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RESUMO 

 

Nos últimos anos, o emprego de geossintéticos em obras de engenharia civil e ambiental vem 

ganhando espaço devido a distintos fatores, tais como: substituição de soluções convencionais, 

ou mesmo propostas de novas soluções, aliada à relação custo benefício. Com o avanço do uso 

desses materiais, surgiu a necessidade de se conhecer melhor suas propriedades e melhorar o 

controle de qualidade, podendo assim garantir maior confiabilidade ao projeto. Esse trabalho 

apresenta o desenvolvimento de equipamentos e dispositivos para auxiliar nos estudos e 

caracterização das propriedades físicas e mecânicas de geossintéticos. Tais equipamentos e 

dispositivos idealizados nesta pesquisa permitiram a avaliação da espessura de geossintéticos e 

a resistência à tração do tipo faixa estreita. A validação dos aparatos desenvolvidos foi realizada 

por meio de comparação com os dados fornecidos pelo fabricante de um determinado geotêxtil, 

com os obtidos na pesquisa, comprovando a eficácia deles. Além disso, por meio da adequação 

de uma prensa universal foi possível a execução de ensaios de tração dinâmica em geotêxtil, ou 

seja, geotêxteis foram submetidos a ensaios de tração cíclica com as variáveis controladas: 

número de ciclos e percentual de carga aplicada. De forma a possibilitar geração de dados para 

a avaliação do acúmulo de danos por esforços de fadiga dinâmica. A partir desses dados, um 

estudo estatístico foi realizado para a estimativa da resistência retida do material, fazendo a 

comparação dos dados da resistência à tração do material intacto, com aqueles que foram 

submetidos a ciclos dinâmicos de carregamento e descarregamento em distintas situações de 

percentuais de carga nominal (10, 30 e 50 %) e número de ciclos (10, 20, 30 e 90), pode-se 

observar que o material com 10% da carga nominal até os 30 ciclos, apresentou um ganho de 

resistência mecânica, porém visto que diretamente ligado ao aumento de ciclos e de percentual 

de carga sua resistência cai de forma sistêmica. A análise dos resultados obtidos foi realizada 

por meio de ferramentas estatísticas, demostrando com 95% de confiabilidade que o material 

ao aumentar o nível de carga e ciclos perde sua resistência à tração e se torna frágil, perdendo 

sua capacidade de deformação e sustentação da carga aplicada. Os resultados foram 

promissores em relação às metodologias para o estudo da durabilidade dos geossintéticos pela 

simulação em laboratório de situações que estes poderão ser submetidos antes, durante e pós-

aplicação em obras.  

 

Palavras-chave: equipamentos, geotêxtil, ensaio de tração, espessura, fadiga. 
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ABSTRACT  

 

In recent years, the use of geosynthetics in civil and environmental engineering works has been 

gaining ground, due to different factors, such as: ease of installation, replacement of 

conventional solutions or even the proposal of new solutions, combined with the cost-benefit 

ratio. Therefore, the use of geosynthetics has enabled the most viable projects on economic, 

environmental and reliability aspects. However, with the increasing use of these materials, it 

became necessary to better understand their properties and improve quality control, thus 

assuring greater confidence to the project. This work presents the development of equipment 

and devices to assist in the studies and characterization of the physical and mechanical 

properties of geosynthetics. Such equipment and devices, conceived in the research, allowed 

the assessment of material thickness and tensile strength of the narrow band type. Validation of 

the developed devices was performed by means of comparison with the data provided by the 

manufacturer, and thus their effectiveness was proven. In addition, through the adequacy of a 

universal press, it was possible to carry out tests of dynamic application on the geotextile under 

study, that is, geotextiles were submitted to cyclic tensile tests, the controlled variables of which 

were: number of cycles and percentage of load applied. Generating, thus, data for the 

assessment of damage accumulation by cyclical efforts in which the material was submitted. 

From these data, a statistical study was performed to estimate the retained strength of the 

material, comparing the tensile strength data of the intact material with those that were 

evaluated for dynamic loading and unloading cycles in different situations of nominal load 

percentages (10, 30 and 50%) and number of cycles (10, 20, 30 and 90), it can be observed that 

the material with 10% of the nominal load up to 30 cycles, presented a gain of mechanical 

resistance, however, since directly linked to the increase of cycles and percentage of load, its 

resistance drops in a systemic way. The analysis of the results obtained was carried out by 

means of statistical tools, demonstrating with 95% reliability that when the material increases 

its load level and cycles, it loses its tensile strength and becomes fragile, losing its ability to 

deform and support the applied load. Promising results were obtained regarding the 

methodologies for studying the durability of geosynthetics through laboratory simulation of 

situations that occur before, during and after application in works 

 

Keywords: equipment, geotextile, tensile test, thickness, fatigue. 
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CAPÍTULO 1

 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O termo geossintéticos é genérico e representa um conjunto de produtos, a sua concepção 

deu-se pela junção do prefixo “geo”, referindo-se ao seu uso final associado à melhoria 

do desempenho de obras de engenharia geotécnica, e o sufixo “sintético”, referindo-se ao 

fato de serem materiais industrializados. As matérias primas empregadas na fabricação 

dos geossintéticos são, principalmente, polímeros sintéticos, geralmente derivados de 

óleos crus de petróleo, embora outros materiais como borracha, fibra de vidro e betume 

também possam ser empregados. (Koerner, 2005). 

 

Os distintos tipos de geossintéticos são classificações em função de suas características, 

assim sendo, pode-se ter: geotêxteis, produto correlato aos geotêxteis (georrede, 

geomanta, geogrelha, geocélula, geotira, geoespassador), barreiras geossintéticas e 

geocompostos (ABNT NBR ISO 10318-1, 2018). Com o constante avanço tecnológico e 

demandas ímpares de projetos geotécnicos, novos geossintéticos vem sendo 

desenvolvidos ao longo dos anos (Guanaes et al., 2009).  

 

Segundo Nascimento (2002), paralelamente com o avanço tecnológico, para atender 

requisitos de segurança, vida de projeto, controle de qualidade e de sustentabilidade, cada 

vez mais os geossintéticos estão presentes em obras de engenharia geotécnica ou 

ambiental, minimizando a utilização de materiais naturais, seja pela substituição desses 

ou pela melhoria de seu desempenho, visto que os geossintéticos podem desempenhar 

uma série de funções nestas obras de engenharia, tais como: reforço, separação, proteção, 

alívio de tensões, filtração, drenagem e barreira de fluxo (Shukla; Yin, 2006).  

 

Não obstante, com o surgimento dos geossintéticos e o aumento do seu emprego nas mais 

distintas funções e ambientes, se faz necessário, avaliar e conhecer suas propriedades.  
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Sendo os geossintéticos produtos com base polimérica, estes apresentam comportamento 

visco-elásticos, ou seja, as condições de trabalho influenciam no seu desempenho, que 

depende de distintos fatores, tais como: o ambiente, a temperatura, o nível de estresse, a 

duração do estresse aplicado, a taxa em que o estresse é aplicado entre outros (Shukla; 

Yin, 2006). 

 

Para o dimensionamento adequado de obras que empreguem geossintéticos, faz-se 

necessário conhecer suas propriedades físicas, mecânicas, hidráulicas e de durabilidade. 

Assim sendo, o trabalho apresenta o desenvolvimento completo de um equipamento para 

determinação de uma das propriedades físicas dos geossintéticos, a espessura a pressões 

especificadas, em acordo com especificações preconizadas pela norma ABNT NBR ISO 

9863-1 (2013). O desenvolvimento de uma garra para realização de ensaios de resistência 

à tração do tipo faixa estreita em geotêxteis, bem como a adequação do software da 

Máquina Universal presente no laboratório do Núcleo de Geotecnia da Escola de Minas 

da Universidade Federal de Ouro Preto (NUGEO-UFOP) para viabilizar a interface 

homem-máquina na realização dos ensaios de tração, e ainda a viabilizar uma análise 

prévia do comportamento mecânico do material submetido à fadiga por cargas cíclicas. 

 

Para validar a eficácia dos equipamentos desenvolvidos na pesquisa foram realizados 

ensaios em um geotêxtil tecido e valores característicos (ou índices) obtidos foram 

comparados com os valores fornecidos pelo fabricante. Após a análise preliminar dos 

parâmetros característicos (espessura, massa por unidade de área e resistência à tração), 

foram realizados ensaios de ciclos de tração dinâmica com quatro distintos percentuais 

de cargas no geotêxtil em estudo, analisando o acúmulo de danos por fadiga no material 

submetidos a este tipo de estresse. A análise foi realizada por meio da comparação dos 

resultados de ensaios à tração nos corpos de prova submetidos a carregamentos cíclicos 

que causam danos ao material, com os resultados obtidos para o material intacto, 

verificando a resistência retida. Todas as análises de resultados foram realizadas por meio 

de métodos estatísticos. 

1.2 JUSTIFICATIVA 
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O emprego de geossintéticos dentro de distintas obras civis e/ou ambientais vem 

crescendo no Brasil e no mundo, por diversos motivos entre eles: viabilizar obras que 

seriam inexequíveis por meio de técnicas convencionais, serem de fácil manuseio, 

contribuir de várias formas para minimizar os impactos das obras geotécnicas e promover 

a qualidade de distintas obras de engenharia (Palmeira, 2018). 

 

Para atender as obras de forma adequada, a seleção dos geossintéticos deve ser feita de 

acordo com as exigências da obra e as propriedades requeridas de projeto. Essas 

propriedades devem ser avaliadas de maneira que o material apresente as condições 

técnicas para suportar os esforços a que serão submetidos, tanto no momento da instalação 

como durante sua vida de projeto. Para tanto, são feitos ensaios de campo ou laboratoriais 

no sentido de simular os aspectos mais importantes de interação do geossintéticos com o 

meio a ser inserido, para análise dos fatores de redução e do tempo de vida de projeto, de 

forma que os geossintéticos sejam dimensionados adequadamente para as obras onde 

serão empregados (Lopes; Lopes, 2010). 

 

Os ensaios realizados em geossintéticos podem ser normatizados pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), entretanto, várias agências preconizam distintas 

Normas, tais como: American Society for Testing and Materials (ASTM), European 

Standard (EN), International Organization For Standardization (ISO), entre outras. 

 

O emprego de geossintéticos na função de reforço em estradas ou ferrovias viabiliza um 

incremento na capacidade de carga do sistema devido a uma melhor distribuição de 

tensão. Neste caso, tem de ser considerada, entre outras características, a resistência à 

tração, porém, deve-se ressaltar que esta aplicação pode ainda envolver cargas cíclicas e 

o desempenho dos geossintéticos empregados nestas situações deve ser avaliado ao longo 

do tempo em função desta condição de contorno e do acúmulo de danos que irá sofrer 

(Alam; Gnanendran; Lo, 2018). Entretanto, mecanismos de dano e acúmulo de danos em 

geossintéticos ainda carecem de mais estudos. 

 

Assim sendo, este projeto promoveu, além do desenvolvimento de equipamentos, uma 

metodologia para análise prévia de acúmulo de danos por fadiga cíclica, por meio de 

ensaios de resistência à tração dinâmica. O equipamento pós-adequação para realizar 

ensaios de resistência à tração do tipo faixa estreita, permitiu também a aplicação de carga 
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em forma de ciclos, viabilizando diagnosticar o acúmulo de danos por carregamentos 

cíclicos no material, por meio da comparação de resultados de ensaios resistência à tração 

de materiais intactos em relação aos submetidos ao estresse por distintos números de 

ciclos de fadiga por cargas cíclicas.  

 

1.3 OBJETIVO 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O trabalho teve como objetivo geral, desenvolver, adequar e validar equipamentos para 

obtenção de determinados parâmetros de geossintéticos (espessura, resistência à tração e 

comportamento à fadiga por cargas cíclicas). 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Desenvolver um equipamento novo para ensaios para determinação de espessura a 

pressão determinada para atender a norma ABNT NBR ISO 9863-1 (2013); 

• Adequar a Máquina Universal presente no NUGEO e o software para ensaios de 

resistência à tração e ciclos dinâmicos em geossintéticos, usando como parametrização 

geotêxteis do tipo tecido; 

• Desenvolver uma garra para ensaios de resistência à tração do tipo faixa estreita para 

geotêxteis; 

• Validar os equipamentos inerentes à pesquisa; 

• Avaliar a repetitividade dos resultados de caracterização das amostras;  

• Mensurar o acúmulo de danos por carregamentos cíclicos (fadiga);  

• Analisar e discutir os resultados obtidos por meio de ferramentas estatísticas. 

 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação apresentada se estrutura em cinco capítulos seguindo a ordem: 
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O Capítulo primeiro apresenta uma introdução ao assunto estudado, contextualizando a 

relevância da pesquisa, justificando o tema proposto e os objetivos, seguidos da 

estruturação da dissertação. 

 

O segundo Capítulo é composto por uma revisão bibliográfica, abordando os conceitos 

básicos sobre geossintéticos e suas propriedades, para o melhor entendimento e 

contextualização da pesquisa. As normas que preconizam a determinação das 

propriedades avaliadas, conceito de danos e acúmulo de danos (fadiga), bem como uma 

breve explanação a respeito de análises e critérios estatísticos empregados para o 

tratamento dos dados desta pesquisa.  

 

No terceiro Capítulo são apresentados os materiais e métodos, abordando o 

desenvolvimento e adequações dos equipamentos, bem como os materiais empregados 

para atingir os objetivos da pesquisa.  

 

O quarto Capítulo apresenta os resultados obtidos, juntamente com uma interpretação 

estatísticas destes. 

 

Já o quinto Capítulo, apresenta as conclusões obtidas e a análise dos dados no Capítulo 

quatro, assim como propostas para novos estudos. E por último é apresentado o 

referencial bibliográfico utilizado para conduzir e embasar a pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

Inserções de materiais naturais, como vegetais fibrosos, no solo com a finalidade de 

melhorar o desempenho destes, são realizadas a milhares de anos, existindo registros em 

sítios arqueológicos de 3.000 a. C., como nos Zigurates da Mesopotânia ou em várias 

obras do império Romano. Entretanto, fibras naturais podem não ser adequadas para obras 

específicas, pelo fato de serem biodegradáveis, ou não possuírem determinadas 

propriedades e mesmo pela deficiência de uma metodologia sistemática para sua 

aplicação (Verematti, 2004; Palmeira, 2018).  

 

A inserção de materiais em obras geotécnicas começou a ser incrementada de forma 

sistêmica, após o surgimento e desenvolvimento dos polímeros na primeira metade do 

século XX. Assim sendo, o estabelecimento dos geossintéticos, como materiais de 

construção, foi impulsionado após o avanço da tecnologia de produção de polímeros 

sintéticos (Shukla; Yin, 2006). 

 

Os geossintéticos podem ser definidos como um conjunto de produtos de base polimérica 

empregados em obras de engenharia civil, bem como, em obras de mineração, hidráulicas, 

agrícola, entre outras, desempenhando distintas funções. 

 

O primeiro tipo de geossintético a ser fabricado foram os geotêxteis, que devido ao baixo 

custo, facilidade de instalação, simultaneamente ao conjunto de funções que pode exercer, 

estimulou estudos teóricos e novas aplicações, desencadeando o surgimento de uma 

multiplicidade de produtos e usos, gerando um ascendente desenvolvimento das 

indústrias de produção destes materiais (Lopes; Lopes, 2010).  

 

A Tabela 2.1 mostra resumidamente a evolução histórica dos geossintéticos.  

 

Tabela 0.1 - Evolução dos geossintéticos e aplicações (Adaptado de: Shukla e Yin, 2006; 

Lopes e Lopes, 2010). 

Histórico da evolução dos geossintéticos e suas aplicações 

Décadas Evolução 
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Primeiras 

décadas do 

século XX 

O primeiro uso dos tecidos como reforço em rodovias foi testado em 1926 pelo 

Departamento de Autoestradas da Carolina do Sul. No início da década de 30 começou-se 

a produzir em escala comercial o Policloreto de vinila (PVC), seguido da Poliamida (PA), 

expandindo a produção para o poliéster (PET), posteriormente polietileno (PE) e o 

polietileno de alta densidade (PEAD) juntamente com o polipropileno (PP) que nos 

meados de 1954 passaram a ter produção em escala comercial. O Estados Unidos passa a 

usar geomembranas em dutos de transporte de água a partir dos anos 50.   

