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RESUMO 

 

Milagres, B. V. (2016). Degradação de geotêxteis frente a elementos climáticos em 

ensaios de campo e laboratório: realidade climática local . Dissertação de Mestrado, p.140. 

Programa de Pós-Graduação em Geotecnia. Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro 

Preto-MG.  

 

A maior limitação ao emprego de geossintéticos é a questão da durabilidade, pois eles 

podem requerer tempos de vida de serviço variando de meses a centenas de anos. Assim, 

é importante avaliar o desempenho destes materiais aos vários agentes de degradação, 

utilizando previsões acerca do comportamento dos mesmos, baseadas na avaliação de 

mudanças de determinadas propriedades quando o material é submetido a exposições 

reais e/ou simuladas em laboratório. Este trabalho propõe a avaliação do envelhecimento 

causado por elementos climáticos em geotêxteis tecidos, com distintos níveis de aditivos 

anti radiação UV, submetendo-os a diferentes níveis de radiação UV, em campo e em 

simulações de laboratório. A norma EN 12224 (2000) embasa a degradação de 

geossintéticos por ensaios acelerados, porém utiliza valores de radiação UV da realidade 

climática europeia, que muitas vezes não é condizente com a realidade climática brasileira. 

Assim, a faixa de radiação UV utilizada nos ensaios foi adaptada para compreender todas 

as médias de radiações UV encontradas nas regiões do Brasil. Quando expostos a ensaios 

de campo, os geossintéticos estão vulneráveis a mais elementos degradadores, tornando 

a exposição ao ambiente mais complexa e real. Este trabalho analisou a influência de 

elementos degradadores na resistência dos geotêxteis, comparando valores de ensaios de 

tração pré e pós ensaios de degradação, ponderando-os com ferramentas estatísticas. 

Constatou-se que os geotêxteis pesquisados sofreram degradação tanto em ensaios de 

campo quanto de simulação em laboratório, com perdas de resistência variando de 1,40% 

até 19%, dependendo do ensaio e do geotêxtil. Em todos os ensaios o geotêxtil com nível 

de aditivo maior degradou-se menos e a degradação em ensaios de campo foi maior do 

que em ensaios de laboratório, alcançando valores de perda até cinco vezes maiores.  

 

PALAVRAS CHAVE: Geotêxteis, Degradação, Durabilidade, Elementos de 

degradação, Radiação UV. 
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ABSTRACT 
 

Milagres, B. V. (2016). Degradation of geotextiles against climatic elements in field and 

laboratory tests: local climatic reality. M.Sc. Dissertation, p.140. Graduate Program in 

Geotechnics. Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto - MG.  

 

The biggest limitation to the use of geosynthetics is the issue of durability, because they 

may require service life times ranging from months to hundreds years. So, it is important 

to evaluete the performance of these materials to various damaging agents, using 

predictions about the behavior of the same, based on evaluation of changes of certain 

properties when the material is subjected to exposure real and/or simulated in the 

laboratory. This research proposes the aging assessment caused by climatic elements in 

woven geotextile with different levels of anti UV additives, subjecting them to different 

levels of UV radiation, in the field and in laboratory simulations. The standard EN 12224 

(2000) underlies the geosynthetics degradation resulting from accelerated tests, but uses 

UV radiation values of European climate reality, which is often not appropriate for the 

Brazilian climate reality. So, the UV range used in the tests, has been adapted to comprise 

all averages of UV radiation found in the regions of Brazil. When exposed to field trials, 

geosynthetics are more vulnerable to degrading elements, making exposure to 

environment more complex and realistic. This study analyzed the influence of degraders 

elements in the resistance of materials, comparing values of tensile tests pre and after 

degradation testing, weighing them with statistical tools. Geotextiles researched suffered 

degradation both in field trials and in laboratory simulation with resistance losses ranging 

from 1.40% to 19% depending on the test and the geotextile. In all tests the geotextile 

with higher additive level deteriorated least and degradation in field trials was higher than 

that in laboratory tests, achieving loss values up to five times higher. 

 

KEYWORDS: Geotextiles, degradation, durability, degradation elements, UV radiation. 
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CAPÍTULO 1 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Geossintéticos são produtos nos quais ao menos um de seus componentes é produzido a 

partir de um polímero sintético ou natural e são utilizados para desempenhar funções de 

reforço, filtração, drenagem, proteção, separação, barreira de fluxo e controle de erosão 

superficial, em aplicações das engenharias geotécnica e civil (NBR ISO 10318; 2013). 

Podem ser originados de vários tipos de polímeros, cada qual com diferentes 

características que influenciam no desempenho do produto. Porém, os geossintéticos não 

são feitos 100% de polímeros, uma vez que a matriz polimérica base é misturada ou 

formulada com aditivos, que possuem diferentes funções, como antioxidantes, protetores 

contra radiação ultravioleta, estabilizantes térmicos, dentre outros (Greenwood et al., 

2012). 

 

Tanto o uso quanto a variedade das aplicações dos geossintéticos vêm aumentando 

continuamente. Esse crescimento é baseado em diversas razões, como, por exemplo, o 

fato dos geossintéticos serem materiais de fácil e rápida instalação, são soluções de 

dimensionamento relativamente descomplicadas, permitem reforçar solos considerados 

inadequados para diversos fins, além de apresentarem um bom custo-benefício. De um 

modo geral, os geossintéticos são materiais mais versáteis e mais baratos quando 

comparados a métodos e materiais tradicionais utilizados para um mesmo fim (Lopes e 

Lopes, 2010). 

 

A maior limitação ao emprego de geossintéticos ainda é a questão da durabilidade. A 

garantia de durabilidade é um requisito fundamental para a aplicação desses materiais nas 

mais diversas finalidades (Carneiro, 2009). A durabilidade de um geossintético é a 

capacidade do mesmo de manter suas propriedades funcionais que atendam as 

propriedades requeridas no projeto, durante o tempo de vida de serviço para o qual foi 

projetado (ASTM D 5819,2005; ISO TS 13434, 2008). A utilização dos geossintéticos 

pode requerer tempos de vida de serviço variando de meses até centenas de anos, e, dessa 
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forma, os fabricantes devem garantir que, durante esse período, esses materiais irão 

desempenhar as funções pretendidas em cada projeto. Assim, é importante avaliar o 

desempenho destes materiais aos vários agentes de degradação. Apesar dos estudos 

existentes sobre a durabilidade dos geossintéticos estarem aumentando nos últimos anos, 

esses são, ainda hoje, relativamente escassos (Carneiro, 2009). 

 

Os geossintéticos são produtos de uso relativamente recentes pois as primeiras aplicações 

iniciaram-se na década de 50. Devido a esse fato, a maior parte dessas utilizações ainda 

não atingiram o tempo de vida útil de projeto. Assim sendo, a previsão do comportamento 

de longo prazo, a partir de experiências em campo, ainda é relativamente difícil (ISO TS 

13434, 2008). Logo, faz-se necessário o uso de previsões acerca do comportamento 

desses materiais, que devem ser baseadas na avaliação de mudanças de determinadas 

propriedades quando o material é submetido a exposições reais e/ou simuladas em 

laboratório. 

 

Os geossintéticos são utilizados expostos ou recobertos, podendo estar em contato com 

diferentes agentes que podem culminar em seu envelhecimento prematuro. Para materiais 

poliméricos recobertos, os principais fatores que afetam a durabilidade são: tamanho das 

partículas do solo e sua angularidade (que aumentam os danos mecânicos), acidez e 

alcalinidade do solo (que dependem da formação geológica) e dos fluidos, características 

da superfície de contato, temperatura, presença de íons metálicos, oxigênio, umidade, 

conteúdo orgânico (por exemplo, fenóis e ácidos orgânicos), microrganismos e ataque 

químico por fluidos contaminados. Para aplicações expostas, há que se acrescentar a 

radiação ultravioleta (UV), ciclos de calor, chuva e ozônio (ISO TS 13434, 2008; Shukla 

e Yin, 2006).  

 

É um consenso na literatura que certos comprimentos de onda, dentro do espectro da 

radiação solar (particularmente a radiação ultravioleta), são nocivos aos materiais 

poliméricos (Suits e Hsuan, 2003). Assim, o emprego dos geossintéticos, em funções 

onde há a possibilidade de exposição ao componente UV da luz solar, deve considerar a 

probabilidade de ocorrência de degradação, pois a radiação estimula a foto-oxidação, 

promovendo a quebra das cadeias moleculares. Uma vez que este processo se inicia, as 
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cadeias moleculares se degradam, resultando numa redução substancial da resistência 

mecânica (Guimarães, 2012; Guimarães et al., 2015).  

 

Nos últimos anos, a comunidade internacional tem desenvolvido distintas normas de 

ensaios para avaliar as propriedades dos geossintéticos, focando na análise das 

degradações dos mesmos. As normas européias, bem como a norma ISO TS 13434 (2008), 

que fornece diretrizes para avaliação da durabilidade dos geossintéticos, contextualizam 

a importância e problemática da durabilidade dos mesmos, além de citar quais são os 

parâmetros que regem a sua durabilidade. 

 

Considerando a importância da durabilidade na estimativa da vida de serviço de um 

geossintético, bem como as dificuldades, atualmente, encontradas para realizar esta 

previsão, o presente trabalho propõe a avaliação do envelhecimento causado por 

elementos climáticos em um tipo específico desses materiais, no caso, geotêxteis tecidos 

de matriz de polipropileno, com dois distintos níveis de aditivos protetores contra a 

radiação UV, submetendo-os a diferentes níveis de radiação UV em campo e em 

simulações de laboratório (câmara de envelhecimento acelerado). 

 

A norma EN 12224 (2000), que trata da determinação da resistência de geotêxteis e 

produtos correlatos a intemperes, embasa a avaliação da degradação dos mesmos por 

ensaios acelerados. Porém, essa norma utiliza valores de radiação UV baseados na 

realidade climática europeia, que muitas vezes pode não ser condizente com a realidade 

climática brasileira.  Assim, a faixa de radiação UV utilizada nos ensaios foi adaptada de 

tal forma que compreenda desde os níveis mais baixos aos mais altos das médias de 

radiações encontradas ao longo do território brasileiro. Os dados de radiação global 

adotadas para o Brasil e utilizados nesse trabalho são descritos nos estudos de Colle e 

Pereira (1998), além dos de Tiba, (2000). 

 

Quando expostos a condições naturais, os geossintéticos estão vulneráveis à radiação 

solar, oscilações de temperaturas, umedecimento e secagem, presença de oxigênio, 

poluentes, entre outros elementos. Sendo assim, flutuações naturais desses agentes, bem 

como a interação entre eles, tornam a exposição ao ambiente complexa e induzem 

alterações na cadeia polimérica (Koerner et al., 1998). 
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Assim, este trabalho pretende contribuir para um maior conhecimento acerca do efeito de 

elementos climáticos degradadores na durabilidade dos geotêxteis, analisando a 

influência causada por esses elementos na resistência dos materiais, dentro da realidade 

climática brasileira. Usando como metodologia a comparação e análise de resultados 

obtidos em ensaios de campo e de laboratório, ponderando-os por meio de ferramenta 

estatística. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Em 2004, o Geosynthetic Materials Association (GMA) introduziu o GMA Techline, um 

serviço com o objetivo de fornecer respostas rápidas, livres e diretas a perguntas técnicas 

sobre geossintéticos. De um total de 500 perguntas realizadas durante 4 anos, 

aproximadamente 20% foram sobre o tempo de vida do material (como, por exemplo, 

perguntas sobre durabilidade, resistência química e previsões de tempo de vida para 

materiais cobertos ou expostos) e cerca de 19% sobre resistência do material (como 

resistência a tração, compressão, cisalhamento e emendas) (Koerner e Aho, 2008).  

 

Essas categorias de perguntas só perderam para a categoria de Informações Gerais, 

conforme pode ser observado na Figura 1.1, o que demonstra que preocupações com 

questões, como tempo de vida e resistência dos geossintéticos são relevantes e interferem 

na decisão dos projetistas e usuários quanto escolher ou não utilizar esses materiais. 

 

 
Figura 1.1: Temas de perguntas realizadas ao GMA Techline sobre geossintéticos (adaptado de 

Koerner e Aho, 2008). 
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Em relação à durabilidade de geossintéticos, é de suma importância conhecer as variáveis 

que influenciam sua degradação ao longo da vida de serviço. Sabe-se que a exposição dos 

mesmos, ao longo do tempo, a agentes externos, como por exemplo, a radiação UV, 

influencia no processo de degradação desses materiais (Suits e Hsuan, 2003). Assim, 

torna-se necessário compreender de que forma esses agentes afetam a estrutura do 

material estudado em cada realidade climática e como isso reflete nas propriedades mais 

relevantes do material em estudo.  

 

1.3  OBJETIVOS E METAS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal a avaliação da durabilidade de geotêxteis 

tecidos de polipropileno, mediante compreensão de seu comportamento frente a ensaios 

de campo e de simulação em laboratório, nos quais os materiais são expostos a agentes 

degradadores. Pretende-se, também, avaliar a influência do emprego de dois distintos 

níveis de aditivos anti UV na durabilidade desses materiais. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Como pontos específicos desta pesquisa destacam-se:  

  Caracterização dos geotêxteis empregados (massa por unidade de área e 

espessura); 

  Ensaios de resistência à tração nominal (faixa estreita); 

  Ensaios de degradação em campo (pórticos de tela aberta); 

  Ensaios de degradação em equipamento para ensaios de intemperismo acelerado 

(câmera de envelhecimento acelerado); 

  Ponderação da degradação dos geotêxteis por ensaios de tração residual; 

  Comparar resultados obtidos em ensaios de campo e em ensaios de laboratório; 
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  Empregar ferramentas estatísticas visando a compreensão da relação estresse-

resposta em conjunto com a variabilidade inerente dos dados de amostras 

padronizadas. 

 

1.3.3  Metas 

Pretende-se, neste trabalho, atingir resultados que permitam contribuir para uma melhor 

compreensão sobre os mecanismos de degradação de produtos geotêxteis tecidos de 

polipropileno, agregando informações que auxiliem a uma maior confiabilidade dos 

cálculos e da segurança dos projetos, contribuindo, também, para o estado da arte em 

relação à durabilidade dos geossintéticos, uma vez que este assunto é uma preocupação 

reportada constantemente por projetistas e pesquisadores. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O presente trabalho está dividido em 5 (cinco) capítulos, além de um tópico de referências 

bibliográficas e 3 Anexos, conforme descritos a seguir: 

- Capítulo 1 - Introdução: Conforme já observado anteriormente, o capítulo 1 trata da 

introdução ao tema do trabalho, explica brevemente o que será realizado ao longo da 

pesquisa e demonstra a importância de estudos sobre durabilidade de geossintéticos, além 

de apresentar a justificativa, os objetivos e as metas do trabalho. 

- Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica: Neste capítulo, é realizada uma pesquisa em 

bibliografias já existentes a respeito dos temas relacionados ao objetivo do trabalho. 

Começando pelos geossintéticos, apresentam-se definições, história, materiais 

constituintes (incluindo um estudo sobre polímeros e aditivos), classificação, funções, 

aplicações, propriedades, um estudo a respeito da durabilidade (trazendo agentes e 

mecanismos de degradação) e fatores de redução. Depois, por se tratar do material 

estudado neste trabalho, os geotêxteis são estudados com maior nível de detalhes. 

Prossegue-se com um estudo sobre os níveis de radiação UV no território brasileiro. Por 
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fim, este capítulo traz a normalização, os ensaios de laboratório comumente realizados e 

o embasamento estatístico para avaliação de degradação de geotêxteis. 

- Capítulo 3 - Materiais e Métodos: Este capítulo apresenta a descrição dos materiais 

estudados, bem como a metodologia utilizada na preparação das amostras e corpos de 

prova e caracterização dos mesmos. Trata, ainda, da metodologia adotada para execução 

dos ensaios de campo e ensaios laboratoriais, além de métodos para avaliar a degradação 

sofrida pelos geotêxteis. 

- Capítulo 4 - Resultados: Este capítulo apresenta e discute os resultados obtidos nos 

ensaios realizados nos geotêxteis durante essa pesquisa. 

- Capítulo 5 - Conclusões e sugestões: Este capítulo contêm as conclusões e comentários 

finais acerca do trabalho realizado e sugestões para pesquisas futuras sobre o tema. 

- Referências Bibliográficas: Encontra-se neste item a listagem das bibliografias 

consultadas para realização desse trabalho. 

- Anexo A – Este item contém a apresentação das Tabelas de resultados, na íntegra, da 

caracterização dos geotêxteis. 

- Anexo B – Este item contém a apresentação das Tabelas de resultados, na íntegra, da 

degradação por exposição em campo. 

- Anexo C – Este item contém a apresentação das Tabelas de resultados, na íntegra, da 

degradação por exposição em câmara de envelhecimento. 
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CAPÍTULO 2 
 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 GEOSSINTÉTICOS 

2.1.1 Introdução 

 

O uso de geossintéticos em obras da construção civil tem crescido ao longo das últimas 

décadas. Esse fato pode ser atribuído, dentre outros fatores, às vantagens técnicas (rapidez 

e simplicidade de aplicação, grande gama de produtos para os mais variados fins), 

econômicas (baixo custo) e ambientais (baixo impacto ambiental) que esses materiais 

oferecem. Dessa forma, os geossintéticos tornaram-se uma excelente alternativa de 

material de construção civil quando comparados aos materiais de construção tradicionais 

(Carneiro, 2009). 

 

Os geossintéticos apresentam capacidade de substituir, parcial ou totalmente, recursos 

naturais em obras civis e geotécnicas. Além disso, o fato de serem materiais não 

corrosivos, flexíveis, leves, fáceis de serem transportados, armazenados e instalados e 

apresentarem boa durabilidade e aparência estética contribui para seu rápido crescimento 

quanto a diversas utilizações (Shukla e Yin, 2006). 

 

Neste capítulo, são descritos aspectos gerais sobre geossintéticos, com ênfase nos 

geotêxteis, alvo de estudo desse trabalho.  

 

2.1.2 Definições 

 

A Sociedade Internacional de Geossintéticos (IGS) define um geossintético como sendo 

um material polimérico, natural ou sintético, usado em contato com materiais naturais, 

como solo ou rocha, ou qualquer outro material geotécnico utilizado em aplicações de 

engenharia civil (Lopes e Lopes, 2010). São materiais constituídos em maior escala por 

polímeros e em menor por aditivos (Carneiro, 2009).  
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O termo polímero foi criado pelo sueco Jons Jakob Berzelius, que o definiu como a 

resultante do encadeamento dos átomos de carbono, formando uma cadeia carbônica 

associada ou não a grupos funcionais, estruturados a partir de pequenas unidades de 

repetição, denominadas monômeros, e de pequenas unidades que finalizam a cadeia 

polimérica, que são os grupos de ponta (Hage, 1998).  

 

Aditivo é definido como uma substância adicionada para melhorar o rendimento de uma 

propriedade. Existem aditivos para diversas finalidades, dependendo de qual uso será 

feito. Em praticamente todos os tipos de materiais poliméricos, empregam-se aditivos 

para melhorar ou para alterar as propriedades finais do material (Rabello, 2000). 

 

2.1.3 Breve história 

 

É provável que as primeiras aplicações de materiais, com finalidade de melhorar as 

características dos solos, tenham ocorrido há milhares de anos, ainda na pré-história. 

Segundo registros, sabe-se que, há cerca de 4000 anos atrás, os Babilônios já utilizavam 

fibras e telas para reforçar os solos durante a construção de templos; chineses também 

estabilizavam e melhoravam solos com madeira, bambu e raízes para construção de seus 

templos; os Egípcios e os Romanos também utilizaram diversos materiais para fins 

idênticos. Já na Idade Média, os materiais utilizado para tais fins foram as peles de 

animais (Lopes, 1998). 

 

Segundo Beckham e Mills (1935), o reforço de pavimentos de estradas, nos Estados 

Unidos, em 1926, foi a primeira referência da aplicação de tecidos na construção civil. 

No entanto, os geossintéticos só começaram a ser usados de forma sistemática no meio 

do século XX, a produção desses surgiu após o aparecimento dos polímeros sintéticos, na 

década de 40. Os primeiros geossintéticos eram geotêxteis tecidos, já os geotêxteis não 

tecidos surgiram na década de 60 (Lopes e Lopes, 2010). 

 

No entanto, o aumento da utilização de geossintéticos na construção deu-se com o 

surgimento dos geotêxteis não tecidos agulhados, na década de 70. Esses materiais 

apresentavam vantagens como baixo custo, alta aplicabilidade em obras e conjunto de 

funções exercíveis, responsáveis pelo sucesso alcançado pelo mesmo. Na década de 80, 
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a indústria de produção de geossintéticos desenvolveu-se e ocorreu o surgimento de uma 

grande quantidade de produtos com estruturas distintas, como por exemplo, geogrelhas, 

geomembranas, georredes e geocompostos (Lopes e Lopes, 2010). 

 

A primeira Conferência Internacional de Geossintéticos aconteceu em 1977, na qual 

foram apresentados os termos geotêxteis e geomembranas. Já a Sociedade Internacional 

de Geotêxteis foi fundada em Paris, em 1983. Nesse mesmo ano, o termo “geossintético” 

foi introduzido para designar, indiferentemente, todos os novos produtos com aplicações 

em obras de caráter geotécnico. Porém, esse termo não foi aceito imediatamente, pois, 

devido ao fato de alguns produtos não terem origem sintética, o termo foi considerado 

inadequado. Assim, o termo “geossintético” foi substituído por “geotêxteis, 

geomembranas e produtos afins”. Somente em 1994, o nome da Sociedade Internacional 

de Geotêxteis passou a ser Sociedade Internacional de Geossintéticos, e, a partir de então, 

o termo “geossintético” é utilizado internacionalmente para designar materiais fabricados 

com produtos sintéticos ou naturais (Lopes e Lopes, 2010). 

 

A utilização de geossintéticos, no Brasil, iniciou-se na década de 70, principalmente em 

sistemas de drenagem. A primeira obra de solo reforçado por gotêxteis foi realizada em 

1984, no km 35 da rodovia SP-123 que liga Taubaté a Campos do Jordão. Esta obra foi 

implantada para recuperar um aterro rodoviário de cerca de 30 m de altura, construído 

para a travessia de um talvegue que havia sofrido uma ruptura e cuja cicatriz continuava 

sofrendo evolução através de processos erosivos, colocando em risco a continuidade da 

rodovia. Este tipo de obra se viabilizou, tanto tecnicamente quanto economicamente, após 

um estudo de alternativas, eliminando soluções convencionais que se inviabilizaram 

devido à elevada inclinação do talude resultante e também à não competitividade 

econômica destas alternativas (Carvalho et al., 1986).  

 

A comunidade científica internacional acompanhou com interesse a expansão dos 

geossintéticos, o que contribuiu, ainda mais, para o aumento da utilização dos mesmos. 

Em 1997, em Paris, aconteceu a primeira Conferência Internacional de Geossintéticos. A 

partir de 1982, essas conferências passaram a acontecer, periodicamente, de 4 em 4 anos. 

Além das conferências internacionais de geossintéticos promovidas pela IGS, existem 

também várias conferências, e encontros regionais e nacionais sobre o tema. Atualmente, 



 
 

11 

algumas conferências promovidas por outras sociedades internacionais, tais como a 

Sociedade Internacional de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica (ISSMGE), 

também incluem sessões sobre geossintéticos (Lopes e Lopes, 2010). 

 

2.1.4 Materiais constituintes 

 

Para a fabricação de geossintéticos, utilizam-se dois grupos de matérias-primas, as 

naturais e as sintéticas. As naturais podem ter origem vegetal, animal ou mineral, já as 

sintéticas podem ser orgânicas ou inorgânicas. Os materiais mais utilizados para 

fabricação de geossintéticos são os sintéticos orgânicos, comumente conhecidos por 

plásticos. Esses materiais são compostos por uma base polimérica (Lopes e Lopes, 2010). 

 

De um modo geral, pode-se dizer que os geossintéticos são compostos por um polímero 

base mais aditivos. Os aditivos são adicionados ao polímero com as funções de pigmento, 

estabilizante, plastificante, retardador da combustão, dentre outras, melhorando, assim, 

as propriedades e/ou desempenho dos materiais (Carneiro, 2009). A seguir, apresenta-se 

uma descrição dos principais polímeros e tipos de aditivos químicos usados na fabricação 

de geossintéticos. 

 

2.1.4.1 Polímeros 

 

Os polímeros foram descobertos no início do século XX e foi um marco muito importante 

na história científica da humanidade. Ficou provado que alguns materiais produzidos pela 

química, que até então eram considerados como colóides, consistiam, na verdade, de 

moléculas gigantescas, resultado do encadeamento de milhares de unidades moleculares. 

Esses produtos foram denominados de polímeros pelo sueco Jöns Jacob Berzelius, em 

1933 (Hage, 1998). 

 

Logo, por definição, polímeros são compostos de origem natural ou sintética formados 

pela repetição de um grande número de unidades químicas. As substâncias que dão 

origem aos polímeros são chamadas de monômeros, e as pequenas unidades que se 

repetem ao longo da cadeia polimérica, e que caracterizam a composição química do 

polímero, são denominadas de meros (Akcelrud, 2007). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aditivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aditivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pigmento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Combust%C3%A3o
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O processo químico de formação dos polímeros consiste na união de vários meros e é 

denominado polimerização. De uma forma geral, a polimerização ocorre de duas formas 

principais: a primeira é a polimerização por adição, na qual a cadeia polimérica forma-se 

pela adição de monômeros. Estes polímeros possuem estruturas ligadas a átomos de 

carbono e hidrogênio. A segunda forma importante é a polimerização por condensação, 

na qual as moléculas são unidas com a eliminação simultânea de água, álcool ou outras 

substâncias simples. Tais polímeros possuem estruturas ligadas a átomos de nitrogênio e 

oxigênio (Agnelli, 2000). A Figura 2.1 ilustra os dois tipos de reações de polimerização 

citadas.  

 

 

Figura 2.1: Reações de polimerização por adição e condensação (Adaptado de Rocha, 1999). 

 

Diferentes reações de polimerização resultam em diferentes tipos de grupos químicos 

ligados à cadeia polimérica ou impurezas (resíduos de catalizadores, por exemplo), fato 

que influencia e afeta de forma direta a vida do polímero em termos de estabilidade (Paoli, 

2008). 

 

O número médio de repetições das unidades nas cadeias poliméricas define o 

comprimento médio das cadeias de um polímero. A isto é dado o nome de grau de 

polimerização n (Abramento, 1995). A Figura 2.2 apresenta as unidades de repetições 

(meros) dos polímeros mais utilizados na fabricação de geossintéticos. 
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Figura 2.2: Meros (ou unidades de repetição) dos principais polímeros empregados na 
fabricação dos geossintéticos (Abramento, 1995). 

 

Os termoplásticos são os materiais de base polimérica mais utilizados na fabricação dos 

geossintéticos. Esses materiais podem amolecer por aquecimento e endurecer por 

resfriamento. As propriedades principais dependem da estrutura, aditivos utilizados e 

processo de fabricação (Lopes e Lopes, 2010). 

 

Os polímeros dão origem a sólidos com uma fase cristalina e outra amorfa. A relação 

estequiométrica entre elas é chamada de grau de cristalinidade, que é expresso em 

porcentagem (Paoli, 2008). Dessa forma, de acordo com a composição, os materiais 

termoplásticos são divididos em dois grupos, amorfos ou cristalinos.  

 

O grau de cristalinidade influencia diretamente nas propriedades dos polímeros, como 

transparência à luz, propriedade de barreira a gases e propriedades mecânicas de tração e 

impacto, uma vez que as moléculas hermeticamente embaladas na região cristalina 

apresentam uma maior resistência à penetração de produtos químicos, permeabilidade de 

líquidos e difusão de gases (ISO TS 13434, 2008; Paoli, 2008).  

 

Portanto, o nível de cristalinidade dentro das fibras do geotêxtil tem um grande efeito 

sobre as propriedades relacionadas à sua durabilidade e é uma propriedade que deve ser 

considerada no estudo de degradação (Leech, 2010). Uma vez que os polímeros terão o 

seu comportamento, relacionado à degradação e estabilização, já determinadas durante 
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sua criação e primeira estrutura. Assim as reações de degradação se propagarão durante 

o uso do material, definindo sua a vida útil (Paoli, 2008). 

 

Basicamente, os principais geossintéticos são constituídos de polímeros. O que os difere 

entre si são as propriedades e comportamentos decorrentes da natureza, processo de 

fabricação, tipo e disposição estrutural das fibras. Apesar de existirem registros 

anteriores, o uso de polímeros na fabricação de geossintéticos deslanchou a partir de 1960 

(ABINT, 2004). 

 

Os polímeros base para geossintéticos, em geral, são poliésteres e, em particular, são os 

polietilenos teraftalatos (PET), polipropilenos (PP), polietilenos (PE), polietilenos de 

muito baixa densidade (PEMBD), polietilenos de média densidade (PEMD) e polietilenos 

de alta densidade (PEAD), polietilenos clorinados (CPE), polietilenos clorossulfunados 

(PECS), poliamidas (PA), policloreto de vinilo (PVC), dentre outros (Shukla, 2002). Os 

principais polímeros utilizados na fabricação dos geossintéticos estão relacionados na 

Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1: Polímeros mais utilizados na fabricação dos geossintéticos (Shukla e Yin, 

2006, adaptada). 

