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Dá-me grande satisfação escrever a apresentação do livro sobre geossintéticos do Prof. 

Ennio Palmeira. Isso porque creio ter tido participação na trajetória do autor no estudo 

desses notáveis materiais. O envolvimento do Ennio com os geossintéticos teve seu ponto 

de partida quando ele me procurou para discutirmos o tema da sua dissertação de mes-

trado na Coppe, no final de 1977. Nessa ocasião, convidei-o para que se juntasse ao grupo 

de pesquisadores da Coppe que participava do programa de pesquisas sobre aterros sobre 

solos moles do Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR/DNIT). Lá no IPR, o Ennio tomou 

contato com os anais do primeiro evento sobre geossintéticos, que tinham sido recente-

mente adquiridos pelo instituto e acabaram por selar seu destino profissional, fazendo dele 

pioneiro em pesquisas sobre esses materiais no país. O resto é história.

Este livro é composto de dez capítulos, que apresentam de forma abrangente assuntos 

importantes sobre geossintéticos e suas aplicações em Engenharia Geotécnica e em obras 

de proteção ambiental. É mostrada não só a fundamentação teórica mas também consi-

derações práticas e exemplos de cálculos. Ao final do livro, são listadas referências que 

permitirão ao leitor se aprofundar mais nos temas tratados.

O Cap. 1 apresenta os tipos e funções dos geossintéticos. Constata-se a versatilidade 

desses materiais e que eles podem ser utilizados combinados ou em substituição a mate-

riais naturais em quase todos os problemas geotécnicos. Também é exposto um histórico 

do desenvolvimento dos geossintéticos no país e no exterior, além de informações úteis 

para os leitores.

No Cap. 2, mostram-se os tipos de polímero empregados na confecção de geossintéticos 

e são discutidas e enfatizadas as características e propriedades dos polímeros que podem 

influenciar o comportamento de produtos geossintéticos. Esse conhecimento se mostrará 

importante ao serem apresentadas as aplicações de geossintéticos em obras geotécnicas e 

geoambientais, em capítulos seguintes.

O Cap. 3 apresenta e discute os ensaios de laboratório utilizados para quantificar pro-

priedades físicas, mecânicas e químicas de geossintéticos que são fundamentais para 

projeto. Também são exibidos aspectos relevantes relacionados à realização de ensaios, 

bem como faixas típicas de variação de valores de propriedades de geossintéticos, o que é 

muito útil para projetistas.

Até o Cap. 3 são expostos os conhecimentos básicos necessários sobre os geossintéticos 

como materiais de construção. A partir do Cap. 4 iniciam-se as apresentações de métodos de 

APRESENTAçãO
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projeto utilizando geossintéticos em suas diversas funções. Este capítulo aborda o uso desses 

materiais como elementos drenantes e de filtro. Métodos para a especificação de produtos 

são apresentados, bem como cuidados e requisitos para a instalação apropriada na obra.

O uso de geossintéticos em obras de proteção ambiental é abordado no Cap. 5. Temas 

como obras de controle de erosões e sistemas de barreiras geossintéticas em obras de dispo-

sição de resíduos são apresentados e discutidos. Também são discutidos requisitos para tais 

aplicações, exemplos de cálculo e aspectos a serem observados na especificação, controle 

de execução e avaliação de desempenho de geossintéticos em obras de proteção ambiental.

O Cap. 6 aborda a utilização de geossintéticos em obras hidráulicas. São mostrados os 

condicionantes de projeto e aplicações em canais, reservatórios e barragens. Exemplos de 

obras executadas são também fornecidos. De particular relevância é a apresentação de 

aplicações em barragens, onde geossintéticos ainda são pouco empregados no país.

Do Cap. 7 em diante, o livro aborda temas relacionados às diferentes aplicações de geos-

sintéticos em reforço de solos. O Cap. 7 mostra o uso de geossintéticos em obras viárias, 

tais como vias não pavimentadas, vias pavimentadas e plataformas de serviço. São apre-

sentados os benefícios trazidos pelo reforço geossintético, bem como métodos de projeto 

e exemplos de cálculo.

No Cap. 8, aborda-se a utilização de geossintéticos em reforço de aterros sobre solos 

com baixa capacidade de suporte. Modernas abordagens desse tipo de aplicação são exi-

bidas, incluindo os benefícios do reforço, métodos de análise de estabilidade, requisitos 

para o geossintético, aspectos construtivos, aterros sobre estacas, aterros sobre colunas 

granulares encamisadas e exemplos de cálculo. Neste capítulo, é apresentada também a 

utilização de geossintéticos como elementos para a aceleração de recalques por mecanis-

mos de drenagem vertical e radial.

Estruturas de contenção e taludes íngremes reforçados são descritos e apresentados 

no Cap. 9. São mostrados diferentes tipos de muros reforçados, processos construtivos, 

métodos de dimensionamento e avaliação de deslocamentos horizontais da face. Neste 

capítulo, é também discutido o emprego de geossintéticos na construção de barreiras de 

impacto contra queda e rolamento de blocos rochosos em taludes, assim como são apre-

sentados exemplos de cálculo.

O Cap. 10, o último do livro, aborda outras aplicações de geossintéticos em obras de refor-

ço de solos, aplicações não tão comuns quanto as apresentadas em capítulos anteriores. 

Esses são os casos de reforço de fundações superficiais, utilização de fibras misturadas ao 

solo e reforço de aterros sobre cavidades.

Uma importante característica do livro é não só reunir a experiência de 40 anos do autor 

em pesquisas sobre geossintéticos, mas também sua completeza, abrangência e nível de 

atualidade dos processos e métodos apresentados e discutidos. A grande quantidade de 

dados para projeto e exemplos de cálculo complementam e facilitam o entendimento das 

teorias apresentadas.

Sem dúvida, esta publicação é uma excepcional contribuição do Prof. Ennio Palmeira para 

o meio técnico e científico sobre materiais cada vez mais presentes em obras geotécnicas e 

de geotecnia ambiental. Será útil para engenheiros e alunos de cursos de graduação e pós-

graduação. Trata-se de uma obra indispensável nas bibliotecas dos engenheiros geotécnicos.

Finalizo parabenizando o autor por esta excelente contribuição para o meio técnico e 

científico nacional. Voltando no tempo, creio que valeu muito a pena ter sugerido ao Ennio 

desenvolver sua pesquisa de mestrado no IPR.

Rio de Janeiro, junho de 2018

Willy Alvarenga Lacerda

Professor emérito da UFRJ
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Parte I
 

TIPOS, FUNçõES E 
PROPRIEDADES DOS 

GEOSSINTÉTICOS
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1.1  Tipos e definições
 De forma sucinta, entende-se por geossintético 

o produto polimérico para uso em obras geotécnicas e de 

proteção ambiental. Em sua concepção mais abrangente, 

inclui os produtos oriundos de polímeros manufaturados 

ou naturais, embora os primeiros predominem na maioria 

das aplicações, particularmente naquelas que requerem 

elevadas vidas úteis. Esses produtos podem ser utilizados 

em uma grande variedade de problemas geotécnicos, tais 

como reforço (estruturas de contenção, taludes íngremes 

ou aterros sobre solos moles) ou estabilização de solos, 

drenagem e filtração, barreiras para fluidos e gases, con-

trole de erosão, barreira de sedimentos, proteção ambien-

tal etc.

Atualmente, dispõe-se de uma grande variedade de 

produtos geossintéticos, cuja terminologia (com base na 

norma NBR 12553/2003), abreviações e características 

básicas são:

•	 Geobarra (GB): produto em forma de barra, com fun-

ção predominante de reforço.

•	 Geotêxtil (GT): produto têxtil permeável, utilizado 

predominantemente na Engenharia Geotécnica e 

Geoambiental, com funções de drenagem, filtração, 

reforço, separação e proteção (Fig. 1.1). De acordo 

com o processo de manufatura, pode ser classifi-

cado em:

 ◊ Geotêxtil não tecido (GTN): produto composto de 

fibras ou filamentos distribuídos espacialmente de 

forma aleatória. Dependendo do processo de soli-

darização das fibras, pode ser subclassificado em:

 ` Geotêxtil não tecido agulhado (GTNa): as fibras são 

ligadas mecanicamente por processo de agu-

lhagem. 

 ` Geotêxtil não tecido termoligado (GTNt): as fibras 

são interligadas por fusão parcial por meio de 

aquecimento.

 ` Geotêxtil não tecido resinado (GTNr): as fibras são 

interligadas por meio de produtos químicos.

 ◊ Geotêxtil tecido (GTW): produto resultante do entre-

laçamento de fios, filamentos ou laminetes segun-

GEOSSINTÉTICOS:  
TIPOS E FUNçõES
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Fig. 1.1 (A) Geotêxtil tecido e (B) geotêxtil não tecido (imagens ampliadas)
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71   |   Geossintéticos: tipos e funções

•	 Geofôrma (GF): estrutura confeccionada com geos-

sintéticos (geralmente geotêxteis) visando conter 

materiais provisória ou permanentemente, podendo 

ser utilizada em obras hidráulicas, controle de ero-

sões e redução de umidade de resíduos, por exemplo 

(Fig. 1.11). Geofôrmas com comprimento substancial-

mente maior que a largura são também conhecidas 

como geofôrmas lineares ou geocontêineres.

•	 Georrede (GN): estrutura em forma de grelha con-

feccionada de modo a apresentar grande volume de 

vazios, sendo utilizada predominantemente como 

meio drenante (Fig. 1.12).

•	 Geomanta (GA): manta sintética para aplicação em 

obras de proteção contra erosão. No caso de ser bio-

degradável, é conhecida como biomanta (Fig. 1.13).

Fig. 1.10 Reforço de solo com fibras
Foto: cortesia de Maccaferri.

Fig. 1.11 Geofôrma
Foto: cortesia de Huesker.

Fig. 1.12 Georrede
Foto: cortesia de Maccaferri.

Fig. 1.13 Alguns tipos de geomanta
Fotos: cortesia de Maccaferri, Sintemax e Futerra.

Pedaços de fios, fibras 
ou grelhas + solo

Fio contínuo + solo

Enchimento

Geotêxtil

Enchimento
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91   |   Geossintéticos: tipos e funções

em forma de salsichões, para utilização em obras 

hidráulicas, proteção e redução de umidade de re-

síduos (Fig. 1.17).

1.2  Funções dos geossintéticos
 Uma camada de geossintético em uma obra 

pode ter uma ou mais das seguintes funções:

•	 Reforço: a presença da camada de geossintético tem 

a finalidade de reforçar um maciço de solo, confe-

rindo-lhe maior resistência mecânica e menor de-

formabilidade. Alguns exemplos de obras em que 

camadas de geossintético desempenham a função 

de reforço são apresentados na Fig. 1.18.

•	 Drenagem: nesse caso, o geossintético visa drenar 

fluidos ou gases para regiões apropriadas. A Fig. 1.19 

mostra alguns exemplos de obras onde camadas 

de geossintético podem desempenhar a função de 

drenos.

•	 Filtração: o geossintético funciona como filtro de um 

sistema drenante (Fig. 1.19) em obras geotécnicas e 

geoambientais, de forma semelhante a filtros gra-

nulares convencionais. Pode também ser utilizado 

como elemento filtrante para a redução do potencial 

poluente de lixiviados e resíduos.

•	 Barreira: nesse caso, a camada de geossintético 

tem a função de barrar ou minimizar a passagem 

de fluidos ou gases. Tal aplicação é de particular 

importância em obras de proteção ambiental e em 

obras hidráulicas. Geossintéticos podem também 

funcionar como barreiras de sedimentos em obras 

de controle de erosões ou para retardar a movimen-

Fig. 1.17 Exemplo de aplicação de tubo geotêxtil em obra 
hidráulica

Geotêxtil
Areia

Pavimentos rodoviários e ferroviários Aterros estaqueados sobre solos moles

Estruturas de contenção e taludes íngremes

Geossintético

Aterros sobre solos moles

Geossintético

Estradas sobre solos moles

Geossintético

Geossintético

Geossintético

Barreiras de impacto contra 
avalanches ou quedas de blocos

Geossintético

Reforço de aterros sobre cavidades 
ou em áreas de subsidência

Geossintético

Fig. 1.18 Exemplos de aplicação de geossintéticos 
em reforço de solos
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14 Geossintéticos em geotecnia e meio ambiente     

industriais e cerca de apenas 0,25% do mercado mundial 

de materiais têxteis (John, 1987).

A Fig. 1.27 apresenta a distribuição de tipos de aplica-

ção de geotêxteis na América do Norte. Pode-se observar 

a percentagem considerável de aplicações ligadas à pro-

teção do meio ambiente e a obras rodoviárias.

No Brasil, o emprego de geossintéticos, embora acele-

rado nas últimas duas décadas, ainda pode ser conside-

rado tímido em comparação ao de países desenvolvidos, 

e até inferior ao de países com economias ou extensões 

territoriais menores. As principais razões para o contínuo 

crescimento de sua utilização em obras geotécnicas e de 

proteção ambiental são:

•	 contínuo aprimoramento e melhoria da qualidade 

dos geossintéticos para uso em obras de engenharia;

•	 redução de custos dos geossintéticos;

•	 redução do tempo de execução de obras;

•	 melhoria das metodologias de projeto, resultados 

de pesquisas e observações de casos históricos com 

geossintéticos;

•	 facilidade de transporte para regiões remotas ou 

com escassez de materiais naturais;

•	 custo competitivo quando comparado ao de soluções 

tradicionais de engenharia;

•	 maior rigidez e controle de utilização de materiais 

naturais tradicionais em virtude de imposições de 

ordem ambiental;

•	 o uso de geossintéticos pode resultar em soluções de 

engenharia sustentáveis e com menores impactos 

ao meio ambiente.

Como é comum para novos materiais e técnicas cons-

trutivas, a utilização de geossintéticos em obras civis 

cresceu a uma velocidade muito superior à do desenvol-

vimento de pesquisas no assunto. Assim, a maioria das 

obras iniciais em que tais materiais foram usados certa-

mente foi projetada de forma muito conservadora à luz do 

conhecimento atual. Nos dias de hoje se observam proje-

tos cada vez mais arrojados e impensáveis há alguns anos.

1.5  desenvolvimento dos  
 geossintéticos no Brasil

O emprego de geossintéticos no Brasil remonta ao início 

dos anos 1970, e mais aceleradamente a partir da década 

de 1990. Os geotêxteis foram provavelmente os primei-

ros tipos de geossintético a serem utilizados em obras 

geotécnicas no país, há cerca de 40 anos, principalmente 

em aplicações ligadas a drenagem e filtração. Pouca ou 

nenhuma informação está disponível na literatura téc-

nica sobre essas obras pioneiras, com exceção de relatos 

superficiais de profissionais envolvidos nelas. Registre-se 

que, nessa fase pioneira, a participação de profissionais 

ligados às empresas fabricantes de geossintéticos foi de 

fundamental importância para o início da consolidação 

dos geossintéticos como materiais de construção no país.

Fig. 1.27 utilização de geotêxteis na América do Norte
Fonte: ifai (1996)

Fig. 1.26 Crescimento de vendas 
de alguns geossintéticos de 1970 
a 1995
Fonte: Koerner (1998).
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Os polímeros servem como matéria-prima para uma 

grande variedade de produtos e objetos utilizados rotinei-

ramente. Alguns desses produtos são comumente conhe-

cidos como plásticos, embora a definição de plástico seja 

um pouco diferente, como será apresentado adiante. Neste 

capítulo, será dada ênfase à apresentação de materiais 

poliméricos normalmente utilizados na fabricação de geos-

sintéticos para obras geotécnicas e de proteção ambiental.

2.1 Histórico, definições e  
 características

O advento da Segunda Guerra Mundial é, em parte, res-

ponsável pelo surgimento da borracha sintética, ao final dos 

anos 1930, uma vez que o corte de suprimentos de bor-

racha natural por causa da guerra provocou a aceleração 

nas pesquisas para seu desenvolvimento. Desde então, os 

avanços tecnológicos desses materiais e suas aplicações 

têm crescido intensamente.

Os plásticos podem ser fabricados a partir de mate-

riais naturais, tais como celulose, carvão, petróleo e gás 

natural. O petróleo é a matéria-prima mais importante 

para sua fabricação, a qual consome apenas cerca de 4% 

daquela matéria-prima (Michaeli et al., 1995).

O termo polímero tem origem grega, resultando da 

combinação de polys (muitas) e meros (partes). Assim, um 

polímero é uma sucessão de partes formando um todo. 