Final dos 

anos 50s 

Uma variedade de tecidos foi produzida para serem usados como camadas separação e 

filtração entre preenchimentos granulares e solos moles. Geotêxteis tecidos 

desempenhavam funções críticas de filtração em projetos costeiros.  

Anos 60s 
Na França começaram a trabalhar com geotêxteis não tecidos agulhado, os quais 

desempenhavam distintas funções.  

Anos 70s 

O primeiro geotêxtil usado em uma barragem foi um não tecido agulhado, ou seja, usado 

como filtro em drenos de agregados na Barragem de Valcross com 17 m de altura na 

França. Os geotêxteis foram incorporados como materiais de reforço para muros de 

contenção, encostas íngremes, entre outras funções. O começo da padronização dos 

processos e usos dos geotêxteis começou com a formação da ASTM-D-13-18 a surgimento 

do comitê de geossintéticos. A primeira avaliação de tensão ocorreu no laboratório 

Blackburn de Netlon Ltd, UK, em 1978 e a Um marco histórico para os geossintéticos foi 

a International Conference on the Uses of Fabrics in Geotchnics que ocorreu em 1977, 

Paris. 

Anos 80s 

O começo do uso de geossintéticos aconteceu na construção de estruturas de contenções 

seguras de resíduos perigosos. O conceito de reforço em solos baseados em geocélula 

surgiu na França durante os anos 80. O primeiro volume do periódico intitulado 

Geotextiles and Geomembranes foi publicado em 1984. 

Anos 90s 

Muitas normas para geossintéticos foram publicados pela ASTM, ISO, BSI, EN, BIS entre 

outras agências. O primeiro volume do periódico intitulado Geosynthetics International 

foi publicado em 1995. 

 

Nos anos 80 do século XX, o emprego dos geossintéticos passou ser mais presentes nas 

obras de engenharia civil e ambiental, principalmente, devido ao custo e facilidade de 

execução se comparados às técnicas tradicionais (Junior; Mariano; Neto, 2017). 

Segundo Palmeira (2018), mesmo que tenha ocorrido um crescimento significativo do 

emprego de geossintéticos, nas duas últimas décadas, no Brasil o uso ainda é sucinto, se 

comparado ao de países desenvolvidos e de territórios com economias maiores. 

Entretanto, com o desenvolvimento de pesquisas sobre o assunto, atualmente, já se vê 

obras mais ousadas e inimagináveis quando tem-se como referência duas décadas atrás. 
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2.2 CONCEITUAÇÃO E TERMINOLOGIA 

 

Atualmente, dispõem-se de uma grande variedade de produtos geossintéticos, os quais 

apresentam termos e definições, bem como símbolos e pictogramas, todos preconizados 

de acordo com as normas ABNT NBR ISO 10318-1 (2018) e ABNT NBR ISO 10318-2 

(2018), respectivamente. 

 

Geossintéticos (GSY) é o termo genérico que descrever um produto onde pelo menos um 

de seus componentes é produzido a partir de um polímero sintético ou natural, empregado 

em obras de engenharia geotécnica e civil (ABNT NBR ISO 10318-1 2018).  

 

Os geossintéticos são divididos em categorias e subcategorias e são caracterizados como: 

geotêxteis, produto correlato aos geotêxteis, barreiras geossintéticas e geocompostos, 

cujas definições são apresentadas em conformidade com a ABNT NBR ISO 10318-1 

(2018). 

 

2.2.1 Geotêxtil (GTX) 

 

Produto têxtil, plano, permeável e polimérico. Pode exercer distintas funções em uma 

única aplicação e são classificados como: não tecido (GTX-NW), tricotado (GTX-K), 

tecido (GTX-W). 

 

Os geotêxteis não tecidos (GTX-NW) são constituídos por elementos direcional ou 

aleatoriamente orientados, interligados por processos mecânicos, térmicos ou químicos.  

 

Os geotêxteis tricotados (GTX-K) são produzidos pelo entrelaçamento de um ou vários 

fios, filamentos ou outros elementos.  

Os geotêxteis do tipo tecido (GTX-W) são resultado do entrelaçamento de fios ou 

filamentos, filamentos de acordo com orientações preferenciais determinadas no processo 

de fabricação, que são chamadas de trama (no sentido transversal) e urdume (no sentido 

longitudinal), geralmente em ângulo reto de dois ou vários conjuntos de fios, filamentos, 

laminetes ou outros elementos (Costa, 1999).  
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Costa (1999), ainda menciona que monofilamentos, multifilamentos, laminetes, fibras são 

quatro dos tipos principais de estruturas utilizadas na fabricação de geotêxteis, sendo que 

os monofilamentos (Figura 2.1.a) podem atingir comprimentos enormes e são individuais 

com seção transversal circular ou oval, os multifilamentos apresentados na Figura 2.1.b 

são compostos pela associação de diversos filamentos. Os laminetes são formados quando 

extrudados e podem ser cortadas em fitas estreitas que geram os próprios laminetes 

(Figura 2.1.c) e as fibras (Figura 2.1.d) são quando os laminetes são cortados 

descontinuamente e unidos entre si. 

 

 

Figura 0.1 - Tipos de estruturas constituintes de geotêxteis (Adaptado de Costa, 1999). 

 

Na pesquisa para validação dos ensaios de resistência à tração do tipo faixa estreita para 

caracterização e ensaios de fadiga foi empregado um geotêxtil tipo tecido. 

 

 

2.2.2 Produto correlato aos geotêxteis (GTP) 

 

São materiais permeáveis de matriz polimérica (sintético ou natural), utilizado em 

aplicações da engenharia geotécnica e civil, mas que não está em conformidade com a 

definição de um geotêxtil (GTX), tais como: 

• Geogrelha (GGR) 

 

É uma estrutura polimérica plana, composta por uma malha aberta e regular, constituída 

por elementos de tração que são completamente conectados entre si, unidos por extrusão, 

solda ou entrelaçamento, suas aberturas são maiores que os elementos que a constituem. 
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• Georrede (GNT) 

 

É constituída por elementos paralelos completamente conectados a outros elementos 

similares a vários ângulos. 

 

• Geomanta (GMA) 

 

Possui uma estrutura tridimensional permeável, feito de monofilamentos poliméricos 

ligados de forma química, térmica ou mecânica. 

 

• Geocélula (GCE) 

 

Possui uma estrutura tridimensional, permeável, polimérica sintética ou natural. 

 

• Geotira (GST) 

 

Possui geometria feita em forma de tira em material polimérico e com uma característica 

especial em que, sua largura não ultrapasse 200 mm, é utilizada em contato com o solo 

ou outro material de construção civil. 

 

• Geoespassador (GSP) 

 

Possui estrutura polimérica e com espaços de ar que se interconectam. 

 

 

2.2.3 Barreiras geossintéticas (GBR)  

 

É um material de baixa permeabilidade utilizado em obras para prevenir ou restringir a 

passagem de fluídos, pode ser subdividida em: barreira geossintética polimérica (GBR-

P), cuja função barreira é essencialmente desempenhada por polímeros conhecida 

também como geomembrana. Barreira geossintética argilosa (GBR-C), quando a função 

barreira é fundamentalmente desempenhada pela argila e barreira geossintética 

betuminosa (GBR-B), cuja função barreira é basicamente desempenhada por betume. 
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2.2.4 Geocomposto (GCO)  

 

Material produzido empregando menos um produto geossintético entre os componentes. 

 

2.3 POLÍMEROS 

 

O comportamento dos geossintéticos é influenciado pelos polímeros que constituem sua 

matriz polimérica. Segundo Costa (1999), os polímeros são a matéria prima da fabricação 

dos geotêxteis e que por meio de uma reação química denominada polimerização, um 

número de moléculas se ligam e dão origem a macromoléculas, o número “n” de 

moléculas que compõem essa cadeia de macromoléculas é denominado como grau de 

polimerização. 

 

Os polímeros podem ser classificados conforme sua cadeia molecular, seus componentes 

químicos ou estado físico. Na engenharia de materiais e na mecânica é mais comum a 

classificação dos polímeros de acordo com seu processo de fabricação (assim como é 

feito com os geotêxteis), sendo assim, existem duas classificações para eles, os termofixos 

e os termoplásticos (Jenovêncio, 2014). 

 

Os termofixos são impossíveis de serem remodelados após seu processo de fabricação e 

comumente seu processo de fabricação é a vulcanização. Já os termoplásticos, usados no 

processo de fabricação dos geossintéticos, possuem uma fácil moldabilidade, ou seja, 

podem ser trabalhados e remodelados facilmente e pelo lado ambiental apresentam bom 

desempenho, pois podem ser reciclados. Por essa característica é mais utilizado em 

fabricações de outros produtos. Além disso, possuem uma grande variedade de 

propriedades químicas e mecânicas, sendo assim, podem ser tanto frágeis quanto 

flexíveis. Alguns exemplos de polímeros são: Polietileno (PE), Polipropileno (PP), 

Poliestireno (PS), Policarbonato (PC), Polimetilmetacrilato (PMMA), Poli-ácido-Lático 

(PLA) e Poliéster (PET), ressaltando que os polímeros podem apresentar variações de 

comportamento por aditivos e/ou estabilizantes adicionados a eles (Costa, 1999). 
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As propriedades dos polímeros independem do tipo de monômero e do número de 

repetições, o que realmente influencia em suas propriedades é o tipo de ligação, ou seja, 

a forma com que as cadeias de monômeros se ligam como, por exemplo, um arranjo 

tridimensional. Com o avanço tecnológico e as técnicas de produção (polimerização) 

tornou-se viável gerar diversos tipos de ligação entre essas macromoléculas sendo estas: 

lineares, ramificadas, reticuladas e em rede (Jenovêncio, 2014). 

 

2.3.1 Propriedades mecânicas dos polímeros 

 

As propriedades dos polímeros variam de acordo com a maneira com que foram 

produzidos e suas moléculas ligadas. Ou seja, cada processo dará a ele uma propriedade 

física, química ou mecânica diferente.  

 

Jenovêncio (2014), apresenta a curva de tração (tensão versus deformação) para os 

polímeros de acordo com seu tipo, conforme ilustrado na  

Figura 0.2.2, sendo a curva A  representação de um material frágil, que não apresenta 

muita deformação. A curva B um material dúctil, que consegue acumular parte da energia 

e deformar e a curva C de um material elastômero, o qual absorve muita energia e se 

deforma mais. 

 

A maioria dos geotêxteis tecidos, bem como o utilizado nesse trabalho, tem como base 

polimérica constituinte de sua estrutura o polímero PP (polipropileno), visto que este 

possui boa resistência a flexão, à fadiga, resistência térmica e química, alta rigidez e 

resistência a fluência (Moreira, 2017). 
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Figura 0.2 - A - polímero frágil, B - polímero dúctil e C - polímero elastômero 

(Jenovencio, 2014). 

 

2.4 PROPRIEDADES DOS GEOSSINTÉTICOS 

 

Dada à versatilidade dos geossintéticos em distintas funções e aplicações, bem como 

incremento tecnológico das últimas décadas, atualmente os geossintéticos estão presentes 

e mesmo sendo indispensáveis em praticamente todas as obras geotécnicas, bem como 

em obras para prevenção de problemas ambientais, viabilizando redução de custos e 

prazos, facilitando os procedimentos e melhorando a confiabilidade dos projetos 

(Milagres, 2016).  

 

O conhecimento das propriedades dos geossintéticos é relevante para o desenvolvimento 

de projetos que empregue estes materiais na solução de problemas, visto que, devem-se 

considerar as suas propriedades físicas, hidráulicas, mecânicas e de durabilidade dos 

geossintéticos de forma adequada à função que deverá empenhar em uma determinada 

obra, bem como as características do meio onde será inserido. Devido ao comportamento 

visco-elástico da matriz polimérica que constituem estes materiais, os ensaios de 

caracterização (valores índices) devem ser realizados em ambiente de laboratório 

controlado, pois a matriz polimérica é sensível à umidade e temperatura. 

 

Ensaios de caracterização (ou índice) determinam as características básicas do produto, 

sem levar em consideração sua interação com o meio ambiente nem o processo de 

solicitação em que o geossintético ficará exposto na obra. As propriedades índices são 
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inerentes aos produtos e independentes das condições de utilização, e determinadas por 

meio de procedimentos de ensaio estabelecidos em norma, tratando-se, em geral, de 

ensaios rápidos e simples. As propriedades índices compõem as propriedades básicas 

garantidas pelos fabricantes e são muito úteis no controle de qualidade.  

 

Segundo (Shukla, 2002) as propriedades índices, de natureza física são: densidade dos 

polímeros, massa por unidade de área e espessura. Existem outras propriedades físicas 

que são relevantes somente para estudo de aplicação de geogrelhas e georredes. As 

principais propriedades hidráulicas são: abertura de filtração, transmissividade e 

permissividade. Entre as propriedades índices mecânicos estão: resistência à tração, 

compressibilidade, resistência ao puncionamento, ao rasgo, atrito nas interfaces (Moreira, 

2017; Lopes; Lopes, 2010). 

 

A propriedade requerida para o desempenho da função principal (e/ou secundária) onde 

o geossintético irá exercer corresponde ao valor calculado (requerido) ou considerado no 

dimensionamento. 

 

As propriedades funcionais são parâmetros de comportamento dos geossintéticos sob as 

condições de utilização. Os ensaios de comportamento são aqueles que permitem 

considerar as solicitações impostas pela obra: condições de instalação; modo, tempo e 

intensidade das solicitações; condições ambientes e interação com os meios adjacentes. 

 

A partir destes ensaios se estabelecem as propriedades funcionais de um geossintético e 

suas características de interação com os meios adjacentes. O ideal seria sempre realizar 

ensaios que pudessem simular as condições de cada obra, entretanto pode ser inviável, 

assim sendo, resultados de ensaios em condições específicas, nos permitem obter os 

Fatores de Redução a serem empregados para estimar as propriedades funcionais dos 

produtos (Carneiro, 2009; Moreira, 2017). 

 

Segundo Koerner (1991), o fator de redução trata de considerar as reduções nas 

propriedades do geossintético geradas pelas condições de instalação e das solicitações 

durante a vida de serviço da obra. Assim a propriedade funcional de um determinado 

geossintético será dada pela relação entre sua propriedade índice e o fator de redução total 

(FRT).  
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Segundo a norma (ASTM D 5819, 2005), o conceito de durabilidade pode ser entendido 

como a capacidade do material manter determinadas propriedades ao longo de sua vida 

de projeto.  A Figura 0.3 apresenta uma adaptação apresentada na ISO TS 13434 (2008), 

que trata de forma gráfica as propriedades, bem como a questão do fator de segurança. 

 

 

Figura 0.3 - Esquema sobre a dependência do tempo sobre as propriedades dos 

geossintéticos (Adaptado de ISO TS 13434, 2008). 

 

Ressalta-se que o fator de redução total (FRT) a ser aplicado sobre uma determinada 

propriedade índice é dado pelo produto dos fatores de redução parciais a serem 

considerados, definidos por função e tipo de aplicação. Estas condições incluem 

fenômenos como o tempo de aplicação das solicitações mecânicas e hidráulicas avaliadas 

no dimensionamento, as solicitações físico-químicas como a temperatura e a química dos 

meios adjacentes, eventuais danos na fase de instalação, emendas, entre outros eventos. 

 

2.4.1 Determinação de espessura para geossintéticos  
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Para o desenvolvimento do trabalho foi dado enfoque para a propriedade física espessura, 

por meio da compreensão da Norma ABNT NBR ISO 9863-1 (2018) que traz 

preconizações para determinação de espessura de distintos geossintéticos a pressão 

determinada.  

