tipo de 

movimento relativo entre este e o solo, que é responsável pela mobilização da 

resistência nas interfaces. 

Se o geossintético permanecer solidário com parte do solo envolvente e a 

resistência na interface for mobilizada pelo deslizamento da restante massa de solo 

relativamente ao geossintético, o ensaio mais adequado é o de corte directo. Se, por 

outro lado, o geossintético se deslocar em relação ao solo envolvente, o ensaio mais 

adequado para a determinação da resistência da interface é o ensaio de arranque. 

No entanto, em situações em que os geossintéticos são colocados sobre taludes 

como constituintes, por exemplo, de sistemas de protecção contra a erosão ou de 

sistemas de impermeabilização de taludes laterais de aterros de resíduos, o ensaio mais 

adequado é o de corte em plano inclinado. 
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Figura 2.2 – Vista geral do equipamento de ensaio de corte em plano inclinado 

O equipamento de ensaio de corte em plano inclinado do LGS da FEUP (Figura 

2.2) encontra-se amplamente descrito em Costa Lopes (2000) e Geraldes (2008). O 

equipamento foi desenvolvido de acordo com a norma NP EN ISO 12957-2 

(Geossintéticos – Determinação das características de atrito – Parte 2: Ensaio em plano 

inclinado). 

 

2.4.2 – Referência Normativa 

Os procedimentos do ensaio de corte em plano inclinado encontram-se descritos 

na NP EN ISO 12957-2 (Geossintéticos – Determinação das características de atrito – 

Parte 2: Ensaio em plano inclinado).  
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De seguida, referem-se alguns dos aspectos mais relevantes relativos ao 

equipamento e aos procedimentos de ensaio. 

Assim, devem ser preparados três provetes (cortados de acordo com o 

especificado na Norma Europeia EN 963), para cada direcção do geossintético a ensaiar, 

com dimensões adequadas às do equipamento a utilizar. 

Os provetes a ensaiar devem ser acondicionados e os ensaios devem ser 

conduzidos nas atmosferas de ensaio definidas na norma ISO 554, isto é, 20 ± 2ºC de 

temperatura e 65 ± 5% de humidade relativa para geotêxteis e produtos relacionados. 

O equipamento de ensaio pode ser de dois tipos: pode possuir uma base rígida 

(Figura 2.3a) e lisa onde se coloca o geossintético, ou então, o geossintético pode ser 

colocado sobre o solo que enche uma caixa inferior (Figura 2.3b). 

 

 

 

a) b) 

Figura 2.3 – Equipamento de ensaio de corte em plano inclinado: a) base rígida; b) 

caixa inferior com solo. 

Em qualquer dos casos, a caixa superior, que contém o solo que irá deslizar 

sobre o geossintético durante o ensaio, deverá ter dimensões internas mínimas de 

0,300m de comprimento, 0,300m de largura e 0,050m de profundidade, podendo esta 

última dimensão aumentar até sete vezes a dimensão máxima das partículas de solo. 

A caixa inferior, caso exista, deverá ter dimensões internas mínimas de 0,400m 

de comprimento, 0,325m de largura e 0,050m de profundidade, podendo esta última 

dimensão aumentar até sete vezes a dimensão máxima das partículas de solo. 



                                                                                                                                                  Capítulo 2                                                                                                     

 
51 

O equipamento deve possuir um mecanismo que lhe permita inclinar uma 

superfície, levantando uma das suas extremidades cerca de 5% do comprimento da 

superfície por minuto. No início de cada ensaio essa superfície deve estar na horizontal. 

O equipamento deve incluir dispositivos que permitam medir o deslocamento da 

caixa superior, parando o ensaio quando este deslocamento exceder 0,050m, medir a 

inclinação da superfície em relação à horizontal durante o ensaio, bem como a força 

aplicada pelo sistema de pesos no solo que enche a caixa superior. 

O geossintético deve estar fixo à sua superfície de apoio, de modo a evitar 

qualquer deslocamento relativo entre o geossintético e essa superfície. 

2.5 – FACTORES QUE INFLUENCIAM A INTERACÇÃO SOLO-

GEOSSINTÉTICO EM CORTE EM PLANO INCLINADO 

 

2.5.1 – Influência da Estrutura do Geossintético 

A estrutura do geossintético tem uma influência determinante na resistência das 

suas interfaces com o solo, na medida em que pode conduzir a superfícies laterais do 

geossintético mais lisas ou mais rugosas, como é o caso das geomembranas lisa e 

rugosa, superfícies laterais que permitam um maior imbrincamento dos grãos de solo, 

como é o caso dos geotêxteis não tecidos agulhados e superfícies laterais em que a 

contribuição do atrito solo-solo é importante para a resistência das interfaces, caso das 

geogrelhas.   

Costa Lopes (2000) desenvolveu um estudo acerca da influência da estrutura do 

geossintético no comportamento das suas interfaces com o solo em corte em plano 

inclinado. A autora considerou como base do estudo a metodologia de ensaio que coloca 

o geossintético sobre a base rígida. Os geossintéticos considerados foram os seguintes: 
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geogrelha biaxial, geotêxtil não tecido agulhado, geomembrana rugosa, geotêxtil tecido, 

geomembrana lisa, geotêxtil não tecido termossoldado e geogrelha uniaxial (Figura 2.4). 

 

Figura 2.4 – Geossintéticos utilizados no estudo de Costa Lopes (2000) 
 

O Quadro 2.2 mostra os resultados do estudo desenvolvido por Costa Lopes 

(2000). 

 

Quadro 2.2 – Influência da estrutura do geossintético no comportamento solo- 

-geossintético em corte em plano inclinado (Costa Lopes, 2000) 

Geossintético Ângulo de atrito na interface (º) 

Geomembrana lisa 21,36 

Geomembrana rugosa 31,16 

Geotêxtil tecido 30,47 

Geotêxtil não tecido termossoldado 31,69 

Geotêxtil não tecido agulhado 32,24 

Geogrelha uniaxial 27,62 

Geogrelha biaxial 30,09 
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Costa Lopes (2000) verificou que as geomembranas lisas, pela sua estrutura 

contínua mais lisa (geomembranas lisas), são as que revelam valores menores de 

resistência na interface com o solo. Por outro lado, os geossintéticos com superfície 

lateral mais rugosa (geotêxteis não tecidos agulhados) são os que revelam valores mais 

elevados de resistência na interface com o solo. 

A influência da estrutura do geossintético esbate-se, no caso dos geotêxteis, e a 

resistência da interface solo-geomembrana rugosa é semelhante à das interfaces solo-

geotêxtil. Com base nos resultados obtidos Costa Lopes (2000) aconselha a utilização de 

geomembranas rugosas em taludes, sobretudo quando a inclinação destes é superior a 

45º. 

O menor ângulo de atrito na interface solo-geotêxtil surge quando o geotêxtil 

adjacente é tecido. Devido a factores que se prendem com o método de fabrico, 

filamentos dispostos regularmente na direcção de fabrico e na direcção transversal a 

esta, a superfície destes geossintéticos é menos rugosa do que a dos geotêxteis não 

tecidos. Em relação aos geotêxteis não tecidos, os agulhados (ligação mecânica), não 

estando durante o processo de fabrico sujeitos a prensagem a altas temperaturas, como 

os termossoldados, revelam uma superfície mais rugosa, pelo que, acusam maior ângulo 

de atrito na interface solo-geossintético. 