Uma parte individual é denominada monômero. O número 

de locais onde as moléculas de monômeros se ligam é 

chamado de funcionalidade (Mano, 1985) e determina o 

tipo e o comprimento da cadeia polimérica. O número 

de repetições da molécula do monômero é denominado 

grau de polimerização. A longa cadeia primária do polímero 

é também conhecida como sua espinha dorsal (Thomas; 

Cassidy, 1993a), à qual pode haver grupos anexados. 

A Fig. 2.1 esquematiza as unidades de repetição do polieti-

leno, do policloreto de vinila (PVC) e do poliéster saturado 

(PET), que são polímeros muito utilizados na fabricação 

de alguns tipos de geossintético.

Uma importante característica de um polímero é seu 

peso molecular, definido como o peso molecular da uni-

dade multiplicado pelo grau de polimerização. Quanto 

maior é o peso molecular do polímero, maior é sua resis-

tência a solicitações mecânicas, ao trincamento e ao calor 

e menor é a fluência e a processabilidade. Entretanto, 

algumas propriedades mecânicas (resistência à tração, 

por exemplo) atingem seus valores máximos para um 

determinado valor de peso molecular. Assim, um exces-

sivo peso molecular não é necessário, além de ser difícil 

de se obter (Thomas; Cassidy, 1993b).
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Fig. 2.1 unidades de repetição de alguns polímeros
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20 Geossintéticos em geotecnia e meio ambiente     

da forma inicial do material após a solicitação mecânica 

aplicada ter sido removida. Os elastômeros (ou borrachas 

termoplásticas) foram desenvolvidos de modo a manter 

as mesmas características e propriedades das borrachas 

vulcanizadas, mas com um processo de fabricação mais 

simples e com custos menores.

Polímeros diferentes podem apresentar distintos valo-

res de densidade. A densidade desses materiais, por si só, 

não é importante, a menos que tenham que afundar ou 

flutuar em um líquido. Entretanto, para as poliolefinas 

(polímeros confeccionados de hidrocarbonos com ligações 

duplas, como polietileno e polipropileno), a densidade é 

um importante indicador de outras propriedades (Thomas; 

Cassidy, 1993c). Nesses materiais, o aumento da densidade 

favorece o crescimento da resistência mecânica, da resis-

tência química e da estabilidade quanto à oxidação, por 

exemplo. Por outro lado, a redução da densidade favorece 

o trincamento sob tração, a perda de flexibilidade, a redu-

ção da resistência ao impacto e a redução da deformação 

na ruptura (Thomas; Cassidy, 1993c).

2.2  Propriedades térmicas  
 dos polímeros

A temperatura de fusão cristalina de um polímero (Tm) é 

aquela em que as regiões ordenadas dele se desagregam e 

se fundem (Mano, 1991). A temperatura de fusão é maior 

para polímeros com maior cristalinidade, sendo sempre 

inferior a 300 °C para os polímeros termoplásticos. Os 

polímeros termorrígidos não apresentam fusão, mas car-

bonização por aquecimento.

Outra temperatura importante para o comportamento 

dos polímeros é a temperatura de transição vítrea (Tg), que 

representa a temperatura em que aumenta a mobilidade 

das cadeias moleculares sob a ação de esforços externos, 

devido à redução das forças intermoleculares. Abaixo 

da temperatura de transição vítrea não há mobilidade 

das cadeias macromoleculares, e o material torna-se 

mais rígido. Thomas e Cassidy (1993b) apresentam uma 

interessante analogia entre os estados de um polímero 

acima e abaixo de sua temperatura de transição vítrea. 

Acima, as cadeias moleculares se comportariam como 

minhocas movendo-se em uma caixa. Abaixo, o aspec-

to das cadeias seria como se as minhocas estivessem 

congeladas na caixa. A incorporação de aditivos pode 

aumentar ou diminuir o valor de Tg. Polímeros como PE, 

PP, PVC flexível e CSPE apresentam valores de Tg abaixo 

da temperatura ambiente típica, enquanto PET, nylon e 

PVC rígido apresentam valores de Tg superiores a 70 °C 

(Thomas; Cassidy, 1993b). A Tab. 2.2 exibe os valores de 

Tg e Tm para alguns polímeros.

A temperatura de fluidez do polímero é aquela que 

separa o estado elástico do estado fundido, não sendo 

definida com precisão (Michaeli et al., 1995).

O coeficiente de dilatação térmica de um plástico pode 

ser importante, dependendo da aplicação pretendida. 

Isso pode ser relevante, por exemplo, na instalação ou 

manutenção de geomembranas sob o sol. A exposição 

ao calor pode provocar deformações que causem rugas 

nas mantas. A Tab. 2.3 apresenta alguns dados de pro-

priedades térmicas de alguns materiais (Crawford, 1998). 

Pode-se observar a variedade de valores de propriedades 

térmicas entre os materiais e como a presença de reforço 

(fibras de vidro, por exemplo) pode reduzir o coeficiente de 

dilatação térmica do plástico e aumentar sua temperatura 

máxima de trabalho.

A Fig. 2.3 esquematiza o comportamento de polímeros 

semicristalinos e polímeros amorfos, quanto a resistência 

e deformabilidade, em função da temperatura.

2.3  Propriedades mecânicas  
 dos polímeros

Um importante aspecto relativo à utilização de plásticos 

em Engenharia diz respeito à dependência do comporta-

mento mecânico de tais materiais em relação à tempe-

ratura e à taxa de deformação. A Fig. 2.4 mostra os com-

portamentos típicos de um plástico submetido a tensões 

de tração sob diferentes taxas de deformação (Fig. 2.4A) 

e sob diferentes temperaturas (Fig. 2.4B). Quanto maior a 

velocidade de carregamento, maior a resistência à tração 

e maior o módulo de deformação do material. Quanto 

maior a temperatura, mais dúctil e deformável o plástico 

Fig. 2.5 utilização de pilar vazado no sistema de escoamento de 
águas pluviais

Tab. 2.2 vALORES dE Tg E Tm PARA ALGuNS POLíMEROS 
 TERMOPLáSTiCOS

Polímero(1) Tg (°C) Tm (°C)

PEAd –36 135

PEBd –70 115

PELBd –60 125

PP –3 165

PS 100 (2)

PvC 81 (2)

PMMA 105 (2)

PvA 31 (2)

PET 80 250

Nylon 6 40 235

Nylon 66 50 265

PTFE (teflon) –73 325

Nota: (1) PELBd = polietileno linear de baixa densidade, 
PMMA = polimetil-metacrilato, PvA = polivinil álcool, nylons 6 
e 66 = poliamidas, PTFE = politetrafluoretileno (teflon); (2) não 
apresenta Tm por ser polímero amorfo.

Fonte: Manrich, Frattini e Rosalini (1997).
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Geomembranas podem ser confeccionadas usando-se 

extrusão com um orifício moldador que resulta em um 

produto em forma de manta. Outro processo, o sopro, 

envolve a utilização de um orifício de saída circular 

que produz um cilindro contínuo (Fig. 2.8). Nesse caso, 

o ar é introduzido pelo centro do moldador fixando-se 

o diâmetro do tubo. Simultaneamente, o tubo é puxado 

axialmente, de forma que o plástico é expelido na dire-

ção de fabricação. O processo de estiramento provoca o 

alinhamento de moléculas, induzindo alguma cristaliza-

ção e enrijecendo e aumentando a resistência do plástico 

(Thomas; Cassidy, 1994b). A calandragem também pode 

ser utilizada na confecção de geomembranas com ou sem 

reforço, em que o plástico fundido é comprimido entre 

rolos rotatórios, como esquematizado na Fig. 2.9. O pro-

cesso mais comum de fabricação de geomembranas é em 

monocamada sem reforço, com espessuras típicas entre 

0,13 mm e 5 mm e larguras de rolo típicas entre 0,9 m e 

5,2 m, podendo chegar a 10 m para alguns fabricantes.

Os filamentos utilizados na confecção de geotêxteis 

também são comumente produzidos por extrusão. Pos-

teriormente, podem ser solidarizados por diferentes 

processos, tais como tecelagem, tricotagem e, no caso 

de geotêxteis não tecidos, adição de resinas (geotêxtil 

resinado), calor (geotêxteis termoligados) ou agulhagem. 

Fig. 2.8 Esquema de fabricação de geomembranas pelo processo 
de sopro

Fig. 2.7 Esquema de extrusor de rosca única

Funil de alimentação

Rosca Orifício de saída
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Quadro 2.3 PROCESSOS PARA A FABRiCAçãO dE   
 GEOSSiNTéTiCOS

Tipo de produto Processo inicial
Processos adicionais 
comuns

Geomembrana Extrusão
Calandragem
Coextrusão

–

Geotêxtil Extrusão Rotação, estiramento, 
corte, formação de teia, 
agulhagem, calandragem, 
tiragem, tecelagem

Georrede Extrusão –

Geogrelha Extrusão Puncionamento, rotação, 
tecelagem, tricotagem, 
revestimento por imersão

Geotubo Extrusão –

Fonte: Thomas e Cassidy (1994b).
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Como para qualquer outro material de engenharia, a utili-

zação de geossintéticos pressupõe o conhecimento de suas 

propriedades relevantes para cada aplicação. Assim, o tipo 

de aplicação torna algumas propriedades mais relevantes 

que outras, em face das condições a que o geossintético 

estará submetido e de sua finalidade na obra.

Vários ensaios em geossintéticos visam fornecer valo-

res-índice de propriedades, ao passo que outros visam 

fornecer propriedades de desempenho. Os resultados 

dos primeiros não são necessariamente aplicáveis a pro-

jetos, tendo por objetivo primordialmente disponibilizar 

parâmetros de referência sob condições específicas de 

ensaio que possam servir como elementos de comparação 

entre diferentes produtos ou para o controle de qualida-

de de fabricação ou a aceitação do geossintético na obra. 

Os resultados de ensaios de desempenho buscam forne-

cer valores de propriedades sob condições mais próximas 

daquelas a que o geossintético estará submetido em uma 

obra. A execução dos ensaios-índice e da maioria dos 

ensaios de desempenho já se encontra normalizada por 

normas nacionais ou internacionais.

Neste capítulo abordam-se técnicas de ensaios para a 

avaliação de propriedades relevantes de geossintéticos 

para sua utilização em obras geotécnicas e de proteção 

ambiental. Tal como ocorre para qualquer material de 

engenharia, os ensaios devem seguir procedimentos 

normatizados. No Anexo A são apresentadas as normas 

de ensaios existentes segundo a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), a American Society for Testing 

and Materials (ASTM) e a International Organization for 

Standardization (ISO).

3.1 Propriedades físicas
 São propriedades físicas dos geossintéti-

cos grandezas como espessura, porosidade, massa por 

unidade de área (gramatura), diâmetro das fibras ou dos 

filamentos etc., ou seja, qualquer característica física que 

possa influenciar o comportamento do material.

A massa por unidade de área, ou gramatura, de um 

geotêxtil é definida como sua massa dividida por sua área 

em planta, sendo internacionalmente simbolizada por MA 

(IGS, 1996). A massa por unidade de área de geossintéti-

cos é obtida determinando-se a massa de espécimes com 

área conhecida por meio de balanças de precisão, estando 

disponíveis normas para esse procedimento (NBR 12568, 

ASTM 5261-10, ISO 9864:2005 – ver Anexo A).

A espessura (tG) de um geossintético é definida como a 

distância entre as superfícies paralelas que limitam seu 

volume. A medição dessa propriedade é normalizada pela 

ABNT (NBR 12569) e está esquematizada na Fig. 3.1. Nesse 

caso, o geossintético pode ser comprimido sob diferentes 

tensões normais. Leituras de medidores de deslocamentos 

AVALIAçãO de  
pROpRIedAdeS  

dOS GeOSSINTéTICOS
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Fig. 3.1 Esquema do ensaio de determinação da espessura de um 
geossintético
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453   |   Avaliação de propriedades dos geossintéticos

vazios da georrede; e FRCB, o fator de redução para colma-

tação biológica nos vazios da georrede.

A vazão de dimensionamento para projeto é dada por:

 disp
d

q
q

FS
=  (3.18)

em que qd é a vazão de projeto e FS é o fator de segurança 

considerado.

Quanto a reduções do coeficiente de permeabili dade  

normal de geotêxteis, cabe comentar que reduções 

expressivas não necessariamente significam que haverá 

um colapso do sistema. Isso se deve à reduzida espessu-

ra do geotêxtil em relação às camadas de solo do maciço. 

Assim, em um contexto global, a menos de reduções de 

permeabilidade muito grandes, a permeabilidade do sis-

tema em geral é pouco dependente da permeabilidade 

do geotêxtil. entretanto, deve-se lembrar que as conse-

quências e as medidas a serem tomadas em decorrência 

de aumentos de poropressões devido ao mau funciona-

mento do sistema drenante dependem das característi-

cas da obra e dos materiais envolvidos. é importante ter 

em mente que reduções substanciais de permeabilidade 

de drenos (geossintéticos ou não) alterarão o regime de 

fluxo de água no maciço, com, por exemplo, mudança da 

posição da linha freática, o que pode provocar problemas 

em outras regiões da obra.

3.3  Propriedades mecânicas
 O conhecimento das propriedades mecânicas 

de materiais geossintéticos é essencial em praticamente 

todas as aplicações desses materiais. é evidente que tais 

propriedades são muito importantes em obras em que 

geossintéticos são utilizados como reforço. entretanto, em 

outras aplicações, os geossintéticos também devem exibir 

algumas propriedades mecânicas satisfatórias de modo 

a, por exemplo, minimizar as consequências de danos 

sofridos durante a instalação e a compactação de solos 

sobre eles. Nesta seção são apresentados os principais 

ensaios para a determinação de propriedades mecânicas 

relevantes de geossintéticos.

3.3.1 Ensaios de tração

Definições básicas

As seções transversais de grande parte dos materiais 

geossintéticos não são contínuas ou maciças. esse é o 

caso de geogrelhas e geotêxteis, por exemplo, devido à 

presença de aberturas ou vazios, o que não ocorre com 

as geomembranas. Assim, para o caso de materiais com 

seções transversais descontínuas, não faz sentido a defi-

nição de tensões normais a tais seções, sendo mais con-

veniente trabalhar com a força mobilizada por unidade de 

largura, como esquematizado na Fig. 3.24. por essa razão, 

é comum que os resultados de ensaios de tração sejam 

apresentados, para geotêxteis e geogrelhas, em termos de 

força por unidade de comprimento normal à solicitação. 

No caso de geomembranas, é comum a apresentação dos 

resultados em termos de tensão normal ou de carga por 

unidade de comprimento.

Além da resistência à tração (Tmax, Fig. 3.24) e da defor-

mação na ruptura (εmax) de um geossintético, outra gran-

deza de fundamental importância em obras de reforço de 

solos é sua rigidez à tração ( J), definida como a razão entre 

a força de tração e a deformação correspondente. Como o 

comportamento à tração de materiais poliméricos é tipi-

camente não linear, em projetos é comum a utilização da 

rigidez secante ( Jε, Fig. 3.24) a uma dada deformação (tipi-

camente, 1%, 2% ou 5%, dependendo das características do 

geossintético). em catálogos de produtos geossintéticos, é 

usual que esse resultado seja apresentado em termos de 

carga de tração para uma dada deformação. dependendo 

do polímero constituinte, o geossintético pode apresentar 
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Fig. 3.24 (A) Definição de força por unidade de largura em um 
geossintético e (B) curva cargadeformação
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danos provocados em geossintéticos em virtude de más 

práticas construtivas ou especificações errôneas de mate-

riais. Como para outros tipos de solicitação, também exis-

tem ensaios-índice e ensaios de desempenho que visam 

quantificar ou simular as consequências de danos mecâ-

nicos sobre propriedades relevantes de geossintéticos.

Ensaio de resistência à perfuração dinâmica (queda de 

cone)

esse ensaio busca verificar a resistência de um geossin-

tético (tipicamente geotêxteis ou geomembranas) à pene-

tração de uma ponta cônica em queda livre de uma altura 

padronizada, como esquematizado na Fig. 3.47. O ensaio 

é padronizado pela NBR ISO 13433:2006.