 

Segundo a Norma ABNT NBR ISO 9863-1 (2018), define-se como espessura a distância 

entre duas placas rígidas e paralelas que comprimem o corpo de prova, essa tensão ou 

força de compressão é especificada para cada tipo de material a ser avaliado, sendo 20,0 

kPa para barreiras geossintéticas de espessura uniforme, já para as barreiras texturizadas 

utilizasse uma força de 0,6N e para os demais geossintéticos a força de 2,0 kPa. Porém, 

quando se trata de materiais com uma espessura superior a 1 mm, a norma recomenda 

utilizar pressões na ordem de 200,0 kPa.  

 

Além das pressões especificadas, a norma também preconiza as dimensões das sapatas 

para aplicações das tensões em função do tipo de geossintéticos que está sendo avaliado 

(Tabela 0.2.2). 

 

Tabela 0.2 - Dimensões das sapatas (Adaptado de ABNT NBR ISO 9863-1, 2018). 

Dimensão da placa aplicadora de carga 

Material Dimensão da sapata  

Barreira geossintética polimérica e 

betuminosa  
(10 ± 0,05) mm de diâmetro 

Outros produtos geossintéticos  (25 ± 0,2) cm² de área 

 

2.4.2 Determinação da resistência à tração de geotêxteis 

 

Para execução do ensaio de resistência à tração em geossintéticos, existem normas 

distintas em relação aos parâmetros de execução, porém que geram resultados similares 

e sem dispersão acentuada entre eles, permitindo a escolha de qualquer uma delas para 

execução do ensaio.  
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Normas que podem ser empregadas para execução de ensaio de tração em geotêxteis, por 

exemplo, são: EN ISO 13934-1 (2016), ABNT NBR ISO 10319 (2013) e ASTM D 5035 

(2019), que resultam em valores similares, embora, seus parâmetros de execução sejam 

diferentes entre si, como explana a Tabela 0.3.  

 

Tabela 0.3 – Parâmetros de execução de ensaio de resistência à tração para distintas  

Normas (Do autor). 

Parâmetro 

Norma Regulamentadora 

EN ISO 13934-1 

2016 

ASTM D5035 

2019 

NBR ISO 10319 

2013 

Velocidade de tração 100 mm/min 300 mm/min 20 mm/min 

Distância entre 

garras 
200 mm 75 mm 100 mm 

Largura da amostra 50 mm 50 mm 200 mm 

 

Percebe-se que a largura dos corpos de prova tanto da EN ISO 13934-1 (2016), como da 

ASTM D 5035 (2019) são de 50 mm, ou seja, são considerados ensaios de resistência à 

tração do tipo tração faixa estreita, enquanto que a norma ABNT NBR ISO 10319 (2013) 

a largura é de 200 mm, tratando-se de um ensaio do tipo faixa larga. 

 

No trabalho optou-se por fazer uma garra para ensaios do tipo faixa estreita, visto que 

nestes, os tamanhos dos corpos de prova são reduzidos, permitindo que em ensaios de 

durabilidade, tanto em campo como em laboratório, seja possível obter um maior número 

de corpos de prova de uma mesma amostra, viabilizando um maior número de ensaios 

para uma mesma amostra exposta à fatores que afetem sua durabilidade. 

 

A Figura 0.4 apresenta a esquematização de montagem do corpo de prova (CP) para 

execução de ensaios de resistência à tração em geotêxteis. 
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Figura 0.4 - Esquematização do ensaio de tração (Do autor). 

 

2.5 FUNÇÕES DESEMPENHADAS PELOS GEOSSINTÉTICOS 

 

Em uma obra de engenharia civil e ambiental o geossintético pode desempenhar várias 

funções, muitas vezes desempenham mais de uma função em uma única aplicação. Essas 

funções podem ser reforço, drenagem, filtração, barreira de fluxo, separação, proteção e 

controle de erosão superficial. 

 

Existem simbologias para cada uma das funções desempenhadas e tipo de aplicação de 

preconizada pela norma ABNT NBR ISO 10318-2 (2018). As simbologias e pictogramas 

para cada uma das funções e aplicações estão representados nas  

Figura 0.5 e  

Figura 0.6. 
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Figura 0.5 - Simbologias e pictogramas das funções (Adaptado de ABNT NBR ISO 

10318-2, 2018). 

 

Figura 0.6 - Simbologias e pictogramas das aplicações (Adaptado de ABNT NBR ISO 

10318-2, 2018). 

 

Em conformidade com a ABNT NBR ISO 10318-2 (2018), a Figura 2.7 apresenta as 

funções que cada tipo de geossintético pode desempenhar, no caso destacam-se as funções 

dos geotêxteis, em específico a função de reforço, onde o produto sofre esforços de tração.  

Na função de reforço, por exemplo, em pavimentação ele pode sofrer ciclos dinâmicos de 

tração com cargas variadas, assim sofrendo um acúmulo de danos e alteração de suas 

propriedades, que pode influenciar diretamente em sua durabilidade.  

 

 

 

Tipo de 

Geossintético 

Funções 

       

Separação Proteção Filtração Drenagem Erosão Refoço Barreira  Fluxo 

*Geotextil        

*Geogrelha        

Geomembrana        

*Georrede        

Geocomposto 

argilso 

       

*Geocélula        

*Geotubo        

Figura 0.7 - Quadro de funções desempenhadas pelos geossintéticos (Adaptado de ABNT 

NBR ISO 10318-2, 2018; Palmeira, 2018). 

 

Em Barbosa (2016), para exercer a função de reforço, emprega-se o comportamento 

tensão-deformação de um geossintético para melhorar o comportamento mecânico do 

solo ou de outros materiais de construção, normalmente o geossintético é colocado como 
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camadas reforçando um maciço de solo, essa aplicação acaba provendo ao maciço uma 

maior resistência mecânica, bem como deformabilidade. A  

Figura 0.8 ilustra uma aplicação da função reforço de solo com emprego de geossintético. 

 

 

Figura 0.8 - Aplicação de geossintético em obras de reforço (Palmeira, 2018). 

 

Na drenagem, o material objetiva criar uma linha de fluxo que irá conduzir fluídos e/ou 

gases no plano do geossintético para o local desejado em projeto. Na função filtração o 

geossintético restringe a passagem sem controle do solo ou de outras partículas 

submetidas a forças hidrodinâmicas, permitindo a passagem do fluido em movimento 

através ou no interior de um geossintético. 

 

Como barreira de fluxo ou gases a função dos geossintéticos é minimizar ou até mesmo 

impedir a passagem de fluidos e gases. Os geossintéticos também podem ser usados como 

barreira de sedimentos para combate a erosões, por exemplo. Na sua função de separação, 

comumente são usados os geotêxteis e sua função é separar dois tipos de materiais 

adjacentes, porém de natureza distinta.  

 

Dentre as distintas funções exercidas pelos geossintéticos, cada uma com sua 

peculiaridade relacionada com a aplicação para que estes materiais são destinados, 

condições de contorno, condições ambientais, entre outras, os geossintéticos podem vir a 

sofrer danos.  

 

2.6 DANOS 

 

A definição de danos, bem como de acúmulo de danos ou fadiga ainda não são muito 

explorados para geossintéticos, mas é uma temática de interesse para pesquisadores, 
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ressaltando ser um assunto mais definido e investigado em materiais metálicos e em 

polímeros. O estudo e avaliação desse parâmetro pode gerar maior confiabilidade da 

variante tempo de projeto de estruturas que podem vir a sofrer danos e acúmulo destes 

por cargas dinâmicas. O dano sofrido e acumulado pelo geossintético pode vir a ser um 

fator determinante para seu tempo de vida de projeto e desempenho adequado da função 

principal para qual foi projetado (Castro; Urashima, 2014). 

 

Como os geossintéticos devem ser avaliados para cada projeto em conformidade com a 

função a ser desempenhada, essa avaliação deve ser feita levando em conta os esforços 

que estarão submetidos e que podem desencadear um processo de degradação, ou seja, ao 

longo do tempo fazer com que o geossintético perca suas características, impedindo que 

desempenhe adequadamente a função para qual foi projetado. Segundo Moreira (2017) 

para que os geossintéticos apresentem maior confiabilidade nas obras de engenharia, a 

expectativa de vida de projeto se torna um aspecto relevante para seu uso, de forma a 

prever e evitar falhas que podem gerar danos de grandes proporções. 

 

Kachanov (1958) foi o primeiro cientista a abordar o conceito de danos, conceito 

inicialmente inserido para aços. Tentou-se justificar a ruptura precoce do material exposto 

a um regime de deformação lento como consequente da presença de defeitos. (Proença, 

2000). 

 

Segundo Malcher (2011), muitos trabalhos foram desenvolvidos a partir de Kachanov, 

tentando formular e desenvolver novos modelos construtivos para identificar e descrever 

a degradação interna dos sólidos por meio da mecânica aplicada, até chegar-se a Mecânica 

do Dano Contínuo (MDC), ou seja, um modelo introduzindo novas variáveis para 

descrever o processo. 

 

Castro; Urashima e Guimarães (2014), consideram o dano em geotêxteis por meio de uma 

escala, ou seja, adotar como D, o material livre de defeitos, ou seja, intacto, o D será igual 

à zero (D=0). Já um material com perda total da sua integridade é representado por D=1 

(ou seja, 100% de defeito). Com isso, o material estará representado dentro da condição 

D>=1.  

D é dado pela Equação 2.1. 
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D =
AD

A
 

(0.1) 

 

sendo: AD - área contendo defeitos (fissuras) e A - área total (nominal) da seção 

transversal. 

  

A Figura 0.9 apresenta um material intacto de área (A) e após ser submetido a esforços, 

com área AD, ou seja, área com defeitos. 

  

 

Figura 0.9 - Modelo de Dano (Castro; Urashima e Guimarães, 2014). 

 

2.6.1 Acúmulo de danos 

 

Adotando a deterioração progressiva do material, em função de equações construtivas seu 

comportamento pode ser modelado. Os modelos partem da ideologia de que os danos 

internos se iniciam a partir de micro trincas ou micro falhas e são representados por uma 

ou mais variáveis internas associadas a seu estado de trabalho.  As variáveis de dano 

podem ser medidas por meio de um volume representativo elementar (VRE) e sua 

evolução é definida em função de relações entre equações diferenciais no tempo 

(Malcher, 2011). 

 

Entretanto, Minster (1986) já havia apresentado o conceito de danos e acúmulo de dados 

para os geossintéticos, visto que por apresentarem caraterísticas visco-elásticas, 

anisotropia, que mesmo sendo produtos industrializados são materiais não homogêneos e 

não elásticos, ou seja, mais complexos para modelar os danos ao longo do tempo, 

apresentando tanto deformação viscosa reversível, como deformação irreversível. 

 

O modelo de acúmulo de danos tem sido aceito como alternativa para avaliação do 

comportamento constituinte dos materiais que apresentam perda de rigidez. O 
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crescimento de micro defeitos é fisicamente o resultado da degradação das propriedades 

mecânicas desses materiais, por meio de micros defeitos, micro poros e microfissuras.   

Esses fatores associados podem ser favoráveis para o aumento e surgimento da fadiga. 

(Castro; Urashima; Guimarães, 2014). 

 

Falhas podem ser ocasionadas pelo processo de acúmulo de danos, isso ocorre pelo 

carregamento e descarregamento em ciclos e pode levar a fadiga do material. Esse 

processo pode ocasionar um acúmulo de danos linear ou não linear como mostrado na 

Figura 0.10. 

 

Castro e Urashima (2014) apresentam novos conceitos para melhor detalhamento do 

problema, o qual tem sido avaliado por meio de trabalhos e teorias desde a década de 40. 

Não obstante, a respeito disso, a Equação 2.2 é de relevância para verificação do acúmulo 

parcial de dano. 

 

∑ D ≥ 1   (0.2) 

                         

 

Figura 0.10 - Modelo de dano Linear e Não Linear (Castro; Urashima; Guimarães, 2014). 

 

2.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Análises por meio de técnicas estatísticas são interessantes em abordagens em que se faz 

necessário tratar variabilidade, assim sendo, pode ser relevante em metodologias que 

envolvam experimentos, visto que abordam variabilidades, além de viabilizar a inferência 
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estatística, que é um processo que faz possível obter informações sobre uma população a 

partir de resultados extraídos de amostras, desde que a amostra empregada seja 

significativa.  

 

O tratamento de dados obtidos por meio de experimentos laboratoriais com o emprego de 

ferramentas estatísticas pode auxiliar no planejamento de experimentos, na observação e 

análise dos resultados amostrais, bem como na obtenção de conclusões e tomadas 

decisões baseadas nas ponderações realizadas. 

 

Se uma variável aleatória contínua tem uma distribuição com um gráfico simétrico e em 

forma de sino, pode-se dizer que ela tem uma distribuição normal ou gaussiana, em que 

os parâmetros µ e σ a representam a média e o desvio padrão populacional, 

respectivamente (Triola, 2008).  

 

A distribuição normal padrão é uma distribuição de probabilidade normal com média µ = 

0, desvio padrão σ = 1, e área total sob a curva de densidade igual a um (1), ou seja. 100%.  

 

Para verificar se os resultados amostrais obtidos em uma investigação laboratorial se 

comportam segundo uma distribuição normal, podem-se realizar testes de aderência. 

Estes testes baseiam-se em testes de hipóteses, tais como tais como: 

 

• Teste de Kolmogorov-Smirnov; 

• Teste Qui-quadrado; 

• Teste de Anderson Darling, dentre outros. 

 

No caso de valores obtidos em ensaios de resistência à tração em geotêxteis, a aplicação 

destes testes de aderência manifesta uma relação à distribuição normal (Guimarães, 

2012). 

 

Em termos estatísticos, uma população é dita como a coleção completa de todos os 

elementos a serem estudados. Em termos práticos, na maioria das vezes, estuda-se uma 

parte dos elementos pertencentes à população de interesse (amostra). O estudo amostral 

é realizado mediante extração de corpos de prova em quantidades estimadas no 
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planejamento experimental, para que possam ser representativos dentro de um nível de 

significância. 

 

Assim sendo, se os dados amostrais são ajustados à distribuição normal, pode-se 

considerar que a média amostral (x) é uma boa aproximação para a média populacional 

(µ) e que o desvio padrão amostral (s) é um bom estimador para o desvio padrão 

populacional (σ) (Triola, 2008). 

 

O presente trabalho utilizou se ferramentas estatísticas para análise dos dados obtidos por 

amostragem, permitindo o estudo e retirada de resultados anômalos, bem como a 

construção de intervalos de confiança dentro de um nível de significância para uma 

melhor inferência dos resultados (Montgomery, Runger 2009). 

 

2.7.1 Intervalo de confiança  

 

Conceitualmente um Intervalo de Confiança (IC) ou estimativa intervalar é uma faixa (ou 

intervalo) de valores usados para se inferir sobre o valor de um parâmetro populacional 

(Triola, 2008). Para tanto, é necessário associar ao IC um nível de significância () e um 

nível de confiança (1 - ) que é a probabilidade que o intervalo de confiança contenha o 

parâmetro populacional, supondo que o processo de estimação seja repetido um grande 

número de vezes (Montgomery, Runger 2009).  

 

Segundo Triola (2008), o nível de confiança mais comum de escolha é de 95% (com  = 

0,05), pois resulta em um bom equilíbrio entre precisão (conforme refletido na largura do 

intervalo de confiança) e confiabilidade (conforme expresso pelo nível de confiança). 

Para a construção do intervalo de confiança, pode-se utilizar a distribuição normal (Z) ou 

a distribuição de t de Student, conforme critérios apresentados na Figura 2.11. 
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Figura 0.11 -  Fluxograma de critérios de intervalo de confiança (Adaptado de Triola, 

2008). 

 

O Intervalo de Confiança para média populacional será então descrito pela Equação 2.3. 

 

IC = x̅  ± tα/2

S

√N
 

(0.3) 

sendo: x̅ a média dos valores em uma amostra; tα/2 o valor crítico de t; S o desvio padrão 

de um conjunto de valores amostrais e N o tamanho da amostra. 

 

Erro de amostragem depende de quanto a média amostral flutua, ou seja, deve-se  decidir 

o nível de confiança que se deseja para o intervalo que envolve o valor da média 

populacional (). 