TIPOS DE POLÍMEROS ABREVIAÇÕES 

Polipropileno PP 

Poliéster (polietileno teraftalato) PET 

Polietileno  

        Polietileno de baixa densidade PEBD 

        Polietileno linear de baixa densidade PELBD 

        Polietileno de média densidade PEMD 

        Polietileno de alta de densidade PEAD 

        Polietileno clorado PEC 

        Polietileno clorossulfonado PECS 

Policloreto de vinila PVC 

Poliamida PA 

Poliestireno PS 

Observações: Os polímeros básicos consistem, principalmente, 

dos elementos: 

carbono, hidrogênio e, às vezes, nitrogênio e cloro; 

Os polímeros são produzidos a partir de carvão e petróleo. 

 

Estão relacionados, na Tabela 2.2, os principais geossintéticos fabricados a partir dos 

polímeros mais utilizados como matéria-prima para esses fins. 
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Tabela 2.2: Geossintéticos comumente fabricados com cada tipo de matéria prima (Adaptado 

de ABINT, 2004). 

MATÉRIA-PRIMA SIGLA GEOSSINTÉTICOS 

Poliamida (náilon) PA 

Geotêxtil, Geotira, Geobarra, Geocomposto, 

Geocomposto para drenagem, Geocomposto argiloso 
para barreira impermeabilizante 

Policloreto de Vinila PVC Geomembrana, Geogrelha, Geotubo 

Poliéster PET 

Geotêxtil, Geogrelha, Geocomposto argiloso para 

barreira impermeabilizante, Geocomposto para 

drenagem, Geobarra, 

Polietileno expandido EPS 
Geoexpandido, Geocomposto para drenagem, 

Geoespaçador 

Polietileno PE Geogrelha, Geocomposto, Geoespaçador 

Polietileno de alta 

densidade 
PEAD Geomembrana, Geocomposto, Geotubo 

Polipropileno PP 

Geotêxtil, Geogrelha, Geocomposto argiloso para 

barreira impermeabilizante, Geocomposto para 
drenagem, Geocomposto para reforço, Geotubo, 

Geomembrana 

 

Segue, uma breve descrição das características dos principais polímeros utilizados como 

matéria prima na fabricação de geossintéticos: 

 

 Polipropileno, PP – é o polímero mais leve utilizado na fabricação de 

geossintéticos. É da classe dos polímeros termoplásticos semicristalinos. São 

adicionados aditivos como estabilizantes térmicos e negro de fumo (carbon black) 

para reduzir a degradação causada pela radiação ultravioleta. Dessa forma, eles 

tornam-se mais duráveis e resistentes. Normalmente, adicionam-se, ainda, 

antioxidantes ao polipropileno (Vertematti, 2004). Outra característica relevante 

desse polímero é que o polipropileno é altamente resistente, tanto aos meios 

ácidos quanto aos básicos (pH variando de 2 a 13). Dessa forma, pode-se empregá-

lo em ambientes agressivos, como aterros sanitários, barragens de rejeitos, dentre 

outros (Castro, 1999).  

 

 Polietileno, PE – produto resultante da polimerização de monômeros de etileno. 

Suas propriedades mecânicas estão fortemente relacionadas com o comprimento 

das cadeias moleculares, que podem atingir centenas de milhares de pesos 

moleculares. O polipropileno e o polietileno possuem muitas similaridades 

químicas e compõem o grupo das poliolefinas. O polietileno é um termoplástico 
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bastante cristalino, tendo em vista o elevado empacotamento das cadeias 

poliméricas. Isso dá a ele alta resistência química, pela dificuldade de ser 

permeado por gases, líquidos e vapores (ABINT, 2004). 

 

 Poliéster, PET – produto resultante da polimerização de etilenoglicol e 

dimetiltereftalato ou ácido tereftálico. Contém oxigênio em sua estrutura 

molecular, o que o difere da maioria dos polímeros utilizados na fabricação de 

geossintéticos. Possuem cadeias moleculares mais pesadas, fato que os fazem ser 

muito utilizados na fabricação de geossintéticos com necessidade de alta 

resistência à tração (ABINT, 2004). Os poliésteres possuem elevado módulo de 

elasticidade, são pouco deformáveis e apresentam comportamento adequado 

quanto à fluência. Sob condições de acidez ou de elevada alcalinidade, os trechos 

da cadeia em éster podem sofrer hidrólise. Normalmente, contêm aditivos para 

minimizar degradações térmicas e por ultravioleta (Castro, 1999).  

 

 Poliamida, PA – é um polímero termoplástico composto por monômeros de 

amida, também conhecido como náilon. A umidade pode reduzir sua rigidez e 

estabilidade. São adicionados compostos metálicos e negro de fumo para garantir 

melhores propriedades de engenharia e reduzir a degradação por ultravioleta 

(ABINT, 2004).  

 

 Cloreto de polivinila, PVC – formado pela polimerização de vinil clorado e 

aditivos. O PVC apresenta elevada resistência a químicos inorgânicos, mas é 

susceptível ao ataque de solventes e óleos orgânicos (ABINT, 2004). 

 

O tipo de polímero utilizado na fabricação de geossintéticos não é o único fator que 

influencia no comportamento dos mesmos. Vários outros fatores, como estrutura, 

espessura, processo de fabricação e efeito de confinamento exercido pelo solo também 

são influenciadores (Lopes e Lopes, 2010). A Tabela 2.3 compara as propriedades dos 

principais polímeros bases para geossintéticos. 
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Tabela 2.3: Comparação entre polímeros mais utilizados na fabricação de geossintéticos 

(Adaptado de Shukla, 2002). 

PROPRIEDADES 
POLÍMEROS 

PP PE PET PA 

Resistência à tração Baixo Baixo Elevado Médio 

Rigidez Baixo Baixo Elevado Médio 

Extensão na ruptura Elevado Elevado Médio Médio 

Fluência Elevado Elevado Baixo Médio 

Peso volumétrico Baixo Baixo Elevado Médio 

Custo Baixo Baixo Elevado Médio 

Resistência a 

Radiação UV 
Estabilizado Elevado Elevado Elevado Médio 

Não estabilizado Médio Baixo Elevado Médio 

Bases Elevado Elevado Baixo Elevado 

Microrganismos Médio Elevado Médio Médio 

Combustíveis Baixo Baixo Médio Médio 

Detergentes Elevado Elevado Elevado Elevado 

 

2.1.4.2 Aditivos químicos 

 

Além do polímero base, os geossintéticos também possuem aditivos em sua composição. 

Esses materiais têm a função de introduzir melhorias nos processos de fabricação ou 

modificar aspectos do comportamento do polímero base (Callister Jr., 2002). 

 

A expectativa de uma vida longa dos polímeros deve-se, sobretudo, ao desenvolvimento 

de aditivos estabilizantes que impedem ou retardam a degradação, aumentando a vida do 

polímero em dezenas ou centenas de anos. Um aditivo é qualquer substância que é 

adicionada em uma pequena quantidade a um polímero para modificar suas propriedades 

para uma finalidade específica, tais como (Greenwood et al., 2012): 

 

- Controlar a polimerização: reguladores de crescimento em cadeia, aceleradores, 

compatibilizantes, promotores de reticulação; 

 

- Melhoria de processamento: promotores de fluxo, plastificantes, agentes de 

deslizamento, lubrificantes, agentes tixotrópicos, agentes de libertação; 
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- Melhorar a resistência à degradação durante o processamento e serviços: 

estabilizantes térmicos, estabilizantes de UV, desativadores de metais, limpadores 

de ácido; 

 

- Melhoria das propriedades mecânicas: agentes de nucleação, compatibilizantes, 

modificadores de impacto, agentes de reticulação, plastificantes, reforços 

fibrosos; 

 

- Melhoria do desempenho do produto: anti estática, agentes expansores, agentes 

de fricção, retardadores de chama, plastificantes, supressores de fumaça; 

 

- Melhoramento das propriedades de superfície: promotores de aderência, agentes 

anti embaciamento, agentes de anti bloqueio, agentes tensioativos, aditivos anti 

desgaste; 

 

- Melhoria das propriedades ópticas: agentes de nucleação, pigmentos e corantes, 

branqueadores; 

 

- Redução de custos: extensores, enchimentos particulados. 

 

Alguns aditivos, tais como plastificantes, aparecem em mais de uma finalidade e, 

portanto, afetam mais de uma propriedade. Não são todos os aditivos citados 

anteriormente que se aplicam a geossintéticos, mas a lista é para ilustrar a diversidade de 

opções de aditivos na indústria de polímeros. O teor de aditivo em um polímero utilizado 

para fabricação de geossintético é, geralmente, um segredo comercial, de tal forma que o 

usuário não sabe o que o produto contém além do tipo de polímero geral, cor e forma 

(Greenwood et al., 2012). 

 

Os aditivos utilizados nos geossintéticos fazem parte de uma grande variedade de 

compostos químicos que são utilizados para melhorar as propriedades, o processamento 

e o desempenho dos materiais poliméricos (Guimarães, 2012). Esses materiais 

desempenham um papel fundamental na estabilização dos polímeros base (Lopes e Lopes, 

2010). 
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Para serem considerados eficientes quanto ao desempenho das suas funções, os aditivos 

devem ser estáveis, precisam manter-se no produto (boa resistência à extração) e não 

podem prejudicar as propriedades dos polímeros (Guimarães, 2012). O estabilizante 

utilizado está diretamente relacionado ao tipo do polímero base, pois a escolha adequada 

do(s) mesmo(s) depende da compatibilidade entre os dois materiais (Lopes e Lopes, 

2010). A Tabela 2.4 mostra uma compilação generalizada das bases poliméricas e aditivos 

comumente usados para fabricação dos polímeros que geram os geossíntéticos.  

 

Tabela 2.4: Porcentagem em peso da composição dos polímeros comumente usados na 

fabricação de  geossintéticos (Greenwood et al., 2012). 

Tipo de  

Polímero 

Base 

Polimérica 

Vários 

Aditivos 

Negro de 

Fumo ou 

Pigmento 

Preenchedores Plastificante 

Polietileno 97 0,5-1 2-3 0 0 

Polipropileno 96 1-2 2-3 0 0 

PVC (não 

plastificado) 
80 2-3 5-10 10 0 

PVC  

(plastificado) 
35 2-3 5-10 25 30 

Poliéster 97 0,5-1 2-3 0 0 

Poliestireno 97 0,5-1 2-3 0 0 

Polietileno 

clorossulfonado 
45 5-7 20-25 20-25 0 

 

Os mecanismos de perda de aditivos estão diretamente relacionados à geometria da peça 

e espécie química que fica em contato com o polímero. A combinação ideal de aditivos 

para uma peça pouco espessa e para uma muito espessa será muito diferente, uma vez que 

a volatilização é muito maior em baixas espessuras, assim como será diferente se o fluido 

de contato for polar ou apolar. Dessa forma, a combinação de aditivos deve ser avaliada 

levando em consideração mecanismos de degradação do polímero que está sendo 

estabilizado, forma de processamento, dimensões da peça e condições de uso. 

 

A degradação dos geossínteticos é um problema que requer muita atenção. A 

incorporação de aditivos químicos a sua composição, desde que adicionados 

corretamente, melhoram a resistência dos mesmos. Eles têm a função de retardar a 

degradação dos geossintéticos durante o processo de fabricação, armazenamento e 
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exposição, além de melhorar algumas propriedades e facilitar o processamento dos 

materiais (Guimarães, 2012). 

 

A concentração de estabilizantes é uma questão muito importante a ser considerada para 

atingir o efeito esperado por um período de tempo. Geralmente, o aditivo transforma-se 

em outro composto químico depois de sofrer mudanças químicas decorrentes do processo 

de estabilização e ser consumido.  Na maioria das vezes, esse produto pode atuar como 

um pró-degradante. Em outros casos, uma alta concentração de estabilizante pode levar a 

formar produtos que também atuam como pró-degradantes. Existe uma concentração 

limiar, acima da qual, o efeito é constante ou antagônico, ou seja, o estabilizante passará 

a atuar como pró-degradante, como exemplificado na Figura 2.3. A concentração limiar 

depende do aditivo, mas sempre ocorrerá (Paoli, 2008). 

 

 

Figura 2.3: Representação esquemática da variação do efeito do estabilizante em função da sua 

concentração (Paoli, 2008). 

 

Existem distintos tipos de aditivos químicos que podem ser incorporados aos 

geossintéticos, de forma isolada ou combinada. Os principais tipos são: antioxidantes, 

estabilizantes UV e pigmentos (Dierickx e Van, 2004). A seguir, uma breve descrição dos 

principais tipos de aditivos químicos: 

 

- Antioxidantes: São compostos químicos que têm a função de inibir ou retardar o 

processo de oxidação dos polímeros, desde a fase de processamento quanto ao longo da 
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sua vida útil, passando, também, pelo armazenamento dos mesmos (Carneiro, 2009). 

Assim sendo, a deterioração da superfície dos geossintéticos e de suas propriedades 

físicas é evitada pelo uso dos antioxidantes (Lopes e Lopes, 2010). 

 

O precesso global de oxidação pode ser interrompido por dois tipos de antioxidantes, os 

primários, que são os interruptores das cadeias de oxidação, e os secundários, que são os 

preventivos. Os antioxidantes secundários e primários são normalmente combinados para 

obter efeitos de proteção simultâneos. Ocorrendo uma combinação adequada, a 

estabilização final é maior que a soma do efeito de cada antioxidante separado. A 

utilização em conjunto pode ocorrer quando um antioxidante regenerar o outro ou os dois 

antioxidantes atuarem por mecanismos diferentes (Carneiro, 2009). 

 

No mercado, existem várias combinações de estabilizantes primários e secundários. A 

proporção entre eles vai variar em função da formulação e para qual aplicação o material 

vai ser utilizado. Algumas dessas misturas são conhecidas no mercado como misturas 

sinérgicas e ocorrem quando o efeito dos dois estabilizantes combinados é maior que a 

adição dos dois efeitos em separado, causando um efeito sinérgico (Paoli, 2008).  

 

Um aditivo antioxidante seria considerado ideal  se fosse altamente solúvel no polímero, 

tivesse alto coeficiente de difusão, fosse quimicamente estável e totalmente resistente a 

perdas por evaporação, lixiviação ou solubilização na superfície do polímero. Porém, esse 

aditivo ideal não existe, uma vez que moléculas com alto coeficiente de difusão são mais 

facilmente perdidas por evaporação ou lixiviação (Paoli, 2008). 