Nos ensaios de corte em plano inclinado realizados sobre base rígida, Costa 

Lopes (2000) constatou que as geogrelhas biaxiais apresentam maior resistência do que 

as geogrelhas uniaxiais, contrariamente ao que acontece nos ensaios de arranque de 

caracterização da resistência da interface solo-geossintético (Pinho-Lopes (1998). Com 

o objectivo de avaliar a validade dos resultados obtidos, Costa Lopes (2000) realizou 

ensaios de corte em plano inclinado com as geogrelhas uniaxial e biaxial com a caixa 

inferior do equipamento preenchida com solo, tendo verificado que, nestas condições, é 

a geogrelha uniaxial aquela que permite maior mobilização de resistência na interface 

com o solo e não a geogrelha biaxial (ver Quadro 2.1). 

Segundo Costa Lopes (2000), a disparidade de resultados obtidos no estudo do 

comportamento de interfaces solo-geogrelha, através de ensaios de corte em plano 

inclinado realizados por distintas metodologias, pode ser explicada por: 
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- a relação entre a área de aberturas e a área sólida da superfície lateral das 

geogrelhas consideradas ser muito maior para a geogrelha biaxial do que para a 

geogrelha uniaxial; 

- as juntas da geogrelha biaxial estudada exibem um ressalto para a superfície 

lateral superior e para a superfície lateral inferior, enquanto as juntas da 

geogrelha uniaxial considerada são perfeitamente lisas; 

- no ensaio com base rígida da geogrelha biaxial, o ressalto das juntas na 

superfície lateral inferior do material e a significativa área lateral aberta 

permite a existência de uma fina camada de solo sob o provete aproximando as 

condições de ensaio dos da metodologia que utiliza a caixa inferior preenchida 

com solo, o mesmo não se passa no caso da realização do ensaio com base 

rígida da geogrelha uniaxial; 

- no ensaio com base rígida da geogrelha uniaxial, o atrito mobilizado ao longo 

das aberturas da geogrelha é muito inferior ao mobilizado quando o ensaio é 

efectuado com a caixa inferior preenchida com solo, pois no primeiro caso 

tem-se uma interface solo-metal polido e no segundo solo-solo. 

 

2.5.2 - Influência da Granulometria do Solo 

A granulometria do solo exerce uma influência considerável no comportamento 

da interface solo-geossintético. De facto, granulometrias do solo mais extensas e de 

maior diâmetro médio conduzem a um acréscimo da resistência da interface, sendo esse 

acréscimo tanto mais importante quanto mais lisa for a superfície lateral do 

geossintético (Costa Lopes; 2000). 

Costa Lopes (2000) desenvolveu um estudo acerca da influência da 

granulometria do solo no comportamento de interfaces solo-geossintético em corte em 

plano inclinado, tendo para tal utilizado dois solos (Solo 1 e Solo 2) cujas características 

granulométricas e física dos solos utilizados no estudo estão indicadas no Quadro 2.3. 
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(% de passados)

Diâmetro equivalente das partículas (mm)

(% de passados)

Diâmetro equivalente das partículas (mm)

As curvas granulométricas dos referidos solo são apresentadas na Figura 2.5. Os 

geossintéticos utilizados foram os mesmos usados no estudo referido em 2.5.1. A autora 

considerou como base do estudo a metodologia de ensaio que coloca o geossintético 

sobre a base rígida. 

Segundo Costa Lopes (2000), sendo os materiais granulares utilizados 

diferentes, foi necessário encontrar um denominador comum entre eles para que os 

resultados dos ensaios realizados pudessem ser comparáveis, tendo optado por impôr 

um índice de compacidade de 50% para os dois materiais (ver Quadro 2.3). 

Quadro 2.3 - Características granulométricas e físicas dos solos 1 e 2. 

Dmin D10 D30 D50 D60 Dmáx Cu Cc γmin γmáx ( )%50=DIγ
 Solo 

(mm)  (kN/m3) 

φ 

(º) 

Solo 1 0,074 0,18 0,30 0,43 0,53 2,00 2,94 0,94 15,00 17,90 16,32 36,2 

Solo 2 0,074 0,44 0,84 1,30 1,60 9,54 3,64 1,00 15,60 18,70 17,01 49,5 

 

Figura 2.5 – Curvas granolumétricas dos solos utilizados no estudo de Costa Lopes (2000).   
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O Quadro 2.4 resume os resultados obtidos por Costa Lopes (2000) no estudo 

efectuado acerca da influência da granulometria do solo no comportamento de interfaces 

solo-geossintético em corte em plano inclinado. 

 

Quadro 2.4 – Influência da granulometria do solo no comportamento solo- 

-geossintético em corte em plano inclinado (Costa Lopes, 2000) 

Solo 1 Solo 2 
Geossintético 

Ângulo de atrito na interface                
( º ) 

Geomembrana lisa 21,36 24,48 

Geomembrana rugosa 31,16 32,87 

Geotêxtil tecido 30,47 33,58 

Geotêxtil não tecido termossoldado 31,69 32,34 

Geotêxtil não tecido agulhado 32,24 32,93 

Geogrelha uniaxial 27,62 29,45 

Geogrelha biaxial 30,09 32,95 

 

Segundo Costa Lopes (2000), no caso das geomembranas, quando o solo 

apresenta uma granulometria mais extensa (Solo 2), há um acréscimo no valor do 

ângulo de atrito da interface solo-geossintético, quer para a geomembrana lisa quer para 

a rugosa. Uma granulometria mais extensa do solo leva a um aumento da superfície de 

contacto entre o solo e o geossintético, responsável por um acréscimo, no valor do 

ângulo de atrito da interface, maior no caso da geomembrana lisa. O menor acréscimo 

na resistência da interface verificado para a geomembrana rugosa deve-se ao facto de a 

rugosidade desta permitir, por si só, aumentar a superfície de contacto com o solo, 

mesmo no caso deste apresentar uma granulometria mais uniforme.   

Relativamente aos geotêxteis, à semelhança das geomembranas, há um aumento 

da resistência da interface quando o solo adjacente ao geossintético apresenta 

granulometria mais extensa, reduzindo-se esse aumento à medida que a rugosidade da 

superfície do geossintético aumenta. Por outras palavras, o aumento do ângulo de atrito 

da interface é inferior para os geotêxteis não tecidos e superior para o geotêxteis tecidos. 
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Por último, para as geogrelhas também há um aumento da resistência da 

interface solo-geogrelha quando o solo adjacente apresenta granulometria mais extensa. 

Esse acréscimo é maior no caso da geogrelha biaxial do que na geogrelha uniaxial. 

Em conclusão, a granulometria mais extensa e a maior dimensão média das 

partículas do solo são responsáveis por um acréscimo no valor do ângulo de atrito da 

interface solo-geossintético quando, para os diferentes geossintéticos, se utiliza este tipo 

de solo. Todavia, esse aumento é ligeiro para os geotêxteis não tecidos, sendo mais 

significativo para as geomembranas lisas. 

As interfaces menos resistentes mantêm-se, independentemente do tipo de solo 

adjacente ao geossintético (geomembrana lisa e geogrelha uniaxial). Por outro lado, as 

interfaces que apresentam maior resistência quando se utiliza um solo mais bem 

graduado e de diâmetro médio maior são aquelas em que o geossintético é uma 

geogrelha biaxial ou um geotêxtil tecido. 

 

2.5.3 – Influência da Tensão de Confinamento 

O aumento da tensão de confinamento traduz-se numa diminuição da resistência 

ao corte em plano inclinado da interface solo-geossintético, uma vez que, a esse 

aumento está associado um aumento mais gravoso da tensão tangencial instabilizadora 

(Costa Lopes; 2000). 