 

Distintas medidas de posição e dispersão ou mesmo gráficos são apresentados pela 

estatistica descritiva para organizar e tratar os dados, sendo uma delas a ferramenta 

estatística analítica de Box Plot. 
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2.7.2 Medidas de posição e de dispersão amostral 

 

Segundo Neres (2018), a média aritmética é importante para determinar e estimar uma 

quantidade desconhecida em uma amostra na presença de erros de medição, tão quanto 

determinar valores para serem repartidos ou distribuídos uniformemente. Não obstante, 

também tem o papel de elemento representativo em um conjunto de valores, mas isso 

quando a distribuição é de certo modo simétrica. Para representar um conjunto de dados, 

utiliza-se a média, pois ela pode ser considerada o “centro” dos valores da amostra e da 

população. Dessa maneira conceitua-se média aritmética como elemento de uma 

população com distribuição aproximadamente simétrica. Porém, se essa população possui 

valores discrepantes, considera-se essa população assimétrica, é necessário utilizar de 

outras ferramentas de medidas de posição estatísticas para análise dos dados, como, por 

exemplo, o cálculo da mediana. 

 

A mediana não é afetada por valores discrepantes, sendo assim, ela corresponde, dentro 

de uma amostra, quando esses dados são organizados. Logo, a mediana corresponde 

exatamente ao centro da população, fazendo como que 50% dos valores são iguais ou 

menores que ela propriamente dita. Para calcular a mediana é necessário considerar se o 

número de dados é par ou ímpar. 

 

Guimarães (2008), diz que para medir a dispersão de uma distribuição usa-se a diferença 

entre cada valor e a média da população. Com isso as medidas que se baseiam na diferença 

entre cada valor e a média da amostra partem de que a média é o valor que todas as 

aferições teriam se fossem iguais. Assim que se introduz a noção de variabilidade, essa 

propriedade passa a ser expressa dizendo-se que a média é o valor que todas as 

observações teriam se não houvesse variabilidade. Logo o resultado é que o desvio, ou 

seja, a diferença de cada aferição para a média, uma representação gráfica que representa 

o quanto as aferições oscilam em relação à média é o diagrama de caixa (Box Plot). 

 

Segundo Triola (2017), os diagramas de caixa, conhecidos como Box Plot são ferramentas 

muito úteis para representar o centro, a dispersão e a distribuição dos valores obtidos da 

amostra, e ainda revela os casos pontuais, ou seja, os valores atípicos obtidos. A 

construção do diagrama de caixas numa mesma escala, é interessante para comparação 

de um conjunto de dados distintos.  
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De acordo com Moreira (2017), sua principal característica construtiva é a representação 

de cinco números, sendo eles: 

 

• Valores máximos = Limite superior; 

• Valores mínimos = Limite inferior; 

• Primeiro quartil = Q1; 

• Terceiro quartil = Q3; 

• Mediana ou segundo quartil = Q2. 

 

A divisão dos dados em quatro partes (quartis) representa os 100% da amostra e o meio 

(caixa) representa 50% da sua distribuição, os valores máximos e mínimos são 

representados pelas linhas extremas e a linha central é a mediana dos resultados obtidos 

conforme ilustra a Figura 0.12. e as Equações 2.4 a 2.7 indicam como são obtidos os 

valores dos limites inferior e superior. 

 

 

Figura 0.12 - Diagrama Box Plot (Adaptado de Montgomery, 2012). 

 
 

Qj = Xk + (
(n + 1)

4
− k) × (Xk+1 − Xk) 

(0.4) 

 

Sendo: n - número total de elementos da amostra; Qj - elemento entre Xk e Xk+1 e k - o 

maior inteiro menor que 
j(n+1)

4
. 
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k =
j(n + 1)

4
 

(0.5) 

 

E o limites inferior (máximo (mínimo (dados)) e superior (máximo (máximo (dados)) são 

calculados da seguinte maneira: 

 

Limite inf = Q1 − 1,5(Q3 − Q1) (0.6) 

 

Limite Sup = Q3 + 1,5(Q3 − Q1) (0.7) 

 

Ao se ter uma ideia sobre o comportamento de uma variável analisando seus valores 

mínimo, máximo e quartis, dessas medidas consegue-se extrair informações como 

tendência central e variabilidade e assimetria.  

 

A assimetria, conforme mostrado na Figura 0.13, apresenta uma distribuição simétrica 

positiva e espera-se que Q3 − Q2 > Q2 − Q1 e, caso inexistam valores aberrantes que Q4 

− Q3 > Q1 − Q0. Numa distribuição assimétrica negativa, inverte-se o sinal das 

desigualdades. 

 

 

Figura 0.13 - Assimetria de Box Plot (Do autor). 
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CAPÍTULO 3 

 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo apresenta o desenvolvimento de equipamento e dispositivos para o 

estudo de geossintéticos no Núcleo de Geotecnia (NUGEO) da Escola de Minas na 

Universidade Federal de Ouro Preto. O Núcleo contava com uma Máquina Universal, 

porém necessitava de adaptações para viabilizar a execução de ensaios em geossintéticos. 

 

Para que o equipamento conseguisse fazer a aquisição de dados na realização de ensaios 

de resistência à tração do tipo faixa estreita em geotêxteis, foi necessário executar 

adaptações no software aumentando seus pontos de leitura, bem como desenvolver uma 

garra especial para o travamento do corpo de prova submetido ao ensaio de resistência à 

tração simples ou tração dinâmica para atendimento de normas que preconizem ensaios 

de resistência em geotêxteis do tipo faixa estreita. Foi proposto e desenvolvido, ainda 

nesta pesquisa, um equipamento para determinação da espessura em geossintéticos sob 

pressões especificadas, que atende a norma brasileira ABNT NBR ISO 9863-1 (2013). 

 

Com os equipamentos funcionando de forma adequada e dentro das normas pré-

estabelecidas para tais, foram feitos ensaios de validação com amostras de geossintéticos 

disponibilizadas, com caracterização fornecida pelo fabricante. Desta forma foi possível, 

numa primeira etapa, ter uma base de comparação dos resultados obtidos para validar a 

eficácia dos equipamentos.  

 

Em seguida um tipo de geotêxtil tecido tomado como base para a pesquisa foi submetido 

a ensaios de tração dinâmica com ciclos e cargas distintas, para um estudo do acúmulo de 

danos e análise da fadiga, que o material pode ser submetido sua fase de trabalho. A 

análise foi executada por meio de ferramentas estatísticas. 
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3.2 EQUIPAMENTOS E APARELHOS DESENVOLVIDOS E ADAPTADOS 

 

3.2.1 Aparelho para determinação da espessura 

 

Foi desenvolvido um equipamento para medição de espessura em geossintéticos, 

conforme ilustra a Figura 3.1, para atender as preconizações da norma ABNT NBR ISO 

9863-1 (2013), sendo um equipamento inovador no mercado brasileiro e com sistema de 

aquisição de dados.  Tendo em vista que os equipamentos existentes hoje, no mercado 

nacional, ainda não possuem um controle para aplicação da carga na amostra, que pode 

gerar um erro humano no momento de realizar a operação e fornecer uma leitura ilusória 

da espessura do geossintético em análise, devido ao impacto inadequado que poderia, 

por exemplo, gerar algum tipo de deformação da amostra. 

 

 

Figura 3.1 - Equipamento para determinação de espessura em geossintéticos a pressões 

especificadas (Do autor). 

 

Assim sendo, o equipamento desenvolvido aplica a carga por meio de um sistema de 

frenagem pneumático (conexão pneumática), conforme ilustra a Figura 3.2. 

 

A válvula reguladora de pressão apresentada na Figura 3.2, mantém uma pressão de 

saída constante no lado secundário, independente das flutuações de pressão e do 

consumo de ar no lado primário. A pressão operacional aplicada à conexão 

pneumática 1 é reduzida quando o ar é exaurido no conector push-in 2. A Figura 3.3 

ilustra o sistema de frenagem pneumática.  
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Figura 3.2 - Conexão/válvula pneumática controladora de pressão (Catálogo de produtos 

FESTO, 2020).  

 

 

Figura 3.1 - Sistema de frenagem pneumático (Do autor). 

 

O sistema de aquisição de dados juntamente com o transdutor de deslocamento 

variável linear (LVDT) do tipo sensor de posição potenciômetro com a resolução 

milesimal combinada com o sistema de aquisição de dados e, que fica protegido por 

uma carregam posicionado atrás do cilindro pneumático e com, possibilita o cadastro 

das amostras e leituras da variação de medida e do tempo de estabilização da leitura, 
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bem como o tempo total para tal e para realização do ensaio em quantos pontos o 

operador ache necessário.  

 

• Sapatas preconizadas pela ABNT NBR ISO 9863-1 (2013) 

 

Para realização do conjunto de sapatas, ou seja, escolha do material, peso e formato 

(Figura 3.4) foi feito o estudo e interpretação da norma ABNT NBR ISO 9863-1 (2013). 

Assim sendo, para calibração da pressão especificada de todas as sapatas, foi levado em 

consideração à pressão exercida pelo sistema como um todo, ou seja, conjunto sistema 

frenagem e sapata proporcionando a pressão exata preconizada pela norma para cada tipo 

de geossintético.  

 

O procedimento adotado para tal, foi o posicionamento de uma balança de precisão com 

resolução de 0,01g onde o peso do sistema com a sapata foi aferido para assim, realizar 

a remodelagem das sapatas subtraindo da geometria seu volume com peso excedente até 

que atingisse a carga especificada na norma ABNT NBR ISO 9863-1 (2013). 

 

 

Figura 3.2 – Conjunto de sapatas de carga padrão (Do autor). 

 

Sapata 1 – Utilização em geomembranas não texturizadas 

 

A sapata 1 foi projetada e executada para atender a pressão 20,0 kPa na determinação da 

espessura de barreiras geossintéticas poliméricas e betuminosas de espessura uniforme. 
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A sapata apresenta, conforme preconiza a norma, uma área circular de 10 mm de 

diâmetro de contato com a amostra, ilustrado por D1 na Figura 3.5. 

 

Figura 3.3 - Utilização em geomembranas não texturizadas (Do autor). 

 

Sapata 2 – Utilização em barreiras geossintéticas texturizadas 

 

Para as barreiras geossintéticas texturizadas foi projetada e executada a sapata 2, de 

forma que submeta uma força de 0,6 N, em uma área circular de 10 mm de diâmetro em 

contato com a amostra (Figura 3.6). 

 

 

Figura 3.4 - Utilização em barreiras geossintéticas betuminosas texturizadas (Do autor). 
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Sapata 3 – Utilização em barreiras geossintéticas de PEAD  

 

A Figura 3.7 mostra a sapata de pressão especificada de 200 kPa, possuindo área circular 

com diâmetro de 10 mm de contato entra ela e amostra. Esta sapata é recomendada para 

determinação da espessura de barreiras geossintéticas de PEAD (polietileno de alta 

densidade) com espessuras maiores que 1mm e/ou que tenham sido bobinados. 

 

 

Figura 3.5 - Utilização em barreiras geossintéticas de PEAD (Do autor). 

 

Sapata 4 – Com área 25 cm² 

 

A Sapata 4 apresentada na Figura 3.8, é utilizada para medição de espessura de geotêxtil 

e produto correlato aos geotêxteis. A mesma possui uma pressão especificada de 2 kPa e 

uma área de contato de acordo com ABNT NBR ISO 9863-1 (2013) de 25cm², ela é 

utilizada, por exemplo, para medição da espessura em geotêxteis. 
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Figura 3.6 - Sapata 4 com área de 25 cm2 e pressão de 2 kPa (Do autor). 

 

Sapata 5 – Com área 75 cm² 

 

A Sapata 5 apresentada na Figura 3.9, é utilizada para medição de espessura em geotêxtil 

e produto correlatos, aplicando também uma pressão especificada de 2 KPa, entretanto, 

uma área de contato de 75 cm², isso garante que pegará pelo menos 3 pontos em materiais 

com formas diferentes e não constantes, poderá ser é utilizada por exemplo, para medição 

da espessura em geomantas. 

 

 

Figura 3.7 - Sapata 5 com área de 75 cm2 e pressão de 2 kPa (Do autor). 
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• Realização dos ensaios 

 

Para execução dos ensaios, foi utilizada como referência para preparação das amostras a 

norma regulamentadora ABNT NBR ISO 9862 (2013), além da norma referente ao ensaio 

para determinação de espessura ABNT NBR ISO 9863-1 (2013). 

 

Para início do ensaio é necessário configurar o datalogger (sistema de aquisição de dados) 

para os parâmetros de ensaio, isso foi realizado acessando a função configuração e tempo 

de estabilização, definindo o tempo de estabilização para efetuar a leitura da medida de 

espessura da amostra, no caso a norma preconiza trinta (30) segundos de estabilização, 

como mostrado na Figura 3.10. 

 

 

Figura 3.8 – Função configuração de tempo de estabilização (Do autor). 

 

Posteriormente, é realizado o cadastramento da amostra, na função nova amostra, onde 

são definidas as dimensões da amostra (Figura 3.11). 

 

 

Figura 3.9 – Definição das dimensões da amostra (Do autor). 
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Após o cadastramento da amostra inicia-se o ensaio como mostrado na Figura 3.12 e na 

Figura 3.13, aguardando o tempo de estabilização para efetuar a próxima leitura da 

espessura.   

 

Figura 3.11 – Execução do ensaio de 

espessura (Do autor). 

 

Após a finalização do ensaio, os dados são salvos no cartão de memória do datalogger e 

gerando um arquivo no formato “txt” que irá conter os dados da amostra, data e hora do 

ensaio, as leituras de espessura aferidas e tempo de estabilização como exemplificado na 

Figura 3.14. 

 

 

Figura 3.12 - Arquivo de dados da execução do ensaio (Do autor). 

 

O sistema de aquisção de dados conta com leituras milesimais, uma casa a mais do que 

preconiza a norma ABNT NBR ISO 9636-1 (2013), dessa maneira superando os 

requisitos mínimos de operação. 

 

 

Figura 3.10 – Leitura de espessura 

(Do autor). 
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• Balança para determinação da massa por unidade de área 

 

Para determinação da massa por unidade de área, foram utilizadas duas balanças de 

precisão da mesma marca e modelo e com características como preconiza a norma ABNT 

NBR ISO 9864 (2013) (Figura 3.15).  

 

 

Figura 3.13 - Balanças de precisão utilizadas e ensaios (Do autor). 

 

O ensaio consiste em cortar corpos de prova (CP) na dimensão de 10x10 cm distribuídas 

aleatoriamente pela amostra do material e posteriormente realizar a pesagem do CP 

utilizando as balanças de precisão. Para o ensaio foram realizadas três pesagens em cada 

amostra e em cada balança para cálculo da média, num total de seis pesagens para cada 

CP. 

 

3.2.2 Adequações realizadas na Máquina Universal com capacidade de 150 kN 

 

Para o procedimento de caracterização mecânica do material e avaliação de acúmulo de 

danos e fadiga foi necessário realizar modificações na programação (firmware), no 

software e na garra da máquina universal (USM-150) existente no NUGEO, que realiza 

ensaios de tração e compressão com capacidade de até 150 kN, é uma máquina mecânica 

servo controlada e, com célula de carga que apresenta um erro máximo de 0,01%.  

 

• Descrição do equipamento antes das adequações 
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A Máquina Universal Servo Mecânica (Figura 3.16) é micro processada e informatizada, 

tipo autoportante de piso, bifuso com castanhas de esferas recirculantes de alta precisão, 

guiado verticalmente por meio da estrutura de reação monobloco paralelo de alta rigidez 

mecânica confeccionada em liga de aço vazado a plasma tipo “frame” sem interseção 

mecânica e totalmente isenta de soldas, classe 1, conforme norma ABNT NBR ISO 7500-

1 (2016), calibração RBC (Rede Brasileira de Calibração) em conformidade com as 

normas técnicas ABNT NBR ISO 9513 (2013), ASTM E83 (2016), BSI BS 3846 (1970), 

que apesar de suspensa ainda é utilizada como referência e substituiu a BS EN ISO 9513 

(2012), com capacidade de força de até 150 kN, 220Vca, trifásico, 60 Hz, consumo 

aproximado 2,0 kW. 