 

- Estabilizantes UV: A maior parte dos polímeros não absorve luz na região espectral do 

visível, no entanto todos eles sofrem processos de degradação iniciados pela luz.  

Também conhecidos como agentes de absorção da radiação ultravioleta, os estabilizantes 

UV reduzem ou retardam a degradação causada pela luz ultravioleta (radiação UV). Esse 

processo ocorre por meio de diferentes mecanismos que interferem na química e física da 

degradação por presença de oxigênio, denominada foto-oxidação. Os tipos de 

estabilizantes UV mais comuns são os UV screeners, os UV absorbers, os Quenchers e 

as HALS (hindered amine light stabilisers - aminas estericamente bloqueadas) (Carneiro, 

2009; ISO TS 13434, 2008; Paoli, 2008). 
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- UV screeners: absorvem e/ou refletem a radiação UV. São pigmentos ou 

revestimentos reflectivos que, quando adicionados aos polímeros, fornecem 

opacidade ou transparência. Os UV screeners, quando combinados com outros 

aditivos químicos, como UV absorbers, antioxidantes ou HALS, fornecem 

melhor proteção contra a radiação UV. O negro de fumo, também conhecido como 

carbon black, e o dióxido de titânio são dois pigmentos bastante usados como UV 

screeners em materiais poliméricos (Carneiro, 2009). 

 

- Negro de Fumo: formado a partir da decomposição térmica ou 

combustão de hidrocarbonetos, é um dos aditivos mais utilizados na 

indústria dos plásticos. Trata-se de um pó finamente disperso que tem 

como características diâmetro aproximado de 10 a 100nm e área 

superficial entre 25 a 1500 m²/g. Essa ampla utilização ocorre por esse 

material apresentar elevado poder de pigmentação, baixo custo, alta 

eficiência e excelente desempenho (como colorante e/ou estabilizante 

UV). Existe uma variada gama de níveis de cores de negro de fumo, para 

atender aos requerimentos de todos os plásticos (Accorsi e Yu, 1998; 

Carneiro, 2009). 

 

O negro de fumo fornece cor e opacidade aos materiais, protege os 

polímeros da radiação UV, altera propriedades elétricas dos plásticos, 

dentre outras funções. Para garantir eficiência no desempenho, é 

necessário que o negro de fumo esteja uniformemente distribuído por todo 

o plástico (Carneiro, 2009). 

 

O desempenho do negro de fumo está diretamente relacionado às 

propriedades das partículas e dos agregados. O tamanho médio das 

partículas define a área de superfície do negro de fumo, que por sua vez 

influencia de forma direta na intensidade da cor negra, na condutividade e 

na capacidade de absorção de radiação UV (Accorsi e Yu, 1998). Nos 

geossintéticos, o tamanho médio das partículas está na faixa de 22-25 nm 

(Hsuan et al., 2008). A Figura 2.4 ilustra três tamanhos diferentes de 

partículas de negro de fumo. 
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Figura 2.4: Partículas de negro de fumo (http://thefluo.com/carbon-
black/). 

 

A quantidade de negro de fumo que deve ser adicionada para garantir a 

proteção contra a radiação UV depende das características do polímero, 

das características do negro de fumo e para qual finalidade o polímero será 

utilizado. Normalmente, a adição de 2 a 3% de negro de fumo sobre a 

porcentagem em massa é suficiente para garantir uma ótima proteção 

contra radiação UV (Miraftab et al., 2002). Tratando de geotêxteis, 

segundo Hsuan et al. (2008), geralmente, adicionam-se de 1 a 3% de negro 

de fumo para geotêxteis de polipropileno, e, para geotêxteis de poliéster, o 

percentual em massa é da ordem de 1 a 3%. 

 

Dessa forma, a efetividade da proteção fornecida pelo negro de fumo 

depende do tamanho das partículas primárias, da estrutura do agregado, da 

concentração e da dispersão do pigmento nos materiais plásticos, sendo 

que os negros de fumo que apresentam melhor capacidade de estabilização 

UV são os que possuem maior área de superfície, ou seja, partículas 

primárias menores (Suits e Hsuan, 2003). 

 

- UV absorbers: são aditivos foto-estáveis que possuem uma grande capacidade 

de absorver a radiação UV, liberando o excesso de energia sob a forma de calor. 

Quando a radiação UV é absorvida. Os elétrons da molécula são redistribuídos, 

após a liberação da energia em excesso, sob forma de calor, os elétrons se 

http://thefluo.com/carbon-black/
http://thefluo.com/carbon-black/
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rearranjam, dando origem a molécula inicial, capaz de absorver a radiação UV 

novamente, criando, dessa forma, um ciclo (Carneiro, 2009). 

 

- Agentes de quenching: são aditivos capazes de reagir com as moléculas ativadas 

dos polímeros. Dissipam a energia em excesso sob a forma de calor, fluorescência 

ou fosforescência, não causando danos às cadeias poliméricas. Os quenchers 

frequentemente são utilizados em combinação com os UV absorbers (Carneiro, 

2009). Esses aditivos funcionam por modo de ação passiva, uma vez que não 

sofrem reações químicas. Sendo assim, a estabilização é um processo fotofísico 

ao invés de fotoquímico (Paoli, 2008). 

 

- HALS: representam o maior avanço na área de estabilização de polímeros contra 

os efeitos da irradiação UV, funcionando como armadilhas de radicais, 

interrompendo o mecanismo de oxidação em cadeia. As HALS dominam o 

mercado de estabilizantes UV, podendo, também, ser utilizados como 

antioxidantes térmicos. Apresentam, de um modo geral, boa estabilidade a 

temperaturas elevadas, baixa volatilidade e resistência à extração. Praticamente, 

todas as HALS disponíveis no mercado de estabilizantes são moléculas de elevada 

massa molar, ou seja, apresentam baixo coeficiente de difusão na massa 

polimérica. As HALS podem tanto ser utilizadas separadamente ou em 

combinação com outros tipos de aditivos (Paoli, 2008; Carneiro, 2009). 

 

- Pigmentos: são sólidos finamente divididos que são incorporados aos polímeros por 

dispersão, quando os mesmos se encontram na fase líquida. São praticamente insolúveis 

e, após a solidificação do polímero, ficam fisicamente retidos na estrutura do material. Os 

pigmentos adicionam cor aos materiais poliméricos e podem ser orgânicos ou 

inorgânicos. Alguns pigmentos têm o poder de absorver a radiação UV, protegendo, dessa 

forma, os polímeros da degradação pela ocorrência de fenômenos foto-oxidativos. O 

negro de fumo é um exemplo clássico de um pigmento UV screener muito efetivo 

(Christie, 1998). 
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2.1.5 Classificação dos geossintéticos 

 

Segundo a NBR ISO 10318 (2013), os geossintéticos são nomeados e classificados em: 

geobarra, geocélula, geocomposto, geoespaçador, geoexpandido, geoforma, geogrelha 

(extrudada, soldada, tecida), geomanta, geomembrana (reforçada, texturizada), georrede, 

geotêxtil (tecido e não tecido), geotira e geotubo. 

 

Carneiro (2009) classifica os geossintéticos, de um modo geral, em: geotêxteis, 

geomembranas e produtos relacionados, levando em consideração as diferenças 

estruturais entre os materiais constituintes, conforme ilustrado na Figura 2.5. Nessa 

classificação, os "produtos relacionados" incluem as georredes, as geogrelhas, os 

geocompósitos (ou geocompostos) e todos os “geo-outros”. O termo “geo-outros” foi 

introduzido por Carneiro (2009), para agrupar todos os geossintéticos originados da 

inovação constante desse mercado e que não pertencem a nenhuma das categorias 

anteriores. 

 

 

Figura 2.5: Classificação dos geossintéticos (Carneiro, 2009). 

 

Segue uma breve descrição das principais características dos geossintéticos com maior 

volume de aplicação em obras (Carneiro, 2009; NBR ISO 10318, 2013): 

 

- Geotêxteis: São materiais poliméricos, têxteis, planos e permeáveis. De acordo com o 

processo de fabricação são divididos em geotêxteis tecidos, não tecidos e tricotados. As 

suas propriedades mecânicas e hidráulicas permitem o desempenho de várias funções em 

uma obra como proteção, reforço, separação, filtragem ou drenagem. 
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- Geomembranas: São materiais poliméricos, planos, de baixíssima permeabilidade, que 

podem ter superfície lisa ou rugosa. A principal função em uma obra é conter e/ou separar 

líquidos e gases, podendo ser usadas em muitas aplicações em obras de engenharia 

ambiental, geotécnica, hidráulica ou de transporte. 

 

- Geogrelhas: São materiais poliméricos, planos, formados por uma estrutura aberta de 

elementos cruzados entre si. São consideradas unidirecionais ou bidirecionais, 

dependendo se apresentam elevada resistência à tração em uma ou duas direções, 

respectivamente. As geogrelhas podem ser extrudadas, soldadas ou tecidas em função do 

processo de fabricação. São aplicadas em várias áreas, mas desempenham, 

predominantemente, funções de reforço. 

 

- Georredes: São materiais poliméricos, planos, com estrutura em forma de grelha, malha 

densa e regular. Exercem função predominante de drenagem.  

 

- Geocompostos: São formados pela associação de diferentes materiais, sendo, ao menos 

um deles, algum geossintético. Como podem ser formados a partir da combinação de 

inúmeros materiais, geralmente, são fabricados para desempenhar uma função específica, 

dentro de uma gama de aplicações. 

 

- Geomantas: Possuem estrutura tridimensional (a espessura é relativamente grande). A 

sua principal aplicação é a proteção superficial do solo contra a erosão. Dessa forma, são 

confeccionadas com materiais com grande resistência a intempéries e a foto degradação. 

 

- Geocélulas: Possuem estrutura tridimensional aberta, formadas por células interligadas, 

que confinam mecanicamente os materiais nela inseridos. Predominantemente exercem 

função de reforço e controle de erosão. A Figura 2.6 ilustra exemplos de geossintéticos 

descritos neste trabalho.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tridimensional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eros%C3%A3o
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Figura 2.6: Exemplos de geossintéticos mais utilizados em obras: (A) geotêxteis, (B) 

geomembrana, (C) geogrelha, (D) georrede, (E) geocomposto, (F) geomanta e (G) geocélulas 

(Adaptado de Vertematti, 2003; Carneiro, 2009). 
 

 

2.1.6 Funções 

 

Função é uma ação peculiar que um produto deve desenvolver para que o objetivo de sua 

aplicação seja alcançado com sucesso. A função de um material está diretamente 

relacionada à combinação de propriedades do material (Lopes e Lopes, 2010). 

 

Segundo a NBR ISO 10318 (2013), os geossintéticos podem desempenhar mais de uma 

função, simultaneamente, em uma determinada aplicação. Logo, é necessário definir e 

hierarquizar essas funções para escolha e dimensionamento corretos do material. As 

funções principais para um geossintético são: drenagem, filtração, proteção, reforço, 

separação, controle de erosão superficial e barreira, conforme Figura 2.7.  

 

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=259877
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Figura 2.7: Principais funções desempenhadas pelos geossintéticos: (a) drenagem; (b) filtração; 

(c) proteção; (d) reforço; (e) separação; (f) controle de erosão superficial; (g) barreira de fluidos 
(NBR ISO 10318, 2013). 

 

Uma grande variedade de geossintéticos é capaz de desempenhar funções de drenagem, 

filtração, proteção, reforço, separação e controle de erosão superficial. Já a função de 

barreira é exercida por um grupo muito restrito, devido a exigências peculiares dos 

materiais, como, por exemplo, impermeabilidade (Carneiro, 2009). 

 

Quando um material natural (solo, brita, areia, por exemplo) é substituído por um 

geossintético, é necessário que o substituto atenda às funções que antes eram exercidas 

por esses materiais, como, por exemplo, durabilidade, permeabilidade e resistência, 

denominado princípio de equivalência de funções (Vertematti, 2004). Segue uma breve 

descrição das principais e mais utilizadas funções exercidas pelos geossintéticos: 

 

- Drenagem: é a função que recolhe e transporta fluidos (líquidos ou gases) ao longo do 

plano de um geossintético, agindo como um dreno. Dessa forma, é necessário que os 

geossintéticos permitam a livre circulação de fluidos no seu plano e que as aberturas 

tenham dimensões que impeçam a passagem de partículas sólidas para o interior dos 

drenos. As partículas retidas não devem bloquear ou colmatar as aberturas (NBR ISO 

10318, 2013; Carneiro 2009). 

 

- Filtração: é a função que envolve o movimento de fluidos através dos geossintéticos, 

com um fluxo perpendicular ao plano dos materiais, retendo, simultaneamente, as 

partículas sólidas no sentido do fluxo. A estrutura dos geossintéticos deve ter uma 

abertura que permita a passagem dos fluidos e impeça a passagem dos sólidos. Além 

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=259877
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disso, não pode ocorrer comaltação dos poros dos geossintéticos durante o período de 

utilização do material. Devem possuir flexibilidade de tal forma que permita um bom 

ajuste com a superfície envolvente, evitando vazios que podem acumular partículas (NBR 

ISO 10318, 2013; Carneiro, 2009).  

 

- Proteção: é a função que evita ou limita que ocorra a danificação de um determinado 

elemento ou material. Os geossintéticos desempenham o cargo de proteção quando são 

posicionados na interface entre dois materiais para absorver ou distribuir as tensões ou as 

deformações, evitando a transmissão direta ao material, protegendo, assim, contra a 

danificação (NBR ISO 10318, 2013; Carneiro, 2009). 

 

- Reforço: é a função que melhora as propriedades mecânicas dos materiais. Os 

geossintéticos desempenham papel de reforço, principalmente, em duas circunstâncias: 

quando são instalados no meio de duas camadas sujeitas a pressões diferentes e a sua 

tensão equilibra a diferença de pressão entre essas camadas ou quando são instalados no 

interior de maciços para suportar tensões de tração, em ambos os casos aumentando a 

capacidade global de resistência da estrutura. Para exercer essa função, os geossintéticos 

precisam possuir propriedades mecânicas adequadas desde a instalação até a vida útil 

(NBR ISO 10318, 2013; Carneiro, 2009). 

 

- Separação: é a função que evita que dois materiais vizinhos e com características 

diferentes se misturem, através da introdução de um geossintético entre eles. Dessa forma, 

garante-se a integridade e o correto funcionamento de ambos os materiais (NBR ISO 

10318, 2013; Carneiro, 2009).  

 

- Controle de erosão superficial: é a função que evita ou limita os movimentos de 

partículas que causam erosão no terreno através da implementação de um geossintético. 