Costa Lopes (2000) desenvolveu um estudo acerca da influência da tensão de 

confinamento no comportamento de interfaces solo-geossintético em corte em plano 

inclinado, tendo para tal utilizado os mesmos geossintéticos considerados em 2.5.1 e 

2.5.2 e três tensões de confinamento distintas no início do ensaio: 5kPa, 10kPa e 25kPa. 

A autora considerou como base do estudo a metodologia de ensaio que coloca o 

geossintético sobre a base rígida. 
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O Quadro 2.5 resume os resultados obtidos por Costa Lopes (2000) no estudo 

efectuado acerca da influência da tensão de confinamento no comportamento de 

interfaces solo-geossintético em corte em plano inclinado. 

 

 

Quadro 2.5 – Influência da tensão de confinamento do solo no comportamento solo-

geossintético em corte em plano inclinado (Costa Lopes, 2000) 

Tensão de confinamento inicial   (kPa) 

5 10 25 
Geossintético 

Ângulo de atrito na interface (º) 

Geomembrana lisa 21,23 21,36 20,76 

Geomembrana rugosa 32,98 31,16 30,21 

Geotêxtil tecido 32,19 30,47 29,66 

Geotêxtil não tecido termossoldado 32,25 31,69 30,51 

Geotêxtil não tecido agulhado 33,05 32,24 30,88 

Geogrelha uniaxial 26,83 27,62 26,53 

Geogrelha biaxial 31,26 30,09 28,70 

 

Segundo Costa Lopes (2000), há uma influência notória da tensão de 

confinamento no mecanismo de interacção solo-geossintético, quando a rotura por corte 

se dá ao longo de um plano inclinado. Nos ensaios de corte directo, nos de arranque, 

bem como nos de corte em plano inclinado, a força aplicada é vertical. No entanto, nos 

ensaios de arranque e de corte directo, a força aplicada actua num plano horizontal, 

enquanto nos de corte em plano inclinado, somente no início do ensaio, o plano de 

actuação da força é horizontal, sendo inclinado em relação a esta no momento da rotura 

da interface. Neste caso, a força aplicada tem duas componentes, uma normal ao plano 

inclinado e outra paralela ao mesmo plano. 

Quando aumenta a força vertical aplicada, aumenta a força estabilizadora 

(componente normal) e a força instabilizadora (componente tangencial), sendo o 

aumento da força instabilizadora mais penalizador para a resistência da interface do que 

o benefício resultante do aumento da força estabilizadora. 
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De um modo geral, nos geossintéticos, há um decréscimo no valor do ângulo de 

atrito da interface solo-geossintético, quando a tensão de confinamento aumenta.  

Os geossintéticos como as geomembranas lisas e as geogrelhas uniaxiais acusam 

menor redução de resistência na interface, revelando menor susceptibilidade às 

variações da tensão de confinamento dos geossintéticos com superfície lateral polida. Os 

geossintéticos como as geomembranas rugosas e as geogrelhas biaxiais acusam maior 

susceptibilidade às variações da tensão de confinamento, este último material devido à 

influência determinante que o fenómeno de atrito solo-material subjacente ao longo das 

aberturas da geogrelha tem na resistência global da interface.  

 

 

2.5.4 – Influência da Metodologia de Ensaio 

A norma NP EN ISO 12957-2, relativa ao ensaio de corte solo-geossintético em 

plano inclinado permite duas metodologias de ensaio: 

1) com o geossintético colocado sobre uma base rígida e lisa  (metodologia 1); 

2) com o geossintético colocado sobre o solo que enche uma caixa inferior 

(metodologia 2). 

Costa Lopes (2000) desenvolveu um estudo acerca da influência da metodologia 

de ensaio no comportamento de interfaces solo-geossintético em corte em plano 

inclinado, tendo para tal utilizado os mesmos geossintéticos considerados nos estudos 

referidos de 2.5.1 a 2.5.3 e as duas metodologias de ensaio previstas na norma NP EN 

ISO 12957-2. 

O Quadro 2.6 resume os resultados obtidos por Costa Lopes (2000) no estudo 

efectuado acerca da influência da metodologia de ensaio no comportamento de 

interfaces solo-geossintético em corte em plano inclinado. 



Interacção Solo-Geossintético. Ensaio de Corte em Plano Inclinado  

 
60 

Segundo o estudo de Costa Lopes (2000), a influência da metodologia de ensaio 

adoptada é pouco significativa, no caso dos geossintéticos com superfícies laterais 

“contínuas” como é o caso das geomembranas ou dos geotêxteis. Contudo, no caso das 

geogrelhas, onde a área lateral aberta é importante, outros pormenores da estrutura 

destes geossintéticos poderão ser condicionantes da validade dos ensaios realizados 

segundo a metodologia de ensaio 1, pelo que, se sugere que a determinação da 

resistência ao corte em plano inclinado das interfaces solo-geogrelha seja feita de acordo 

com a metodologia de ensaio 2. 

 

Quadro 2.6 – Influência da metodologia de ensaio no comportamento solo-

geossintético em corte em plano inclinado (Costa Lopes, 2000) 

Metodologia 1 Metodologia 2 
Geossintético 

Ângulo de atrito na interface                
( º ) 

Geomembrana lisa 21,36 20,57º 

Geomembrana rugosa 31,16 31,06º 

Geotêxtil tecido 30,47 31,42º 

Geotêxtil não tecido termossoldado 31,69 31,81º 

Geotêxtil não tecido agulhado 32,24 33,22º 

Geogrelha uniaxial 27,62 31,79º 

Geogrelha biaxial 30,09 30,75º 

 

As razões da influência da metodologia de ensaio no comportamento solo- 

-geogrelha foram já enunciadas na secção 2.5.1. 

2.6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo deste capítulo, referiram-se os princípios da interacção solo- 

-geossintético, fez-se uma breve descrição do ensaio de corte em plano inclinado e 
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referiu-se a influência nos resultados do ensaio de corte em plano inclinado de factores 

como: a estrutura do geossintético, a granulometria do solo, a tensão de confinamento e 

a metodologia de ensaio. 

No capítulo seguinte analisar-se-ão os resultados experimentais do estudo 

realizado ao longo deste trabalho.  

 



 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

INTERACÇÃO SOLO-GEOSSINTÉTICO. ANÁLISE 

EXPERIMENTAL ATRAVÉS DE ENSAIOS DE CORTE EM 

PLANO INCLINADO 

 

3.1 – INTRODUÇÃO 

 

Como já foi referido anteriormente, em inúmeras situações de obra, os 

geossintéticos são aplicados em taludes. De salientar, no entanto, que uma das causas 

mais frequentes de rotura, nestes sistemas é a falta de resistência nas interfaces entre os 

diferentes materiais que os compõem. 

É importante reafirmar que o ensaio de corte em plano inclinado é 

particularmente adequado à caracterização dos fenómenos de interacção solo-

geossintético em taludes.  

O presente trabalho terá como objectivo contribuir para o esclarecimento dos 

fenómenos anteriormente aduzidos utilizando, para o efeito, o equipamento de ensaio de 

corte em plano inclinado do LGS da FEUP. 

Assim, no presente capítulo descrevem-se os materiais utilizados, a metodologia 

de ensaio seguida, bem como a apresentação e a análise dos resultados obtidos nos 

ensaios de corte em plano inclinado efectuados. Refira-se que serão ainda, 

posteriormente, formuladas as conclusões consideradas mais pertinentes relativamente 

aos resultados obtidos no estudo experimental desenvolvido. 
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3.2 – MATERIAIS UTILIZADOS NO ESTUDO 

3.2.1 – Solo 

No estudo detalhado que Costa Lopes (2000) desenvolveu dos fenómenos de 

interacção solo-geossintético em corte em plano inclinado foram considerados dois 

solos granulares (Solo 1 e Solo2, ver 2.5.2). 