 

 

Figura 3.14 – Maquina Universal Servo Mecânica, com capacidade de 150 kN (Do 

autor). 

 

A máquina universal onde foram realizadas as adequações necessárias para realização de 

ensaios de resistência à tração do tipo faixa estreita em geotêxteis, pode ser empregada 

para execução de diversos ensaios, tais como: compressão axial, tração axial, fadiga 

estática, fluência, ensaios dinâmicos a baixa frequência, módulo de elasticidade, e em 
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outros geossintéticos em conformidade com as normas técnicas inerentes, tanto nacionais 

como internacionais. 

 

O equipamento possui dois campos para ensaios, sendo um campo para tração e outro 

para compressão e correlatos, com curso útil, de 1200 mm e largura útil de 550 mm; 

velocidade programável do deslocamento linear vertical em regime de ensaio e de 

reposicionamento automático de 0,05mm/min até 400 mm/min. 

 

A máquina universal possui acionamento por meio de servo motor brushless/stepmotor 

com resolver/encoder alta resolução 24 bits incorporado com: 

 

• Conversor de torque coaxial de alto rendimento com acoplamento de compensação 

angular; 

• Sistema rotacional por meio de pinhão/coroa dentada e corrente tracionadora;  

• Par de fusos e castanha de esferas recirculantes com erro acumulativo ≤ 0,0008 mm/m. 

 

O equipamento é automatizado, servo controlado e informatizado com Hardware, 

Firmware e Software aberto com:  

 

• Licença para vários computadores;  

• Controle e monitoração do pico e pós-pico da ruptura do corpo de prova ensaiado;  

• Sistema de script (instruções) para parametrização das variáveis de força, carga, tensão, 

deslocamento, deformação, tempo;  

• Controle e monitoração das taxas de deslocamento e de carregamento/descarregamento 

progressivo monotônico contínuo e sem choques (ratio control); 

• Feedback (retorno) em malha fechada (CLC – closed loop system), com rampas e 

patamares de estabilização programáveis (carga constante versus tempo pré-

determinado);  

• Cadastramento, armazenamento, registro com gráficos online (curvas), salvamento 

automático, processamento e exportação dos dados para “pdf”, “xlsx” e outros (MS 

Office);  

• Emissão de relatórios (laudos) personalizados, individuais, globais e estatísticos. 
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O equipamento conta com alerta de fim de curso e de sobre carga com comando 

automático de parada instantânea, possui abertura para a configuração das unidades das 

grandezas das variáveis do processo (kPa; MPa; kgf/cm²; psi; bar; mm/s; mm/min; N; kN; 

MN; kgf; tf;) e outras. Possui assistente de calibração via software com livre acesso pelo 

usuário, sua comunicação remota em rede local sem fio (wireless) USB, possui protocolo 

MODBUS/PCP/IP (MODBUS é um protocolo de comunicação antigo, porém ainda 

utilizado em equipamentos, sua lógica programável é considerada segura, pois só executa 

a função se o comando for requisitado).  

 

Para envio e recebimento de comando e dados a máquina universal possui: 

 

• Uma placa de comunicação 100/1000, 150 Mbps; 

• Botoeira portátil para controle remoto local no modo “preparação de ensaios” e botão de 

parada de emergência.  

• Garras para ensaio de resistência à tração em geotêxteis do tipo faixa estreita (Figura 

3.17). 

 

 

Figura 3.15 – Garra hidráulica para geotêxteis (Do autor). 
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Possui entrada para console IHM (interface Homem Máquina); gabinete de controle geral 

com disjuntores, contatores, relés de proteção, controlador de eixo, PLC, Drive, Fontes, 

conversores, circuito de segurança funcional e operacional; circuito A/D de 16 bits com 

6 (seis) entradas analógicas para extensometria; entrada analógica configurável para até 

07 (sete) células de carga cambiáveis com identificação da escala e da calibração 

automática; certificação mínima de acordo com as normas técnicas DIN EN 55011/A2 

(2019) / IEC 61000-6-2 (2016) / IEC 61326-3-1 (2017) / ABNT NBR ISO 13849-1 

(2019); sistema de segurança operacional e funcional em conformidade com a NR 12 

Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos de 2019, com botão de emergência 

de acionamento rápido com trava, proteção com resposta instantânea para sobre carga em 

todas as células de carga cambiáveis em uso, proteções de curto circuito e sobre corrente; 

limitadores do deslocamento vertical (fim de curso) eletro mecânicos e eletrônicos 

superiores e inferior; 01 célula de carga universal (tração e compressão) fixa de 15 tf, 

dispositivos e acessórios com capacidade de 150 kN compostos por conjunto de pratos 

rotulados e fixos para ensaios de compressão axial e garras hidráulicas para tração com 

comando por botoeira independente, em CPs (corpos de prova) retangulares e quadrados 

em forma de tira; acabamento em pintura anticorrosiva; dimensões aproximadas (ALP) 

1500 X 800 X 700 mm; peso aproximado 1800 kgf. 

 

• Software do equipamento com adequações 

 

O Software com licença para um ou mais computadores foi desenvolvido e adequado 

neste trabalho especificamente para geossintéticos, com sistema de script para controle 

do equipamento, permitindo ensaios de acordo com Normas Técnicas nacionais e 

internacionais, bem como, execução de ensaios personalizados de acordo com a 

necessidade para aplicações específicas, no uso didático e no controle da qualidade, com 

visualização dos gráficos dos ensaios em tempo real; relatório completo do ensaio com 

tabelas e gráficos; visualização e exportação de dados dos ensaios para “pdf” ou “Excel”; 

função inteligente para captar automaticamente os dados no caso de parada inesperada do 

ensaio, conforme descrição a seguir: 

 

• Plataforma de operação: Windows 7 ou superior. 

• Banco de dados, com cadastramento de amostras e corpos de prova, traçado de gráficos, 

dados ensaiados e emissão de relatórios. 
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• Interface amigável e intuitiva nos padrões atuais. 

• Controle e monitoração personalizáveis dos ensaios tais como, tração, compressão, 

flexão, dobramento, cisalhamento, ensaios cíclicos a baixa frequência, módulo de 

elasticidade e outros. 

• Controle e progressão automática das etapas, conforme script cadastrado, com ou sem 

interferência do operador. 

• Cadastro para caracterização dos corpos de prova (CPs) com as seguintes informações: 

 

a) Criação de um novo projeto: 

 

Este campo permite ao usuário criar um novo projeto que irá se tornar sua base de dados 

para a execução dos ensaios e acesso dos resultados obtidos como mostra a Figura 3.18. 

 

 

Figura 3.16 - Campo para criação de novo projeto (Do autor). 

 

A Figura 3.19 mostra a base de dados referente a projetos criados, onde é possível salvar, 

encontrar e resgatar todos os dados de ensaios anteriores.  
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Figura 3.17 - Base de dados de projeto (Do autor). 

 

b) Cadastro da amostra: 

 

No campo “Corpos de Prova” é possível criar, editar, e gerenciar sua base de corpos de 

provas (amostras) ensaiados, tão quanto, o status dos mesmos, conforme ilustra a Figura 

3.20. 

 

 

Figura 3.18 - Comando para iniciar cadastramento de amostras (Do autor). 

 

Após o cadastramento das amostras é possível o gerenciamento destas, conforme ilustra 

a Figura 3.21. Viabilizando inserir novas amostras, apagar (deletar), editar dados de 
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amostras não ensaiadas, configurar os dados de saída para o gráfico, ver resultado de 

amostras já ensaiadas e exportar o relatório de ensaio. 

 

 

Figura 3.19 - Gerenciador de amostras (Do autor). 

 

c) Cadastro do Corpo de Prova (CP): 

 

No cadastramento dos corpos de prova são necessários informar os dados listados a 

seguir, a fim de garantir uma rastreabilidade confiável ao ensaio: ID (identificação) do 

corpo de prova; comprimento L (mm), largura b (mm); espessura e (mm); massa (g) e 

malha (tipo de material). 

 

A Figura 3.22, exemplifica os campos de preenchimento de dados para o cadastramento 

do corpo de prova. 

 

 

Figura 3.20 - Cadastramento de Corpo de prova (Do autor). 
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d) Visualização dos gráficos: 

 

Mostrado de forma online, conforme a Figura 3.23, com opção de escolha livre das 

ordenadas e abscissas entre as grandezas disponíveis: tempo de ensaio (s); deslocamento 

(mm); deformação (mm); carga (N ou Kgf) e tensão (Pa). 

 

 

Figura 3.21 -  Execução do ensaio (gráfico gerado em tempo real) (Do autor). 

 

e) Cadastramento de Scripts de execução: 

 

A Figura 3.24 apresenta a tela de cadastramento de scripts, ou seja, roteiro de trabalho, 

onde a definição para o usuário é livre, permitindo atender de forma adequada as normas 

técnicas vigentes ou mesmo viabilizando a criação de novos padrões.  

 

 

Figura 3.22 -  Cadastramento de Scripts (Do Autor). 
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f) Outras funcionalidades: 

Além das funcionalidades descritas nos itens anteriores, o software possui assistente de 

calibração inteligente via software com livre acesso pelo usuário. Exportação das leituras 

dos ensaios em formato “xls”, para Excel e outros. Emissão de relatório em PDF, 

totalmente personalizável com logotipo do usuário, apresentação dos dados da amostra, 

corpos de prova, leituras, e geração de gráficos de ensaio. Configuração das unidades das 

grandezas das variáveis do processo (kPa; MPa; kgf/cm²; psi; bar; m.c.a; N/m²; mm/s; 

mm/min; N; kN; MN; kgf e t). Mensagem visual da finalização do ensaio e do limite 

máximo superior e inferior do deslocamento axial (segurança). No entanto, foi necessário 

desenvolver algumas alterações no software para que se adequasse às necessidades e 

requisitos dos ensaios em geotêxteis. 

 

• Necessidades de alteração no software 

 

Por se tratar de um equipamento de ensaios universal para diversos materiais, o 

desenvolvimento de software para uso em geossintéticos do tipo geotêxteis, necessitou 

de alterações. 

 

Ou seja, tendo em vista a velocidade de execução do ensaio e as baixas cargas de ruptura 

do material, a taxa de aquisição de dados programada anteriormente de 10 Hz era muito 

baixa comparada à velocidade de ruptura. Visto que o ensaio para caracterização da 

resistência à tração do tipo faixa estreita, leva em média 3 segundos para atingir a ruptura, 

os gráficos eram emitidos como picos e não uma curva de carregamento, perdendo o 

ponto de ruptura do material que deixava de ser registrado. 

 

Não obstante, como para realização de ensaio de ciclos de tração para induzir o corpo de 

prova ao acúmulo de danos e fadiga, era necessário que no cadastramento de script de 

execução do ensaio repetisse cada linha da função que desejava que ocorresse novamente. 

Assim, gerava uma sobrecarga na escrita do script do “modbus”, sobrescrevendo os bits 

do drive de controle da máquina, gerando a parada inesperada do equipamento, sendo 

necessária a restauração da programação. 

 

Observou-se também, como indica a Figura 3.25, um comportamento inadequado da 

Máquina ao realizar as etapas de carregamento e descarregamento, não atingindo os 
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pontos de parâmetros definidos pelo usuário, muitas vezes ultrapassando a carga desejada 

ou não atingindo a mesma, bem como, demora para retomada do ponto de 

descarregamento e início do novo ciclo. 

 

 

Figura 3.23 - Descumprimento dos parâmetros de carregamento e descarregamento (Do 

autor). 

 

• Alterações realizadas no software 

 

As alterações foram realizadas ao decorrer da pesquisa, à medida que foram sendo 

observadas as necessidades de melhorias e adequações, para de garantir resultados 

confiáveis nos ensaios inferidos aos corpos de prova. 

 

As alterações realizadas no software para atender as observações listadas, foram 

realizadas em conjunto com o fabricante do equipamento, desenvolvedor do software e 

pesquisador, apontando as necessidades que surgiram no decorrer da pesquisa. Foram 

realizadas as seguintes alterações: realocação dos diretórios de armazenamento de dados 

recebidos no software e driver da prensa; aumento da taxa de aquisição máxima de dados 

de 10 Hz para 30 Hz, assegurando assim uma curva mais suave e com mais pontos de 

leitura, passando de 30 pontos por segundo; acréscimo na tela de cadastro de script de 

execução de ensaio, com opções de repetições de linhas a fim de aumentar a capacidade 

de repetições de ciclos como mostra Figura 3.27 e a calibração do equipamento. 
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Figura 3.24 - Alteração cadastramento de Script (Do autor). 

 

A calibração do equipamento é acessada pelo menu como mostra Figura 3.28, criando um 

parâmetro PID (Proporcional, Integral, Derivativo) com uma curva de aceleração e de 

frenagem (carregamento/descarregamento) suave, que não ultrapasse os pontos 

estabelecidos no script de execução (Figura 3.29). Esse controle PID fornece uma 

variação contínua da saída dentro de um mecanismo de realimentação de loop de controle 

para controlar com precisão o processo, removendo a oscilação e aumentando a 

eficiência. 
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Figura 3.25 - Tela de ajuste de calibração PID (Do autor). 

 

 

 

Figura 3.26 - Execução conforme script programado (Do autor). 

 

3.2.3 Garra Hidráulica 

 

A garra hidráulica apresentada na Figura 3.30, foi desenvolvida para atender a 

necessidade de fixação de corpos de prova (CPs) de geotêxteis para realização de ensaios 
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de resistência à tração do tipo faixa estreita. As características da garra foram projetadas 

e executadas para aplicar a pressão necessária para o travamento do material, evitando 

seu escorregamento e o dano às fibras, visto que a garra anterior apresentava um contato 

direto do aço do mordente com a amostra, gerando por meio da mordedura um dano na 

amostra, que causava uma ruptura e com forças baixas para fechamento e travamento da 

amostra gerando o escorregamento da amostra e falsa leitura de rompimento da amostra.  

 

A garra foi concebida para atender ensaios de faixa estreita preconizados pelas normas 

UNE EN ISO 13934-1 (2016) e ASTM D 5035 (2019), que definem a largura do corpo 

de prova como 50 mm, variando somente a velocidade de execução do ensaio e o 

comprimento entre garras da amostra.   

 

Figura 3.27 - Sistema de garras hidráulicas para geossintéticos (Do autor). 

 

• Sistema de abertura e fechamento das garras 

 

A garra conta com uma câmara hidráulica e embolo de dupla ação (Figura 3.31), que 

realiza o fechamento e a abertura dos mordentes. O sistema uma vez acionado, desloca 

até que a pressão máxima estipulada seja atingida, posteriormente não sofre mais 

alteração em sua posição, bem como não aplica mais cargas à amostra.  
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A câmara cilíndrica da garra hidráulica (Figura 3.32) foi configurada de dupla ação, pois 

pode receber fluído pressurizado tanto no compartimento inferior quanto no 

compartimento superior, tal movimento proporciona o movimento dos mordentes. A 

Figura 3.32 apresenta ainda as conexões e mangueiras para aplicação de carga. 

 

  

Figura 3.29 - Garra hidráulica para uso em 

geossintéticos (Martins Campelo Testins 

Systems, 2020). 

 

• Mordentes especiais para geossintéticos 

 

Os mordentes especiais contam com um revestimento em material polimérico nitrílico 

com dureza específica de projeto, apresentados nas Figuras 3.33 e 3.34. Os mordentes 

projetados proporcionam uma acomodação do seu revestimento polimérico ao corpo de 

prova, gerando uma pressão nos corpos de prova (CP) aumentando o atrito, inibindo o 

escorregamento, bem como o rompimento prematuro do CP por mordedura. Essas 

pressões especificas para mordedura dos corpos de prova, apesar de não padronizadas por 

norma, foram adotadas por meio de tentativa e erros, após ensaios até que chegasse à 

repetitividade de resultados de ensaios de tração do tipo faixa estreita sem o 

escorregamento da amostra. 