Ensaio de puncionamento estático (punção CBR)

Nesse ensaio, o geossintético é submetido à força provoca-

da pelo cilindro de aço utilizado em ensaios de índice de 

suporte Califórnia (California bearing ratio, CBR), como mos-

trado na Fig. 3.48. O espécime de geossintético tem suas 

extremidades fixas no molde do ensaio, que é conduzido 

até a ruptura. Nesse ensaio são medidos a força necessária 

ao puncionamento do espécime e o deslocamento vertical 

do pistão. Geomembranas reforçadas ou protegidas por 

camada de geotêxtil apresentam resistências maiores em 

ensaios desse tipo. O ensaio é padronizado pelas normas 

NBR ISO 12236 e ASTM d6241-14. As normas ASTM d4833, 

d5494 e d5514 abordam mecanismos semelhantes de 

puncionamento de geossintéticos.

Também é possível realizar ensaios com o uso de 

células que permitem a compressão do espécime de 

geossintético contra uma camada de solo mecanicamente 

agressivo. A Fig. 3.49 apresenta a configuração típica desse 

Fig. 3.45 Exemplos de solicitações que podem provocar 
perfurações ou rasgos em geossintéticos: (A) penetração de 
elemento contundente e (B) tráfego de veículos ou queda de 
elemento contundente

Fig. 3.46 Exemplos de danos em geossintéticos

Fig. 3.47 Ensaio de penetração por queda de cone
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tensões ao redor dos membros transversais da grelha se 

altera devido à mobilização de resistência passiva. Isso 

pode influenciar a magnitude do atrito de pele, particu-

larmente em geogrelhas com geometrias espaciais com-

plexas. Resultados de ensaios fotoelásticos (Milligan; earl; 

Bush, 1990) evidenciam que a parcela de resistência de 

pele pode ser reduzida significativamente para elevados 

valores de resistência passiva (limiar do arrancamento 

da grelha). Além disso, dependendo das dimensões e do 

espaçamento entre membros transversais da grelha, a 

interferência entre os campos de tensões desenvolvidos 

por esses membros influencia os valores máximos de 

resistência passiva desenvolvidos em cada membro de 

ancoragem. para quantificar o grau de interferência entre 

membros transversais de uma geogrelha, palmeira (1987) 

definiu-o como:

 o

p

nP
 1

P
DI = –  (3.34)

em que DI é o grau de interferência entre membros trans-

versais da geogrelha; n, o número de membros transver-

sais da grelha; Po, a máxima carga de arrancamento de 

um membro transversal em isolamento; e Pp, a carga de 

arrancamento da geogrelha.

Uma grelha com aberturas grandes em relação à 

dimensão dos membros transversais apresentaria grau 

de interferência nulo, pois, nesse caso, Pp ≅ nPo.

Caso a interferência entre membros de ancoragem seja 

levada em conta, a eq. 3.31 toma a seguinte forma:

* ’

ϕ ’ ’

tanϕ     α σtanδ 1α ( ) (1 )( )( )( )
tanϕ                                                  2tanϕtanϕ σ

sr b b
s

g v

b
E DI

s
= = + –  (3.35)

A Fig. 3.72 apresenta valores de DI versus dimensões da 

grelha obtidos a partir de ensaios de arrancamento em 

grelhas de aço ( J variando de 1.268 kN/m a 49.455 kN/m) 

imersas em areias de Leighton Buzzard, com comprimen-

tos (L) menores ou iguais a 0,5 m, membros transversais 

cilíndricos, αs < 20%, baixos valores de b/S, aberturas com 

forma retangular ou quadrada e σv ≤ 50 kpa. Com base 

nesses dados de ensaios, a seguinte equação de ajuste, 

com r2 = 0,922, pode ser obtida:

 DI =  0,167ln(Lb/S2) + 0,582 (3.36)

em que L é o comprimento enterrado da grelha.

Note-se que a eq. 3.36 foi obtida para as condições de 

ensaios apresentadas anteriormente e para geogrelhas 

rígidas. Sua aplicação a geogrelhas extensíveis ainda não 

foi avaliada.

A Tab. 3.16 mostra alguns valores de EΦ obtidos de 

ensaios de arrancamento de grandes dimensões coleta-

dos na literatura. pode-se observar que o valor de EΦ foi 

superior a 0,5 para solos predominantemente arenosos e 

para as características das geogrelhas ensaiadas. Notam-

-se alguns valores de EΦ superiores à unidade, o que pode 

ser decorrência de fatores como concentração de tensões 

sobre os membros da grelha, influência de adesão, ângulos 

de atrito do solo e entre grelha e solo obtidos sob diferen-

tes níveis de tensões e comprimento enterrado da grelha, 

como comentado anteriormente.

3.4  Propriedades  
 de durabilidade

3.4.1 resistência ao fissuramento em   
 geomembranas
Geomembranas são geossintéticos utilizados como bar-

reiras para fluidos ou gases. Assim, é importante realizar 

ensaios que atestem sua estanqueidade sob condições 

diversas. Os ensaios de fissuramento visam verificar a 

possibilidade de continuidade do mecanismo de fissu-

ramento em uma geomembrana. Os principais ensaios 

para avaliar a resistência de geomembranas ao processo 

de fissuramento são apresentados a seguir.

Ensaio em tira fletida

esse ensaio é aplicável a produtos semicristalinos, como 

geomembranas de polietileno de alta densidade. Um espé-

cime previamente preparado com uma fissura padrão é 

mantido curvado, conforme esquematizado na Fig. 3.73, 

e observa-se a progressão ou não da fissura imposta. 

Quanto maior a cristalinidade do material, maior a rele-

vância do ensaio, o qual é normalizado pela ASTM d1693 

(Bent Strip Test).
Fig. 3.72 Grau de interferência versus geometria – grelhas rígidas 
em areias
Fonte: modificado de Palmeira (1987).
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4.1 Geossintéticos em drenagem
 Geossintéticos podem ser utilizados como 

meios drenantes em diferentes obras geotécnicas e de 

proteção ao meio ambiente. Os mais eficientes para esse 

tipo de aplicação são os geocompostos para drenagem, 

embora geotêxteis (particularmente os não tecidos) 

possam também ser usados, mas com menor eficiência em 

termos de capacidade de descarga ao longo de seu plano.

O projeto de um sistema de drenagem com geossinté-

ticos basicamente requer o conhecimento de conceitos 

consagrados em Mecânica dos Solos, tais como a quanti-

ficação da vazão que atingirá o sistema de drenagem por 

meio de rede de fluxo, e o conhecimento de propriedades 

geotécnicas relevantes dos materiais (particularmente o 

coeficiente de permeabilidade dos solos) e das condições 

de fronteira. No que se refere aos geossintéticos, é neces-

sário o conhecimento de propriedades como permissivi-

dade e transmissividade, discutidos no Cap. 3, e como tais 

propriedades podem variar sob as condições do projeto.

para funcionar convenientemente como elemento 

drenante, um geossintético deve satisfazer às seguintes 

condições:

•	 permissividade: o elemento filtrante (geotêxtil) de 

um geocomposto ou o filtro geotêxtil de um dreno 

misto deve possuir permissividade suficiente para 

permitir a passagem do fluido satisfatoriamente e 

sem causar acréscimos de poropressões no maciço;

•	 transmissividade: caso o geossintético seja também 

responsável pela condução do fluido ao longo de 

seu plano para outra região, deve possuir valor de 

transmissividade suficiente para que tal transmis-

são se dê de forma desimpedida e sem trabalhar 

sob pressão.

O atendimento dos requisitos hidráulicos não dispen-

sa a verificação das condições de filtro, que são também 

fundamentais.

A permissividade requerida para uma camada de geo-

têxtil pode ser obtida a partir da equação de continuidade 

sob condições de fluxo laminar:

 �� � ��ψGT
req GT

GT

H
q kiA k A H A

t
Δ

= = = Δ

Assim:

 ψ �
�req

GT

q
H A

=
Δ  (4.1)

em que Ψreq é a permissividade requerida; kn, o coeficien-

te de permeabilidade normal ao plano do geotêxtil; tGT, a 

espessura do geotêxtil; i, o gradiente hidráulico (direção 

normal ao geotêxtil); A, a área do geotêxtil atravessada 

pela água; e ΔHGT, a perda de carga hidráulica no geotêxtil.

desse modo, a permissividade do geotêxtil a ser espe-

cificado deve ser tal que:

 
ψ�ψ�req CC FLC IMP CQ CBFR FR FR FR FR=

 (4.2)

em que Ψ é a permissividade do geotêxtil a ser espe-

cificado; FRCC, o fator de redução para consideração de 

cegamento (filme de partículas de solo sobre o geotêxtil) 

ou colmatação do dreno; FRFLC, o fator de redução para 

redução de vazios do dreno decorrente de fluência sob 
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eM dReNAGeM  
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retenção de grãos de solo (piping), sem colmatação do filtro 

e sem redução significativa de permeabilidade.

Geotêxteis do tipo tecido ou não tecido podem ser uti-

lizados como filtros. entretanto, há uma predominância 

no uso de geotêxteis do tipo não tecido nessas aplicações, 

embora sua estrutura seja mais complexa. As principais 

razões para essa predominância são:

•	 Maior estabilidade quanto às dimensões das abertu-

ras do filtro. Geotêxteis tecidos, particularmente os 

de menor gramatura, são mais susceptíveis a terem 

suas aberturas aumentadas durante a instalação do 

filtro no campo (estiramento, dano etc.).

•	 Menor susceptibilidade a danos mecânicos e ten-

dência a repercussões menores de danos no funcio-

namento do filtro.

4.2.1 mecanismos de colmatação  
 de filtros geotêxteis
Basicamente, são três os mecanismos de colmatação de 

filtros geotêxteis, como esquematizado na Fig. 4.3. O meca-

nismo de cegamento (Fig. 4.3A) consiste no acúmulo de 

partículas de solo com dimensões menores que as abertu-

ras do filtro sobre sua superfície, formando uma camada 

de baixa permeabilidade. Tal mecanismo pode ocorrer 

em solos internamente instáveis, sujeitos ao fenômeno de 

sufusão (carreamento de partículas de solo menores pelos 

vazios entre partículas maiores). A incompatibilidade 

entre as dimensões das partículas carreadas e das aber-

turas do filtro acaba resultando na formação da camada 

de baixa permeabilidade sobre o filtro. O mecanismo de 

bloqueamento (Fig. 4.3B) é passível de ocorrência em geo-

têxteis do tipo tecido, com o bloqueamento de suas aber-

turas por partículas de solo. entretanto, tal mecanismo 

seria estatisticamente muito improvável em um geotêx-

til do tipo não tecido, devido à quantidade de aberturas 

A permissividade disponível do geotêxtil do geocom-

posto candidato é dada por:

 3 1,5 2 1 1× × × ×
–10,9 0,1�sψdisp = =

O fator de segurança quanto à permissividade do filtro 

geotêxtil é:

 ⇒× 5
–6

0,9�� 5,3 10 � OK!
1,

ψ
ψ 7 10

disp

req
FS= = =

×

para a capacidade de descarga disponível do geocom-

posto, admitindo-se os mesmos fatores de redução utili-

zados anteriormente, tem-se:

 

× × × ×

CC FLC IMP CQ CB
3

4 3

�=
FR FR FR FR FR

2,5 10 2,78 10 �m /s/m
3 1,5 2 1 1

max
disp

q
q

–
–× ×= =

O fator de segurança quanto à capacidade de descarga 

é dado por:

 

–4

–6
2,78 10� 10,4 OK!
26,7 10

disp

req

q
FS

q
×

= = =
×

⇒

Assim, o produto geocomposto candidato atenderia às 

condições de permissividade para seu filtro geotêxtil e de 

capacidade de descarga ao longo de seu plano. Note-se 

que, além disso, o geotêxtil deve também funcionar como 

filtro do solo a ser utilizado como reaterro para o muro.

4.2 Filtros geotêxteis
 Uma das utilizações mais comuns do geo-

têxtil é como camada de filtro em obras geotécnicas e de 

proteção ao meio ambiente. O emprego de uma camada 

de geotêxtil como filtro traz várias vantagens de ordem 

prática em relação aos filtros granulares convencionais, 

tais como facilidade construtiva, confiabilidade na repe-

tibilidade das propriedades, uniformidade do material, 

menor ocupação de volume na obra e redução de con-

sumo, ou mesmo não utilização, de materiais naturais. 

entretanto, como no caso de filtros granulares, o geotêxtil 

deve atender a requisitos específicos para funcionar apro-

priadamente como filtro.

Um filtro geotêxtil bem especificado é aquele em que, 

quando do estabelecimento do fluxo permanente, a estru-

tura do solo em contato com o filtro se manterá estável, 

tipicamente com a presença de pontes de grãos, como 

esquematizado na Fig. 4.2. No processo, alguns grãos de 

solo atravessarão o filtro e outros ficarão retidos em seu 

interior. No entanto, ao final uma condição estável tem 

que ser atingida, sem que haja comprometimento com a 

Fig. 4.2 Configuração estável de grãos de solo em contato com o 
filtro geotêxtil

{Pontes
de grãos
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Como ks ≥ 10–7 m/s ⇒ ensaio de razão entre gradientes 

(recomendação da ASTM: razão entre gradientes, GR, ≤ 3)

Assim, na especificação do produto, tanto os requisitos 

para drenagem (exemplo 4.1) quanto os requisitos para 

filtração devem ser atendidos.

4.3  Aspectos importantes a serem  
 considerados em obras de  

 drenagem e filtração

4.3.1 tipo e características do solo
de fundamental importância para o bom funcionamen-

to de um dreno e filtro granular ou geossintético é o tipo 

e as características do solo que estará em contato com 

o sistema. Solos internamente instáveis ou ambientes 

propensos a atividade biológica significativa podem pro-

vocar a colmatação prematura de filtros. Quanto a solos 

internamente instáveis, a Fig. 4.7 apresenta curvas gra-

nulométricas típicas desses solos (solos descontínuos ou 

com curva granulométrica com concavidade voltada para 

cima). Nesses casos, a migração de partículas menores 

através dos vazios entre partículas maiores (sufusão) pode 

levar ao cegamento do filtro.

Alguns critérios para o estabelecimento do potencial 

de um solo em se comportar de forma instável estão 

disponíveis na literatura. Além da forma da curva gra-

nulométrica, de particular relevância são os valores dos 

coeficientes de uniformidade (Cu = D60/D10) e de curvatu-

ra (Cc = D30
2/(D60D10)) do solo. O Quadro 4.4 exibe alguns 

critérios para a avaliação do potencial de instabilidade 

interna de um solo.

4.3.2 Aspectos construtivos deletérios
durante a instalação do geossintético, devem ser evitados 

fatores que possam comprometer seu desempenho como 

elemento de drenagem e/ou filtro. Assim, é necessário 

proibir a passagem de veículos de construção sobre o filtro 

geotêxtil, por exemplo. A Fig. 4.8 apresenta um exemplo 

de prática executiva incorreta e os danos causados ao 

filtro geotêxtil.

deve-se evitar a contaminação da camada de filtro por 

corrida de lama, acúmulo de poeira ou contaminação do 

núcleo drenante granular, como exemplificado na Fig. 4.9. 

Nesses casos, a camada filtrante deve ser devidamente 

lavada, e, se tal procedimento não se mostrar satisfató-

rio, é preciso que o trecho contaminado seja substituído.

O material de aterro a ser instalado sobre o filtro geo-

têxtil não deve danificá-lo. Assim, devem ser evitados 

materiais graúdos, com elementos perfurantes, tais como 

pedras, enrocamento, galhos, troncos, tocos etc. A Fig. 4.10 

mostra uma prática construtiva inaceitável associando 

aterro com blocos de rocha, galhos e troncos e com tráfego 

de veículos de construção sobre o geotêxtil. Materiais tão 

heterogêneos, além de poderem danificar o filtro, poste-

riormente podem provocar sua colmatação por cegamento 

ou atividade biológica.

Na instalação de filtro geotêxtil em vala drenante, deve-

-se garantir o perfeito contato entre o filtro e as paredes 

internas da vala. espaços vazios entre eles facilitam a 

migração de finos do solo em suspensão em direção ao 

filtro, podendo colmatá-lo por cegamento (Fig. 4.11). A NBR 

15224 apresenta procedimentos para a instalação de filtros 

geotêxteis em valas drenantes.

em colchões drenantes, bem como em outros tipos de 

dreno, não se deve fechar o colchão com o filtro geotêxtil 

externamente, pois, nesse caso, inverte-se a sequência 

Fig. 4.7 Curvas granulométricas típicas de solos com potencial 
instabilidade interna
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Quadro 4.4 ALGunS CrItérIoS PArA A VErIFICAção Do  
 PotEnCIAL DE InStABILIDADE IntErnA DE SoLoS

Referência Condição

Kenney e Lau (1985) um solo pode ser internamente 
instável se sua fração mais fina 
(30%) não atender à condição 
W4D > 2,3WD, em que W4D e 
WD são as percentagens (em 
massa) de partículas menores 
que dados diâmetros 4D e D, 
respectivamente.