Neste trabalho, optou-se por um solo diferente, um saibro, cuja curva 

granulométrica está representada na Figura 3.1 com o objectivo de alargar a informação 

acerca da influência do tipo de solo nos mecanismos de interacção solo-geossintético em 

corte em plano inclinado, uma vez que alguns dos geossintéticos considerados têm as 

mesmas características dos utilizados por Costa Lopes (2000) no estudo que efectuou. 
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Figura 3.1 – Curva granulométrica do solo utilizado 
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O solo utilizado apresenta um peso volúmico mínimo e máximo, 

respectivamente de 13,59 KN/m3 e de 17,20 KN/m3. O peso volúmico correspondente 

ao índice de compacidade de 50%, γ (ID=50%) é de15,18 KN/m3.  

Optou-se por impor um índice de compacidade de 50%, por ter sido o mesmo 

valor utilizado para os solos no estudo efectuado por Costa Lopes (2000). 

No Quadro 3.1 podem ser observadas algumas das características 

granulométricas do solo utilizado. Neste quadro incluem-se também as características 

dos solos utilizados por Costa Lopes (2000). 

Quadro 3.1 – Características físicas do solo utilizado no presente estudo e no de Costa 
Lopes (2000) 

D30 D50 D60 Dmáx γmin γmax γ[ID=50%] 
[mm] [kN/m3] 

Solo utilizado 0,19 0,39 0,55 38,10 13,59 17,20 15,18 

Solo 1* 0,30 0,43 0,53 2,00 15,00 17,90 16,32 

Solo 2* 0,84 1,30 1,60 9,54 15,60 18,70 17,01 

* Costa Lopes (2000) 
 

No Quadro 3.2 os resultados do ensaio de corte directo do solo, para um índice 

de compacidade de 50%. 

       Quadro 3.2 – Características mecânicas do solo – Ensaio de corte directo. 

  Tensão vertical de consolidação   

50 100 150 φ' c' 
ID =50% 

[kPa] [º] [kPa] 

  53,11 | 45,35 109,10 | 92,84 163,86 | 144,96 Pico 

σ'v | τ [0,85] [0,85] [0,88] 
41,1 0,0 

[τ/σ'v] 56,73 | 39,71 114,78 | 90,22  174,36 | 128,21 Residual 

  [0,70] [0,79] [0,74] 
36,6 0,0 

Nota: σ'v e τ 
em kPa       
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3.2.2 − Geossintéticos 

Um dos objectivos do presente trabalho é a avaliação da influência da estrutura 

do geossintético no mecanismo de interacção solo-geossintético. Neste sentido, houve a 

preocupação de utilizar materiais com estruturas diferentes (Figura 3.2): geotêxtil não 

tecido termossoldado, geotêxtil não tecido agulhado, geotêxtil tecido, geomembrana lisa 

e geomembrana rugosa. De realçar que, todas estas estruturas de geossintéticos foram 

considerados no estudo de Costa Lopes (2000), facto que permitirá adiante neste 

trabalho avaliar também a influência nos resultados do tipo de solo utilizado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Geossintéticos utilizados no estudo: 1 – geotêxtil não tecido termossoldado; 2 – 

geotêxtil não tecido agulhado; 3 – geotêxtil tecido; 4 – geomembrana lisa; 5 – 

geomembrana rugosa. 

Para além dos geossintéticos anteriormente referenciados, foram ainda objecto 

de análise, no presente trabalho, os geotêxteis tecidos em polipropileno (FW2 e FW4 – 

ver Figura 3.4) com as características: 

a) FW2: massa por unidade de área, 110g/m2; resistência à tracção, 22kN/m; 

b) FW4: massa por unidade de área, 210g/m2; resistência à tracção, 44kN/m. 
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Se, por um lado, se pretende alargar o leque de geossintéticos estudados, 

recorrendo para o efeito a mais dois geotêxteis tecidos intactos FW2 e FW4, por outro 

lado, a opção pela inclusão destes materiais no estudo em análise prende-se com o facto 

de estes geotêxteis tecidos terem sido utilizados por (Lopes e Pinho Lopes, 2001) numa 

campanha de ensaios de campo para simulação da danificação durante as operações de 

instalação em obra. Os materiais foram danificados em campo com o saibro compactado 

para 98% do Proctor Normal.  

A danificação durante a instalação em obra de geossintéticos é um fenómeno 

que decorre, fundamentalmente, das operações de construção. Os geotêxteis tecidos 

foram instalados em aterros provisórios, com colocação e compactação de material de 

aterro e posterior exumação desses materiais. 

No presente trabalho, foram ensaiados ao corte em plano inclinado os geotêxteis 

tecidos FW2 e FW4 intactos e após a danificação durante instalação em obra (DDI).  

 

         

               Figura 3.3 – Geotêxteis tecidos FW2 e FW4. 

3.3 – METODOLOGIA DE ENSAIO ADOPTADA 

Como já foi referido no capítulo anterior, a norma (NP EN ISO 12957-2) 

referente ao ensaio de corte solo-geossintético em plano inclinado possibilita duas 

metodologias de ensaio, a saber: 

        a) com o geossintético colocado sobre uma base rígida e lisa (metodologia 1); 
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        b) com o geossintético colocado sobre o solo que enche uma caixa inferior 

(metodologia 2). 

Segundo Costa Lopes (2000), quando o geossintético tem uma estrutura 

bidimensional “contínua”, isto é, no caso das geomembranas e dos geotêxteis, a 

metodologia de ensaio é pouco determinante na definição da resistência da interface. 

Por isso, no estudo efectuado, no presente trabalho, optou-se pela primeira metodologia, 

isto é, com o geossintético colocado sobre uma base rígida e lisa (Figura 3.4). 

 

 

 

 

 

 

        Figura 3.4 – Geomembrana colocada sobre uma base rígida e lisa. 

 

3.4 – ANÁLISE DE RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

3.4.1 - Introdução 

Tal como se referiu anteriormente, o programa experimental desenvolvido visou 

o estudo do comportamento de interfaces solo-geossintético em corte em plano 

inclinado, o solo adoptado foi o descrito em 3.2.1 e os geossintéticos utilizados foram os 

referenciados em 3.2.2. 
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A metodologia de ensaio seguida foi a 1, ou seja, geossintético colocado sobre 

uma base rígida e lisa. Foram ensaiados três provetes de cada geossintético, o índice de 

compacidade do solo considerado foi de 50%, a tensão de confinamento foi de 10kPa e 

a velocidade de ensaio foi de 0,5º/minuto. 

3.4.2 – Análise dos Resultados de um Ensaio de Corte em Plano Inclinado 

Com o objectivo de realçar o tipo de informação disponibilizada pelo ensaio de 

corte em plano inclinado, apresentam-se de seguida os resultados do ensaio de corte em 

plano inclinado relativos ao geotêxtil tecido (GTtecido). 

A informação que se obtém mediante a realização do ensaio de corte em plano 

inclinado consiste na evolução do deslocamento da caixa superior com o aumento da 

inclinação da base rígida. No momento em que o deslocamento da caixa superior atinge 

os 50mm, a inclinação máxima é definida. Note-se que o valor dessa inclinação, 

designado por β, corresponde ao ângulo de deslizamento da caixa superior. 