 

Figura 3.28 - Câmara cilíndrica de 

dupla ação e mangueiras de 

pressão (Garra Hidráulica) (Do 

autor). 
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Figura 3.30 - Mordentes (Do autor). Figura 3.31 - Garra (Do autor). 

 

• Unidade de acionamento do sistema hidráulico 

 

Para o acionamento das garras o sistema hidráulico conta com uma bomba, válvulas 

direcionais e uma válvula controladora de pressão, que determina a pressão máxima do 

sistema. As Figuras 3.35 e 3.36 apresentam o conjunto de garras juntamente com sistema 

de acionamento e os detalhes do sistema de acionamento, respectivamente. 

 

 

Figura 3.32 - Conjunto Garras hidráulicas para geossintéticos e unidade hidráulica 

(modelagem 3D) (Martins Campelo Testing Systems, 2020). 
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Figura 3.33 -  Unidade de acionamento hidráulica (Do autor). 

 

• Botoeira de comandos 

 

Além do sistema descrito, a unidade hidráulica conta com uma botoeira de comandos, 

que promove a abertura e o fechamento das garras individualmente e um botão de 

emergência para desligamento automático do sistema e atende o recomendado pela norma 

técnica regulamentadora NR 12 (2019). O acionamento individual de cada garra garante 

que o usuário tenha um controle maior do posicionamento da amostra entre mordentes e 

atende à ABNT NBR ISO 14154 (1998). As Figuras 3.37 e 3.38 apresentam os detalhes 

da botoeira de comando do sistema hidráulico. 

 

Figura 3.346 - Descrição de comandos da Botoeira (Do autor). 
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Figura 3.357 - Indicação de comandos - Botoeira de comando unidade hidráulica (Do 

autor). 

 

3.3 MÉTODOS DE AMOSTRAGEM 

 

3.3.1 Método de amostragem  

 

Para execução de ensaios em geossintéticos existem diretrizes preconizadas pela norma 

ABNT NBR ISO 9862 (2013), que traz indicativos para o armazenamento e para a 

amostragem de geossintéticos fornecidos em forma de bobinas e que foram seguidas nesta 

pesquisa. 

 

• Fluxograma de execução de ensaios 

 

Para realização dos ensaios programados para validação dos equipamentos executado e 

adequados, foram realizadas as etapas, ilustradas na Figura 3.39. 
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Figura 3.36 – Fluxograma  de Pesquisa (Do autor). 

 

• Recebimento 

 

A seleção das bobinas deve foi acordada entre as partes envolvidas, após as amostras 

foram ser armazenadas em conformidade com a ABNT NBR ISO 9862:2013. 

 “... 3.2.2 Se a amostra não for cortada em corpos de prova 

imediatamente, ela deve ser armazenada em um local seco, escuro, livre 

de poeira, em temperatura ambiente e protegida contra alterações 

químicas e físicas. ” ABNT NBR ISO 9862:2013, p2. 

 

• Seleção da amostra para corte 

 

Segundo a norma ABNT NBR ISO 9862 (2013), devem-se dispensar as duas primeiras 

voltas da bobina, além disso, devem ser retiradas amostras de forma perpendicular ao 

sentido de fabricação e se a área escolhida apresentar alguma irregularidade ou falha 

deve-se ser evitada, além disso, a amostra deve ser dimensionada e recortada à maneira 

de conseguir retirar toda a quantidade de corpos de prova necessários para os ensaios. 

  

A Tabela 3.1, é um extrato da ABNT NBR ISO 9862 (2013) que indica o tamanho da 

amostra e a quantidade de corpos de prova (CP) para distintos ensaios, bem como as 

normas inerentes a estes. 

 

A marcação da amostra deve seguir um padrão, sendo cortadas de forma uniforme e 

desprezando os 100 milímetros de cada borda, bem como as marcações e corte, devem 
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manter a precisão exigida a cada ensaio. Para tal feito, foram criados dois gabaritos de 

corte para amostras, conforme ilustra a Figura 3.40, sendo o gabarito A para extrair CPs 

para ensaios de resistência à tração e B para determinação da massa por unidade de área. 

 

Tabela 3.1 - Tabela referência de amostragem (Adaptado da ABNT-NBR-ISO 9862, 

2013). 

 

 

 

Figura 3.39 - Gabaritos para marcação de amostras (Do autor). 

 

A Figura 3.41 ilustra a marcação das amostras de forma que possam ser identificadas para 

posterior execução dos ensaios.  

 

Ressalta-se que na pesquisa foi adotada para coleta dos corpos de prova a direção 

longitudinal da trama do geotêxtil tecido empregado, devido aos distintos trabalhos 

publicados, que utilizam essa direção, que devido ao processo de fabricação de geotêxteis 

tecido apresentam resultados com menor dispersão dos dados no sentido longitudinal em 

relação ao sentido transversal (Moreira, 2017). 
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Figura 3.40 - Marcação para amostragem (Do autor). 

 

 Corte das amostras 

 

Para o corte das amostras foram utilizadas ferramentas apropriadas, seguindo as diretrizes 

das normas inerentes aos ensaios à que seriam submetidas. Para determinação da 

espessura sobre pressões especificadas e determinação da massa por unidade de área 

utilizou-se como referência a ABNT NBR ISO 9862 (2013), ABNT NBR ISO 9863-1 

(2013) e ABNT NBR ISO 9864 (2013). A norma recomenda 10 corpos de prova com 

dimensões de 10 cm x 10 cm, porém para caracterização e validação do equipamento para 

determinação de espessura, foi adotado a utilização de 33 amostras, elas foram marcadas 

com caneta permanente utilizando o gabarito B da Figura 3.40 e cortadas com tesoura 

para tecido, como diretrizes das normas supracitadas. 

 

Para os ensaios de resistência à tração e submissão à fadiga, adotou-se as diretrizes da 

ASTM D 5035 (2019). Os corpos de prova foram marcados com caneta permanente 

utilizando o gabarito A da Figura 3.40, cortados externamente a demarcação (Figura 3.41) 

e posteriormente cortados a quente acima da demarcação feita pela caneta promovendo a 

fusão do material nas extremidades, evitando o CP perca dimensões por desfio do 

geotêxtil tecido, conforme indicado na Figura 3.42.  
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Figura 3.37 - Dispositivo de corte a quente e operação de corte (Do autor). 

 

 Codificação de amostras 

 

Para a organização dos dados de ensaio, controle e rastreabilidade destes, um 

cadastramento foi realizado, conforme ilustrado na Figura 3.43. Com isso, foram 

coletados CPs para determinação da massa por unidade área, espessura, resistência à de 

tração do tipo faixa estreita para caracterização e para acúmulo de danos, sendo as 

quantidades apresentadas na Tabela 3.2. Ressaltando, que para realização de ensaios para 

determinação de massa por unidade de área e espessura, foram empregados os mesmos 

códigos, sendo estes G2E(xx), onde (xx) representa o número da amostra. 

 

Tabela 3.2 – Codificação das amostras para os ensaios (Do autor). 

Código da 

amostra 

Quantidade 

coletada 

Quantidade 

utilizada 

G2CL 15 10 

G2CT 15 10 

G2F1010 10 5 

G2F1020 10 5 

G2F1030 10 5 

G2F1060 10 5 

G2F1090 10 5 

G2F3010 10 5 

 

Código da 

amostra 

Quantidade 

coletada 

Quantidade 

utilizada 

G2F3020 10 5 

G2F3030 10 5 

G2F3060 10 5 

G2F3090 10 5 

G2F5010 10 5 

G2F5020 10 5 

G2F5030 10 5 

G2F5060 10 5 

G2F5090 10 5 
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Figura 3.38 - Codificação de amostras (Do autor). 

 

3.3.2 Análise estatística 

 

Foram utilizadas ferramentas estatísticas, para coleta, análise, interpretação de dados 

amostrais. Os dados foram tratados por meio de inferência estatística com base em 

intervalos de confiança (ICs), utilizando o nível de confiabilidade de 95%. Por meio do 

software Microsoft Office Excel, foi feito o controle de dados, cálculos e representações 

gráficas, empregando o método diagrama de caixas (Box Plot) para melhor interpretação 

e visualização dos resultados obtidos. 
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CAPÍTULO 4 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

Os resultados apresentados foram obtidos em função dos ensaios listados e descritos no 

Capítulo 3. 

 

4.1.1 Ficha técnica do material de estudo 

 

A pesquisa empregou para validação dos equipamentos um geotêxtil do tipo tecido de 

polipropileno. A Tabela 4.1 apresenta a ficha técnica do material, com os valores 

fornecidos pelo fabricante.  

 

Tabela 4.1 - Ficha técnica fornecida pelo fabricante (Huesker Ltda., 2019). 

Propriedade  Valor CV1 

Massa por unidade de área 263 g/m² 2,80 % 

Espessura nominal 1,01 mm 3,20 % 

Resistência à tração na longitudinal 56,96 kN/m 0,46 % 

Resistência à tração na transversal 62,26 kN/m 3,41 % 

       1 CV é o coeficiente de variação 

 

A Tabela 4.1 apresenta o valor médio de resistência à tração na direção longitudinal de 

56,96 kN/m com coeficiente de variação (CV) de 0,46%. Enquanto, na direção transversal 

a resistência à tração média é 62,26 kN/m com coeficiente de variação (CV) de 3,41%. 

Sendo assim, corrobora com a escolha da direção longitudinal para retirada dos CPs 

(corpos de prova), visto que a dispersão dos dados é considerável quando comparados aos 

resultados de resistência à tração nestas distintas direções, fato que inerente ao próprio 

processo de fabricação. 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E MECÂNICA 

 

4.2.1 Ensaio de tração do tipo faixa estreita para caracterização 

 

Os dados obtidos por meio de ensaios de tração ensaios de tração do tipo faixa estreita 

ASTM D 5035 (2019) são apresentados nas Tabelas 4.2 e 4.3, bem como na Figura 4. 

Observa-se que os dados obtidos são coerentes com os apresentados pelo fabricante.   

 

Tabela 4.2 - Dados de caracterização a tração no sentido longitudinal (Do autor). 

CP F (kN) R (kN/m) Tempo (s) Deformação (%) 

1 2,899 57,98 3,399 19,355 

2 2,705 54,10 3,305 19,435 

3 2,845 56,90 3,299 19,328 

4 2,827 56,54 3,365 19,675 

5 2,842 56,84 3,301 18,981 

6 2,949 58,98 3,333 19,461 

7 2,845 56,90 3,167 18,341 

8 2,674 53,48 3,200 18,741 

9 2,673 53,46 3,098 17,995 

10 2,834 56,68 3,520 20,795 

Média 2,809 56,190 3,299 19,211 

Desvio (s) 0,090 1,880 0,120 0,773 

CV 1 0,001 3,550 0,0100 4,024 

1 Coeficiente de Variação 

 

 

Figura 4.1 - Caracterização geotêxtil direção longitudinal (Do autor). 
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Tabela 4.3 - Dados de caracterização a tração no sentido transversal (Do autor). 

CP F (kN) R (kN/m) Tempo (s) Deformação (%) 

1 2,857 57,14 2,904 17,884 

2 2,935 58,70 2,706 16,264 

3 2,932 58,64 2,970 17,591 

4 3,139 62,78 2,839 15,825 

5 3,213 64,26 2,872 17,620 

6 3,214 64,28 2,736 16,589 

7 3,088 61,76 2,802 17,643 

8 2,776 55,52 2,711 16,469 

9 3,032 60,64 2,676 16,655 

10 3,096 61,92 2,675 16,127 

Média 3,028 60,564 2,789 16,867 

Desvio (s) 0,150 2,980 0,100 0,694 

CV 1 4,920 4,920 3,720 4,115 

1 Coeficiente de Variação 

 

A partir dos resultados apresentados nas Tabelas 4.2 e 4.3, verifica-se o comportamento 

de menor dispersão dos valores obtidos para resistência à tração no sentido longitudinal, 

que corroborando com trabalhos já publicados e com a ficha técnica do fabricante. 

 

Os valores obtidos por meio de ensaios de resistência à tração do tipo faixa estreita, 

utilizando a ASTM D 5035 (2019), foram equivalentes aos valores de resistência que o 

fabricante apresentou na ficha técnica do material, conforme Tabela 4.1. 

 

4.2.2 Ensaio de espessura valores obtidos com o equipamento desenvolvido 

 

Os dados para determinação da espessura do geotêxtil, avaliada por meio do equipamento 

projetado e executado, conforme preconizações da ABNT NBR ISO 9863-1 (2013), são 

apresentados Tabela 4.4. 

 

O geotêxtil empregado para validação do equipamento projetado e executado nesta 

pesquisa, conforme preconizações da Norma ABNT NBR ISO 9863-1 (2013), apresentou 

uma espessura média de 0,972 mm, que representa uma diferença de 3,76% em relação 

ao valor nominal de 1,01mm, conforme informado pelo fabricante. No entanto, o 
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equipamento construído para execução desse ensaio, apresentou uma leitura de dados 

consistente e com coeficiente de variação de 5,86% dentro de um desvio padrão de 

0,057mm, dentro do intervalo de confiança apresentando um limite inferior e superior de 

0,915mm e 1,029mm respectivamente, obtidos por análises estatísticas com os dados do 

ensaio. Assim sendo, é passível de considerar o equipamento esteja propenso para a 

realização de ensaios para determinação de espessura de geotêxteis, devendo ser 

considerados que estudos com os demais tipos de geossintéticos devam ser avaliados. 

Pode-se observar que, os valores obtidos, trazem uma precisão de leitura 10 vezes maior 

que a apresentada pelo fabricante. 

 

Tabela 4.4 - Dados de caraterização de espessura (Do autor). 

Espessura (mm) 

CP Cód. Amostra E1 E2 E3 Desvio Padrão (s) 
Espessura 

média 

1 G2E4 0,938 0,951 0,923 0,014 0,937 

2 G2E9 0,889 0,920 0,917 0,017 0,909 

3 G2E15 0,963 0,967 0,904 0,035 0,945 

4 G2E17 0,904 0,903 0,942 0,022 0,916 

5 G2E21 1,066 0,967 1,178 0,106 1,070 

6 G2E25 0,934 0,943 0,912 0,016 0,930 

7 G2E28 0,995 0,971 0,97 0,014 0,979 

8 G2E29 1,085 1,000 1,016 0,045 1,034 

9 G2E30 0,994 1,195 0,926 0,140 1,038 

10 G2E32 0,938 0,996 0,947 0,031 0,960 

Valor Médio (mm) 0,972 

Desvio padrão (s) 0,057 

Coeficiente de variação (%) 5,86 

 

4.2.3 Ensaio de massa por unidade de área  

 

A Tabela 4.54.5 apresenta os dados referentes ao ensaio de massa por unidade de área.  

Para comparação dos valores aferidos, foram utilizadas duas balanças de precisão. Os 

valores de medidas laterais L1 e L2 apresentam uma variação relacionada ao gabarito de 

marcação, devido ao corte realizado nas amostras ser realizado por corte a frio, ou seja, 



66 

utilizando tesoura de tecido. Isso pode ocasionar o rompimento da trama, podendo assim 

causar um mecanismo de falha de desfiar o geotêxtil tecido.  

 

O valor médio de massa por unidade de área encontrado nos ensaios realizados nessa 

pesquisa apresenta uma diferença de percentual de 3,25% maior em relação ao valor pelo 

fabricante como mostra a Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.5 - Dados do ensaio de massa por unidade de área (Do autor). 