Neste caso, os geossintéticos podem ser utilizados provisoriamente, até a consolidação da 

estrutura (por exemplo, utilizando geossintéticos biodegradáveis até o crescimento de 

vegetação) ou permanentemente (por exemplo, para prevenir a erosão costeira) (NBR 

ISO 10318, 2013; Carneiro, 2009). 
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- Barreira de fluidos: é a função que evita a migração de líquidos e gases. Os 

geossintéticos que exercem essa função precisam apresentar características particulares, 

como impermeabilidade, continuidade (com ligações muito bem feitas), resistência a 

ataques químicos e físicos e não podem sofrer danos desde o transporte até a instalação. 

Dessa forma, essa função é exercida por um grupo restrito de geossintéticos disponíveis 

no mercado (NBR ISO 10318, 2013; Carneiro, 2009).  

 

A Tabela 2.5 resume as principais funções exercidas pelos geossintéticos, enquanto a 

Tabela 2.6 apresenta o tipo de geossintético recomendado para cada função. 

 

Tabela 2.5: Resumo das funções dos geossintéticos (Adaptado deVertematti, 2004). 

FUNÇÃO OBJETIVO 

Reforço 

Restringir deformações e aumentar a 

resistência do maciço em obras geotécnicas, 

aproveitando a resistência à tração do 

material geossintético. 

Filtração 
Permitir a passagem e coleta de fluidos, sem 

a movimentação de partículas do maciço. 

Drenagem 
Coletar e/ou facilitar os movimentos de 

fluidos no interior do maciço. 

Proteção 

Reduzir solicitações localizadas, 

homogeneizando o nível das tensões que 

atingiriam determinada superfície ou 

camada. 

Separação 
Evitar a mistura entre materiais granulares 

com características geotécnicas distintas. 

Impermeabilização 

Conter o avanço de uma pluma de 

contaminação, evitando a migração de 

líquidos ou gases em aplicações ambientais. 

Controle de Erosão 

Proteger a superfície do terreno contra o 

arraste de partículas pela ação de ventos e 

águas superficiais. 
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Tabela 2.6: Tipo de geossintético recomendado para cada função (Adaptado de Vertematti, 

2004). 

GEOSSINTÉTICO 

FUNÇÃO 

R
ef

o
rç

o
 

F
il

tr
a

çã
o

 

D
re

n
a

g
em

 

P
ro

te
çã

o
 

S
ep

a
ra

çã
o

 

Im
p

er
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ea
-

b
il
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a

çã
o
 

C
o
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d
e 

E
ro

sã
o
 

Geotêxtil        

Geogrelhas        

Geomembranas        

Geocompostos        

Geobarras        

Geoespaçadores        

Geotiras        

Georredes        

Geotubos        

Geomantas        

Geocélulas        

 

Pode-se observar, pela Tabela 2.6, que os geossintéticos mais versáteis, ou seja, que são 

utilizados em um maior número de funções, são os geotêxteis. Essa ampla utilização deve-

se às características desses materiais, como, por exemplo, flexibilidade e porosidade. 

 

2.1.7 Aplicações dos geossintéticos 

 

O uso de geossintéticos tem crescido, significativamente, nas últimas décadas. Em suma, 

as razões para tal crescimento devem-se aos fatos dos geossintéticos serem materiais com 

custo menores e mais versáteis quando comparados com metodologias e materiais 

tradicionais (Lopes e Lopes, 2010). 

 

Segundo a NBR ISO 10318 (2013), as principais aplicações dos geossintéticos são em 

reservatórios e barragens, depósitos de resíduos líquidos, depósitos de resíduos sólidos, 

canais, obras rodoviárias, obras ferroviárias, fundações e estruturas de suporte, sistemas 

de controle de erosão, túneis e estruturas subterrâneas e em sistemas de drenagem. 

 

Na Tabela 2.7, estão resumidos os domínios de utilização, as funções e os principais tipos 

de aplicação dos geossintéticos em vias de comunicação, obras hidráulicas, obras de 

engenharia ambiental e obras marítimas. 
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Tabela 2.7: Resumo das diversas aplicações de geossintéticos (Adaptado de Giroud et al., 

1985; Lopes e Lopes, 2010). 

Aplicação de geossintéticos em vias de comunicação 

Utilizações Funções Tipos de aplicação 

Aterros 

Drenagem, filtragem, 

controle de erosão, 
separação, reforço, 

ação mecânica de 

membrana 

Dreno horizontal entre o aterro e os solos saturados da 

fundação: filtro durante a consolidação. Separação dos solos 

moles e dos materiais do aterro. Reforço na base. Ação 
mecânica e membrana ("ponte" entre os solos moles). 

Estabilização 

e proteção de 

taludes 

Filtragem, controle 

de erosão, reforço, 

envolvimento 

Filtro entre os solos do aterro e dispositivos de proteção dos 

taludes. Geossintéticos colocados sobre os taludes, 
prevenindo a erosão. Sacos com solo ou concreto, 

protegendo os taludes. Reforços de taludes instáveis, com 

cortes e enchimentos. 

Muros. 

Estruturas de 
suporte de 

terra 

Reforço, 

envolvimento 
Muros de terra reforçados. Taludes reforçados e protegidos. 

Pavimentos 
sobre solos 

moles 

Reforço, ação 

mecânica de 
membrana, 

separação, filtragem, 

drenagem 

Reforço dos solos moles da base ("ponte" sobre materiais 

moles). Separação dos materiais do pavimento e dos solos 

moles da base. Filtragem e drenagem dos solos saturados da 

base. 

Reabilitação 

de 
pavimentos 

Proteção, barreira de 

fluidos 

Geossintéticos colocados entre camadas dos pavimentos, 

inibindo a propagação de fendas. 

Vias-férreas 

(novas e 

reabilitadas) 

Separação, reforço, 

drenagem, filtragem 

Separação do lastro e do material de aterro; reforço do 

sistema e distribuição de cargas. 

Túneis 
Proteção, drenagem, 

barreira de fluidos 

Proteção das geomembranas (barreira de fluidos); drenagem 

das águas. 

Drenagem 

Filtragem, controle 

de erosão, reforço, 
envolvimento 

Filtros envolvendo drenos de areia ou brita e condutoras. 

Aplicação de geossintéticos em obras hidráulicas 

Utilizações Funções Tipos de aplicação 

Barragem de 

terra 

Drenagem, 
filtragem, controle 

de erosão, 

separação 

Tela drenante no núcleo da barragem. Proteção do paramento 
de jusante. Separação entre o material de enchimento e o 

enrocamento superior de proteção (paramento de montante). 

Envolvimento de drenos de brita. 

Rios. Canais. 

Reservatórios. 
Lagos 

Filtragem, controle 

de erosão, 
envolvimento 

Filtro entre o solo natural das margens e o enrocamento 

superior de proteção. Controle de erosão; sacos de geotêxtil 
com solo. 

Bases de 

reservatórios 

Ação mecânica de 

membrana, 

proteção, drenagem, 

barreira de fluidos 

Efeito de "ponte" sobre zonas moles ou não suportadas, sob as 

membranas. Proteção das geomembranas (rasgamento ou 

perfuração). Drenagem de fluidos (gases ou líquidos) sob as 

geomembranas. Impermeabilização. 

Canais. Valas. 

Rios 
Controle de erosão Prevenção da erosão em superfícies subaquáticas. 
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Continuação Tabela 2.7 

Aplicação de geossintéticos em obras de engenharia ambiental 

Utilizações Funções Tipos de aplicação 

Aterros 

sanitários 

Reforço, controle 

de erosão, 
drenagem, barreira 

de fluidos 

Reforço e controle de erosão dos taludes. Drenagem de 

líquidos. Impermeabilização. 

Lagos 

Filtragem, proteção, 

drenagem, barreira 

de fluidos 

Filtros em sistemas de proteção das margens. Prevenção de 

rasgamento ou perfuração das geomembranas. Drenagem de 

gases e líquidos sob as geomembranas. Impermeabilização. 

Dunas de 
areia 

Controle de erosão, 

barreira ao 

transporte de 

partículas ou 
sedimentos 

Estabilização de dunas face à ação do vento (barreiras de areia 
ou silte). 

Canais. Valas. 

Rios 

Barreira ao 

transporte de 

partículas ou 

sedimentos 

Minimização da migração de partículas sólidas em suspensão. 

Passagens 

subterrâneas 
de água. 

Saída de 

canalizações. 
Valas 

drenantes 

Barreira ao 

transporte de 
partículas ou 

sedimentos 

Prevenção do transporte de partículas sólidas em suspensão. 

Aplicação de geossintéticos em obras marítimas 

Utilizações Funções Tipos de aplicação 

Costas. Portos Filtragem 
Proteção da costa: filtros entre os solos naturais e enrocamento 

de proteção. 

Costas. Portos Controle de erosão 

Colchões de geotêxtil envolvendo solo ou concreto: controle 

de erosão. Sacos de geotêxtil com solo para controle de erosão 

em fundações subaquáticas. 

Moldes Envolvimento 

Colchões de geotêxtil envolvendo solo ou concreto: controle 

de erosão. Sacos de geotêxtil com solo como moldes na 

construção de fundações debaixo de água. Moldes 

subaquáticos de tapetes de concreto. Reparação de fundações 

em estruturas marítimas. 

 

Como pode ser observado, um geossintético pode exercer mais de uma função para cada 

aplicação. Assim, é importante hierarquizar cada função para cada tipo de aplicação com 

o objetivo de se obter uma escolha e um dimensionamento apropriados. Essa escolha deve 

ser baseada nas propriedades dos geossintéticos, que serão discutidas a seguir.  
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2.1.8 Propriedades dos geossintéticos 

 

Um geossintético só desempenha corretamente uma função para a qual ele foi designado 

se esse apresentar propriedades exigidas para tal aplicação. Ações relacionadas às 

operações de instalação e tempo de vida dos materiais devem ser levadas em consideração 

durante o dimensionamento. 

 

Normalmente, as propriedades dos geossintéticos são divididas em físicas, mecânicas e 

hidráulicas. Além dessas, deve-se também levar em consideração aspectos relativos à 

durabilidade, que não são “propriedades” dos geossintéticos propriamente ditas, mas é 

uma indicação dos danos que os materiais podem, ou não, sofrer durante o seu tempo de 

vida (Carneiro, 2009). 

 

Devido ao amplo campo de atuação e à crescente utilização dos geossintéticos como 

alternativa de materiais, às vezes a escolha dos métodos de ensaio para caracterizá-los ou 

para simular o seu comportamento torna-se difícil (Moreira, 2009). O comportamento dos 

geossintéticos é muito afetado por alguns fatores externos, como, por exemplo, a 

temperatura. Por essa razão, Lopes e Lopes (2010) sugerem que os ensaios em 

geossintéticos sejam realizados em ambientes com uma atmosfera padrão, ou seja, 

20±2ºC de temperatura ambiente e umidade relativa de 65±5%. 

 

O comportamento dos geossintéticos referentes às propriedades dos mesmos depende 

diretamente das condições de ensaio. Dessa forma, com o objetivo de padronizar esses 

ensaios, muitos países e alguns organismos internacionais desenvolveram normas de 

ensaios próprias para esses materiais. No entanto, resultados de ensaios realizados 

segundo diferentes normas, para definir uma mesma propriedade, não são comparáveis, 

pois podem apresentar valores discrepantes entre si (Moreira, 2009). A maioria dos 

autores agrupam as propriedades dos geossintéticos nas seguintes categorias: 

 

- Propriedades físicas: massa por unidade de área, densidade relativa dos polímeros de 

que são constituídos e espessura.   
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- Propriedades mecânicas: comportamento à tração, fluência, resistência ao 

punçionamento, resistência ao rasgamento e atrito nas interfaces. 

 

- Propriedades hidráulicas: distribuição e dimensão das aberturas, permissividade e 

transmissividade. 

 

- Propriedades referentes à durabilidade: danificação durante a instalação, abrasão e 

resistência aos agentes de degradação físicos, químicos e biológicos. 

 

Em seguida, realiza-se a uma breve descrição das principais propriedades físicas, 

mecânicas e hidráulicas dos geossintéticos. Como muitos autores definem aspectos 

relacionados à durabilidade como sendo propriedades dos geossintéticos, procede-se, 

também, uma breve introdução aos vários tipos de danificação que podem ocorrer nesses 

materiais, ressaltando que esse assunto será discutido posteriormente com maior 

detalhamento no tópico "Durabilidade de Geossintéticos" (Tópico 2.3). 

 

Algumas normas utilizadas, nesse trabalho, para determinação das propriedades 

utilizadas no mesmo também serão brevemente citadas a seguir. No tópico "Materiais e 

Métodos" (Tópico 3) essas normas estão descritas com maior nível de detalhamento. 

 

2.1.8.1 Propriedades Físicas 

 
 

Massa por unidade de área – Também conhecida como gramatura, a sua avaliação 

consiste em determinar a massa de corpos de prova com área conhecida. Indica a 

uniformidade e qualidade de um geossintético. Essa propriedade pode conceder algumas 

indicações sobre o custo dos geossintéticos e valores de algumas propriedades. Essa 

grandeza é expressa em g/m2 (Carneiro, 2009; Moreira, 2009). 

 

É frequente a utilização do valor da massa por unidade de área na escolha de um 

geossintético para uma determinada aplicação, porém tal prática é insuficiente e não 

garante adequação e garantia de capacidade para realizar determinada função ao longo da 

vida útil (Lopes e Lopes, 2010).  
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A massa por unidade de área pode ser determinada para todos os tipos de geossintéticos 

e os valores característicos variam entre 100 e 1000 g/m². Para a maioria dos geotêxteis 

esses valores giram em torno de 150 e 750 g/m² (Koerner, 2005). 

 

A massa por unidade de área dos geossintéticos é determinada de acordo com a ABNT 

NBR ISO 9864:2013 - Geossintéticos — Método de ensaio para determinação da massa 

por unidade de área de geotêxteis e produtos correlatos. Este documento especifica um 

método para determinação da massa por unidade de área de geotêxteis e produtos 

correlatos para propósitos de identificação e uso em tabelas de propriedades técnicas dos 

produtos. De acordo com essa norma, devem ser cortados, no mínimo, dez corpos de 

prova (quadrados ou circulares) do geossintético em questão, com dimensões de 100 cm². 

Os corpos de prova são pesados e a massa por unidade de área é determinada em g\m², é 

determinado, ainda, o valor médio e o coeficiente de variação correspondente. 

 

Densidade relativa dos polímeros – É definida como a razão entre a massa em volume 

dos elementos que constituem o geossintético e a massa em volume da água a 4ºC (1,0 

g/cm3), tratando-se de uma grandeza adimensional. É uma propriedade capaz de indicar 

o tipo de polímero, podendo ser usada para identificação e controle de qualidade. Permite 

avaliar se o geossintético flutua (densidade relativa < 1,0 g/cm3) ou afunda (densidade 

relativa ≥ 1,0 g/cm3) em água, o que pode ser importante para algumas aplicações 

(Koerner, 2005; Moreira, 2009). 