Na Figura 3.5 pode observar-se a evolução do deslocamento da caixa superior, 

que está cheia de solo, com o aumento da inclinação da base rígida para os três provetes 

do geotêxtil tecido ensaiados nas condições anteriormente descritas. 

0 5 10 15 20 25 30 35
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

D
es

lo
ca

m
en

to
 (

m
m

)

Inclinação (º)
 

Figura 3.5 – Evolução do deslocamento da caixa superior com o aumento da inclinação da 

base rígida para os três provetes do geotêxtil tecido (GTtecido). 
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Sendo β o ângulo de deslizamento da caixa superior há que calcular o ângulo de 

atrito da interface solo-geossintético, φsg. 

Na Figura 3.6 o esquema do sistema de forças aplicadas durante o ensaio. 

 

β

τ

βFv

σn

 

Figura 3.6 – Esquema do sistema de forças aplicadas. 

Em primeiro lugar, calcula-se o valor da tensão normal (σn) no momento do 

deslizamento, isto é, quando a inclinação da base é igual a β utilizando a expressão: 

 

                                     
A

Fv
n ×

×
=

1000

cosβσ                                                                (3.1) 

     Onde: 

                    σn = tensão normal quando a inclinação da base é igual a β, em kPa; 

   Fv = força vertical que actua na interface solo-geossintético, em N; 

   A = área de contacto solo-geossintético, em m2; 

   β =  ângulo de deslizamento da caixa superior, em graus; 
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Procede-se, seguidamente, ao cálculo da tensão de corte (τ) ao longo da 

superfície de deslizamento, utilizando, para o efeito, a expressão: 

 

                             
A

fsenFv

×
+×

=
1000

)(ββ
τ                                                                (3.2) 

Onde: 

       τ = tensão de corte ao longo da superfície de deslizamento, em kPa; 

f (β) = força necessária para impedir o movimento da caixa superior 

vazia quando a base está inclinada de β, aplicada na direcção      

da superfície  de deslizamento e expressa em N;   

         Fv, A e β  têm o mesmo significado apresentado para a Expressão 3.1. 

Por último, calcula-se o ângulo de atrito da interface solo-geossintético (φsg) do 

seguinte modo: 

                             
n

sg
n

sg arctgtg
σ
τφ

σ
τφ =⇒=                                                        (3.3) 

 

Os resultados do ensaio devem ser expressos em termos do valor médio obtido 

para o ângulo de atrito da interface solo-geossintético nos três provetes que o 

constituem.  

Utilizou-se no presente trabalho o programa de cálculo Origin 8. 

A Figura 3.7 representa a curva média do ensaio de corte em plano inclinado 

com o geotêxtil tecido (GTtecido). De lembrar que as curvas correspondentes a cada um 

dos provetes ensaiados são as indicadas na Figura 3.5. 
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Figura 3.7 – Curva média que representa a evolução do deslocamento da caixa superior com 

o aumento da inclinação da base rígida para os três provetes do geotêxtil 

tecido (GTtecido). 

 

Aplicando a metodologia de cálculo apresentada ao ensaio de corte em plano 

inclinado em consideração, obtêm-se os resultados apresentados no Quadro 3.3. 

 

 
Quadro 3.3 – Resultados do ensaio de corte em plano inclinado da interface solo-GTtecido. 

Provetes β (º) Fv (N) A (m2) σn (kPa) f(β) (N) τ (kPa) τ/σn φsg (º) 

1º 26,82 900 0,09 8,92 34,56 4,90 0,55 28,75 

2º 28,64 900 0,09 8,78 36,72 5,20 0,59 30,65 

3º 28,57 900 0,09 8,78 36,63 5,19 0,59 30,57 

 
 
 

 β (º) φsg (º) 

Média  28,01 29,99 

D. padrão 1,03 1,08 

C. Variação 3,68% 3,59% 
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A determinação de f (β), definida como a força necessária para impedir o 

movimento da caixa superior vazia quando a base está inclinada de β, é de crucial 

importância. Com efeito, convém relembrar que deve ser dada especial atenção ao peso 

da própria caixa que tem de ser contabilizado no cálculo da tensão de corte, visto que 

constitui uma componente adicional para a força exercida ao longo da superfície de 

deslizamento. Dado que é fundamental e mesmo imprescindível contar com a sua 

contribuição, foi medido, para incrementos sucessivos de 5º no valor da inclinação, o 

valor da respectiva força, aplicada na direcção da superfície de deslizamento, que 

impossibilita que a caixa superior quando se encontra vazia se desloque, obtendo-se, 

deste modo, o conjunto de valores de f (β) que podem ser observados no Quadro 3.4. 

 

Quadro 3.4 – Valores de f (β) em função do ângulo β.     

β (º) 5 10 15 20 25 30 

f(β) (N) 6,68 13,30 19,83 26,20 32,37 38,30 

 

É de salientar que, no caso da tensão normal, esta questão não se coloca. Esta 

situação deve-se ao facto de a caixa superior possuir roletes apoiados em placas laterais, 

descarregando nelas a componente normal do seu peso, não a transmitindo, deste modo, 

à superfície da interface solo-geossintético, como acontece com a sua componente 

tangencial que actua na direcção da superfície de deslizamento. 

O valor obtido através da curva média para o ângulo de atrito da interface solo-

geossintético nos três provetes ensaiados é de 29,99º. 

Considera-se essencial apresentar e analisar, seguidamente, os resultados obtidos 

nos ensaios de corte em plano inclinado realizados.  

Iniciar-se-á esta abordagem começando por avaliar a influência da estrutura do 

geossintético na interacção solo-geossintético, sendo posteriormente, formuladas as 

conclusões consideradas mais pertinentes relativamente aos resultados obtidos no estudo 

experimental efectuado.  
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3.4.3 – Influência da Estrutura do Geossintético na Interacção Solo-

Geossintético 

Visando a análise da influência da estrutura do geossintético na resistência da 

interface solo-geossintético, foram realizados ensaios de corte em plano inclinado 

recorrendo, para o efeito, a geossintéticos com estruturas distintas, a saber: geotêxtil 

tecido (GTtecido), geotêxtil não tecido termossoldado (GT termossoldado) e geotêxtil 

não tecido agulhado (GTagulhado), geomembrana lisa (GM lisa) e geomembrana rugosa 

(GMrugosa). 

Note-se que os diferentes geossintéticos utilizados foram ensaiados exactamente 

sob as mesmas condições. Por outras palavras, em todos os ensaios realizados foi 

utilizado o saibro, a tensão de confinamento inicial foi de 10kPa e a metodologia de 

ensaio adoptada foi, como se referenciou anteriormente, a metodologia 1, isto é, com o 

geossintético colocado sobre uma base rígida e lisa.  

Em síntese, visa-se avaliar de forma tão clara e objectiva quanto possível a 

influência da estrutura do geossintético nos resultados obtidos. 

Os resultados obtidos no ensaio de corte em plano inclinado dos geotêxteis 

ensaiados apresentam-se no Quadro 3.3, para a interface solo-geotêxtil tecido e nos 

Quadros 3.5 e 3.6, respectivamente para as interfaces do solo com o geotêxtil não tecido 

agulhado e com o geotêxtil não tecido termossoldado. 

 A Figura 3.8 mostra, em termos médios, a evolução do deslocamento da caixa 

superior cheia de solo com o aumento da inclinação da base rígida para os três 

geotêxteis estudados. 
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Quadro 3.5 – Resultados do ensaio de corte em plano inclinado da interface solo-

GTagulhado. 