  

Largura amostra 

(cm) 
  Massa (g) 

Massa por 

unidade de área 

(g/m²) 

CP 
Código da 

Amostra 
L1 L2 Área (cm²) Balança 1 

Balança 

2 

Massa 

média 
g/m² 

1 G2E4 10,20 9,90 100,98 2,80 2,78 2,79 276,29 

2 G2E9 9,80 10,20 100,00 2,82 2,82 2,82 282,11 

3 G2E15 9,90 10,20 101,00 2,73 2,73 2,73 270,35 

4 G2E17 9,90 10,00 99,00 2,60 2,60 2,60 262,63 

5 G2E21 10,00 10,10 101,00 2,83 2,82 2,82 279,70 

6 G2E25 10,10 9,80 99,00 2,77 2,78 2,77 280,36 

7 G2E28 10,30 9,70 99,90 2,78 2,78 2,78 278,25 

8 G2E29 10,40 9,70 100,90 2,61 2,61 2,61 258,72 

9 G2E30 10,50 9,60 100,80 2,70 2,69 2,69 267,36 

10 G2E32 10,60 9,50 100,70 2,65 2,64 2,64 262,66 

Valor Médio (g/m²) 271,84 

Desvio Padrão (s) 8,59 

Coeficiente de  

Variação (%)  
3,16 

 

4.3 ENSAIOS DE TRAÇÃO COM CARGAS CÍCLICAS (FADIGA)  

 

4.3.1 Variáveis de ensaio 

 

A Máquina Universal de Ensaios servo controlada pode ter o controle obedecendo as 

seguintes variáveis: taxa de carregamento em Newton (N) e deslocamento (mm). 

Entretanto, não é possível mesclar as duas variáveis simultaneamente, conforme mostra 

a Figura 4.2.  

 

Assim sendo, para realização dos ensaios de cargas cíclicas (fadiga) para avaliar o 

acúmulo de danos, foi necessário calcular a partir dos dados apresentados na Tabela 4.3 

o valor (percentual) para taxa de carregamento, bem como definir o valor (setpoint) de 
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carga para parada, em função da força média de resistência à tração no sentido 

longitudinal e tempo para atingir a referida força, equivalente à ruptura do corpo de prova 

(F = 2,8093 N e t = 3,299s). 

 

 

Figura 4.2 - Variáveis para utilizar no controle dinâmico (Do autor). 

 

4.3.2 Cálculo das taxas de carregamento de carga (setpoint) 

 

Para definição das taxas de carregamento, foi adotado o valor médio obtido para a força 

de resistência à tração nominal do material (F = 2809,30 N), as taxas de carregamento, 

bem como as respectivas forças são apresentadas na Tabela 4.6. 

  



68 

Tabela 4.6 - Cálculo de variáveis (Do autor). 

Taxa de carregamento 

(setpoint) 

Força aplicada (N) 

10 % 280,93 

30% 842,79  

50% 1404,64  

  

4.3.3 Avaliação do material submetido a cargas cíclicas (fadiga) 

 

Os resultados obtidos a partir dos ensaios de tração dinâmica (fadiga), ou seja, os ensaios 

em que o material é submetido a ciclos de carregamento e descarregamento com os pontos 

de parada definidos no item anterior, esse procedimento de ensaio não é normatizado, 

porém visa submeter o material à um esforço repetitivo com uma determinada carga de 

limite superior de parada (setpoint) e outra de descarregamento retornando a zero 

repetidas vezes, como ocorrem, por exemplo, em sistemas de confinamento de resíduos 

(SCR) empregados para o deságue apresentados em Moreira (2017), onde o sistema passa 

por ciclos no enchimento e esvaziamento, gerando assim o mecanismo de cargas cíclicas. 

 

 Cargas dinâmicas de 10 ciclos aplicando 10%, 30% e 50% de carga. 

 

Os resultados dos ensaios de carregamento dinâmico submetidos a 10 ciclos de 

carregamento e descarregamento, são apresentados na Tabela 4.7, juntamente com os 

resultados obtidos para o material intacto em relação à resistência à tração R (kN/m) e 

deformação (%) médios, bem como seus respectivos coeficientes de variação (CV). O 

percentual de deformação foi calculado levando em conta o comprimento inicial entre 

garras de 75 mm e o valor final de deslocado no momento da ruptura. 

 

 

 

 

 

Tabela 4.7 - Resultados de ensaios de cargas dinâmicas 10 ciclos versus % de carga (Do 

autor). 

 
Intacto % de Carga (10%, 30% e 50%) 
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G2LC G2F1010 G2F3010 G2F5010 

G2 
Resistência Média (kN/m) 56,19 62,25 55,74 53,05 

Coeficiente Variação (%) 3,35 1,52 3,75 2,57 

 

Intacto % de Carga (10%, 30% e 50%) 

G2LC G2F1010 G2F3010 G2F5010 

G2 
Deformação (%) 19,21 20,02 19,62 18,78 

Coeficiente Variação (%) 4,02 1,97 5,28 6,89 

 

Ao analisar os resultados obtidos em relação ao valor de controle (material intacto), 

observa-se que para taxa de carregamento de 10% da carga de ruptura, tanto a resistência 

mecânica, quanto percentual de deformação apresentaram um ganho. Isso pode ser devido 

ao encruamento do material. No entanto, ao aumentar o percentual de carga do material 

submetido a carregamentos dinâmicos, houve uma queda nos valores médios de 

resistência à tração, que poderia ser explicada pelo acúmulo de danos. Em relação a 

deformação a interpretação dos resultados não é tão trivial para taxa de 10% de 

carregamento. Então, com menor carga o encruamento do material é maior e a 

deformação é menor. 

 

As Figuras 4.3 e 4.4 apresentam uma análise dos resultados, por meio do emprego de 

diagrama de caixa (Box Plot).  

 

Observa-se nas Figuras 4.3 eFigura 4.44.4 uma dispersão pequena para taxa de 

carregamento de 10% da carga, bem como o ganho de resistência à tração (fenômeno de 

encruamento), se comparada às taxas de 30% e 50%, onde ocorreu uma perda de 

resistência à tração, bem como aumento da dispersão dos valores obtidos, tanto em 

relação à resistência, como na deformação.  
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Figura 4.3 – Box Plot dos valores de resistência mecânica na ruptura após 10 ciclos (Do 

autor). 

 

 

Figura 4.4 – Box Plot dos valores de deformação na ruptura após 10 ciclos (Do autor).  

 

 Cargas dinâmicas de 20 ciclos aplicando 10%, 30% e 50% de carga. 

 

Para os ensaios de carregamentos dinâmicos submetidos a 20 ciclos, os resultados obtidos 

são apresentados na Tabela 4.8, bem como do material intacto, para efeitos de 

comparação e avaliação do comportamento do material. 
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Ao observar os resultados obtidos em relação ao material intacto, nota-se novamente que 

para a taxa de carregamento de 10% da carga de ruptura, tanto a resistência mecânica, 

quanto percentual de deformação apresentaram um ganho, entretanto, menos expressivo 

se comparado ao comportamento para 10 ciclos. No entanto, ao aumentar o percentual de 

carga do material submetido à cargas dinâmicas, tanto nos valores de resistência quanto 

nos de deformação, houve uma queda nos valores similares ao material submetido a 10 

ciclos. 

 

Tabela 4.8 - Resultados de ensaios de carregamento dinâmico 20 ciclos versus % de 

carga (Do autor). 

 

Intacto % de Carga (10%, 30% e 50%) 

G2LC G2F1020 G2F3020 G2F5020 

G2 
Resistência Média (kN/m) 56,19 56,66 53,66 52,06 

Coeficiente de Variação (%) 3,35 2,68 3,54 4,57 

 

Intacto % de Carga (10%, 30% e 50%) 

G2LC G2F1020 G2F3020 G2F5020 

G2 
Deformação (%) 19,21 19,88 19,62 19,27 

Coeficiente de Variação (%) 4,02 2,90 5,80 10,00 

 

As Figuras 4.5 e 4.6 ilustram graficamente por meio de diagrama de caixas os dados 

obtidos, permitindo avaliar não só valores médios, mas também o comportamento de 

dispersão destes dados, visto que quando observados apenas os valores médios 

apresentam comportamento similar aos corpos de prova submetidos a 10 ciclos de cargas, 

entretanto a dispersão passa a ser mais expressiva quando submetidos a 20 ciclos.  
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Figura 4.5 – Box Plot dos valores de resistência mecânica na ruptura após 20 ciclos (Do 

autor). 

 

 

Figura 4.6 – Box Plot dos valores de deformação na ruptura após 20 ciclos (Do autor). 

  

 Cargas dinâmicas de 30 ciclos aplicando 10%, 30% e 50% de carga. 

 

Ao analisar o material submetido a 30 ciclos de carregamento dinâmico, observou-se os 

resultados apresentados na Tabela 4.9.9. Observando que o material submetido a 10% da 

força de ruptura por tração, mesmo com aplicação de 30 ciclos, continua apresentando 

um aumento na sua resistência mecânica, já sua deformação diminuiu, enquanto para 30% 

e 50% de carga há uma diminuição de resistência em relação ao material intacto.  
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Tabela 4.9 - Resultados de ensaios de carregamento dinâmico 30 ciclos versus % de carga 

(Do autor). 

 

Intacto % de Carga (10%, 30% e 50%) 

G2LC G2F1030 G2F3030 G2F3050 

G2 
Resistência Média (kN/m) 56,19 59,21 53,99 54,50 

Coeficiente de Variação (%) 3,35 4,39 2,39 7,32 

 

Intacto % de Carga (10%, 30% e 50%) 

G2LC G2F1030 G2F3030 G2F3050 

G2 
Deformação (%) 19,21 18,21 19,22 17,80 

Coeficiente de Variação (%) 4,02 8,66 3,58 7,40 

 

Conforme aumenta o número de ciclos maior é a dispersão dos valores obtidos, tanto de 

resistência à tração, quanto no percentual de deformação, conforme representado pelo 

coeficiente de variação (CV).  

 

As Figuras 4.7 e 4.8 representam graficamente a dispersão dos dados, bem como as 

medidas de posição por meio do Box Plot dos dados de resistência e deformação, 

respectivamente. 

 

 

Figura 4.7 – Box Plot dos valores de resistência mecânica na ruptura após 30 ciclos (Do 

autor). 
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Figura 4.8 – Box Plot dos valores de deformação na ruptura após 30 ciclos (Do autor). 

 

 Cargas dinâmicas de 90 ciclos aplicando 10%, 30% e 50% de carga. 

 

Na situação em que o material é submetido a 90 ciclos, observou-se que independente do 

percentual de carga aplicada (10%, 30% ou 50%) obteve-se perda na resistência do 

material quando comparado ao intacto. Sendo, mais significativo quando se aplicou o 

percentual de 50% da carga de ruptura, conforme apresentado na Tabela 4.10.   

 

Nos diagramas de caixa apresentados nas Figuras 4.9 e 4.10, ilustram o comportamento 

do material submetido a esses ciclos e a dispersão destes. Observa-se que tanto os valores 

de resistência como de deformação com carga de ruptura 50% da carga, apresentam 

dispersão mais acentuada em relação aos demais percentuais de aplicação, provavelmente 

devido ao maior acúmulo de danos. 

 

Tabela 4.10 - Resultados de ensaios de carregamento dinâmico 90 ciclos versus % de 

carga (Do autor). 

 

Intacto % de Carga (10%, 30% e 50%) 

G2LC G2F1090 G2F3090 G2F5090 

G2 
Resistência Média (kN/m) 56,19 54,06 52,57 47,88 

Coeficiente de Variação (%) 3,35 3,26 4,79 23,76 

 

Intacto % de Carga (10%, 30% e 50%) 

G2LC G2F1090 G2F3090 G2F5090 

G2 
Deformação (%) 19,21 18,71 19,47 15,66 

Coeficiente de Variação (%) 4,02 4,76 6,29 25,10 
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Figura 4.9 – Box Plot dos valores de res. mecânica na ruptura após 90 ciclos (Do autor). 

 

 

Figura 4.10 – Box Plot dos valores de deformação na ruptura após 90 ciclos (Do autor). 

 

 

 Carregamento a 10% da carga de ruptura versus o número de ciclos 

 

Neste item observaram-se os dados do material submetido a 10% da carga nominal de 

ruptura à tração avaliando o comportamento em relação aos números de ciclos em que os 

corpos de prova foram submetidos, conforme dados apresentados na Tabela 4.11, que 

demostra valores que apresentam um acréscimo no valor da resistência de ruptura, após 

completar o número de ciclos de carga e descarga, com exceção do valor obtido para 

resistência de ruptura após 90 ciclos. Em contrapartida, a dispersão de dados aumenta e 

apresenta seu ponto máximo quando aplicado 30 ciclos.  
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Tabela 4.11 - Resultados de ensaios de carregamento de 10% versus número de ciclos 

(Do autor). 

 

Intacto Variação do número de ciclos com 10% da carga 

média de ruptura à tração 

G2LC G2F1010 G2F1020 G2F1030 G2F1090 

G2 
Resistência Média (kN/m) 56,19 62,25 56,66 59,21 54,06 

Coeficiente de Variação (%) 3,35 1,52 2,68 4,39 3,26 

 

Intacto Variação do número de ciclos com 10% da carga 

média de ruptura à tração 

G2LC G2F1010 G2F1020 G2F1030 G2F1090 

G2 
Deformação (%) 19,21 20,02 19,88 18,80 18,71 

Coeficiente de Variação (%) 4,02 1,97 2,92 8,78 4,76 

 

Em relação à deformação, há um ganho na capacidade de se alongar durante o ensaio de 

tração quando submetido até 20 ciclos, decaindo o valor de deformação em relação ao 

material intacto, conforme aumenta o número de ciclos aplicados antes do rompimento 

do corpo de prova e apresenta maior dispersão dos valores (Figura 4.11 e Figura 4.12). 

 

 

Figura 4.11 – Box Plot dos valores de res. à tração após a aplicação de 10% (Do autor). 
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Figura 4.12 – Box Plot dos valores de deformação após a aplicação de 10% da carga 

nominal de ruptura do material intacto versus número de ciclos (Do autor). 

 

 Carregamento a 30% da carga de ruptura versus o número de ciclos 

 

Ao observar a condição dos corpos de prova submetidos a 30% da carga nominal de 

resistência à tração do material intacto, sendo levados a 10, 20, 30 e 90 ciclos, de carga e 

descarga, e posteriormente rompidos por tração, observam-se os resultados obtidos na 

Tabela 4.12. 

 

Na condição de cargas cíclicas equivalentes a 30% da carga nominal de resistência à 

tração do material intacto, nota-se uma perda de resistência em todas as condições de 

números de ciclos e aumento da dispersão, sendo esta mais acentuada na condição de 90 

ciclos.  

 

A deformação apresentou um acréscimo em sua capacidade alomgar e aumento da 

dispersão, sendo esta maior quando aplicados 90 ciclos de carga de descarga antes do 

ensaio de resistência à tração. 

 

As Figuras 4.13 e 4.14 mostram um comportamento do material quando submetido a 30% 

da carga, ou seja, perda de resistência média e o aumento na capacidade de deformação, 

com aumento na dispersão de ambos os valores avaliados. 
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Tabela 4.12 - Resultados de ensaios de carregamento a 30% versus número de ciclos (Do 

autor). 

 
Intacto 

Variação do número de ciclos com 30% da carga 

média de ruptura à tração 

G2LC G2F3010 G2F3020 G2F3030 G2F3090 

G2 
Resistência Média (kN/m) 56,19 55,74 53,66 53,99 52,57 

Coeficiente de Variação (%) 3,35 3,75 3,54 2,39 4,79 

 
Intacto 

Variação do número de ciclos com 30% da carga 

média de ruptura à tração 

G2LC G2F3010 G2F3020 G2F3030 G2F3090 

G2 
Deformação (%) 19,21 19,62 19,62 19,22 19,47 

Coeficiente de Variação (%) 4,02 5,28 5,28 3,58 6,29 

 

 

 

Figura 4.13 – Box Plot dos valores de resistência à tração após a aplicação de 30% da 

carga nominal de ruptura do material intacto versus número de ciclos (Do autor). 
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Figura 4.14  - Box Plot dos valores de deformação após a aplicação de 10% da carga 

nominal de ruptura do material intacto versus número de ciclos (Do autor). 

 

 Carregamento a 50% da carga de ruptura versus o número de ciclos  

 

Ao considerar o incremento da taxa de carregamento para 50% da carga de ruptura à 

tração do geotêxtil intacto e o submetendo aos ciclos de carregamento e de 

descarregamento atendendo 10, 20, 30 e 90 ciclos, obteve-se os resultados apresentados 

na Tabela 4.13. 