 

Os geossintéticos de polipropileno possuem densidade relativa inferior à da água, com 

valores típicos variando na faixa de 0,90 - 0,96 g/cm3, portanto flutuando na mesma. 

Quando se adicionam aditivos aos polímeros, a densidade relativa do produto final pode 

ser maior ou menor que a densidade relativa do polímero base separado. Isso depende da 

densidade relativa do aditivo e da quantidade que é utilizada (Carneiro, 2009; Shukla, 

2002).  

 

Espessura – É a distância entre as superfícies inferior e superior de um geossintético 

expressa em mm, medida para uma determinada pressão. A espessura nominal é obtida 

com uma pressão de 2kPa e os valores para geotêxteis variam entre os 0,25 e os 7,5 mm. 
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As relações entre espessura e pressão possibilitam a avaliação da compressibilidade dos 

geossintéticos (Lopes e Lopes, 2010).  

 

Os comportamentos mecânico e hidráulico dos geossintéticos são diretamente 

influenciados pela espessura dos mesmos. Dessa forma, para materiais com uma estrutura 

idêntica, quanto maior a espessura, maior a massa por unidade de área e maiores os 

valores das propriedades mecânicas em geral (Carneiro, 2009). 

 

A espessura dos geossintéticos é determinada de acordo com a ABNT NBR ISO 9863-1 

(2013) - Geossintéticos - Determinação da espessura a pressões especificadas - Parte 1: 

Camada única. Esta parte da norma especifica um método para determinação da 

espessura de geossintéticos a pressões especificadas e define a pressão para determinar a 

espessura nominal. De acordo com essa norma, a espessura nominal dos geossintéticos é 

definida para valores distintos de pressão normal, dependendo do tipo de geossintético. 

Para os geotêxteis a pressão nominal é de 2 kPa. O número mínimo de corpos de prova 

são dez. Os resultados são expressos através do valor médio para espessura dos corpos de 

prova (em mm) e do coeficiente de variação correspondente.  

 

2.1.8.2 Propriedades Mecânicas 

 

Comportamento à tração – A resistência à tração dos materiais indica o carregamento 

máximo suportado, a uma velocidade constante preestabelecida, até que se rompam. As 

propriedades de comportamento à tração dos geossintéticos são, usualmente, definidas 

por meio de ensaios de tração-extensão.  Essas propriedades dependem de vários fatores, 

como: polímero base, estrutura do material, processo de fabricação, tipo de ligação, 

direção da força aplicada, temperatura, tensão de confinamento, dentre outros (Lopes, 

1992).  

Simplificadamente, a deformação total de um geossintético pode ser dividida em duas 

parcelas: a primeira se referindo à deformação dos componentes e a segunda a 

deformação estrutural (Lopes e Lopes, 2010).  

 

Quando um geossintético é sujeito a um ensaio de tração, como resposta, usualmente tem-

se uma curva que relaciona força por unidade de largura (em kN/m) com as extensões 
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(em porcentagem). A partir desta curva, podem-se obter parâmetros mecânicos como: 

resistência à tração (força por unidade de largura na ruptura), extensão na ruptura, módulo 

de rigidez (razão entre a força por unidade de largura e a extensão correspondente) e 

robustez (Carneiro, 2009; Moreira, 2009). A Figura 2.8, a seguir, traz a comparação entre 

o aspecto geral das curvas força-extensão de alguns geotêxteis. 

 

 
Figura 2.8: Curvas características força-extensão de geotêxteis (Carneiro, 2009). 

 

Isoladamente, é provável que a resistência à tração seja a propriedade mais importante 

dos geossintéticos, particularmente para aplicações em que a função primária seja reforço. 

A resistência à tração influencia de forma direta e determinante na escolha dos mesmos 

para algum tipo de aplicação. Os valores de resistência à tração dos geossintéticos podem 

ser bastante elevados, dependendo da utilização para a qual o material foi fabricado, por 

exemplo, materiais concebidos para reforço possuem resistência elevada, atualmente 

podendo alcançar até 1000 kN/m. Porém, os geotêxteis tecidos de polipropileno 

raramente possuem resistências à tração maiores que 250 kN/m (Carneiro, 2009; Lopes e 

Lopes, 2010; Sarsby, 2007). 

 

Comumente, encontra-se uma relação linear entre a massa por unidade de área e a 

resistência à tração de geotêxteis idênticos (mesmo tipo e mesma fabricação). A Figura 
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2.9 ilustra a variação da resistência à tração com a massa por unidade de área nos 

geossintéticos, em geral, e nos geotêxteis de polipropileno, em particular. 

 

 
Figura 2.9: Geotêxteis: variação da resistência à tração com a massa por unidade de área: (a) 

geotêxteis com várias estruturas; (b) geotêxteis de polipropileno (Carneiro, 2009). 

 

A determinação da resistência à tração pode ser obtida por dois métodos de ensaios 

diferentes, sendo eles: método por ensaio de tração em faixa larga (ABNT NBR 

ISO10319, 2013; ASTM D4595, 2009) e método por ensaio de tração em faixa estreita 

(ASTM D5035, 2011; ISO 13934-1, 2013).  

 

Fluência - é a deformação que um geossintético sofre ao longo do tempo quando é 

submetido a uma carga ou tensão constante. Trata-se de uma propriedade importante para 

o dimensionamento dos geossintéticos, principalmente quando os mesmos são designados 

para longos tempos de serviço. Essencialmente, a fluência dos geossintéticos depende do 

tipo de polímero (Carneiro, 2009; Lopes e Lopes, 2010). 

 

A fluência, dependendo do tipo de polímero do geossintético e das condições de 

temperatura ambiente, pode ser muito significativa, mesmo se as tensões forem baixas, 

chegando a 20% da resistência (Shukla, 2002). 
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A ruptura em fluência ocorre com o rompimento do geossintético após longo período de 

tempo exposto à carga constante. Nesse processo, o material não sofre mudanças 

significativas de resistência até que subitamente ocorre um decréscimo dessa resistência 

que atinge o valor de carga aplicada, momento em que a ruptura acontece (Lopes e Lopes, 

2010). 

 

Resistência ao puncionamento - Durante a instalação e até mesmo depois de instalados, 

geotêxteis e geomembranas podem sofrer deformações causadas por quedas de 

ferramentas e/ou outros materiais, rochas, raízes, protuberâncias ou outros detritos 

(Koerner, 2005; Sarsby, 2007). 

 

Dessa forma, podem aparecer descontinuidades no material causadas por algum dos três 

mecanismos seguintes: perfuração (golpe), puncionamento (efeito de compressão) ou 

arrebentamento. A resistência ao puncionamento é determinada baseada na medição da 

fragilidade dos geossintéticos às compressões diferenciais ou a choques (quedas de 

materiais) (Carneiro, 2009; Moreira, 2009). 

 

É importante que a determinação da resistência dos geossintéticos ao punçionamento seja 

feita sob condições estáticas e sob condições dinâmicas (através de testes de impacto). Os 

testes de impacto, usualmente, são realizados através da queda livre de um objeto de 

massa previamente conhecida sobre um geossintético em suporte oco. A resistência do 

material ao impacto é estipulada com a quantificação da penetração do objeto no 

geossintético (Carneiro, 2009; Moreira, 2009). 

 

Resistência ao rasgamento - Rasgamento é a ruptura progressiva do geossintético 

resultante de duas ações, sendo elas: uma do tipo perfuração (ação localizada) e outra do 

tipo tração (ação distribuída). Em várias funções, os geossintéticos estão suscetíveis a 

tensões de rasgamento, logo, a força de rasgamento quantifica a resistência que o 

geossintético apresenta contra a propagação de rasgos locais, normalmente expressa em 

N ou kN (Lopes e Lopes, 2010). 

 

Atrito nas interfaces - Propriedade muito importante para geossintéticos que realizam 

funções de reforço, uma vez que a transferência de tensões do solo ou outro material de 
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construção para o geossintético é realizada através da interação entre ambos. Essa 

interação é caracterizada por meio da resistência ao corte na interação do solo (ou outro 

material de construção) com geossintético e é frequentemente expressa em kN/m². Pode 

ser comparada com a lei de Mohr – Coulomb, isto é, por meio da adesão e do ângulo de 

atrito (Moreira, 2009; Sarsby, 2007). 

 

A resistência ao corte da interface solo-geossintético é resultante da mobilização de atrito 

lateral entre ambos e da mobilização de impulso passivo nos seus elementos transversais, 

no caso da dimensão das aberturas ser superior à dos grãos de solo. A resistência ao corte 

da interface solo-geossintético depende de fatores como granulometria do solo, 

rugosidade do geossintético, dentre outros, e sempre vai ser menor ou igual à resistência 

do solo (Carneiro, 2009). 

 

2.1.8.3 Propriedades Hidráulicas 

 

Distribuição e dimensão das aberturas – Alguns autores incluem a distribuição e 

dimensão das aberturas nas propriedades físicas dos materiais, porém, como influencia 

diretamente no comportamento hidráulico dos mesmos, neste trabalho, optou-se por 

denominá-la como propriedade hidráulica. 

 

É uma propriedade importantíssima para geossintéticos utilizados como filtro, pois estes 

devem exercer, simultaneamente, duas funções: permitir o fluxo de fluido (água ou 

outros) ao longo do contato do geossintético com o solo e, concomitante devem evitar a 

remoção excessiva das partículas finas do solo. As geogrelhas e georredes possuem 

aberturas uniformes, ou seja, o tamanho de uma abertura já determina a dimensão das 

aberturas do material. Já no caso dos getêxteis, por exemplo, as aberturas não possuem 

tamanho único e sim um intervalo de tamanhos (Carneiro, 2009; Lopes e Lopes, 2010). 

O processo de fabricação está diretamente relacionado à distribuição e à dimensão das 

aberturas dos geotêxteis. Geralmente, geotêxteis tecidos apresentam aberturas uniformes 

e regulares, ou seja, apresentam pequena variação das dimensões das aberturas em torno 

do valor médio, já os geotêxteis não tecidos, geralmente, comportam-se de forma oposta 

(Lopes e Lopes, 2010). 
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A determinação da distribuição e dimensão das aberturas é realizada através da 

peneiração úmida sobre corpos de prova de geossintéticos, utilizando material granular 

cujas dimensões são conhecidas. Os ensaios em laboratório geram curvas de dimensão e 

de distribuição das aberturas semelhantes às curvas usadas para representar a 

granulometria de um solo, denominadas porometria (Carneiro, 2009; Moreira, 2009).   

 

O parâmetro dimensão equivalente de abertura, cuja simbologia é On, caracteriza a 

dimensão maior do que n% das aberturas do geossintético. Geralmente, n vale 90% e o 

diâmetro das aberturas é referido em mm ou em µm. Os geotêxteis tecidos apresentam 

valores característicos da ordem de 0,005 e 1,5 mm enquanto os não tecidos entre 0,06 e 

0,15 mm (Carneiro, 2009; Lopes e Lopes, 2010). 

 

Permeabilidade normal ao plano - Permissividade: Propriedade relevante para os 

geossintéticos que desempenham funções de filtro, uma vez que, nessas funções, é 

necessário que seja permitida a passagem do fluxo de fluido (água ou outros) 

perpendicularmente ao plano do geossintético. O fluxo através do geossintético pode 

ocorrer em condições de fluxo constante para altura de água constante (condições 

estacionárias) ou em condições com altura de água decrescente (não estacionária). A 

permeabilidade normal ao plano é dependente da estrutura dos geossintéticos, sobretudo 

da distribuição e da dimensão das aberturas (Carneiro, 2009; Lopes e Lopes, 2010). 

 

A permeabilidade normal ao plano é expressa em m.s-1, porém também é comum ser 

expressa como permissividade, que é o resultado da divisão entre o coeficiente de 

permeabilidade normal ao plano e a espessura do geossintético, ou seja, expressa em s-1. 

Usualmente, os geotêxteis tecidos apresentam valores característicos de permeabilidade 

normal ao plano entre 0,01 e 0,75 mm/s e os getêxteis não tecidos entre 0,1 e 12,5 mm/s 

(Carneiro, 2009; Lopes e Lopes, 2010). 

 

Permeabilidade no plano - Transmissividade: Propriedade relevante para os 

geossintéticos que desempenham funções de drenagem, caracteriza as condições de 

escoamento no plano do geossintético. Comumente, a permeabilidade no plano é expressa 

como transmissividade, que é obtida através da multiplicação entre coeficiente de 

permeabilidade no plano e espessura do geossintético, geralmente expressa em m²/s. A 
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transmissividade está diretamente relacionada com a espessura, além da distribuição e 

dimensão das aberturas dos geossintéticos (Carneiro, 2009; Moreira, 2009).  

 

2.1.8.4 Propriedades referentes à durabilidade 

 

Danificação durante a instalação - As deformações e tensões sofridas por geossintéticos 

durante a instalação podem ser mais graves do que as tensões e deformações na aplicação 

pretendida. Essas surgem a partir da colocação e compactação do preenchimento 

sobrejacente. Os danos podem ocorrer sob a forma de furos, rasgos e rupturas, o que 

influencia as propriedades mecânicas e hidráulicas do material. Critérios para a 

resistência de geossintéticos devem considerar as condições de construção do aterro, a 

pressão de contato fornecida pelo equipamento de construção e a espessura da camada de 

base compactado para ser utilizado. Com base na combinação destas condições, o nível 

de capacidade de resistência do geossintético é avaliado. O nível de resistência é então 

expresso em termos de determinadas propriedades índice do geossintético. Os testes de 

campo também podem ser realizados utilizando as condições específicas do local, terra, 

equipamentos de construção e procedimentos com o material instalado, exumados 

imediatamente após a colocação para avaliar os danos (Sarsby, 2007). 

 

Abrasão - É definido como o desgaste de qualquer parte do geossintético, causado por 

fricção contra outra superfície. A abrasão excessiva pode levar a uma perda de 

propriedades, como resistência, por exemplo, que são necessários para o funcionamento 

adequado do material. A capacidade de um geossintético para resistir ao desgaste devido 

ao atrito ou fricção é chamada de resistência à abrasão (Sarsby, 2007; Shukla e Yin, 

2006).  

 

O dispositivo de teste de abrasão utilizado para determinar a resistência à abrasão é 

composto por duas placas lisas paralelas, uma das quais faz um movimento de vaivém ao 

longo de um eixo horizontal. Ambas as placas estão equipadas com garras em cada 

extremidade para segurar a amostra de ensaio e o meio abrasivo (geralmente lixa), sem 

qualquer escorregamento. Sob condições controladas de pressão e ação abrasiva, o 

abrasivo, geralmente ligado à placa inferior, é deslocado contra a amostra de teste de 

geossintético ligado à placa superior fixa. A resistência à abrasão é expressa como a 
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percentagem de perda de resistência à tração ou do peso da amostra de teste. Testar a 

resistência à abrasão de geossintéticos é importante para simular o tipo real de abrasão ao 

qual um geossintético se submeteria em campo (Shukla e Yin, 2006).  