Provetes β (º) Fv (N) A (m2) σn (kPa) f(β) (N) τ (kPa) τ/σn φsg (º) 

1º 33,35 900 0,09 8,35 42,11 5,97 0,71 35,54 

2º 32,77 900 0,09 8,41 41,46 5,87 0,70 34,94 

3º 29,77 900 0,09 8,68 38,03 5,39 0,62 31,83 
 
 
 
 

 β (º) φsg (º) 

Média  31,96 34,10 

D. padrão 1,92 1,99 

C. Variação 6,02% 5,84% 

 

 

 Quadro 3.6. – Resultados do ensaio de corte em plano inclinado da interface solo-

Gttermossoldado 

Provetes β (º) Fv (N) A (m2) σn (kPa) f(β) (N) τ (kPa) τ/σn φsg (º) 

1º 28,57 900 0,09 8,78 36,63 5,19 0,59 30,58 

2º 30,00 900 0,09 8,66 38,30 5,43 0,63 32,07 

3º 28,51 900 0,09 8,79 36,56 5,18 0,59 30,52 
 

 
 

 

 β (º) φsg (º) 

Média  29,03 31,05 

D. padrão 0,84 0,88 

C. Variação 2,91% 2,83% 
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Figura 3.8 – Evolução do deslocamento da caixa superior com o aumento da inclinação da 

base rígida para três geotêxteis ensaiados. 

Com base na informação constante nos Quadros 3.3, 3.5 e 3.6 e na Figura 3.8 

verifica-se que no caso das interfaces solo-geotêxteis a maior eficácia na interacção 

ocorre com o geotêxtil agulhado (34,10º de ângulo de atrito na interface com o solo) e a 

menor com o geotêxtil tecido (29,99º de ângulo de atrito na interface com o solo). O 

valor do ângulo de atrito na interface solo-geotêxtil não tecido termossoldado é de 

31,05º. 

  O facto da menor eficácia na resistência mobilizada na interface ocorrer com 

o geotêxtil tecido pode ser justificada através do método de fabrico deste 

geossintético (filamentos dispostos regularmente na direcção de fabrico e na direcção 

transversal a esta) que leva a que a superfície destes geossintéticos seja menos rugosa 

que a dos restantes geotêxteis considerados.  

  Será, todavia, importante sublinhar que, em termos gerais, as diferenças de 

comportamento observadas não são significativas nomeadamente quando se trata dos 

dois tipos de geotêxteis não tecidos considerados, dado que a variação verificada no 
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valor do ângulo de atrito da interface solo-geossintético situou-se nos 9,8%. Registe-

se que as diferenças no valor deste parâmetro aumentam sempre que se procede à 

comparação entre os resultados obtidos com geotêxteis tecidos e não tecidos não 

ultrapassando, porém, essas diferenças, os 13,7%. 

Os resultados obtidos no ensaio de corte em plano inclinado das geomembranas 

consideradas apresentam-se nos Quadros 3.7 e 3.8, respectivamente para as interfaces 

do solo com a geomembrana lisa e com a geomembrana rugosa. 

 A Figura 3.9 mostra, em termos médios, a evolução do deslocamento da caixa 

superior cheia de solo com o aumento da inclinação da base rígida para as duas 

geomembranas consideradas. 

Com base na informação constante nos Quadros 3.7 e 3.8 e na Figura 3.9 

verifica-se que no caso das interfaces solo-geomembranas a maior eficácia na 

interacção ocorre com o geomembrana rugosa (33,82º de ângulo de atrito na interface 

com o solo) e a menor com o geomembrana lisa (21,34º de ângulo de atrito na 

interface com o solo). 

 

Quadro 3.7 – Resultados do ensaio de corte em plano inclinado solo-geomembrana lisa. 

Provetes β (º) Fv (N) A (m2) σn (kPa) f(β) (N) τ (kPa) τ/σn φsg (º) 

1º 19,34 900 0,09 9,44 25,37 3,59 0,38 20,85 

2º 19,99 900 0,09 9,40 26,18 3,71 0,39 21,54 

3º 20,08 900 0,09 9,39 26,29 3,72 0,40 21,63 
 
 
 
 

 β (º) φsg (º) 

Média  19,80 21,34 

D. padrão 0,40 0,43 

C. Variação 2,03% 2,00% 
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Quadro 3.8 – Resultados do ensaio de corte em plano inclinado solo-geomembrana rugosa. 

Provetes β (º) Fv (N) A (m2) σn 

(kPa) 
f(β) (N) τ (kPa) τ/σn φsg (º) 

1º 31,66 900 0,09 8,51 40,20 5,70 0,67 33,79 

2º 32,32 900 0,09 8,45 40,95 5,80 0,69 34,47 

3º 31,11 900 0,09 8,56 39,57 5,61 0,65 33,21 
 
 
 
 

 β (º) φsg (º) 

Média  31,69 33,82 

D. padrão 0,61 0,63 

C. Variação 1,92% 1,86% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3.9 – Evolução do deslocamento da caixa superior com o aumento da 

inclinação da base rígida para as duas geomembranas ensaiadas. 

De facto, há um acréscimo muito significativo no valor do ângulo de atrito da 

interface solo-geossintético, quando se utiliza a geomembrana rugosa em vez da 
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geomembrana lisa. A superfície da geomembrana rugosa é responsável por um 

aumento de cerca de 57,8 % no valor do ângulo de atrito da interface.  

É de realçar o facto que, quando é utilizada uma geomembrana lisa, o valor do 

ângulo de atrito da interface solo-geossintético é acentuadamente inferior aos restantes 

valores que se obtiveram – cerca de 51%. Todavia, é de salientar que, no que concerne à 

geomembrana rugosa, o valor do parâmetro em causa cai dentro da gama dos valores 

correspondentes aos geotêxteis.  

À guisa de conclusão e mediante os resultados obtidos, constata-se que a 

estrutura do geossintético pode ter influência determinante na resistência das suas 

interfaces com o solo. Na realidade, é de salientar que a estrutura contínua mais lisa – 

geomembrana lisa – é a que revela valores menores de resistência na interface com o 

solo. Pelo contrário, o geossintético com superfície lateral mais rugosa – geotêxtil não 

tecido agulhado – é o que revela o valor mais elevado do ângulo de atrito da interface. 

Pode considerar-se que a resistência da interface solo-geomembrana rugosa é 

idêntica à das interfaces solo-geotêxtil. 

3.4.4 – Influência do Tipo de Solo na Interacção Solo-Geossintético 

Como foi referido em 3.4.3, os geossintéticos considerados no presente estudo 

têm estruturas idênticas a alguns dos utilizados por Costa Lopes (2000), embora apenas 

dois (geomembrana rugosa e o geotêxtil não tecido agulhado) sejam exactamente os 

mesmos usados por Costa Lopes (2000). 

 Como em corte o aspecto mais relevante é a rugosidade da superfície lateral de 

contacto do geossintético com o solo (no caso do geossintético, aspecto 

predominantemente dependente da sua estrutura), de seguida, efectuar-se-á uma análise 

da influência do tipo de solo na interacção solo-geossintético em corte em plano 

inclinado, lançando mão dos resultados publicados por Costa Lopes (2000) e dos 

apresentados em 3.4.3. 



Interacção Solo-Geossintético. Análise Experimental através de Ensaios de Corte em Plano Inclinado  

 
80 

Relembre-se que, para a realização dos ensaios no presente estudo, foi utilizada 

uma tensão de confinamento inicial de 10kPa e a metodologia de ensaio usada 

(metodologia 1).  