 

Tabela 4.13 - Resultados de ensaios de carregamento de 50% versus número de ciclos 

(Do autor). 

 
Intacto 

Variação do número de ciclos com 50% da carga 

média de ruptura à tração 

G2LC G2F5010 G2F5020 G2F5030 G2F5090 

G2 
Resistência Média (kN/m) 56,19 53,05 52,06 54,50 47,88 

Coeficiente de Variação (%) 3,35 2,57 4,57 7,32 23,76 

 
Intacto 

Variação do número de ciclos com 50% da carga 

média de ruptura à tração 

G2LC G2F5010 G2F5020 G2F5030 G2F5090 

G2 
Deformação (%) 19,21 18,78 19,27 17,44 15,66 

Coeficiente de Variação (%) 4,02 6,89 10,00 4,91 25,10 
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A Figura 4.15 apresenta os diagramas de caixa (Box Plot) relativos aos valores de 

resistência à tração nas distintas situações, onde se observa uma queda sistemática dos 

valores obtidos, a queda do valor da resistência média é mais acentuada com a aplicação 

de 90 ciclos, bem como para esta situação (90 ciclos) a dispersão também é maior. 

Ressalta-se que a condição de aplicação de 30 ciclos apresentou valores inesperados, não 

atendendo as expectativas previstas.  

 

 

Figura 4.15 - Box Plot analítico dos valores de res. mecânica a 50% da carga nominal 

versus Nº de ciclos (Do autor). 

 

Na Figura 4.16, são apresentados de forma gráfica, por meio de emprego de diagramas 

de caixa, os valores de deformação nas situações analisadas, é possível verificar uma 

queda no percentual de deformação médio dos corpos de prova no momento da ruptura, 

bem como maior dispersão dos dados em relação ao material intacto, com exceção, 

novamente, da condição de aplicação de 30 ciclos, cujo comportamento foi atípico ao 

esperado.  
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Figura 4.16 - Box Plot analítico dos valores de deformação a 50% da carga nominal versus 

Nº de ciclos (Do autor). 

 

 Dados gerais do ensaio de carregamento dinâmico (fadiga) 

 

A Tabela 4.14 apresenta todos os valores médios de resistência à tração, obtidos durante 

a pesquisa de acúmulo de danos, bem como do material intacto, para fins de comparação. 

Observa-se que para taxa de carga de 10% da resistência nominal de ruptura do material 

intacto submetido a ensaios de tração, os valores de resistência aumentaram com 

aplicação de ciclos de carregamento e descarregamento, entretanto este comportamento é 

alterado com o aumento do número de ciclos.  

 

Para taxas maiores 30% e 50% da resistência nominal, ocorrem sistematicamente uma 

redução dos valores de resistência à tração após a aplicação dos ciclos, seja qual fosse o 

número de ciclos aplicados durante a pesquisa. Não obstante, os coeficientes de variação 

sofrem um aumento gradativo ao longo de aumento da taxa de carga aplicada e aumento 

do número de ciclos.  
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Tabela 4.14 - Tabela dados médios gerais (Do autor). 

 

Resistência 

Média 

(kN/m) 

Coeficiente 

de Variação 

(%) 

   

Resistência 

Média 

(kN/m) 

Coef. 

Variação 

(%) 
 

G2LC 56,19 3,35 
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 G2LC 56,19 4,02 
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G2F1010 62,25 1,52  G2F1010 62,25 1,97 

G2F3010 55,74 3,75  G2F1020 56,66 5,28 

G2F5010 53,05 2,57  G2F1030 59,21 6,89 

G2F1020 56,66 2,68  G2F1090 54,06 2,92 

G2F3020 53,66 3,54  G2F3010 55,74 5,28 

G2F5020 52,06 4,57  G2F3020 53,66 10,00 

G2F1030 59,21 4,39  G2F3030 53,99 8,78 

G2F3030 53,99 2,39  G2F3090 52,57 3,58 

G2F5030 54,50 7,32  G2F5010 53,05 4,91 

G2F1090 54,06 3,26  G2F5020 52,06 4,76 

G2F3090 52,57 4,79  G2F5030 54,50 6,29 

G2F5090 47,88 23,76  G2F5090 47,88 25,10 

 

4.3.4 Intervalos de confiança 

 

Adotado um nível de confiança de 95%, chegou-se ao intervalo de confiança para as 

distintas situações avaliadas, conforme apresentado na Tabela 4.15.  

 

Tabela 4.15 - Tabela de resultados de IC (Do autor). 

Grupo Intervalo de Confiança I.C. (kN/m) 

G2LC 56,19 ± 1,34 
57,53 

54,84 

G2F1010 62,25 ± 1,17 
63,42 

61,07 

G2F3010 55,74 ± 2,59 
58,33 

53,14 

G2F5010 53,05 ± 1,69 
54,74 

51,35 

G2F1020 56,66 ± 1,88 
58,54 

54,77 

G2F3020 53,66 ± 2,36 
56,02 

51,30 
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Continuação da Tabela4.15 

Grupo Intervalo de Confiança I.C. (kN/m) 

G2F5020 52,06 ± 2,95 
55,01 

49,10 

G2F1030 59,21 ± 3,23 
62,44 

55,98 

G2F3030 53,99 ± 1,60 
55,59 

52,38 

G2F5030 54,50 ± 4,95 
59,45 

49,54 

G2F1090 54,06 ± 2,18 
56,24 

51,87 

G2F3090 52,57 ± 3,12 
55,69 

49,44 

G2F5090 47,88 ± 14,12 
62,00 

33,75 

 

A Figura 4.17 apresenta de forma gráfica os intervalos de confiança apresentados na 

Tabela 4.15. Observa-se que pela média, grande parte dos grupos submetidos aos ensaios 

de carga dinâmica têm seus valores de resistência à tração média, deslocados para 

esquerda em relação ao material intacto (tracejado vermelho).  

 

Ao avaliar os limites superiores das distintas situações mais da metade apresentam seus 

limites superiores maiores que o do material intacto e que a maioria dos grupos fazem 

interseção com o IC (tracejado amarelo) material intacto. Na Tabela 4.16 é apresentado 

os resultados que permitem a análise do comportamento dos materiais submetidos à 

carregamentos dinâmicos. Considerando a situação, onde aplica-se 10% da carga de 

ruptura por tração do material intacto, os grupos na sua maioria (10, 20 e 30 ciclos), 

apresentaram um ganho na resistência a tração. Porém, ao submetê-lo a situação de 90 

ciclos, ao invés de ganho de resistência, possivelmente por encruamento, ocorre redução 

na resistência à tração avaliada após aplicação dos ciclos. Permitindo inferir que o número 

de ciclos de carregamento e descarregamento é fundamental na danificação do material.  
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Figura 4.17 - Intervalo de Confiança (IC) de 95% para amostra intacta e amostras 

submetidas a cargas dinâmicas (Do autor). 
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Nas situações em que os corpos de prova foram submetidos a ciclos de carregamento com 

30% e 50% da carga nominal de resistência a tração, independentemente do número de 

ciclos sempre ocorreu perda de resistência. Assim sendo, parece ser interessante avaliar 

não só a taxa de carga como o número de ciclos que o material será exposto, de forma a 

proporcionar uma melhor compreensão sobre o comportamento do material em situações 

em que estes são submetidos a ciclos de carregamentos e descarregamentos. 

 

Tabela 4.16 - Comportamento da resistência à tração comparado à média dos ICs (Do 

autor). 

Perda e ganho de resistência à tração (%) 

 10% da carga 30% da carga 50% da carga 

10 ciclos -11% 1% 6% 

20 ciclos -1% 4% 7% 

30 ciclos -5% 4% 3% 

90 ciclos 4% 6% 15% 

*Valores negativos representam ganho de resistência em relação ao material intacto 
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CAPÍTULO 5 

 

 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Esse trabalho apresentou primeiramente o equipamento desenvolvido para medição de 

espessura de geossintéticos, o equipamento é capaz de executar o ensaio para avaliar a 

propriedade física de espessura em diversos geossintéticos. No entanto, nesta pesquisa o 

equipamento foi validado apenas a determinação da espessura de geotêxtil do tipo tecido.  

 

Os resultados alcançados para a espessura do geotêxtil em estudo foi satisfatório, trazendo 

uma confiabilidade maior para os resultados obtidos, quando o equipamento é comparado 

a outros do mercado nacional, visto que diminui o erro do fator humano na execução do 

ensaio, evitando choques na amostra que podem gerar uma deformação excessiva 

emitindo um falso resultado. 

 

O equipamento desenvolvido para determinação da espessura de distintos geossintéticos 

realiza a aplicação da carga de forma suave e paralela à base, com um transdutor de 

variação linear com acurácia de ±0,1% e um datalogger desenvolvido para essa aplicação, 

permitindo leituras em seu painel digital e exportação dos dados em formato “.txt”, 

dispensando assim a necessidade de anotação manual e excluindo por completo o erro de 

paralaxe (ocorrido em leituras analógicas pela relação da posição de leitura do operador 

com o instrumento). Sobretudo, o equipamento com sua alta massa e suas sapatas 

vibrastop, é capaz de absorver quaisquer vibrações próximas a ele e não as transmitir ao 

dispositivo de leitura.  

 

Ainda sobre o medidor de espessura para geossintéticos, é um equipamento inovador no 

mercado nacional, tendo que não se encontrou nenhum de fabricação nacional, sendo 

assim, existindo somente equipamentos importados e que ainda necessitam da ação do 

laboratorista e sua sensibilidade para aplicação da carga. 
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O trabalho proporcionou a adequação de uma máquina universal para ensaios servo 

controlada já existente no NUGEO, com o desenvolvimento de um software específico 

para execução de ensaios em geossintéticos, concatenado com o desenvolvimento de um 

dispositivo próprio para ensaios em geotêxteis, sendo esse uma garra hidráulica.  

 

A máquina de ensaios universal adaptada, já é um equipamento existe no mercado 

nacional, no entanto, não havia uma programação específica e sensibilidade própria para 

execução de ensaios de resistência à tração do tipo faixa estreita em geotêxteis, bem como 

um conjunto de garras adequado. O equipamento se mostrou muito eficaz com os 

resultados obtidos próximos aos fornecidos pelo fabricante, ou seja, com uma pequena 

variabilidade inerente ao próprio material. Além de tudo, o equipamento é de fácil 

manuseio, permitindo ao usuário para realizar calibração e ajustes, em função de suas 

demandas.  

 

O software desenvolvido para execução dos ensaios de tração do tipo faixa estreita em 

geotêxteis se mostrou eficiente, pois além de executar os padrões preconizados pelas 

normas regulamentadora, (nesse trabalho adotada a ASTM D5035 (2019)), não limita o 

equipamento somente execução de ensaios de resistência à tração, ou seja, permite ao 

usuário definir o tipo de ensaio (relacionados a tração ou compressão) e cadastramento 

de execução, podendo alterar diversas variáveis, tornando o ensaio personalizado e 

específico para o estudo aplicado, conforme comtemplado nos Capítulos 3 e 4.. 

 

Além do software a Garra Hidráulica desenvolvida na pesquisa, exclusivamente para 

execução de ensaios de resistência à tração do tipo faixa estreita em geotêxteis, 

proporciona uma mordedura do corpo de prova com uma pressão predeterminada capaz 

de travá-lo completamente ao dispositivo e evitar o escorregamento durante a execução 

do ensaio, por meio de seu revestimento em borracha, além de evitar danos no corpo de 

prova ensaiado nas extremidades do mordente. Devido a pressão específica aplicada para 

o travamento da amostra evitando o escorregamento foi possível reduzir de forma 

significante o tamanho da amostra a ser extraída, possibilitando um maior aproveitamento 

do material de estudo (gerando mais corpos de provas de uma mesma amostra).   

 

Ainda neste trabalho de pesquisa, para avaliar a capacidade do equipamento para outras 

aplicações personalizadas, fez-se a submissão do geotêxtil em estudo a ciclos de 
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carregamentos dinâmicos (fadiga), ou seja, o material foi levado à situação de 

carregamento e descarregamento em diferentes estágios, sendo eles número de repetições 

(carga e descarga) e percentual de carga aplicada, considerando a resistência média à 

tração do material intacto, que teve o valor estimado por meio dos ensaios de 

caracterização do material. 

 

Em função da análise estatística dos resultados obtidos no geotêxtil submetido a ciclos de 

cargas dinâmicas, foi possível avaliar o acúmulo de danos no material em estudo. Foi 

observado que geotêxteis podem ter sua resistência à tração alterada, de acordo com o 

percentual de carga a que é submetido, bem como o nível ou quantidade de ciclos de 

carregamento e descarregamento, que lhe é imposto, como ocorre durante o deságue em 

sistema de confinamento de resíduos. Esse comportamento foi simulado por meio dos 

ensaios realizados nesse estudo, e pode mostrar a influência na modificação das 

propriedades mecânicas do material. 

 

O geotêxtil tecido submetido a 10% da carga intacta apresenta um aumento na sua 

resistência mecânica nas condições de 10, 20 e 30 ciclos, isso pode ser avaliado como um 

encruamento do material onde há um enrijecimento das fibras aumentando sua resistência 

mecânica a tração, exceto em 90 ciclos onde apresenta uma queda significativa de 

resistência. Com 90 ciclos, foi verificado que ao se aumentar o número de ciclos no 

material sua resistência mecânica a tração reduz, podendo assim ponderar que o número 

de vezes que o material sofre a carga e descarga influencia diretamente na sua resistência 

final.  

 

Observam-se também pelos dados dos ensaios que o percentual de carga aplicada 

influencia diretamente na perda de resistência do material, onde vemos que a 30% e 50% 

da capacidade de carga de resistência à tração do material intacto, independente do 

número de ciclos, houve uma queda da capacidade que o material tem para resistir à 

tração, após os ciclos.  

 

O percentual baixo de carga (10% da carga) proporcionou de inicio (até 30 ciclos de carga 

e descarga) um ganho de resistência, provavelmente por encruamento da matriz 

polimérica. Porém, para os percentuais de cargas maiores o material sofreu perda de 

resistência, que deve ser avaliada para que sua vida de  projeto não seja  comprometida.  
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O estudo, por meio de aplicação da ferramenta estatística, com nível de confiança de 95%, 

demostrou que o material estudado, ao aumentar o nível de carga e de ciclos perdeu 

resistência mecânica. Permitindo ressaltar a importância sobre o estudo comportamento 

dos geossintéticos e sua durabilidade diante de fatores que estarão submetidos antes, 

durante e pós-aplicação em obras. Assim, tornando o uso dos geossintéticos mais seguros 

e certificando a confiabilidade dos projetos, tanto quanto de seus fatores de segurança. 

 

Assim sendo, analisando os resultados obtidos, pode-se considerar promissor, tanto a 

eficácia, como a versatilidade dos equipamentos e aparatos desenvolvidos durante a 

pesquisa.   

 

Uma sugestão de trabalho futuro é um estudo mais aprofundado levando em consideração 

diferentes amostras de geotêxtil, além de uma variação maior na combinação dos ciclos 

e cargas aplicadas.  

 

Outro estudo que se sugere avaliando os resultados obtidos nesse trabalho é a avaliação 

das propriedades hidráulicas dos geotêxteis submetidos a ciclos de carga dinâmica, assim 

podendo avaliar sua permeabilidade, permissibilidade e porosidade ao longo de diferentes 

ciclos e diferentes percentuais de cargas. Esse estudo seria relevante, principalmente 

considerando a função filtração desempenhada pelos geotêxteis.  

 

Também pode-se pensar em um estudo que simule os ciclos de enchimento de sistemas 

de confinamento de resíduos (SCR) para o desaguamento, considerando um ciclo de 

carregamento até um percentual determinado da carga de projeto, realizando a 

manutenção dessa carga (estabilização) durante um intervalo de tempo pré-determinado 

com o posterior descarregamento. Os testes podem ser realizados com o material intacto 

e com o material real, ou seja, já retirado de SCR exumados após uso. 
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