 

Resistência aos agentes de degradação físicos, químicos e biológicos - Durante a vida 

útil, os geossintéticos, normalmente, ficam vulneráveis à ação de vários agentes de 

degradação físicos, químicos e biológicos. Dependendo da intensidade dessa exposição a 

estes agentes de degradação,  gera-se um impacto negativo nas propriedades dos 

geossintéticos, o que pode levar a uma redução significativa do tempo de vida útil desses 

materiais (Lopes e Lopes, 2010). 

 

Os mecanismos de degradação físicos, químicos e biológicos mais comuns nos 

geossintéticos são: ação de agentes climáticos, como, por exemplo, radiação solar, ação 

da temperatura, oxidação (causada pela temperatura e radiação UV), ação de líquidos 

(absorção, extração de componentes, reações químicas com os polímeros) e ação de 

microrganismos (Carneiro, 2009). 

 

2.2  GEOTÊXTEIS 

2.2.1 Introdução 

 

O presente trabalho envolve a utilização de geotêxteis, logo, um maior detalhamento 

desse tipo de geossintéticos será apresentado a seguir, incluindo classificações e 

propriedades mais relevantes.  

 

Dentro do abrangente grupo dos geossintéticos, têm-se os geotêxteis, que são materiais 

poliméricos (sintéticos ou naturais), planares e permeáveis, que podem ser utilizados em 

diversas aplicações, tais como reforço, drenagem, filtração, separação e proteção (Pavco, 

2012; Shukla, 2002).  

 

Vários autores classificam os geotêxteis por diferentes características como, processo de 

fabricação e composição. Além disso, dividem suas propriedades em hidráulicas, 

mecânicas e físicas, as quais determinam o comportamento e funções do material. 
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2.2.2 Classificação 

 

2.2.2.1 Classificação por Método de Fabricação  

 

A classificação dos geotêxteis em função do método de fabricação é a mais usual. Os 

geotextêis são divididos basicamente em geotêxteis tecidos, geotêxteis não tecidos e 

geotêxteis tricotados. Segue uma breve descrição dos mesmos. 

 

Geotêxteis tecidos - São materiais fabricados segundo processos de tecelagem 

tradicionais. Nesse tipo de processo, dois conjuntos de componentes, normalmente 

monofilamentos, multifilamentos ou tiras, são entrelaçados entre si formando uma trama, 

essa estrutura pode ser observada na Figura 2.10, enquanto a Figura 2.11 ilustra geotêxteis 

formados por diferentes conjuntos de componentes. Geralmente os componentes se 

entrelaçam de forma perpendicular e o resultado desse processo são geotêxteis tecidos 

com estrutura plana, espessura baixa (compreendidas entre os 0,5 e os 2 mm) e 

distribuição de poros relativamente regular. Os geotêxteis tecidos normalmente possuem 

alta resistência, logo podem desempenhar muito bem funções de reforço (Carneiro, 2009; 

Koerner, 2005). 

 

 

Figura 2.10: Estrutura típica dos geotêxteis tecidos (Carneiro, 2009). 
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Figura 2.11: Geotêxteis tecidos: (A) tecido com monofilamento e multifilamento; (B) tecido 

com monofilamento e tira e (C) tecido com tiras (adaptado de Carneiro, 2009). 
 

 

Geotêxteis não tecidos - São materiais compostos por filamentos que não seguem uma 

padronização. Normalmente, são materiais mais espessos quando comparados com os 

geotêxteis tecidos. Apresentam filamentos que podem ser tanto de fibra cortada ou 

também de fibra contínua. Os geotêxteis não tecidos são classificados em função do 

método em que os fios são unidos, conforme a seguir: 

 

Geotêxteis não tecidos agulhados (ligação mecânica dos fios): Fabricados com 

a colocação de uma trama de fios soltos que passam por várias agulhas em 

movimentos aleatórios, capazes de entrelaçar os filamentos, conforme ilustrado 

na Figura 2.12. São geotêxteis com grande capacidade de deformação, comumente 

atingem deformações superiores a 50% na ruptura, o que torna esse material muito 

adaptável quando em contato com diferentes superfícies. São materiais que 

desempenham eficientemente funções de separação (Pavco, 2012).  

 

 
Figura 2.12: Processo de fabricação de geotêxteis não tecidos agulhados (adaptado 

de Carneiro, 2009). 
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Geotêxteis não tecidos termo-ligados (ligação térmica dos fios): Na fabricação 

desses geotêxteis, os filamentos são unidos por ação da temperatura. Os 

componentes, constituídos por mais de um polímero, com pontos de fusão 

diferentes entre si, são fundidos parcialmente nos pontos de contato, permitindo a 

ligação entre eles (Lopes, 1998). 

 

São geotêxteis relativamente finos e diferenciam-se dos geotêxteis agulhados por 

geralmente apresentar menor rigidez, menor espessura e propriedades hidráulicas 

mais fracas, mas podem ter propriedades mecânicas melhores (Lopes, 1992).  

 

Geotêxteis não tecidos resinados (ligação química dos fios): Na fabricação 

desses geotêxteis, os filamentos são unidos por produtos químicos. Adiciona-se 

um tipo específico de produto capaz de promover a união dos fios, por exemplo, 

uma resina sintética. Devido ao alto custo, é um método pouco utilizado no 

mercado (Pavco, 2012). A Figura 2.13 ilustra geotêxteis não tecidos formados por 

ligação mecânica (A) e por ligação térmica (B). 

 

Geotêxteis tricotados - São geotêxteis fabricados a partir do entrelaçamento de fios por 

tricotamento, formando uma estrutura plana. São muito pouco empregados em razão de 

sofrerem grande deformação por aplicação de carga. São utilizados, basicamente, para 

reforço (Carneiro, 2009). 

 

 

Figura 2.13: Geotêxteis não tecidos: (A) com ligação mecânica e (B) com ligação 
térmica (adaptado de Carneiro, 2009). 
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2.2.2.2 Classificação por Composição  

 

A composição dos geotêxteis influencia na questão da durabilidade dos mesmos. Esses 

materiais podem ser fabricados por componentes naturais, artificiais ou sintéticos 

(Susunaga, 2015), conforme explicados a seguir:  

 

- Componentes sintéticos: Fabricados a partir de polímeros sintéticos, como o 

polipropileno, poliéster, polietileno, poliamida e poliacrílico. Utilizados quando a 

durabilidade é uma questão relevante. 

 

- Componentes naturais: Podem ser de origem animal ou vegetal, fabricados a partir de 

pelos de animais, côco, seda, entre outros. Mais utilizados na estabilização de taludes e 

no reflorestamento dos mesmos (Lopes, 1992).  

 

- Componentes artificiais: fabricados a partir da celulose que é submetida a processos 

químicos para criar fibras de materiais, como o rayon, a viscose e o acetato (Susunaga, 

2015).  

 

2.2.3  Propriedades 

 

Os projetos que visam utilização de geotêxteis têm exigências diferentes entre si. Dessa 

forma, as propriedades dos materiais fornecem uma referência para nortear a escolha de 

qual geotêxtil será mais apropriado para cada situação e quais são as qualidades do 

material frente a diferentes solicitações (Vidal, 1998). 

 

As propriedades principais dos geossintéticos já foram brevemente descritas anteriomente 

nesse trabalho, logo, nesse tópico, serão apenas citadas as propriedades mais relevantes 

dos geotêxteis, divididas em propriedades físicas, hidráulicas e mecânicas. 

 

2.2.3.1 Propriedades Físicas  

 

As propriedades físicas de um geotêxtil são: massa por unidade de área (gramatura), 

espessura, rigidez, porosidade e arranjo estrutural das fibras ou filamentos. Umidade e 
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temperatura afetam diretamente essas propriedades, logo é de extrema importância o 

controle dessas variáveis quando algum ensaio de campo ou laboratório é realizado 

(Shukla, 2002).  

 

2.2.3.2 Propriedades Hidráulicas 

 

As principais propriedades hidráulicas de um geotêxtil são: permeabilidade, 

transmissividade, permissividade e abertura de filtração. Essas propriedades estão 

diretamente relacionadas ao processo de fabricação do geotêxtil (Lopes e Lopes, 2010). 

 

2.2.3.3 Propriedades Mecânicas 

 

As propriedades mecânicas dos geotêxteis são compressibilidade, resistência à tração, 

resistência à propagação do rasgo, resistência à perfuração e fluência. São propriedades 

muito importantes a serem consideradas, principalmente quando o geotêxtil exercer 

função de reforço (Shukla, 2002). 

 

2.3 DURABILIDADE DOS GEOSSINTÉTICOS 

 

Uma das questões fundamentais, relativas ao uso dos geossintéticos, é a durabilidade dos 

mesmos. Muitos pofissionais das áreas de engenharia e afins ainda apresentam resistência 

quanto ao uso desses materias pelo fato de não terem certeza de como os mesmos se 

comportarão ao longo do período de utilização. 

 

Os geossintéticos têm sido utilizados por cerca de 60 anos e provaram-se extremamente 

duráveis. O mercado, no entanto, requer tempo de vida de até 100 anos a partir de 

polímeros que foram inventados há 80 anos ou menos. Dessa forma pesquisadores dessas 

áreas precisam usar seus conhecimentos e experiência para avaliar como esses materiais 

podem se degradar ao longo de uma variedade de usos e ambientes, que medidas podem 

ser tomadas para evitar isso e como a durabilidade pode ser testada em um curto espaço 

de tempo. As previsões devem ser utilizadas com cautela pois, enfaticamente, não 

significa que os materiais devem degradar exatamente desta forma (Greenwood et al., 

2016). 
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Quando se trata dos plásticos em geral, o termo durabilidade engloba todos os aspectos 

que se referem a alterações irreversíveis nas propriedades dos materias, causadas pela 

utilização e pelo tempo, incluindo as ações mecânicas e as agentes ambientais (Brown e 

Greenwood, 2002). 

 

Já no contexto dos geossintéticos, a durabilidade pode ser definida como a capacidade 

que o material apresenta de manter determinadas propriedades essenciais ao longo do 

tempo de vida útil, mesmo com a presença de agentes degradadores. A durabilidade 

desses materiais está diretamente relacionada à composição do polímero e aos aditivos 

incorporados (Shukla, 2002).  

 

Alguns fatores muito importantes devem ser levados em consideração na tentativa de 

assegurar o funcionamento requerido para os geossintéticos durante o tempo de vida útil, 

como, por exemplo, identificar os principais agentes e ações que causam degradação e 

avaliar a resistência dos materiais frente a eles (Carneiro, 2009).  

 

O tempo de vida esperado, ou seja, o período de tempo em que os geossintéticos devem 

desempenhar corretamente as funções para as quais foram instalados, pode variar desde 

meses até mais de uma centena de anos (Greenwood et al., 2012). Alguns exemplos de 

tempos de vida útil, de acordo com o tipo de utilização, são vistos na Tabela 2.8. 

 

Atualmente, para a maioria das aplicações, assegura-se um nível de durabilidade mínimo. 

Avaliando a redução de resistência, devido a agentes degradadores, pode-se chegar a 

coeficientes de redução correspondentes, que são utilizados nos dimensionamentos. 

Outro aspecto fundamental são as alterações na extensão dos geossintéticos que também 

influenciam na resistência dos mesmos (Lopes e Lopes, 2010). 
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Tabela 2.8: Exemplos de tempos de vida útil, de acordo com o tipo de utilização de 

geossintédicos (Greenwood, 2015). 

TIPO DE UTILIZAÇÃO TEMPO DE VIDA ÚTIL 

Separador  

como ajuda provisória na construção 0,5 - 1 ano 

permanente 80 - 100 anos 

Filtro em aplicações de drenagem  

substituível 10 - 25 anos 

não substituível 80 - 100 anos 

Reforço  

em uma barragem contra falha de 

deslizamento 
5 anos 

em estruturas de contenção 80 - 100 anos 

Drenagem, proteção 100 anos 

Geomembranas: barragens e túneis 100 - 200 anos 

Forros de aterro 100 - 1000 anos 

 

 

Neste tópico, apresentam-se os principais agentes e mecanismos de degradação dos 

geossintéticos, os estudos sobre a durabilidade do polipropileno e os métodos existentes 

para avaliar a resistência dos materiais aos agentes de degradação estudados neste 

trabalho. 

 

2.3.1  Agentes e mecanismos de degradação dos geossintéticos 

 

Durante suas utilizações, os geossintéticos podem ficar expostos à ação de um ou mais 

agentes de degradação (físicos, químicos e biológicos). O contato prolongado com esses 

agentes pode afetar negativamente a durabilidade dos materiais, uma vez que afetam a 

estrutura dos geossintéticos, tanto dos polímeros base como dos aditivos incorporados, 

podendo até chegar a eliminar o benefício da inclusão desses produtos (Lopes e Lopes, 

2010).  

 

Os principais fatores de degradação dos geossintéticos, descritos na literatura, são: 

características do solo (como tamanho e angularidade das partículas), espécies químicas, 

como ácidos ou bases, variações de temperaturas, oxigênio atmosférico, radiação solar 

(principalmente a UV), dentre outros agentes climáticos, umidade e microrganismos. O 
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tipo de agente que irá agir como degradador depende se o material vai ficar expoxto ou 

recoberto (Carneiro, 2009; Shukla e Yin, 2006). 

 

Os geossintéticos que ficam expostos estão sujeitos a maior intensidade de degradação, 

porém, é importante ressaltar que os materiais que são utilizados recobertos necessitam 

que a instalação seja feita em curto período de tempo (mesmo dia do recobrimento), 

permitindo pouquíssimo contato com agentes externos. Caso contrário, os geossintéticos 

devem ser submetidos a ensaios de envelhecimento acelerado por intempéries, para 

avaliar a perda de resistência (ISO TS 13434, 2008). Os agentes e mecanismos de 

degradação mais importantes estão descritos a seguir: 

 

2.3.1.1 Ação dos fluidos 

 

Os fluidos compreendem vários produtos químicos, tanto líquidos quanto gasosos, que 

podem entrar em contato com os plásticos de diferentes formas, podendo ser absorvidos 

(fazendo o plástico dilatar), agindo como lixiviadores de constituíntes (aditivos, por 

exemplo) e até mesmo reagindo quimicamente com os materiais (Brown e Greenwood, 

2002). 