No Quadro 3.9 são apresentados os valores médios do ângulo de atrito na 

interface solo-geossintético obtidos por Costa Lopes (2000) utilizando os Solos 1 e 2 e 

os obtidos no presente estudo. 

Quadro 3.9 – Comparação de valores médios do ângulo de atrito na interface solo-

geossintético. 

Solo 1* Solo 2* 
Solo usado no presente 

estudo 
Geossintético 

Ângulo de atrito na interface ( º ) 
 

Geomembrana rugosa 31,16 32,87 33,82 

Geotêxtil não tecido agulhado 32,24 32,93 34,10 

Geomembrana lisa 21,36 24,48 21,34 

Geotêxtil tecido 30,47 33,58 29,99 

Geotêxtil não tecido termossoldado 31,69 32,34 31,05 

   * Costa Lopes (2000) 

Da análise do Quadro 3.9 ressalta que para os geossintéticos com superfícies 

laterais mais lisas (geomembrana lisa, geotêxtil tecido e geotêxtil não tecido 

termossoldado) o ângulo de atrito na interface com o solo utilizado no presente estudo é 

idêntico ao obtido por Costa Lopes (2000) com o Solo 1. De facto, o solo utilizado no 

presente estudo e o Solo 1 têm diâmetros médios (D50) da mesma ordem de grandeza 

(0,39mm para o solo utilizado no presente estudo e 0,43mm para o Solo 1 - ver Quadro 

3.1), não se verificando influência significativa da muito maior percentagem de finos do 

solo utilizado no presente estudo (ver Figuras 2.5 e 3.1).  

Há, no entanto que realçar que a análise desenvolvida no parágrafo anterior 

considerou apenas a rugosidade da interface dos geossintéticos, podendo haver outros 

aspectos não considerados, como por exemplo: a massa por unidade dos geotêxteis e a 
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trama do geotêxtil tecido, de algum modo relevantes na resistência da interface solo-

geossintético.  

No que concerne os geossintéticos com superfícies laterais mais rugosas 

(geomembrana rugosa e geotêxtil não tecido agulhado) observa-se uma influência 

significativa da maior extensão da distribuição granulométrica do solo usado no 

presente estudo.  

Com efeito, para os dois geossintéticos em causa verifica-se que o ângulo de 

atrito na interface com o solo utilizado no presente estudo é maior do que o obtido por 

Costa Lopes (2000) com o Solo 2, que por sua vez é superior ao obtido com o Solo 1.  

De facto, o ângulo de atrito na interface geomembrana rugosa - solo utilizado no 

presente estudo é cerca de 2,89% e 8,54% maior do que o obtido, respectivamente nas 

interfaces com o Solo 2 e com o Solo 1. Por sua vez, o ângulo de atrito na interface 

geotêxtil não tecido agulhado - solo utilizado no presente estudo é cerca de 3,52% e 

5,74% maior do que o obtido, respectivamente nas interfaces com o Solo 2 e com o Solo 

1. 

O comportamento observado resulta fundamentalmente de a estrutura mais 

rugosa da superfície lateral destes geossintéticos facilitar o maior contacto dos finos do 

solo com o geossintético e sendo esses finos em maior percentagem menores do que os 

existentes nos Solos 1 e 2 conduzem a um aumento da área de contacto entre os 

geossintético e o solo promovendo assim a resistência nas interfaces entre os dois 

materiais. 

 

3.4.5 - Influência da Danificação Durante a Instalação na Interacção Solo-

Geossintético 

 

Até ao momento, foi objecto de estudo no presente trabalho, o comportamento 

dos geossintéticos ao corte em plano inclinado vindos directamente do produtor, sem 

qualquer dano, ou seja, intactos. Ao aplicar estes materiais em obra mesmo com 

procedimentos considerados correctos ficam, de algum modo, danificados (DDI). 
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Utilizar esses materiais danificados durante a instalação, observar o seu comportamento 

ao corte em plano inclinado e, por último, comparar com o dos geossintéticos intactos 

para ver até que ponto há alteração no seu comportamento é outro dos objectivos deste 

trabalho. 

 

Os resultados obtidos no ensaio de corte em plano inclinado do FW2 Intacto e 

danificado (FW2 Danificado) e do FW4 Intacto e danificado (FW4 Danificado) são 

apresentados, respectivamente, nos Quadros 3.10 a 3.13. 

 

Quadro 3.10 – Resultados do ensaio de corte em plano inclinado da interface solo-FW2 

Intacto. 

Provetes β (º) Fv (N) A (m2) σn (kPa) f(β) (N) τ (kPa) τ/σn φsg (º) 

1º 22,24 900 0,09 9,26 28,99 4,11 0,44 23,93 

2º 24,52 900 0,09 9,10 31,80 4,50 0,50 26,34 

3º 23,37 900 0,09 9,18 30,38 4,30 0,47 25,12 
 
 

 β (º) φsg (º) 

Média  23,38 25,13 

D. padrão 1,14 1,21 

C. Variação 4,89% 4,80% 

 

Quadro 3.11 – Resultados do ensaio de corte em plano inclinado da interface solo-FW2 

Danifcado 

Provetes β (º) Fv (N) A (m2) σn (kPa) f(β) (N) τ (kPa) τ/σn φsg (º) 

1º 27,77 900 0,09 8,85 35,69 5,06 0,57 29,74 

2º 27,82 900 0,09 8,84 35,74 5,06 0,57 29,79 

3º 27,79 900 0,09 8,85 35,71 5,06 0,57 29,76 
 
 

 β (º) φsg (º) 

Média  27,79 29,76 

D. padrão 0,03 0,03 

C. Variação 0,09% 0,09% 



                                                                                                                                                  Capítulo 3 

 
83 

Quadro 3.12 – Resultados do ensaio de corte em plano inclinado da interface solo-FW4 

Intacto 

Provetes β (º) Fv (N) A (m2) σn (kPa) f(β) (N) τ (kPa) τ/σn φsg (º) 

1º 24,15 900 0,09 9,12 31,34 4,44 0,49 25,94 

2º 24,53 900 0,09 9,10 31,80 4,50 0,50 26,34 

3º 24,32 900 0,09 9,11 31,55 4,47 0,49 26,12 
 

 
 

 β (º) φsg (º) 

Média  24,33 26,14 

D. padrão 0,19 0,20 

C. Variação 0,79% 0,77% 

 

Quadro 3.13 – Resultados do ensaio de corte em plano inclinado da interface solo-FW4 

Danificado. 

Provetes β (º) Fv (N) A (m2) σn (kPa) f(β) (N) τ (kPa) τ/σn φsg (º) 

1º 25,59 900 0,09 9,02 33,09 4,69 0,52 27,46 

2º 27,97 900 0,09 8,83 35,93 5,09 0,58 29,95 

3º 27,75 900 0,09 8,85 35,66 5,05 0,57 29,72 
 

 
 

 β (º) φsg (º) 

Média  27,10 29,05 

D. padrão 1,31 1,38 

C. Variação 4,85% 4,74% 

 

Da análise dos resultados, pode constatar-se que, quando os geotêxteis tecidos são 

ensaiados intactos, quanto maior é a massa por unidade de área do geotêxtil tecido, maior é 

o ângulo de atrito da interface solo-geossintético. 
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Pode ainda verificar-se que os geotêxteis tecidos, quando danificados durante a 

instalação, apresentam um ângulo de atrito maior que o revelado quando intactos. 