Bathia e Huang (1995) Solos com Cc > 7.

Christopher e Holtz (1985) Solos com Cu > 20 e curva 
granulométrica com concavidade 
voltada para cima.

Lafleur (1999) Solos com Cu > 6 e curva 
granulométrica com concavidade 
voltada para cima.
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Os geossintéticos podem ser utilizados em várias apli-

cações de proteção ao meio ambiente e de remediação 

de danos ambientais. Tais são os casos de confinamento 

de resíduos, confinamento de terrenos contaminados, 

descontaminação de terrenos e controle de erosões. Suas 

principais funções nesses tipos de obra podem ser de bar-

reira contra líquidos e gases, barreira para sedimentos, 

separação entre materiais, proteção, drenagem e filtra-

ção e até mesmo reforço. A Fig. 5.1 exemplifica algumas 

dessas aplicações.

5.1  Geossintéticos em controle  
 de erosões

Geossintéticos podem ser empregados em obras de con-

trole de erosões (erosões de taludes, erosões costeiras, 

canais etc.) por meio da adoção de geotêxteis, geoman-

tas e geocélulas. Nas seções seguintes, apresentam-se 

as principais aplicações desses materiais em controle 

de erosões.

GeOSSINTéTICOS eM 
OBRAS de pROTeçãO 

AMBIeNTAL

5

Barreiras e sistemas
drenofiltrantes

Solo reforçado

Geossintético Resíduo

Drenagem de contaminantes

Barreira

Poluente

Proteção contra ondas

Geocontêineres

Proteção e controle 
de erosão

Filtro sob rip-rap

Barreira contra ondas

Tubo de geotêxtil

Fig. 5.1 Alguns exemplos de aplicações 
de geossintéticos em proteção 
ambiental
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Resolução

Cálculo do comprimento máximo sobre o talude para cada 

barreira (Eq. 5.1)

 Lmax = 36,2e–11,1α = 36,2⋅e–11,1x0,05 = 20,8 m

então, serão necessárias nove barreiras espaçadas de 

20 m.

Vazão de run-off (Eq. 5.2)

 Q = CIA = 0,5 x 50 x 10–3 x (20x1) = 0,5 m3/h

Altura necessária por chuva de projeto (Eq. 5.4)

 2 α 2 0,5 1 0,05 0,22 mH Qt= = × × × =

e, para quatro chuvas de projeto (eq. 5.5):

 4 0,22 0,88 m 0,9 mn nH nH H= = × = ⇒ =

Resistência à tração do geotêxtil

Assumindo-se um espaçamento entre estacas de 1,5 m, 

obtém-se da Fig. 5.5A:

 Treq ≅ 18 kN/m

Assim, adotando-se um produto de fatores de redução 

e fator de segurança igual a 1,5 (valores dependentes das 

condições locais e do tipo de geotêxtil):

 Tmax = 1,5 × 18 = 27 kN/m

deve-se, nesse caso, especificar um geotêxtil com 

resistência à tração igual ou superior a 27 kN/m. pode-se 

também verificar a possibilidade de usar um geotêxtil 

menos resistente, que atenda aos demais requisitos, 

apoiado sobre geogrelha, tela metálica (Fig. 5.3) ou outra 

configuração de apoio.

Espaçamento entre estacas

da Fig. 5.5B, para um espaçamento entre postes de 1,5 m e 

H = 0,9 m, é possível utilizar postes com momento máximo 

admissível superior ou igual a 22 kNm.

5.1.2 Proteções superficiais contra erosões  
 em taludes
As erosões em taludes causadas pela ação da água podem 

ocorrer devido a escoamento superficial (canais, ação de 

chuvas), alteração de sentido e direção do fluxo (em talu-

des de reservatórios, lagoas etc.) e ação de ondas. As flu-

tuações de nível d’água em reservatórios, lagoas etc. por 

razões operacionais ou em épocas de secas provocam 

alterações no fluxo d’água no talude, como mudanças 

de sentido e direção decorrentes do rebaixamento do 

nível d’água do reservatório, conforme esquematizado 

na Fig. 5.7. para evitar a erosão causada pela reversão do 

sentido do fluxo, é necessária uma camada de filtro sobre o 

talude subjacente à camada de proteção contra o impacto 

de ondas. processo semelhante pode ser provocado pelo 

impacto de ondas sobre a face do talude.

No que se refere a escoamento superficial, os talu-

des podem ser protegidos por geomantas ou geocélulas 

preen chidas com solo (terra vegetal) e vegetação, brita ou 

concreto. Geocélulas ou camadas de rip-rap associadas a 

filtro geotêxtil podem ser utilizadas para a proteção do 

talude contra o impacto de ondas ou a reversão de fluxo 

devida a rebaixamentos no reservatório. Os impactos de 

ondas também podem ser atenuados ou evitados com o 

uso de tubos de geotêxtil devidamente posicionados ou 

com a adoção de geocontêineres. A Fig. 5.8 exibe alguns 

exemplos dessas aplicações. O dimensionamento de tubos 

geotêxteis, geocontêineres e geofôrmas é apresentado no 

Cap. 10.

O geotêxtil a ser utilizado sob camadas permeáveis 

(rip-rap, colchões de pedras, geocélulas preenchidas com 

Fig. 5.6 Esquema do talude a ser protegido

Fig. 5.7 mudança na condição de fluxo em taludes de 
reservatórios

5%

180 m

Nível d´água na seca

Nível d´água máximo
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Fig. 5.17 Distribuição de camadas em uma área de disposição de 
resíduos 
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Alguns dados dessa tabela podem levar a crer que não 

é dada a devida importância à cobertura, em função do 

número e dos tipos de camadas utilizadas. entretanto, é 

necessário considerar que, na maioria das vezes, após a 

execução da cobertura, a área de disposição é isolada do 

acesso público.

5.2.2 Solicitações em geomembranas em   
 barreiras

Nas obras de disposição de resíduos, os geossintéticos 

podem ser submetidos a esforços mecânicos por diferen-

tes causas, tais como:

•	 esforços de tração em taludes;

•	 recalques ou afundamentos localizados na base da 

área de disposição;

•	 espalhamento e compactação de camadas de solo 

sobre o geossintético;

•	 ação do vento;

•	 rasgo ou perfuração por elementos contundentes;

•	 sismicidade.

Tab. 5.1 CArACtEríStICAS DE BArrEIrAS Em ALGunS PAíSES

País – tipo de resíduo Região(1) Camada 

número i(1) Material(1) Função(1) ti (mm)(1) ki (m/s)(1)

Canadá, província de 
ontario – resíduos 
perigosos

Cobertura

1 Solo de topo Cobertura vegetal ≥ 150 

2 Solo de topo ou compactado Cobertura ≥ 600 

3 Camada drenante Drenagem de gases  

Fundo

1 Camada drenante (brita) Drenagem de fundo 300 

2 Geomembrana de PEAD Barreira 1,5 

3 Argila compactada Barreira ≥ 750 ≤ 10–9

4 Camada drenante (brita) Vazamento 300 

5 Argila compactada Barreira ≥ 750 ≤ 10–7

Canadá, província de 
ontario – resíduos 
municipais

Cobertura

1 Solo de topo Cobertura vegetal ≥ 150 

2 Solo de topo ou compactado Cobertura ≥ 600 

3 Camada drenante Drenagem de gases  

Fundo

1 Camada drenante (brita) Drenagem de fundo ≥ 500 

2 Geomembrana de PEAD Barreira 1,5 

3 Argila compactada Barreira ≥ 750 ≤ 10–9

Canadá, província de 
Quebec – resíduos 
municipais

Cobertura

1 Solo de topo Cobertura vegetal ≥ 150 

2 Solo de proteção Cobertura ≥ 450 

3
Camada impermeável (argila 
ou geomembrana ≥ 1,5 mm)

Barreira
≥ 450  

(se argila) 


4 Camada drenante Drenagem de gases ≥ 300 ≥ 10–5

Fundo

1 Camada drenante Drenagem de fundo ≥ 500 ≥ 10–4

2 Geomembrana Barreira  

3 Camada drenante
Detecção de 
vazamentos

≥ 300 ≥ 10–4

4 Geomembrana Barreira  

5 Argila compactada Barreira ≥ 600 ≤ 10–9

6 Solo impermeável Barreira ≥ 6.000 ≤ 10–8
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te ao mencionado anteriormente. A voltagem utilizada 

nessas técnicas é pequena e, portanto, não oferece riscos 

aos trabalhadores no local. O método dipolar permite a 

detecção de danos com áreas superiores ou iguais a 6 mm2 

em geomembranas já cobertas (ASTM d7007) e utiliza um 

princípio semelhante aos descritos anteriormente.

Atualmente, já estão disponíveis membranas ditas 

“inteligentes”, que incorporam sensores de fibra ótica e 

permitem a localização de regiões muito deformadas ou 

danificadas por um sistema de monitoramento remoto 

(Borns, 1997; Hix, 1998). Tais membranas foram inicial-

mente desenvolvidas pela Sandia National Laboratories 

(eUA) para aplicações militares e espaciais. entretanto, no 

momento, os fabricantes estão estendendo sua utilização 

de forma a atender a necessidades de preservação ambien-

tal (Borns, 1997). é de se esperar que, em um futuro pró-

ximo, o emprego de geomembranas inteligentes seja cada 

vez mais comum em obras de barreiras. Outras técnicas 

de detecção de danos e vazamentos em geomembranas 

são apresentadas por Hix (1998).

5.2.4 rugas e dobras em geomembranas
Rugas em geomembranas podem ser provocadas por espa-

lhamento inadequado de material sobre a geomembrana 

ou expansão térmica dos painéis. A presença de rugas 

pode ocasionar:

•	 dificuldades na solda de painéis – rugas nas bordas 

de painéis devem ser cortadas, e remendos devem 

ser cuidadosamente executados no local (pohl, 1992);

•	 dificuldades para a instalação adequada de solos 

de cobertura ou camadas de drenagem sobre a geo-

membrana;

•	 quando dobradas pela ação de sobrecargas, as 

rugas criam regiões de elevadas tensões nas dobras 

(Fig. 5.46) que podem dificultar o fluxo de líquidos 

em camadas drenantes ou favorecer o fissuramento 

da geomembrana.

pohl (1992) sugere os seguintes procedimentos para 

minimizar ou evitar a formação de rugas:

•	 evitar a instalação de geomembranas em períodos 

do dia com elevadas temperaturas;

•	 para evitar as rugas nas bordas da geomembrana, 

evitar soldar painéis que tenham sido lançados 

sob temperaturas muito diferentes e com intervalo 

pequeno de tempo entre instalações (por exemplo, 

evitar que um painel instalado à tarde, sob sol, seja 

soldado a outro que esteja sendo instalado à noite);

•	 equipamentos para espalhamento e colocação de 

solo não devem trafegar diretamente sobre a geo-

membrana;

•	 a camada de drenagem ou cobertura deve ser ins-

talada em períodos do dia em que a temperatura 

não seja elevada;

•	 equipamentos de construção leves devem ser utili-

zados para colocar a primeira camada de solo sobre 

a geomembrana;

•	 o lançamento de material em taludes deve começar 

de baixo para cima;

•	 é sempre preferível que o lançamento da primeira 

camada de solo sobre a geomembrana seja feito na 

vertical, em vez do espalhamento lateral do solo 

sobre a geomembrana.

A B

Água

Eletrodo fonteEletrodo remoto
Eletrodos móveis 
para detecção de furos

Dano

Solo de fundação

Linhas de corrente elétrica

Geomembrana

A

V

Trecho umedecido

Geomembrana

Alim
entação

Dispositivo de alarme

Fig. 5.45 Sistemas de detecção de danos em geomembranas: (A) utilização de lâmina d’água e (B) detecção por formação de poça
Fonte: (A) modificado de Laine (1991).

Fig. 5.46 rugas e dobras em geomembranas

σ (compressão)

σ (tração)
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a sobreviverem às condições de instalação. por sua vez, a 

Fig. 5.47 apresenta sistemas de detecção de vazamentos 

sob barreiras.

Outra possibilidade de passagem de contaminante pela 

geomembrana é por difusão (transporte molecular entre 

regiões com diferentes concentrações). Resultados obtidos 

por Lord, Koerner e Swan (1988) em ensaios de difusão 

em diferentes geomembranas, substâncias e tempos de 

exposição estão sumariados na Tab. 5.10.

5.2.6 Sistemas de drenagem em áreas de   
 disposição de resíduos sólidos domésticos
Os sistemas de drenagem e filtros de áreas de disposição 

de resíduos sólidos domésticos, sejam eles granulares ou 

sintéticos, são submetidos a condições bastante severas de 

fluxo. O efluente desses resíduos (chorume) tipicamente 

contém elevados teores de matéria orgânica e sólidos em 

suspensão, que podem favorecer ou acelerar os meca-

nismos de colmatação física e biológica dos filtros. Além 

disso, dependendo da composição dos resíduos, reações 

químicas podem também favorecer a colmatação quími-

ca dos filtros.

Operações de retrolavagem podem ser previstas em sis-

temas drenantes sintéticos (geocompostos para drenagem 

ou drenos com filtros geotêxteis), como esquematizado na 

Fig. 5.48, já que estes, ao contrário dos drenos puramente 

granulares, podem suportar maiores pressões internas do 

fluido. No caso de drenos granulares, pressões internas 

elevadas podem provocar sua ruptura hidráulica, o que 

pode resultar em piora em seu desempenho. Remigio 

(2006) e palmeira et al. (2008) mostraram que, nos estágios 

iniciais de colmatação biológica, a retrolavagem pode ser 

eficiente na limpeza do filtro geotêxtil com valores peque-

nos de pressão hidrostática (até 15 kpa). entretanto, é de 

se esperar que os mecanismos de colmatação seguintes 

sejam cada vez mais intensos, requerendo pressões cres-

centes com o tempo para a lavagem do filtro.

Quanto ao sistema de drenagem de aterros sanitários, 

entre outros requisitos, deve-se ter (Koerner, 1998):

•	 a altura do nível de chorume no sistema principal 

de coleta deve ser inferior a 30 cm;

•	 o sistema primário de coleta de chorume e o siste-

ma de detecção de vazamentos devem possuir uma 

camada drenante granular com no mínimo 30 cm de 

Fig. 5.47 Sistemas de detecção de vazamentos
Fonte: modificado de Koerner (1998).

Resíduo

Resíduo

Geomembrana primária 

Geomembrana secundária

Argila

Subsolo  

Tubo (~ 100 mm dia.) para detecção 
e remoção de vazamentos

Tab. 5.10 CoEFICIEntES DE DIFuSão DE GEomEmBrAnAS

Geomembrana Substância

Tempo de 

exposição 

(meses)

Coeficiente de 

difusão (m2/s)

PVC

H2So4 6 1,28 × 10–10

naoH 6 1,10 × 10–10

Fenol 6 0,63 × 10–10

xileno 3 0,13 × 10–10

água 15 1,0 × 10–10

EPDm

H2So4 6 2,00 × 10–10 (1)

naoH 6 1,75 × 10–10

Fenol 6 1,68 × 10–10

xileno 3 1,69 × 10–10

água 15 3,0 × 10–10

CPE

H2So4 15 6,0 × 10–11

naoH 15 5,5 × 10–11

Fenol 15 8,3 × 10–11

água 15 6,0 × 10–11

PEAD

H2So4 15 1,7 × 10–12

naoH 15 1,7 × 10–12

Fenol 15 1,8 × 10–12

água 15 1,6 × 10–12

notas: para observar a variação do coeficiente de difusão com o 
tempo, consultar o trabalho original; (1) valor crescente ao final do 
tempo de observação.
Fonte: Lord, Koerner e Swan (1988).

Fig. 5.48 Esquema de sistema de retrolavagem de drenos

Geocomposto para drenagem

Injeção

Contrafluxo
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Geossintéticos podem ser utilizados em diferentes 

obras hidráulicas, tais como canais, barragens, reserva

tórios e túneis hidráulicos, com diferentes funções. Em 

alguns casos, as hipóteses e os critérios de dimensiona

mento são iguais ou similares aos já apresentados em 

capítulos anteriores. Neste capítulo, são abordados os 

principais usos de geossintéticos em obras hidráulicas.

6.1  Geossintéticos em canais  
 e reservatórios

Geomembranas e geocompostos argilosos (GCLs) podem 

ser utilizados como barreiras contra a perda de água por 

infiltração no terreno em canais e reservatórios construí

dos para diferentes finalidades. Esses materiais podem 

também ser combinados a camadas de revestimento de 

asfalto, concreto prémoldado, concreto projetado ou mol

dado in situ. Geocélulas podem também ser preenchidas 

com concreto para o revestimento de canais. De forma 

similar ao observado em obras de disposição de resíduos, 

geotêxteis podem ser usados sobre e sob a geomembrana 

como camadas de proteção ou para aumentar a aderência 

entre camadas em taludes. As Figs. 6.1 e 6.2 apresentam 

algumas aplicações de geossintéticos em canais e em 

reservatórios.

Assim como em obras de disposição de resíduos, anco

ragens das camadas de geossintético são necessárias, seja 

durante a obra, seja para combater efeitos do vento, seja 

para fixar as camadas junto às cristas dos taludes do canal 

ou reservatório. Nesse contexto, análises de estabilidade 

do sistema de cobertura devem ser conduzidas de forma 

semelhante ao apresentado no Cap. 5.

Outro aspecto importante é a possibilidade de alguns 

tipos de geossintético flutuarem, dependendo dos polí

meros constituintes. Geossintéticos manufaturados com 

polímeros menos densos que os líquidos que precisarão 

reter tenderão a flutuar caso não haja sobrecargas que os 

forcem a submergir. Entretanto, esse aspecto pode ser 

utilizado favoravelmente quando do emprego de geomem

GEOssiNtétiCOs Em 
ObrAs hiDráuLiCAs

6

Geomembrana exposta

Geomembrana

Geomembrana protegidaA

B

Fig. 6.1 Algumas aplicações de 
geossintéticos em (A) canais e 
reservatórios e (B) reservatórios 
infláveis
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Fig. 6.7 Exemplos de utilização de geomembranas em barragens: (A) barragem de Chambon, na França; (B) barragem Filiatrinos Hardfill, 
na Grécia; (C) barragem Nam Ou, no Laos
Fotos: cortesia de Carpi Tech.

res, geomembranas de PVC têm sido usadas em todos os 

tipos de barragem (terra, enrocamento etc.), enquanto 

geomembranas de PE e betuminosas têm sido emprega

das essencialmente em barragens de terra. Na maioria 

dos casos, foram adotados sistemas de drenagem sob a 

geomembrana.

Quanto a obras de barragens, a durabilidade dos mate

riais que as constituem é de fundamental importância. 

Nesse aspecto, há que se considerar que a durabilidade 

é importante não somente para os geossintéticos, mas 

também para os demais materiais de construção empre

gados. Cazzuffi et al. (2010) comentam que, em barragens 

A B C

Tab. 6.1 PRimEiROS uSOS DE GEOmEmBRANA Em BARRAGENS DE TERRA E ENROCAmENTO

Barragem Ano
Altura 

(m)

Comprimento 

(m)
Tipo de membrana Condições

Contrada Sabetta (itália) 1959 32,5 155 Coberta

Dobsina (Eslováquia) 1960 10 204 Polisobutileno, 2,0 mm Coberta

miel (França) 1968 15 130 Borracha de butilo, 1,0 mm Coberta

Odiel (Espanha) 1970 41 Desconhecido CPE Dentro da barragem

Obecnice (República Checa) 1971 16 370 PVC, 0,9 mm Coberta

Wenholthausen (Alemanha) 1971 17 100 PVC Coberta

Neris (França) 1972 18 100 Borracha de butilo, 1,5 mm Coberta

Bitburg (Alemanha) 1972 13 95 PVC Coberta

Landstein (República Checa) 1973 26,5 376 PVC, 1,1 mm Coberta

Banegon (França) 1973 17 Desconhecido Betuminosa, 4,0 mm Exposta

Herbes Blanches (França) 1975 13 85 Borracha de butilo, 1,0 mm Exposta

Twrdosin (Eslováquia) 1977 16 307 PVC, 0,9 mm Coberta

L’Ospedale (França) 1978 26 135 Betuminosa, 4,8 mm Coberta

Avoriaz (França) 1979 11 135 Betuminosa, 4,0 mm Exposta

Gorghiglio (itália) 1979 12 125 PVC, 2,0 mm
Exposta nas encostas, 
coberta no fundo

mas d’Armand (França) 1981 21 403 Betuminosa, 4,8 mm Coberta

Kyiche (República Checa) 1983 17,5 1.660 Polimérica feita in situ Coberta

Trnavka (República Checa) 1983 21 165 Polimérica feita in situ Coberta

Codole (França) 1983 28 460
PVC, 1,9 mm, ligada a um geotêxtil 
agulhado não tecido, 400 g/m²

Coberta

La Lande (França) 1983 17 80 Betuminosa, 4,8 mm Coberta

Rouffiac (França) 1983 12,5 157 Betuminosa, 4,0 mm
Coberta na parte 
superior, exposta à 
água na parte inferior

Fonte: Dávila-Cardona (2013).
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como caminho para pedestres ao longo das margens de 

rios, por exemplo.

6.3  Outras aplicações hidráulicas
 Geofôrmas e tubos geotêxteis também podem 

ser utilizados em aplicações hidráulicas, tais como prote

ção costeira para evitar ou reduzir o potencial erosivo do 

impacto de ondas, como molhes e diques, e até mesmo 

para alterar a geração de ondas com o objetivo de melhorar 

esportes aquáticos como o surfe. Ao mesmo tempo, podem 

ser empregados para fomentar a vida marinha, criando 

habitat visando ao retorno de espécimes marinhas que 

abandonaram a região ou favorecendo sua sobrevivência 

ou expansão. A utilização de geofôrmas e tubos geotêx

teis em diferentes aplicações hidráulicas é apresentada 

e discutida em Lawson (2008) e ilustrada na Fig. 6.12.

6.3.1 Tubos geotêxteis
tubos geotêxteis são comumente preenchidos hidraulica

mente com areia, embora argamassa e concreto também 

possam ser utilizados, dependendo da finalidade do tubo. 

A Fig. 6.13 esquematiza seu preenchimento típico, que pode 

ocorrer de modo emerso ou submerso. Por sua natureza 

drenante, o geotêxtil permite a passagem da água usada 

no bombeamento. Em aplicações costeiras, a areia é pre

ferida em virtude de sua abundância no local da obra, de 

suas boas características mecânicas e das menores defor

mações do tubo após seu enchimento. Diâmetros típicos de 

tubos geotêxteis variam de 1 m a 6 m. Cabe notar que uma 

das aplicações pioneiras desses tubos em nível mundial se 

deu no brasil, na execução de um dique de contenção. tal 

aplicação é descrita em bogossian et al. (1982).

também é possível utilizar os tubos geotêxteis em 

aplicações em mineração e em aplicações sanitárias, para 

o deságue (redução de umidade) de lamas, rejeitos e lodos 

de esgoto, por exemplo. A drenagem do fluido intersticial 

desses materiais e a capacidade de retenção do geotêxtil 

podem permitir uma considerável redução de umidade, 

com repercussão favorável nos custos de transporte e 

descarte ou armazenamento dos sólidos drenados rema

nescentes.

Esses tubos devem ser tratados como estruturas de gra

vidade, e considerações de estabilidade de estruturas de 

contenção desse tipo são aplicáveis a eles (Lawson, 2008). 

Fig. 6.11 Sistema simples de proteção contra cheias
Fonte: modificado de Greenwood (2012).

Fig. 6.12 (A) Aplicações e 
arranjos de tubos geotêxteis e 
geofôrmas e (B, C) exemplos de 
tubos geotêxteis em aplicações 
hidráulicas
Fotos: cortesia de Huesker.
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Geossintéticos podem ser utilizados como elementos 

de reforço em diferentes tipos de obra viária, tais como 

estradas não pavimentadas, pavimentos rodoviários e 

estradas em aterros sobre solos com baixa capacidade de 

suporte. Nas seções a seguir, são apresentadas aplicações 

desses materiais visando reforçar e melhorar o desempe

nho dessas obras.

7.1  Estradas não pavimentadas e   
 plataformas de serviço

7.1.1 mecanismos de reforço
Em todos os países, as estradas não pavimentadas repre

sentam uma parcela significativa da malha viária (tipica

mente, mais de 70%). Por esse tipo de estrada são transpor

tados bens importantes para a economia dos países, como 

os produzidos pelas indústrias agropecuária, mineral e 

florestal. Além disso, essas vias permitem o transporte de 

pessoas para o acesso a hospitais e escolas, bem como para 

o patrulhamento e a segurança em regiões no interior dos 

países ou ao longo de suas fronteiras. Assim, a interrupção 

do tráfego nesse tipo de via, particularmente em épocas 

chuvosas, pode provocar prejuízos econômicos e sociais 

importantes. A Fig. 7.1 apresenta um problema típico em 

estradas não pavimentadas sem reforço construídas sobre 

solos moles. O afundamento provocado pelas rodas de 

um veículo pesado resulta em interrupção da via, uma 

vez que o veículo deve ser primeiro descarregado antes 

de ser desatolado.

há que se fazer uma distinção entre aplicações de geos

sintéticos em estradas não pavimentadas e em platafor

GEOssiNtétiCOs
Em rEFOrçO 

DE ObrAs ViáriAs

7

Fig. 7.1 Situações típicas em estradas não pavimentadas sobre 
solos moles
Fotos: Palmeira (1981).
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um menor consumo de material de aterro durante manu

tenções. Esses aspectos têm repercussões favoráveis no 

custo operacional da via.

7.1.2 Dimensionamento de estradas não   
 pavimentadas

Método de Giroud e Noiray

Giroud e Noiray (1981) apresentaram um método de 

dimensionamento de estradas não pavimentadas com e 

sem reforço sobre solos moles. Esse método admite mate

rial de aterro competente (índice de suporte Califórnia 

superior a 80%) e as contribuições do elemento de refor

ço no aumento da capacidade de carga do conjunto com 

a consideração do efeito membrana. A aplicabilidade do 

método seria maior em estradas reforçadas com geotêxtil. 

Do equilíbrio ao longo da direção vertical do prisma de 

aterro sob o carregamento das rodas do veículo (Fig. 7.6), 

obtémse que:

 ʹ
2 sinβσB Tp

BB
= +   (7.1)

em que p é a pressão transferida pelos pneus na superfície 

do aterro (geralmente assumida como a pressão de cali

bragem dos pneus); B, a largura da área carregada pelos 

pneus; B’, a largura da área carregada na interface aterro

solo mole para o ângulo de espraiamento (θ, Fig. 7.6A) 

assumido (B’ = B + 2h tanθ, em que h é a espessura do 

aterro); σ, a capacidade de carga do solo de fundação; T, 

a força de tração mobilizada no reforço; e β, a inclinação 

da força de tração no reforço com a horizontal (Fig. 7.6b).

segundo Giroud e Noiray (1981), as dimensões da área 

carregada pelo pneu do veículo são dadas pelas equações 

a seguir.

Para caminhões normais:

 
c

PB
p

=   (7.2)

 1,41
BL =  (7.3)

Para caminhões fora de estrada:

 2

c

PB
p

=  (7.4)

 2
BL =  (7.5)

em que B e L são as dimensões das áreas carregadas pelos 

pneus; P, a carga por eixo do caminhão; e pc, a pressão de 

calibragem dos pneus.

A capacidade de carga do solo de fundação é dada por:

 σ γc uN S h= +  (7.6)

em que Nc é o fator de capacidade de carga; Su, a resistência 

não drenada do solo de fundação; γ, o peso específico do 

material de aterro; e h, a espessura do aterro.

Giroud e Noiray (1981) assumem que a ruptura do solo 

de fundação no caso sem reforço é iminente assim que 

a máxima tensão cisalhante nesse solo atinge o valor de 

sua resistência não drenada (Su), o que ocorre quando a 

tensão na superfície do terreno é igual a πSu. Já para o caso 

reforçado, é assumido que toda a capacidade de carga do 

solo de fundação será mobilizada. Assim, para o aterro 

sem reforço, temse:

 πcN =   (7.7)

Fig. 7.6 Equilíbrio vertical do prisma de aterro carregado superficialmente: (A) espraiamento de tensões e (B) equilíbrio do trecho sob a 
roda
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plataforma com e sem reforço (k = h/ho, com ho dado pela 

Eq. 7.51) e um comportamento elástico linear do reforço, 

ao combinar as Eqs. 7.51 e 7.52 obtémse:

 
uo uo uo= +

B B

–2sinβ ε

–( 1)
ρρ 11 –1

π 2ci
uo uo

p J
S S B SS

B pN k
S S

+
+

⎛
⎜
⎝

⎡
⎢
⎢
⎣

⎡
⎢
⎢
⎣

⎛
⎜
⎝

  (7.57)

em que J é a rigidez à tração do reforço.

A resolução iterativa das Eqs. 7.53 a 7.57 permite obter 

o valor de S ou o valor da deformação esperada no reforço 

para um valor de S estabelecido. Notese que, mesmo com 

a presença do reforço, o afundamento S pode ser bastan

te elevado (até maior que a espessura h), dependendo do 

valor de k utilizado. A Fig. 7.20 apresenta gráficos para a 

estimativa da deformação no reforço para k = 0,5.

7.2  Geossintéticos  
 em pavimentação

Os geossintéticos também podem ser utilizados em vias 

pavimentadas nas funções de reforço, separação, drena

gem e barreira. A Fig. 7.21 esquematiza alguns benefícios 

da utilização de geossintéticos em pavimentos. Em obras 

de recapeamento, a presença da camada de geossintético 

abaixo da nova capa asfáltica pode evitar ou minimizar a 

reflexão de trincas da camada antiga inferior (Fig. 7.21A). 

Geotêxteis não tecidos impregnados com asfalto podem 

funcionar como barreiras contra a entrada de água e o 

bombeamento de finos do material de base (Fig. 7.21b). 

O uso de reforço geossintético sob a capa asfáltica pode 

levar à redução de sua espessura (Fig. 7.21C) ou ao aumen

to de sua vida útil. Na base do pavimento, a presença de 

reforço geossintético também pode levar à redução de 

sua espessura ou ao aumento da vida útil do pavimento 

(Fig. 7.21D).

Ensaios de laboratório e de campo e observações de 

obras reais têm mostrado que, quando bem empregado, o 

reforço geossintético pode aumentar consideravelmente 

o número de cargas repetidas suportado pelo pavimen

to. Esse aumento é geralmente quantificado pela taxa de 

benefício de tráfego (traffic benefit ratio) ou eficiência do 

reforço, definida por:

 
r

sr

N
TBR

N
=

  (7.58)

em que TBR é a taxa de benefício de tráfego; Nr, o número 

de repetições de carga sobre o pavimento reforçado para 

um dado afundamento superficial; e Nsr, o número de 

repetições de carga sobre o pavimento sem reforço para 

o mesmo afundamento superficial.

Valores de TBR entre 2 e 16 são encontrados na literatura 

(Koerner, 1998; Palmeira; Antunes, 2010). A Fig. 7.22 mostra 

resultados de ensaios em pavimentos sob carga repetida 

em termos de afundamento superficial versus número de 

repetições de carga. O solo de subleito tinha Cbr igual a 

3%, e ensaios sob condições sem reforço, com reforço no 

meio do pavimento e com reforço na base foram realiza

dos. Os resultados mostram um significativo aumento no 

número de repetições de carga no pavimento reforçado, 

particularmente para o caso com reforço na base.

Fig. 7.20 Deformação no reforço para k = 0,5: (A) Suo/ρB = 3; 
(B) Suo/ρB = 6; (C) Suo/ρB = 15
Fonte: Palmeira (1998b).
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em que W18–R é o número de repetições de carga equiva

lente ao eixo padrão para o pavimento reforçado e TBR é 

a taxa de benefício de tráfego.