 O Geotêxtil FW2, ao ser ensaiado após DDI, apresentou um aumento do ângulo de 

atrito de cerca de 18,4% ao passo que, o FW4, ao ser ensaiado após DDI, aumentou apenas 

11,1%. Este comportamento resulta do aumento da rugosidade da superfície lateral dos 

geotêxteis devido á danificação duarnte a instalação.  

Constata-se ainda que o geotêxtil FW4, ensaiado após DDI, apresenta um valor 

médio do ângulo de atrito da interface solo-geossintético muito próximo do apresentado 

pelo FW2 também ensaiado após DDI.  

Com efeito, o geotêxtil FW4, por se tratar de um geotêxtil com maior massa por 

unidade de área e mais resistente que o FW2, durante o processo de instalação, foi menos 

danificado que este e alterou menos a sua superfície, ao passo que, o geotêxtil FW2, por ser 

com menor massa por unidade de área e menos resistente, durante a DDI, ficou mais 

danificado e, consequentemente, com a sua superfície mais rugosa, o que fez com que o 

ângulo de atrito de interface solo-geossintético fosse maior. 

 

 

3.5 – CONCLUSÕES 

Procurar estudar a influência da estrutura do geossintético e do tipo de solo de 

confinamento na resistência da interface solo-geossintético, mediante a realização de 

ensaios de corte em plano inclinado, foi um dos objectivos na realização do presente 

trabalho. 

Por outro lado, procurar fazer um estudo comparativo entre o comportamento 

dos geossintéticos intactos e o comportamento ao corte em plano inclinado dos 

geossintéticos danificados, durante a instalação em obra, foi outro dos objectivos do 

presente estudo. De facto, quando os geossintéticos são aplicados em obra, são, de 

algum modo, danificados durante o processo de construção (DDI). Torna-se, por isso, 

importante verificar até que ponto essa danificação resultante desse processo de 

construção terá influência no comportamento ao corte no plano inclinado.  
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Mediante os resultados obtidos, torna-se possível formular conclusões que, 

seguidamente, se apresentam. 

A estrutura do geossintético é condicionante da resistência ao corte em plano 

inclinado da interface solo-geossintético, na medida em que pode conduzir a superfícies 

laterais do geossintético mais lisas ou mais rugosas (por exemplo, geomembranas lisa e 

rugosa), superfícies laterais que permitam um maior imbrincamento dos grãos de solo 

(por exemplo, geotêxteis não tecidos agulhados). 

De referir que, o menor ângulo de atrito na interface solo-geotêxtil ocorre 

sempre que o geotêxtil adjacente é tecido. De facto e, por motivos que se prendem com 

o método de fabrico, (filamentos dispostos regularmente na direcção de fabrico e na 

direcção transversal a esta), a superfície destes geossintéticos é menos rugosa que a dos 

geotêxteis não tecidos. Incidindo nestes últimos materiais, os geotêxteis agulhados – 

ligação mecânica – não estão durante o processo de fabrico submetidos a prensagem a 

altas temperaturas, como o caso dos termossoldados, apresentam uma superfície mais 

rugosa, o que é verificado mediante os resultados obtidos nos ensaios pelo maior ângulo 

de atrito na interface solo-geossintético. 

É de salientar que, em termos gerais, as diferenças de comportamento 

observadas não são significativas nomeadamente quando se trata dos dois tipos de 

geotêxteis não tecidos considerados, uma vez que a variação verificada no valor do 

ângulo de atrito da interface solo-geossintético situou-se nos 9,8%. Registe-se que as 

diferenças no valor deste parâmetro aumentam sempre que se procede à comparação 

entre os resultados obtidos com geotêxteis tecidos e não tecidos não ultrapassando, 

porém, essas diferenças, os 13,7%. 

Constata-se também que há um acréscimo muito significativo no valor do 

ângulo de atrito da interface solo-geossintético, quando se utiliza a geomembrana rugosa 

em vez da geomembrana lisa. A rugosidade da superfície da geomembrana pitonada é 

responsável por um aumento de cerca de 57,8 % no valor do ângulo de atrito da 

interface.  

A diferença de comportamento verificada entre as duas geomembranas é 

esclarecedora das razões que levam a aconselhar a utilização de geomembranas rugosas 

em taludes, especialmente quando a inclinação destes é superior a 1:2. 
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Quando é utilizada uma geomembrana lisa, o valor do ângulo de atrito da 

interface solo-geossintético é acentuadamente inferior aos restantes valores que se 

obtiveram – cerca de 51%. Todavia, é de salientar que, no que concerne à geomembrana 

rugosa, o valor do parâmetro em causa cai dentro da gama dos valores correspondentes 

aos geotêxteis.  

Note-se que, quanto maior é a massa por unidade de área do geotêxtil tecido, 

maior é o ângulo de atrito. 

A distribuição granulométrica e a percentagem de finos do solo influenciam de 

forma importante o comportamento da interface solo-geossintético quando o 

geossintético apresenta uma superfície lateral rugosa, como é o caso da geomembrana 

rugosa e do geotêxtil não tecido agulhado. 

Mediante a análise efectuada, pode verificar-se que os geotêxteis tecidos, 

quando danificados durante a instalação, apresentam um ângulo de atrito maior que o 

revelado quando intactos. 

 

 

 

 



Considerações finais 

 

Com o trabalho que agora finda pretende-se contribuir para o esclarecimento dos 

fenómenos envolvidos no comportamento das interfaces solo-geossintético quando o 

movimento relativo na interface é de corte em plano inclinado, avaliando a influência 

nos resultados dos ensaios de alguns parâmetros, tais como, a estrutura do geossintético, 

o tipo de solo bem como da Danificação Durante a Instalação. Ou seja, pretendem-se 

caracterizar e descrever os fenómenos de interacção entre os diferentes materiais que 

integram estruturas com geossintéticos, bem como procurar quantificar a influência de 

vários factores nos referidos fenómenos de interacção. 

Para além do enunciado, este trabalho constitui-se como uma boa oportunidade 

de contribuir para a divulgação dos geossintéticos e mais concretamente dos ensaios de 

corte em plano inclinado como meio de caracterizar a interacção solo-geossintético em 

taludes, com as vantagens técnicas, económicas e ambientais que lhe estão inerentes. 

O tema central do estudo que se elaborou é a resistência ao corte em plano 

inclinado e para baixas tensões de confinamento, como é o caso corrente em taludes.  

Em situações em que os geossintéticos são colocados sobre taludes como 

constituintes, por exemplo, de sistemas de protecção contra a erosão ou de sistemas de 

impermeabilização de taludes laterais de aterros de resíduos, o ensaio mais adequado é o 

de corte em plano inclinado. 

O equipamento de ensaio de corte em plano inclinado utilizado foi o do LGS da 

FEUP. O equipamento em causa para a campanha de ensaios efectuados foi 

desenvolvido tendo por base a Norma NP EN ISO 12957-2 (Geossintéticos – 

Determinação das características de atrito – Parte 2: Ensaio em plano inclinado).  

Dos resultados obtidos puderam inferir-se conclusões significativas sobre a 

influência da estrutura do geossintético, da granulometria do solo bem como o efeito da 
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danificação que ocorre durante os procedimentos de instalação (DDI) destes materiais 

em obra nos resultados de ensaios de corte em plano inclinado. 

No que se reporta ao prosseguimento dos estudos, importa salientar:  

- a necessidade de prosseguir a caracterização do comportamento das interfaces  

              entre solos coesivos e geossintéticos; 

- avaliar a influência do teor em água desses materiais no comportamento das  

              interfaces; 

- iniciar o estudo da valorização de sub-produtos em substituição de materiais  

               naturais, como por exemplo de escórias de incineração de resíduos municipais. 
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