O valor de W18–R obtido por essa equação deve então ser 

utilizado na Eq. 7.59 para determinar o número estrutural 

do pavimento reforçado (SNR), por processo iterativo, com 

todos os demais parâmetros da Eq. 7.59 iguais aos admi

tidos para o pavimento sem reforço. Com o valor de SNR, 

podese determinar o valor do coeficiente a2 equivalente 

da base reforçada (a2–R), por meio da Eq. 7.62, com os demais 

parâmetros dessa equação iguais aos do pavimento sem 

reforço. O valor de a2–R deve então ser novamente utiliza

do na Eq. 7.62 para a determinação da espessura da base 

reforçada (D2–R) que resulte no mesmo valor de SN obtido 

para o pavimento sem reforço (SNu). Assim, a espessura 

da base reforçada pode ser obtida por:

 
1 1

2
2 2

U
R

R

SN a D
D

a m–
–

–
=  (7.65)

em que D2–R é a espessura da camada de base reforçada 

e SNu é o número estrutural do pavimento sem reforço.

Exemplo 7.3

Prédimensionar um pavimento com base reforçada 

admitindose tráfego de projeto (W18–U) igual a 2.600.000 

e módulo de resiliência igual a 6.500 psi em que será uti

lizado um reforço com rigidez à tração suficiente para 

garantir um valor de TBR igual a 2,5. O pavimento terá 

um revestimento em concreto asfáltico usinado a quente, 

com 10 cm de espessura, e com propriedades apropriadas 

para esse tipo de aplicação.

Resolução

Ao seguir a metodologia apresentada em Perkins (2001) 

e adotar uma confiabilidade de 95% (ZR = –1,645), um 

erro padrão combinado So igual a 0,49 e uma variação do 

índice de serventia do pavimento ΔPSI igual a 2,0, temse 

(Eq. 7.59):

 

5,19

log2.600.000 1 645 0 49 9,36log( 1) 0,2
2,0log

4,2 1,5
2,32log(6.500) 8,07

10940,4
( 1)

, , SN

SN

= – × + + – +

–
+ + –

+
+

⎛
⎜
⎝

⎛
⎜
⎝  

Da solução dessa equação, obtémse SN = SNu = 4,42.

Ao adotar m2 igual a 1, pela Eq. 7.62 chegase a:

 4,42 = 0,4 x 10/2,54 + 0,14 D2 ⇒ D2 = 20,3 polegadas, 

 ou D2 ≅ 52 cm para o pavimento sem reforço

Para o pavimento reforçado, pela Eq. 7.64 temse:

 
18 2.600.000 2,5 6.500.000RW – = × =

Ao utilizar o valor de W18–R
 = 6.500.000 na Eq. 7.59, 

obtémse SNR = 5,04. Para esse valor de número estrutu

ral, o valor do coeficiente aR equivalente, com o uso da 

Eq. 7.62, é dado por:

 2 25,04 0,4 10 / 2,54 20  0,3 17,R Ra a– – == × + – ⇒

Pela Eq. 7.65, o valor da espessura da base reforçada é 

dado por:

 22
4,42 0,4 10 / 2,54

0,17
 16,7R RD D− −⇒ =

– ×
=  polegadas, 

 ou D2–R ≅ 42 cm

Assim, o emprego de reforço implicaria uma redução de 

aproximadamente 6 cm (≅ 19%) de espessura da camada 

de base. O passo seguinte seria verificar se os custos adi

cionais da utilização do reforço justificariam economica

mente sua adoção. Notese que outros possíveis benefícios 

de seu emprego não foram considerados nos cálculos.

Geossintéticos para o combate à reflexão de trincas

reforço geossintético pode ser usado em capas de asfalto 

novas instaladas sobre capas antigas trincadas em ser

viços de recapeamento. O problema de desenvolvimento 

de trincas é bastante complexo e ainda objeto de muitas 

pesquisas em diversas partes do mundo. O objetivo prin

cipal da maioria dessas pesquisas é encontrar elementos 

para desenvolver metodologias de projeto mais acuradas 

e com menos empirismo. Quanto à utilização de geossin

téticos, inúmeros experimentos de campo e de laboratório 

têm mostrado sua efetividade para reduzir ou retardar o 

mecanismo de reflexão de trincas (Pinto; Preussler; rodri

gues, 1991; montestruque, 2002; Fritzen, 2005; bülher, 

2007; Khodaii; shahab; Fereidoon, 2008; hosseini; Darban; 

Fakhri, 2009; Virgili et al., 2009; Perkins et al., 2010; barraza 

et al., 2011; Obando, 2012).

A Fig. 7.29 mostra ensaios em laboratório para avaliar 

os benefícios trazidos por reforço geossintético na redução 

de reflexão de trincas em capas asfálticas deterioradas e 

em capas novas em obras de recapeamento, em função do 

número de repetições de carga (N). As imagens indicam 

que o desempenho da capa asfáltica nova reforçada com 

geogrelha é bem superior ao daquela sem reforço, tendo 

resistido a cerca de 15 vezes mais repetições de carga.
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Aterros sobre solos de baixa capacidade de suporte podem 

ter suas condições de estabilidade melhoradas com a 

utilização de geossintéticos. Nessas obras, tais materiais 

podem funcionar como reforço ou como meio drenante 

para a aceleração de recalques por adensamento, no caso 

de solos moles saturados, como esquematizado na Fig. 8.1. 

Como reforço, a presença do geossintético pode aumentar 

o fator de segurança da obra, permitindo também a cons

trução de um aterro com maior altura, mais rapidamen

te e/ou com taludes mais íngremes que na situação não 

reforçada. A presença do reforço também promove uma 

distribuição de tensões mais favorável no solo mole, uma 

vez que parte das tensões cisalhantes em sua superfície 

é absorvida pelo reforço. A presença de geossintéticos 

drenantes (camada de geocomposto drenante na base do 

aterro ou como drenos verticais) também auxilia a cons

trução mais rápida do aterro, devido ao ganho de resis

tência do solo de fundação pela aceleração do processo 

de adensamento.

A utilização de reforço geossintético pode aumentar 

significativamente o fator de segurança da obra, sendo 

particularmente atrativa para razões baixas entre a 

espessura de solo mole e a largura da base do aterro (tipi

camente, inferior a 0,7). Para solos moles mais espessos, 

a contribuição da presença do reforço é pequena, uma 

vez que, nesse caso, restringese à mobilização de uma 

tensão cisalhante estabilizadora na interface com o solo 

de fundação, que geralmente aumenta pouco o fator de 

segurança global da obra.

um aspecto importante a considerar é que o uso de 

uma camada de reforço não significa que um aterro com 

qualquer altura possa ser construído. há limitações na 

altura máxima capaz de ser obtida com o emprego de 

reforço. isso se deve ao fato de que o nível de deforma

GEOssiNtétiCOs 
Em AtErrOs sObrE 

sOLOs mOLEs
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Reforço
Aumento do fator
de segurança

Distribuição mais 
favorável de tensões

Aceleração do processo de adensamento

Taludes mais íngremes

Aterro

Solo mole
Fig. 8.1 Contribuições de 
geossintéticos em obras de aterros 
sobre solos moles
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caso de análises de estabilidade com métodos de equilí

briolimite, a presença de várias camadas altera a posição 

do ponto de atuação da resultante das forças de tração nos 

reforços, e isso deve ser considerado nos cálculos. Assim, é 

mais interessante que as camadas se concentrem na parte 

do aterro mais próxima à interface com o solo mole. Geo

células podem também ser empregadas na base do aterro, 

atuando como reforço e reduzindo recalques diferenciais 

(Fig. 8.18C). Combinações de reforço com bermas de equilí

brio (Fig. 8.18D) também podem ser adotadas como forma 

de reduzir a força necessária na camada de reforço para 

garantir a estabilidade do aterro. Entretanto, tal combina

ção é rara, pois aumenta desnecessariamente o volume de 

aterro, requer mais tempo para a construção e necessita de 

mais espaço lateral para a execução das bermas. A camada 

de geossintético pode também ser usada em combinação 

com estacas ou colunas granulares no solo de fundação, 

como mostrado na Fig. 8.18E. Nesse caso, as colunas ou 

estacas também contribuem para manter a estabilidade 

da obra, e o objetivo principal típico da utilização desses 

elementos é a redução dos recalques do aterro, como será 

visto na próxima seção.

8.4  Aterros sobre estacas e colunas  
 granulares

A utilização de estacas ou colunas granulares sob o aterro 

pode ser necessária quando se tem que reduzir os recal

ques e a movimentação lateral do solo mole de fundação. 

O arqueamento do solo de aterro entre as estacas, ou capi

téis, reduz de forma substancial as tensões transferidas 

para o solo de fundação. A adoção de camada de reforço 

geossintético reduz ainda mais as tensões que atingem 

a fundação e promove uma melhor distribuição de carga 

entre as estacas, ou colunas granulares. A redução das 

tensões transferidas ao solo de fundação ocorre devido 

à contribuição do efeito membrana, como exibido na 

Fig. 8.19A. Outra utilização de camadas de reforço visa à 

formação de uma plataforma de transferência de cargas 

Fig. 8.18 instalações típicas de camadas de reforço: (A) reforço 
próximo à base do aterro; (B) várias camadas de reforço; (C) geocélula 
na base do aterro; (D) combinação bermas-reforço; (E) aterros sobre 
colunas ou estacas

Fig. 8.19 Arranjos 
das camadas de 
reforço: (A) camada 
única – membrana; 
(B) plataforma de 
transferência; (C) 
utilização de capitéis
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•	 são fáceis de transportar para regiões remotas;

•	 são fáceis de instalar e geralmente requerem somen

te equipamentos de construção simples e leves;

•	 a instalação é consideravelmente mais rápida em 

relação às soluções tradicionais com materiais gra

nulares, reduzindo custos e tempo de construção;

•	 o processo de instalação é mais limpo que o de 

drenos naturais, o que, por exemplo, evita ou mini

miza a contaminação de colchões drenantes durante 

a instalação de drenos verticais.

8.5.1 Colchão drenante geossintético
uma forma simples para acelerar recalques por adensa

mento de aterros sobre solos moles saturados e aumentar 

a resistência ao cisalhamento de tais solos consiste na 

utilização de um colchão drenante sobre o solo mole de 

fundação. O emprego desse colchão, em geral, não é sufi

ciente para acelerar os recalques em níveis satisfatórios 

a curto prazo. Entretanto, com certeza auxilia na redução 

do tempo para que um determinado valor de recalque seja 

atingido. um geocomposto para drenagem pode ser usado 

como colchão drenante sobre o solo mole em substituição 

a camadas naturais granulares.

No caso de colchões drenantes formados por geotêxteis 

ou geocompostos drenantes, é de fundamental impor

tância avaliar a capacidade de fluxo ao longo do plano, 

por meio de sua transmissividade (no caso de geotêxteis) 

ou capacidade de descarga (no caso de geocompostos). 

Giroud (1981) apresentou a seguinte equação para avaliar 

a transmissividade requerida para o colchão drenante:

 = =
2

0,5
θ

( )
s

req p GT
v c

B k
k t

c t
 (8.135)

em que θreq é a transmissividade requerida do colchão 

geossintético; kp, o coeficiente de permeabilidade ao 

longo do plano do colchão; tGT, a espessura do colchão; B, 

a largura da base do aterro (Fig. 8.36); ks, o coeficiente de 

permeabilidade do solo de fundação; cv, o coeficiente de 

adensamento do solo de fundação; e tc, o tempo para a 

construção do aterro.

Devese atentar para o fato de que a transmissividade 

do produto a ser especificado deve ser maior ou igual ao 

valor dado pela Eq. 8.135, levandose em conta os fatores 

de redução relevantes para o problema. Além disso, é 

necessário também considerar o valor da transmissivida

de do produto sob a tensão vertical esperada no campo. 

sob tais condições, camadas de geotêxteis geralmente 

são pouco eficientes nessas aplicações devido aos baixos 

valores de transmissividade, particularmente sob tensões 

de compressão elevadas.

8.5.2 Geocompostos drenantes verticais –   
 drenos verticais
A utilização de drenos verticais combinados a um colchão 

drenante é uma solução muito mais eficiente para a ace

leração de recalques do que o colchão somente. Vários 

métodos de projeto de sistemas de drenos verticais estão 

disponíveis na literatura, e magnan (1983) apresenta um 

estudo detalhado sobre tais métodos. 

Os geocompostos drenantes usados como drenos 

verticais podem ter seções transversais circulares ou 

retangulares (drenos em tiras), sendo entregues em rolos. 

basicamente, consistem de um geoespaçador envolto em 

filtro geotêxtil não tecido. O elemento filtrante deve aten

der aos critérios de filtro em relação ao solo em contato. 

A Fig. 8.37 apresenta geocompostos drenantes típicos para 

drenagem radial.

O processo executivo consiste em deslocar uma extre

midade do geocomposto através do solo mole, geralmente 

até atingir a camada drenante em profundidade. Para a 

instalação do dreno, é prática comum a utilização de uma 

camisa metálica (mandril) para proteger o dreno contra 

danos por abrasão com os solos em contato durante a 

cravação, como esquematizado na Fig. 8.38. Ponteiras 

devem ser usadas na extremidade da camisa para facilitar 

sua cravação (ver figura) e permitir que a extremidade do 

dreno permaneça no local especificado durante a extração 

da camisa metálica.

A percentagem de adensamento por fluxo horizontal 

(radial) a ser atingida em um dado tempo t quando se 

têm, simultaneamente, drenagens vertical e radial pode 

ser obtida por (Carrillo, 1942):

 

−
=

−1
vr v

r
v

U U
U

U  (8.136)

em que Ur é a percentagem de adensamento devida à 

contribuição dos drenos verticais (drenagem radial); Uvr, 

a percentagem de adensamento total a ser atingida para o 

solo mole no tempo t devida às drenagens vertical e radial; 

e Uv, a percentagem de adensamento no tempo t devida 

Fig. 8.36 Colchão drenante geossintético na base de aterro sobre 
solo mole

B
Colchão drenante

Solo mole saturado
k

s, 
c

v
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A utilização de geossintéticos como reforço em estruturas 

de contenção e em taludes íngremes é uma das aplicações 

mais comuns desses materiais. Os primeiros muros de 

arrimo em solo reforçado com geossintéticos datam de 

aproximadamente quase cinco décadas (Allen; Bathurst, 

2003). De fato, a técnica de reforço de solos pela inclusão 

de materiais é muito antiga. Ainda hoje encontram-se 

vestígios ou obras em bom estado construídas séculos 

atrás, como os ziggurats, na antiga Mesopotâmia, partes da 

Grande Muralha da China e estradas para templos incas 

(Palmeira, 1992). Nessas obras, eram incluídas mantas de 

raízes, galhos ou misturas de solo com lã animal, como no 

caso das estradas incas. Hoje em dia, tais tipos de reforço 

teriam aplicações muito limitadas por serem perecíveis. 

Nesse contexto, os materiais modernos industrializados, 

como os geossintéticos, podem suprir as propriedades 

mecânicas necessárias, com durabilidade compatível com 

a vida útil da obra.

A Fig. 9.1 esquematiza seções transversais de muros e 

taludes íngremes reforçados. A combinação de um mate-

rial de aterro com boas propriedades mecânicas e de 

inclusão com resistência e rigidez à tração compatíveis 

garantem a estabilidade da obra.

Conceitualmente, e sob vários aspectos ligados à sua 

estabilidade, os muros podem também ser considerados 

taludes reforçados. No entanto, algumas diferenças de 

ordem técnica, construtiva ou histórica fazem com que 

haja uma distinção no projeto de cada uma dessas apli-

cações, por exemplo:

•	 Os muros reforçados são estruturas com faces ver-

ticais, ou próximas à vertical, destinadas a conter 

massa vizinha, como em muros de gravidade 

convencionais. Embora taludes íngremes possam 

também ter essa função, em geral o motivo para a 

instalação de reforços no talude é manter sua pró-

pria estabilidade.

CONtENçõEs E tAluDEs 
íNGrEMEs rEFOrçADOs 
COM GEOssiNtétiCOs
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Fig. 9.1 Seções típicas de (A) muro e (B) talude íngreme 
reforçados com geossintéticos
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resíduos de construção e demolição (santos, 2011; santos; 

Palmeira; Bathurst, 2013) e com solos finos tropicais com 

baixa plasticidade (Carvalho; Pedrosa; Wolle, 1986; Ehrlich, 

1995; Zornberg; Christopher; Mitchell, 1995; reccius, 1999, 

por exemplo).

9.1.3 Sistemas de drenagem
Os sistemas de drenagem são componentes de fundamen-

tal importância para a estabilidade e o bom desempenho 

de muros e taludes íngremes reforçados com geossinté-

ticos. Koerner e Koerner (2013) fizeram um levantamento 

de 171 muros reforçados que apresentaram problemas 

de estabilidade ou deformações elevadas em diferentes 

partes do mundo. Em 98% dos casos, o mau desempenho 

ou a instabilidade foram provocados por dimensionamen-

to impróprio da estrutura, e em nenhum dos casos ana-

lisados houve problema devido a deficiências do reforço 

geossintético. Os referidos autores observaram também 

que, em 60% dos casos, os problemas foram causados por 

sistemas de drenagem interna e externa deficientes. Cabe 

notar que, em 61% das obras que apresentaram proble-

mas, o solo no trecho reforçado era fino (aterros siltosos 

ou argilosos).

A Fig. 9.12 apresenta configurações típicas de sistemas 

de drenagem em muros e taludes íngremes reforçados 

construídos com aterros com capacidade drenante satisfa-

tória. Os sistemas drenantes devem ter elemento de filtro 

(sintético ou granular) para o solo de aterro em contato.

Maior atenção deve ser dedicada a sistemas de drena-

gem em estruturas com zonas reforçadas contendo solos 

finos. Nesses casos, Koerner e Koerner (2013) recomendam 

camadas drenantes envolvendo o trecho reforçado e geo-

membrana no topo da estrutura, como esquematizado na 

Fig. 9.13 para um muro segmental.

9.2  Dimensionamento de muros   
 reforçados

9.2.1 Condições de estabilidade
Em vários aspectos, as condições de estabilidade reque-

ridas para um muro reforçado com geossintético são 

semelhantes às de um muro de gravidade convencional. 

Basicamente, para os muros reforçados, as condições de 

estabilidade a serem atendidas são:

•	 estabilidade externa;

•	 estabilidade global;

•	 estabilidade interna.

A Fig. 9.14 esquematiza as condições de estabilidade 

a serem verificadas. Em métodos de equilíbrio-limite, 

a massa reforçada é considerada como se fosse rígida, 

de forma semelhante a um muro de gravidade conven-

cional. Na análise de estabilidade externa, verificam-se 

as possibilidades de a massa reforçada deslizar ao longo 

de sua base, girar em torno de seu pé (tombamento) e 

causar instabilidade no solo de fundação (capacidade de 

carga ou recalques excessivos) (Fig. 9.14A-C). A avaliação 

da estabilidade global visa verificar outras possibilida-

des de mecanismos de ruptura não tratados pelas aná-

lises anteriores (Fig. 9.14D). Nesse tipo de avaliação, são 

empregados programas computacionais para a análise de 

Fig. 9.12 Sistemas drenantes típicos em estruturas com aterros 
com boa capacidade drenante: (A) muro e (B) talude íngreme

Fig. 9.13 Drenagem para aterros com solos finos em muros 
segmentais
Fonte: modificado de Koerner e Koerner (2013).
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Zona reforçada

Brita ou pedra 
separada por geotêxtil 

Geomembrana ou GCL

Zona sem
reforço

Geocomposto 
drenante

Tubo perfurado na extremidade 
ou geocomposto drenante

Brita envolta por 
filtro geotêxtil

Bloco

Geogrelha

2279   |   Contenções e taludes íngremes reforçados com geossintéticos

geossinteticos.indb   227 19/07/2018   16:55:38



No uso do método K-Stiffness, deve-se atentar para os 

seguintes aspectos (Bathurst et al., 2008; Bathurst, 2013):

•	 O valor de ϕps (ângulo de atrito de pico do solo obtido 

sob condições de deformação plana) deve ser estima-

do com base nos valores obtidos em ensaios triaxiais 

ou de cisalhamento direto da forma apresentada em 

Bathurst et al. (2008) (Eqs. 9.43 a 9.45).

•	 Os autores enfatizam que o método não é recomen-

dado para muros que não atendam às condições e 

requisitos do banco de dados utilizado para o desen-

volvimento do método (ver Bathurst et al., 2008). 

•	 Os coeficientes da Eq. 9.41 foram obtidos de forma 

a retroanalisar as forças máximas nos reforços 

em termos médios. isso significa que, em algumas 

situações, o método poderá prever forças maiores ou 

menores que as reais (Bathurst, 2013). Bathurst et al. 

(2008) reportam valores de coeficientes de variação 

inferiores a 25% em comparações entre previsões e 

medições em obras reais.

9.2.7 Verificação da ancoragem do reforço
Outra verificação fundamental do ponto de vista de 

estabilidade interna da massa reforçada diz respeito às 

condições de ancoragem das camadas de reforço. tais 

condições devem ser verificadas para o trecho de reforço 

além da superfície de ruptura e junto à face. 

Ancoragem além da superfície crítica

A ancoragem dos reforços deve ser eficiente para evitar 

que eles sejam arrancados quando submetidos aos esfor-

ços de tração previstos. Partindo-se do pressuposto de 

que as condições de fixação do reforço junto à face são 

satisfatórias (ver adiante), o comprimento de ancoragem 

do reforço a considerar é o trecho que se estende além da 

superfície de ruptura, dentro da zona passiva do maciço. 

Assim, o comprimento de ancoragem de cada reforço 

dependerá da forma admitida para a superfície de ruptura, 

que depende do método de análise utilizado. A Fig. 9.27 

esquematiza a verificação das condições de ancoragem no 

caso de utilização do método de rankine para o cálculo 

de empuxos.

Pela relação entre forças que mobilizam e que resis-

tem ao arrancamento do reforço, pode-se determinar o 

comprimento mínimo de ancoragem requerido para uma 

dada camada de reforço por:

•	 Sem a influência de sobrecarga na superfície

 
2( γ tanϕ )

a
ar

sr sr

FS T
l

a z
=

+
 (9.55)

em que lar é o comprimento de ancoragem requerido para o 

reforço (Fig. 9.27); FSa, o fator de segurança contra o arran-

camento do reforço (tipicamente, superior ou igual a 1,5); 

asr, a adesão entre o solo e o reforço; z, a profundidade da 

camada de reforço; ϕsr, o ângulo de atrito entre o solo e o 

reforço; e T, a força de tração mobilizada no reforço para 

a situação sem sobrecarga, obtida a partir do diagrama 

de tensões horizontais para a parcela desse diagrama sob 

responsabilidade do reforço considerado.

•	 Com a influência de sobrecarga na superfície

 

⎣ ⎦
⎡ ⎤2 (γ Δσ )tanϕ

a
ar

sr v sr

FS T
l

a z
=

+ +
 (9.56)

em que Δσv é o acréscimo de tensão vertical médio no 

trecho de ancoragem (para as condições da Fig. 9.27, 

Δσv = q) e t é a força no reforço considerando-se a atuação 

da sobrecarga superficial.

A situação sem sobrecarga na superfície pode ser mais 

crítica que aquela com sobrecarga nos casos de reforços 

pouco profundos no topo da estrutura.

No caso de reforços em tira (geotiras), a largura da tira 

deve ser considerada nas Eqs. 9.55 e 9.56. Embora possa 

parecer que a situação com sobrecarga é a mais crítica, 

dependendo da profundidade do reforço e do espaça-

mento entre reforços (particularmente para os reforços 

mais superficiais), a situação sem a presença de sobre-

carga pode ser a mais desfavorável quanto à ancoragem 

do reforço.

O comprimento de ancoragem mínimo deve ser verifica-

do para todas as camadas de reforço. Desse modo, o com-

primento total do reforço pode ser comparado com o com-

primento (B) obtido a partir das condições de estabilidade 

externa. Em função dessa comparação, o comprimento dos 

reforços pode ter que ser aumentado, caso as condições de 

Fig. 9.27 Verificação das condições de ancoragem do reforço

H

45º+φ’/2

l
ar

S

q

z

B
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Exemplo 9.1

Pré-dimensionar o muro com face envelopada esque-

matizado na Fig. 9.35 utilizando o método de rankine 

para o cálculo de tensões ativas e desprezando possíveis 

influências da compactação. Os dados relevantes para o 

dimensionamento são (dados adicionais são apresenta-

dos na figura):

•	 peso específico, ângulo de atrito e coesão de dimen-

sionamento do material de aterro iguais a 17 kN/m3, 

34° e 0, respectivamente;

•	 resistência à tração de dimensionamento do reforço 

igual a 14 kN/m;

•	 ângulo de atrito entre o solo e o reforço igual a 30°;

•	 fatores de segurança contra deslizamento, tomba-

mento e ancoragem iguais a 1,5;

•	 ângulo de atrito na base do muro igual a 28°;

•	 adotar espaçamento uniforme entre reforços;

•	 rigidez à tração do reforço igual a 400 kN/m;

•	 solo de fundação com 12 m de espessura, módulo de 

deformação de 40 MPa e coeficiente de Poisson igual 

a 0,3 – outros dados podem ser vistos na Fig. 9.35;

•	 um sistema drenante eficiente será utilizado, motivo 

pelo qual a influência de poropressões pode ser 

desprezada;

•	 desprezar o embutimento da base do muro nos 

cálculos.

Resolução

Cálculo de tensões ativas e empuxo de terra

 ' (γ ) )σ 2 (h a ak z q c k′= + −

com

 
2 o 2 oϕ’ 34tan (45 ) tan (45 ) 0,28

2 2ak = − = − =

A Fig. 9.36 apresenta o diagrama de tensões ativas 

atuantes sobre a face interna da massa reforçada segundo 

a teoria de rankine.

Do diagrama de tensões horizontais, obtêm-se:

 E = 73,5 kN/m

 dE = 1,83 m

Análise de estabilidade externa

O fator de segurança contra o deslizamento ao longo da 

base é dado pela Eq. 9.2:

 ( sinα)tanδ
cosα

b
d

W Q E
FS

E
+ +

=

Para as condições da Fig. 9.35 e utilizando-se essa equa-

ção (α = 0 para a teoria de rankine), obtém-se:

 (17 5 10 73,5sin0 )tan28o o
1,5 2,18 m

73,5cos0
d d

do

B B
B

× × + × +
= ⇒ =

Fig. 9.35 Condições geométricas e de solos do muro

Fig. 9.36 Distribuição de tensões horizontais ativas

 Camada rígida 

H = 5 m

q = 10 kPa

Solo de fundação:
γ = 20 kN/m3, c’ = 10 kPa, φ‘ = 34º 
E

f
 = 40 MPa, ν

f
 = 0,3

γ = 17 kN/m3

c’ = 0
φ‘ = 34º 

2,8 kPa

26,6 kPa

E = 73,5 kN/m

dE = 1,83 m
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O valor obtido por rankine para o reforço mais pro-

fundo é dado por:

 max (17 5 10) 0,28 0,5 13,3 kN/mRankineT = × + × × =

O valor previsto por AAsHtO (2002) também seria igual 

a 13,3 kN/m.

Assim, para as condições do problema, o método K-Stiff-

ness preveria um valor de força máxima no reforço sob con-

dições de serviço significativamente menor que os previs-

tos por rankine, AAsHtO (2002) e Ehrlich e Mitchell (1994).

9.3  Taludes íngremes 
 reforçados

A inclinação de taludes íngremes com a horizontal pode 

inviabilizar o uso de métodos de dimensionamento apli-

cáveis a muros reforçados. isso se deve ao fato de que as 

superfícies de deslizamento adotadas nesses métodos 

(planas nos casos de rankine e Coulomb, por exemplo) 

podem se afastar bastante da forma curva das superfí-

cies reais. A utilização do método de Coulomb poderia ser 

considerada satisfatória para inclinações da face supe-

riores a ~70° com a horizontal. Para inclinações menores, 

métodos de análise mais realista são necessários. uma 

das possibilidades é o emprego de programas computa-

cionais para análises de estabilidade de taludes, desde 

que estes incorporem de forma apropriada a contribuição 

das camadas de reforço.

Jewell (1996) apresenta um método de dimensiona-

mento de taludes íngremes reforçados com geossintéticos 

para análises preliminares para as condições exibidas na 

Fig. 9.39. Nesse método, o cálculo do empuxo é feito utili-

zando-se superfícies de deslizamento com forma de espi-

ral logarítmica, em maciços não coesivos, e permitindo-se 

levar em conta a influência de poropressões com o uso do 

parâmetro ru, tradicionalmente adotado em análises de 

estabilidade de taludes. Admite-se também que o solo de 

fundação é resistente. Para tais condições, o espaçamento 

entre reforços pode ser calculado por:

 γ
d

eq

T
S

K H
=  (9.71)

com

 γeq
qH H= +  (9.72)

em que S é o espaçamento vertical entre reforços; Td, a 

resistência à tração de dimensionamento do reforço; K, o 

coeficiente de empuxo ativo; γ, o peso específico do solo; 

Heq, a altura equivalente de aterro (para compensar a 

sobrecarga na superfície, q); H, a altura real do aterro; e q, a 

sobrecarga uniformemente distribuída no topo do talude.

Os gráficos da Fig. 9.40A permitem determinar o valor 

do coeficiente de empuxo (K) para diferentes valores de 

ru. Os gráficos da Fig. 9.40B,C fornecem os comprimentos 

de reforço mínimos que atendem às condições de esta-

bilidade interna (Bint) e de deslizamento ao longo da base 

(Bdlz), respectivamente, e foram desenvolvidos assumin-

do-se um coeficiente de aderência entre o solo e o reforço 

fsr (fsr = tanϕsr/tanϕ’, sendo ϕsr o ângulo de atrito entre o 

solo e o reforço e ϕ’ o ângulo de atrito do solo) superior 

ou igual a 0,8. se o valor de fsr for menor que 0,8, deve-se 

multiplicar os valores obtidos nos gráficos da Fig. 9.40B,C 

por 0,8/fsr (Jewell, 1996). O maior valor entre Bint e Bdlz deve 

ser adotado. A possibilidade de rotação da massa reforça-

da ao redor de seu pé é remota para taludes com baixos 

valores de β (Fig. 9.39). Entretanto, no caso de taludes 

mais íngremes, essa possibilidade deve ser verificada, 

de forma semelhante ao apresentado no caso de muros 

reforçados. Quando necessário, a capacidade de carga do 

solo de fundação deve ser também verificada, bem como 

a análise de estabilidade global.

9.4  Barreiras de proteção contra o  
 rolamento de blocos em encostas

Geossintéticos também podem ser utilizados como reforço 

de estruturas de terra visando funcionar como barrei-

ras contra movimentações de blocos rochosos ao longo 

de encostas (threadgold; McNicholl, 1984; Brandl, 2010; 

lambert; Bourrier, 2013). A continuidade do rolamento de 

blocos pode provocar perdas de vidas e danos severos a 

construções civis ao pé da encosta. A Fig. 9.41 esquema-

tiza esse tipo de aplicação. Outros arranjos construtivos 

Fig. 9.39 Abordagem de Jewell (1996) para taludes íngremes 
reforçado
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Este capítulo aborda aplicações particulares de geossin-

téticos como reforço. Entre elas, incluem-se fundações 

diretas assentes em solo reforçado com geossintéticos, 

utilização de fibras e utilização de reforço contra subsi-

dência ou sobre vazios no terreno natural.

10.1 Fundações diretas em aterros  
 reforçados com geossintéticos

A Fig. 10.1 apresenta esquematicamente algumas apli-

cações de geossintéticos como elementos de reforço em 

aterros submetidos a carregamentos de fundações super-

ficiais (sapatas, blocos ou baldrames). O aterro pode ter 

grande espessura (mecanismo de ruptura e deformações 

concentradas nele) ou estar sobrejacente a uma camada 

de solo mais fraca. A função das camadas de reforço é 

aumentar a capacidade de carga do sistema e reduzir, 

ou uniformizar, os recalques do elemento de fundação. 

Exemplos de estudos numéricos e em modelos físicos 

mostrando a eficiência desse tipo de solução podem ser 

encontrados em ingold e Miller (1982), Guido, Biesiadecki e 

sullivan (1985), Guido, Chang e sweeney (1986), Das (1989), 

Manjunath e Dewaikar (1996), Ju et al. (1996), Adamczyk 

e Adamczyk (2001), Palmeira (2001), Avesani Neto, Bueno 

e Futai (2012) e Fernandes (2014), por exemplo.

Wang, Ye e Qi (1993) descrevem a utilização de um 

radier composto de geofôrmas preenchidas com areia, 

combinadas a drenos verticais, para um tanque de aço 

destinado ao armazenamento de gás, com 15,5 m de diâ-

metro e 7,9 m de altura, construído sobre terreno mole. 

Haque et al. (2001), por sua vez, descrevem o desempenho 

de construções sobre aterro reforçado com geotêxtil em 

Bangladesh, onde se observaram reduções de recalques 

totais e diferenciais. ingold e Miller (1985) realizaram 

ensaios em modelos de sapatas sobre argila, observando 

aumentos na capacidade de carga da sapata em relação à 

situação sem reforço, mas também reduções, dependendo 

da distância entre a primeira camada de reforço e a base 

da sapata. tal redução provavelmente estaria associada 

a um mecanismo de deslizamento da argila sobre a pri-

meira camada de reforço, devido à baixa aderência entre 

esses materiais.

Guido, Chang e sweeney (1986) efetuaram ensaios em 

modelos com sapatas quadradas e obtiveram aumentos 

na capacidade de carga do terreno reforçado em relação 

ao sem reforço de 1,2 a 2,8 vezes, dependendo das pro-

priedades e do número de camadas de reforço. Já Huang e 

Menq (1997), também em ensaios em modelos, obtiveram 

aumentos na capacidade de carga do solo de fundação 

de até 3,9 vezes em virtude da presença de camadas de 

reforço.

Especial atenção deve ser dedicada à utilização de fun-

dações diretas sobre maciços reforçados, em particular 

quanto aos aspectos a seguir:

•	 embora várias pesquisas tenham mostrado o efeito 

benéfico do emprego de geossintéticos nesse tipo 

de aplicação, os resultados reportados têm pratica-

mente se restringido àqueles obtidos em laboratório, 

particularmente em ensaios em modelos;

•	 além da capacidade de carga, a limitação dos recal-

ques é de fundamental importância para a seguran-

ça e a operacionalidade de uma construção assente 

em fundação direta;

OutrAs APliCAçõEs  
EM rEFOrçO DE sOlOs
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Fig. 10.3 Mecanismos de ruptura típicos em função do 
comprimento do reforço: (A) reforço com comprimento igual à 
largura da sapata e (B) reforços longos
Fonte: modificado de (A) Huang e Tatsuoka (1988, 1990) e 
(B) Schlosser, Jacobsen e Juran (1983).

Dois tipos de mecanismo de ruptura do sistema devem 

ser considerados. O primeiro é denominado mecanismo de 

sapata profunda, que prevalece quando uma zona quase 

rígida é desenvolvida sob a sapata (Huang; tatsuoka, 1988, 

1990), como se a base da sapata fosse transferida para 

a profundidade da base da massa reforçada no caso de 

camadas de reforço com comprimento igual à largura da 

sapata (Fig. 10.3A). O segundo mecanismo é denominado 

mecanismo de placa larga, que prevalece quando a placa de 

solo quase rígida (formada pela zona reforçada) se estende 

além da largura da sapata (Fig. 10.3B).

resultados de ensaios em modelos apresentados por 

Huang e Menq (1997) sugerem que o mecanismo de sapata 

profunda se desenvolve ou não em função do tipo de 

reforço e para valores de u/B (= razão entre a profundida-

de da primeira camada de reforço e a largura da sapata, 

Fig. 10.3B) menores que 0,3. Ensaios realizados por Guido, 

Chang e sweeney (1986) mostraram que os mecanismos 

de sapata profunda e placa larga foram observados para 

razões d/B (sendo d o espaçamento entre camadas de 

reforço) inferiores a 0,4. resultados de ensaios apresenta-

dos por Huang e Menq (1997) sugerem também aumentos 

menos significativos de capacidade de carga do terreno 

reforçado quando o número (n) de camadas de reforço é 

maior que 4. Guido, Chang e sweeney (1986) observaram 

ganhos de capacidade de carga praticamente constantes 

quando o número de camadas de reforço foi maior que 3 

(com u/B = 0,5, d/B = 0,25 e L/B = 3). Quanto ao comprimen-

to das camadas de reforço, os mesmos autores reportam 

aumentos expressivos de capacidade de carga do terreno 

até um valor de L/B = 3 (com u/B = 0,5, d/B = 0,25 e n = 3). 

Análises numéricas por elementos finitos conduzidas por 

Fernandes (2014) mostraram aumento de capacidade de 

carga do terreno reforçado com o aumento do número de 

camadas de reforço e poucos ganhos para situações com 

L/B > 4. O mesmo autor observou melhores desempenhos 

dos reforços para valores de rigidez à tração superiores 

a 1.000 kN/m. Fernandes (2014) também apresenta resul-

tados mostrando a influência do número de camadas de 

reforço e do comprimento e rigidez à tração do reforço nos 

recalques superficiais de sapata sobre terreno reforçado.

10.1.1 Abordagem de Huang e Menq (1997)  
  para a capacidade de carga de terrenos  
  reforçados
Huang e Menq (1997) apresentam uma metodologia para 

a estimativa de capacidade de carga de fundações rasas 

sobre terreno não coesivo reforçado com base em análises 

de resultados de um grande número de ensaios em mode-

los físicos. segundo terzaghi (1943), a capacidade de carga 

de uma fundação direta com base a certa profundidade 

em solo não coesivo pode ser estimada por:

 
γξ γ γsr f qq B N D N= +  (10.2)

em que qsr é a capacidade de carga da fundação não refor-

çada; ξ = 0,5 para fundação corrida e 0,4 para fundação 

com base quadrada; B, a largura da sapata; γ, o peso espe-

cífico seco do solo; Nγ e Nq, os fatores de capacidade de 

carga; e Df, a profundidade da base da sapata em relação 

à superfície do terreno.

Na abordagem de Huang e Menq (1997), o mecanismo 

de sapata profunda é admitido para uma sapata sob a 

condição 0 < Df /B < 2,5. Os autores afirmam que o compor-

tamento dessa sapata é totalmente diferente do comporta-

mento de uma sapata profunda convencional empregada 

na área de fundações.

Vesic (1973) sugere as seguintes expressões para o 

cálculo de Nq e Nγ:

 = +N e tan
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

π ϕ 2 π ϕ
4 2

tan
q ⎜ ⎟ (10.3)

 ( )γ 2 1 ϕtanqN N +=  (10.4)

A razão entre capacidades de carga (bearing capacity 

ratio, BCr) para o mecanismo de sapata profunda é dada 

por:

A

B

Reforço

Reforço

Superfície de ruptura

u α

d

B

B +∆B 

D
R

L
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(sem a presença do nível d’água no aterro), o peso espe-

cífico da areia é igual a 16 kN/m3 e seu ângulo de atrito 

é igual a 34°.

Resolução

As condições do exemplo atendem aos requisitos do 

método de Huang e Menq (1997). Na situação sem reforço, 

tem-se (Eq. 10.2):

 
γξ γ �γsr f qq B N D N= +

Pelas Eqs. 10.3 e 10.4:

 

=  + = +   =N e e 34°

ϕ 2 29,44 1 tan34 41,06

tan tan   29,442 π tan34 2π
4

ϕ π
2 4  2q

°
⎛
⎜
⎝

⎛
⎜
⎝

⎛
⎜
⎝

⎛
⎜
⎝

= + = × + × ° =( ) ( )γ 2 1 tanqN N

π ϕtan

Para a sapata quadrada na superfície do terreno, têm-se 

ξ = 0,4 e Df = 0. Assim:

 ( ) γ0 ξ γ �γ 0,4 1,5 16 41,06 0 394,2kPa
f f qsr Dq B N D N

=
= + = × × × + =

Admitindo-se o mecanismo de placa larga, tem-se 

(Eq. 10.8):

 ( ) γξΔ γr placaq B N=

com (Eq. 10.11)

 
Δtanα
2 R

B
D

=

mas (Eq. 10.12)

 

tanα 0,680 2,071 0,743 0,030

0,5 5tanα 0,680 2,071 0,743 1 0,030 0,83
1,5 1,5

d LCR
B B

= – + +

= – + × + =

Então, pela Eq. 10.11, obtém-se:

 
( )

Δ Δtanα 0,83 Δ 3,32m
2 2 4 0,5R

B B B
D

= = = ⇒ =
× ×

Assim:

 ( ) γξΔ γ 0,4 3,32 16 41,06 872,44 kPar placaq B N= = × × × =  

Pela Eq. 10.5:

 
γ

1 1 2 29,441 1 3,39
0,4ξ 1,5 41,06

qf
D

ND
BCR

B N
= + = + × × =

Então, pela Eq. 10.10, tem-se:

 

( )

( )0

872,443,39
394,2

� 5,6

f

r placa
D

sr D

q
BCR BCR

q

BCR

BCR

=

= +

= +

=

Assim, o método prevê um aumento da capacidade de 

carga do terreno de cerca de 5,6 vezes com a utilização 

dos reforços.

Notar que as abordagens apresentadas não avaliam 

recalques dos elementos de fundação, que podem ser 

fundamentais para o desempenho da fundação.

10.2  Solo reforçado  
 com fibras

O uso de fibras para reforçar solos é uma técnica bastante 

antiga. Os incas já a utilizavam na construção de estradas 

para templos religiosos empregando pelos de vicunha 

misturados a solo local. Algumas dessas estradas resis-

tiram até os dias de hoje. Por muitos séculos esquecida, 

a técnica de reforço de solos foi revivida na década de 

1980 (laflaive, 1982; Gray; Ohashi, 1983; Gray; Al-refeai, 

1986). Estudos sobre a utilização de pedaços de telas ou 

grelhas (McGown et al., 1985) e de filamentos contínuos 

(laflaive, 1985, 1986) para reforço de solos também foram 

desenvolvidos naquela década. laflaive (1985) apresentou 

uma técnica de mistura de filamentos contínuos ao solo 

(texsol) para a formação de massa reforçada visando 

a uma opção para sistemas de contenções de maciços.  

Zorn berg  (2002) reporta o uso de fibras como reforço de 

solos em taludes de solos de cobertura de áreas de dispo-

sição de resíduos. Atualmente, fibras sintéticas discretas 

(de polipropileno, polietileno, poliéster, poliamida ou fibra 

de vidro), com comprimentos tipicamente inferiores a 

50 mm, diâmetros inferiores a 1 mm e teores em termos 

de massa entre 0,25% e 5%, têm sido utilizadas em dife-

rentes aplicações geotécnicas.

No Brasil, diversos estudos sobre reforço de solos com 

fibras vêm sendo realizados desde a década de 1990. Ao 

conhecimento deste autor, os primeiros estudos sobre 

tais misturas foram conduzidos na universidade Federal 

de Viçosa (uFV), pelos Profs. Benedito s. Bueno e Dario 

C. lima (Bueno, 1993; lima; Bueno; thomasi, 1996; silva; 

Bueno; lima, 1995). Mais recentemente, o grupo de pes-

quisas do Prof. Nilo C. Consoli, da universidade Federal 

do rio Grande do sul (uFrGs), tem sido bastante ativo no 
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em que qr é a pressão máxima resistida pelo terreno 

reforçado; γ, o peso específico do solo de fundação; B, a 

largura da sapata; e Nγ, o fator de capacidade de carga, 

cujos valores são apresentados na tab. 10.2.

10.3  reforço de aterros  
 sobre vazios

Geossintéticos podem ser utilizados como elementos de 

reforço visando permitir que aterros sejam executados 

sobre trechos com vazios ou cavidades, ou em áreas 

sujeitas a subsidência. Vazios sob camadas de aterro ou 

depressões em sua superfície podem ocorrer devido a 

processos erosivos, trincas de tração, construções em 

zonas cársticas, dissolução do solo em contato com a 

água ou líquidos agressivos, colapso do terreno devido a 

escavações subterrâneas ou minas abandonadas e recal-

ques diferenciais. A Fig. 10.9A esquematiza a utilização de 

geossintético sob uma camada de solo construída sobre 

um vazio. O tracionamento do reforço por efeito membra-

na minimiza a penetração do material de aterro no vazio. 

Já a Fig. 10.9B esquematiza uma situação-limite, em que 

a camada de solo e o geossintético, deformados, atingem 

o fundo do vazio.

Giroud et al. (1990a) apresentam uma solução para o 

cálculo da força de tração mobilizada no reforço geossinté-

tico levando em conta o efeito de arqueamento da camada 

Tab. 10.1 VAlOrES DE COEFiCiEnTE DE EMPUxO ATiVO DE  
 ArEiA rEFOrçADA COM FiBrAS PArA δ = 15°

ϕ (°)(1) δ (°) χη tanϕw
ζ Ka

30 15

0 - 0,301

0,2

1,0 0,271

0,5 0,260

0,2 0,245

0,4

1,0 0,242

0,5 0,221

0,2 0,193

0,6

1,0 0,215

0,5 0,184

0,2 0,145

35 15

0 - 0,248

0,2

1,0 0,218

0,5 0,207

0,2 0,192

0,4

1,0 0,189

0,5 0,168

0,2 0,141

0,6

1,0 0,162

0,5 0,131

0,2 0,094

40 15

0 - 0,201

0,2

1,0 0,171

0,5 0,160

0,2 0,146

0,4

1,0 0,142

0,5 0,121

0,2 0,096

0,6

1,0 0,115

0,5 0,085

0,2 0,048

notas: (1) ϕ = ângulo de atrito da areia, δ = ângulo de atrito entre 
a face interna do muro e o solo, χ = teor volumétrico médio de 
fibras na mistura, η = razão entre o comprimento e o diâmetro da 
fibra, ϕw = ângulo de atrito entre a fibra e o solo e ζ = razão entre 
os semieixos da distribuição elipsoidal de teores de fibras.
Fonte: Michalowski (2008).

Tab. 10.2 VAlOrES DE FATOr DE CAPACiDADE DE CArGA

ϕ (°) χη tanϕw
ζ Nγ

30

0 - 21,394

0,2

1,0 33,239

0,5 35,775

0,2 39,598

0,4

1,0 53,301

0,5 62,636

0,2 79,380

35

0 - 48,681

0,2

1,0 84,305

0,5 92,280

0,2 104,612

0,4

1,0 155,559

0,5 191,827

0,2 263,931

40

0 - 118,826

0,2

1,0 241,893

0,5 272,732

0,2 321,365

0,4

1,0 561,436

0,5 755,590

0,2 1.207,296

Fonte: Michalowski (2008).
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nOrMAS DA ABnT PArA EnSAiOS EM GEOSSinTéTiCOS

Código Título

ABnT nBr 12569 Geotêxteis: determinação da espessura

ABnT nBr 12592  Geossintéticos: identificação para fornecimento

ABnT nBr 12593  Amostragem e preparação de corpos de prova de geotêxteis

ABnT nBr 13134 
Geotêxteis: determinação da resistência à tração não-confinada de emendas – ensaio de tração 
de faixa larga

ABnT nBr 15227  Geossintéticos: determinação da espessura nominal de geomembranas termoplásticas lisas

ABnT nBr 16199:2013 Geomembranas termoplásticas: instalação em obras geotécnicas e de saneamento ambiental

ABnT nBr iSO 10318:2013 Geossintéticos: termos e definições

ABnT nBr iSO 12957-1:2013
Geossintéticos: determinação das características de atrito – parte 1: ensaio de cisalhamento 
direto

ABnT nBr iSO 12957-2:2013 Geossintéticos: determinação das características de atrito – parte 2: ensaio de plano inclinado

ABnT nBr iSO 10319:2013 Geossintéticos: ensaio de tração faixa larga 

ABnT nBr iSO 12236:2013 Geossintéticos: ensaio de puncionamento estático (punção CBr)

ABnT nBr iSO 12958:2013 Geotêxteis e produtos correlatos: determinação da capacidade de fluxo no plano

ABnT nBr iSO 13433:2013 Geossintéticos: ensaio de perfuração dinâmica (ensaio de queda de cone)

ABnT nBr iSO 12956:2013 Geotêxteis e produtos correlatos: determinação da abertura de filtração característica

ABnT nBr iSO 10320:2013 Geotêxteis e produtos correlatos: identificação na obra

ABnT nBr iSO 9862:2013 Geossintéticos: amostragem e preparação de corpos de prova para ensaios

ABnT nBr iSO 9863-1:2013 Geossintéticos: determinação da espessura a pressões especificadas – parte 1: camada única

ABnT nBr iSO 9864:2013
Geossintéticos: método de ensaio para determinação da massa por unidade de área de geotêxteis 
e produtos correlatos

ABnT nBr 15856:2010 Geomembranas e produtos correlatos: determinação das propriedades de tração

ABnT nBr 15223:2005
Geotêxteis e produtos correlatos: determinação das características de permeabilidade hidráulica 
normal ao plano e sem confinamento

ABnT nBr 15224:2005 Geotêxteis: instalação em trincheiras drenantes

ABnT nBr 15226:2005
Geossintéticos: determinação do comportamento em deformação e na ruptura, por fluência sob 
tração não confinada
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