 

2.3.1.1.1 Absorção de fluídos 

 

A penetração de moléculas de fluidos nos materiais poliméricos é favorecida pela 

interação elevada entre esses materiais. Essas moléculas podem ser capazes de quebrar as 

ligações entre as cadeias poliméricas, o que faz a distância entre elas aumentar e a coesão 

diminuir. Dessa forma, esse efeito causa um "aumento" das dimensões dos materiais 

poliméricos e uma perda de rigidez. As alterações causadas pela absorção de fluídos 

podem ser reversíveis, através da remoção dos mesmos, desde que não tenham ocorrido 

alterações morfológicas e químicas muito significativas (Carneiro, 2009; Sarsby, 2007). 

 

As interações entre as cadeias do polímero devem ser mais fortes do que entre o polímero 

e o fluído, para evitar a degradação química. As fases amorfas são mais suscetíveis a 

penetrações de fluídos quando comparadas com as fases cristalinas, que, normalmente, 

são consideradas impermeáveis (Greenwood et al., 2012; Sarsby, 2007). 
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2.3.1.1.2 Extração de aditivos 

 

O contato prolongado de geossintéticos com fluidos pode causar a extração total ou 

parcial dos aditivos existentes nos mesmos. Essa extração pode acontecer por lixiviação 

ou volatização. A lixiviação é a extração ou solubilização dos constituintes químicos pela 

ação de um fluido. Volatização é a perda de constituíntes químicos pelo ar ou por 

evaporação (Carneiro, 2009). 

 

A extração dos aditivos na superfície dos geossintéticos ocorre quando a interação entre 

os aditivos e o fluido extrator (água ou outra substância química) é maior que a interação 

entre os aditivos e o polímero. A extração seguinte requer a difusão dos aditivos do centro 

do polímero para a superfície, conforme ilustrado na Figura 2.14. 

 

 

Figura 2.14: Extração dos aditivos por lixiviação e por volatilização (Carneiro, 2009). 

 

A velocidade de difusão de um aditivo está diretamente relacionada ao tamanho do 

aditivo, às caractrísticas do polímero (morfologia e mobilidade das cadeias poliméricas) 

e ao ao grau de interação entre os elementos (aditivo - cadeias poliméricas e aditivo - 

meio externo) (Carneiro, 2009). 
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2.3.1.1.3 Reações químicas com fluidos 

 

Dependendo da situação, das características do geossintético e do fluido, esses podem 

reagir entre si, causando alterações na estrutura dos materiais. A capacidade de um 

polímero de reagir com alguma espécie química está relacionada com os grupos 

moleculares que o compõem. Quanto mais semelhante for a polaridade do material e a 

polaridade do fluido, maiores serão as chances de interação química entre eles, logo, 

maior será a degradação (Sarsby, 2007). 

 

Além de, em alguns casos, reagir com a cadeia polimérica, os fluidos podem, ainda, reagir 

com alguns aditivos. Podem neutralizar a ação de alguns estabilizantes, devido a reações 

com os mesmos, e modificar a aparência dos materiais quando reagem com pigmentos 

(Carneiro, 2009). 

 

De um modo geral, à temperatura ambiente, a maioria dos polímeros possui boa 

resistência à ação de agentes químicos inorgânicos moderados. O polipropileno, por 

exemplo, tem resistência razoável a esses agentes (Ram, 1997). Um processo de 

degradação típico de reações entre água e alguns polímeros é a hidrólise, que será descrita 

a seguir. 

 

2.3.1.1.3.1 Hidrólise 

 

Hidrólise é a reação química irreversível entre as moléculas de água e a cadeia polimérica. 

Nessa reação, uma molécula de água reage com um determinado grupo químico, ocorre 

quebra da ligação e adição de oxigênio e de hidroxila a cada um dos grupos restantes. 

Dessa forma, com as rupturas na cadeia polimérica, ocorre diminuição da massa 

molecular, tornando os geossintéticos mais frágeis e quebradiços, o que provoca um 

impacto negativo nas propriedades mecânicas dos mesmos (Lopes, 1992; Paoli, 2008). 

 

Normalmente, a velocidade da reação de hidrólise depende de: temperatura, sendo que a 

velocidade aumenta com aumento de temperatura e é relativamente lenta à temperatura 

ambiente; da umidade, sendo que a velocidade aumenta com aumento de umidade e, 

dependendo do nível da mesma, a presença de vapor de água pode causar os mesmos 
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efeitos que a água líquida; do pH, geralmente ocorrendo com maior velocidade em 

ambientes ácidos e alcalinos. A hidrólise também é influenciada pela estrutura molecular 

dos polímeros (grupos característicos, grau de cristalinidade, entre outros) (Carneiro, 

2009; Lopes e Lopes, 2010). 

 

A reação de hidrólise pede ocorrer, essencialmente, nos geossintéticos fabricados a partir 

de polímeros, como poliésteres e poliamidas. Pode-se dizer que a maior parte dos 

geossintéticos demonstra durabilidade suficiente para vida de útil mínima de 25 anos, se 

os mesmos forem utilizados em solos naturais com pH entre 4 e 9 e a temperatura do solo 

inferior a 25 ºC (Shukla e Yin, 2006). 

 

2.3.1.2 Ação da temperatura 

 

A ação da temperatura, ou seja, de calor, pode causar danos nos geossintéticos de várias 

maneiras, dentre elas: acelerando os mecanismos de degradação dos polímeros, uma vez 

que a velocidade das reações químicas é controlada pela temperatura, podendo chegar a 

dobrar de velocidade com um aumento de 10º C; causando a dissociação das ligações 

químicas ao longo da cadeia polimérica, caso a energia térmica fornecida seja igual ou 

superior a energia das ligações, podendo gerar rupturas na cadeia polimérica ou 

eliminação de moléculas; promovendo a formação de radicais livres, causadores da 

oxidação dos polímeros quando entram em contato com oxigênio; ou originando a 

dilatação ou contração térmica dos materiais (Koerner, 2005). 

 

Normalmente, a ação da temperatura não é um problema nas aplicações típicas dos 

geossintéticos, uma vez que não costumam ser suficientemente altas para causarem danos 

significativos nos mesmos. Por outro lado, temperaturas elevadas durante o processo de 

fabricação podem provocar degradação térmica, podendo influênciar na durabilidade dos 

geossintéticos. Para evitar ou minimizar esse problema são adicionados estabilizantes 

térmicos aos polímeros (Carneiro, 2009). 

 

 

 



 
 

56 

2.3.1.3 Oxidação 

 

O oxigênio é um dos principais agentes degradadores de polímeros, incluindo os 

geossintéticos. É o responsável por desencadear a reação de oxidação nos materiais. A 

oxidação é um processo reativo em que os elementos químicos perdem elétrons quando 

expostos ao oxigênio. Essas reações ocorrem, preferencialmente, na superfície do 

polímero e, em menor escala, em seu interior e podem originar na falha prematura dos 

materiais. Normalmente, a oxidação causa alterações físicas (alterações de brilho, 

transparência, cor e aparecimento de fissuras) e mecânicas (diminuição de características, 

como flexibilidade, resistência à tração, resistência ao impacto ou da elongação) nos 

materiais poliméricos (Carneiro, 2009; Paoli, 2008; Sarsby, 2007). 

 

Muitos fatores como: luz solar, aumento da temperatura, presença de cátions metálicos, 

umidade e stress mecânico podem acelerar o processo de oxidação. Um meio muito 

utilizado para retardar o mecanismo de oxidação dos geossintéticos é a incorporação de 

aditivos antioxidantes aos materiais poliméricos. Entre os polímeros mais utilizados na 

fabricação de geossintéticos, o polipropileno (PP) e o polietileno (PE), geralmente, são 

os mais vulneráveis ao processo de oxidação (Sarsby, 2007). 

 

2.3.1.3.1 Mecanismos de oxidação 

 

A oxidação é um fenômeno complexo que ocorre por um mecanismo de reação em cadeia, 

constituído por três etapas fundamentais: iniciação, propagação e terminação (Carneiro, 

2009).  

 

A iniciação é causada, caracteristicamente, por fatores, como temperatura (termo-

oxidação) ou radiação UV (foto-oxidação), podendo ainda ser causado por stress 

mecânico e consiste na formação de um radical livre. Na propagação, o oxigênio 

atmosférico reage prontamente com o radical livre, originando um radical muito reativo, 

que continua reagindo em cadeia e dando origem a radicais livres e radicais muito 

instáveis, aumentando cada vez mais o grau de degradação. Este mecanismo de reação 

em cadeia (autocatalítico) continua até que todos os radicais livres formados sejam 

transformados em compostos estáveis (por exemplo, pela ação de compostos 
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antioxidantes). Dessa forma, pode ocorrer uma grande degradação em função de 

pequenas quantidades de radicais livres. O processo de oxidação pode ser evitado ou 

retardado através da incorporação de antioxidantes e estabilizantes na composição dos 

geossintéticos, em geral, de 0,02% a 1% já é suficiente. (Brydson, 1999; Carneiro, 2009). 

 

O processo de oxidação do polipropileno ocorre de acordo com o mecanismo geral 

descrito acima. Porém, como este foi o polímero usado para a fabricação dos geotêxteis 

estudados neste trabalho, o seu mecanismo de oxidação específico está ilustrado na Figura 

2.15. 

 

 

Figura 2.15: Mecanismo de oxidação do polipropileno (Carneiro, 2009). 

 

2.3.1.4  Ação dos agentes climáticos 

 

Os geossintéticos expostos ao ar livre sofrem ações degradativas causadas por agentes 

climáticos, como luz solar (especificamente pela radiação UV) em combinação com o 

oxigênio atmosférico, temperatura (valores extremos e amplitude) e umidade. Outros 

agentes também podem causar danos nos geossintéticos quando esses são expostos ao ar 

livre, como, por exemplo, poluentes atmosféricos, microrganismos, ozônio, stress 

mecânico, entre outros. Esses agentes normalmente causam degradação começando pela 

superfície exterior dos materiais e evoluindo progressivamente em direção ao centro da 

estrutura polimérica (Carneiro, 2009). 
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Segue uma breve descrição dos principais agentes que provocam danos nos 

geossintéticos, quando expostos ao ar livre. 

 

2.3.1.4.1 Radiação solar 

 

O sol é a fonte principal de energia primária da Terra. Ele libera energia sob forma de 

radiações, ou emissão de partículas, que propagam-se no vácuo, em forma de ondas 

eletromagnéticas, com velocidade constante de 300.000 km/s, frequência e comprimento 

de onda variáveis (Assunção, 2003). 

 

O espectro eletromagnético é composto por um conjunto de radiações eletromagnéticas. 

Essas radiações são classificadas em função da frequência e comprimento de onda que 

elas possuem. As faixas espectrais foram delimitadas de acordo com critérios de natureza 

histórica, e a primeira faixa a ser descoberta foi a radiação infravermelha, em 1880, a 

seguir, descobriu-se a radiação ultravioleta, em 1881, seguindo das ondas de rádio, em 

1888, da radiação X, em 1895, da radiação gama, em 1900, e das microondas, em 1932 

(Okuno e Vilella, 2005). 

 

A radiação visível do espectro eletromagnético está na faixa de 400 a 700 nm e detém 

44% da energia total emitida pelo sol. Já o restante de 56% da energia emitida é dividido 

em: 7% de radiação ultravioleta (faixa de 100 a 400 nm), 48% de radiação infravermelha 

(faixa de 700 a 1500 nm) e cerca de 1% corresponde à radiação emitida na faixa de 

microondas e ondas de rádio, raios X e gama, conforme ilusrado na Figura 2.16 (Corrêa, 

2003). 

 

Figura 2.16: Espectro eletromagnético da luz (Corrêa, 2003). 
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Existem vários estudos na literatura que demonstram que certos comprimentos de onda 

dentro do espectro da radiação solar são nocivos para os polímeros. A radiação 

ultravioleta é o principal deles e desencadeia um conjunto de ações degradativas nos 

materiais poliméricos, logo causando danos aos geossintéticos (Hsuan et al., 2008). Como 

este é o tema central deste trabalho, a radiação eletromagnética compreendida nessa faixa 

espectral será melhor detalhada a seguir. 

 

2.3.1.4.1.1 Radiação ultravioleta (UV) 

 

A radiação ultravioleta representa cerca de 4% do espectro solar que atinge a superfície 

da Terra. É o comprimento de onda que abrange a faixa espectral de 100 a 400 nm e é a 

zona que maior provoca danos aos materiais poliméricos. O espectro da radiação 

ultravioleta é subdividido em UVA (315 a 400 nm), UVB (280 a 315 nm) e UVC (100 a 

280 nm), sendo que a radiação UVA provoca alguma degradação nos polímeros, a UVB 

causa sérios danos aos polímeros e a UVC apenas é encontrada fora da atmosfera terrestre 

(Carneiro, 2009; Santos, 2010). 

 

Quando a radiação solar atinge a superfície dos materiais, se a energia fornecida pela 

radiação UV for igual ou superior à energia de ligação química do polímero, pode 

acontecer a formação de radicais livres que, em combinação com o oxigênio atmosférico, 

provocam a foto-oxidação dos polímeros (Suits e Hsuan, 2003).  

 

A foto-oxidação compreende, essencialmente, a absorção da radiação ultravioleta com 

reações oxidativas subsequentes, em processos autocatalíticos, com redução no peso 

molecular e alteração na estrutura química dos polímeros como consequência (Rabello e 

White, 1997). É semelhante ao processo de termo-oxidação, já descrito anteriormente, 

com a diferença que a energia que promove a formação dos radicais livres é proveniente 

da radiação UV e não da temperatura.  

 

A degradação causada pela radiação UV pode ser afetada por fatores como temperatura, 

umidade, precipitação, oxigênio atmosférico, vento, poluição, entre outros. Já a 

quantidade de radiação UV que chega à superfície terrestre depende da localização 

geográfica, da época do ano e das condições meteorológicas. O espectro solar no verão é 
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diferente do espectro solar no inveno, por exemplo. No Inverno, a degradação solar é 

menor, uma vez que a radiação UVB, que é muito energética e a mais danosa, não atinge 

a superfície terrestre, além da irradiância solar ser menor nessa época do ano (Carneiro, 

2009; Santos, 2010). 

 

O grau de degradação causada pela radiação ultravioleta depende fortemente da natureza 

química do polímero atingido (Yakimets et al., 2004). Durante o processo degradativo 

decorrente da exposição à radiação ultravioleta, os polímeros sofrem mudanças físicas e 

químicas que causam: descoloração, fissuramento, fragilização, perda de brilho e 

modificações nas propriedades mecânicas (como queda da resistência à tração e da 

resistência ao impacto). Esses fenômenos normalmente estão associados a processos de 

quebra da cadeia polimérica e, em alguns casos, ocorrem também reticulações 

(Wanasekara et al., 2011). 

 

Em particular, como alvo de estudo desse trabalho, o polipropileno é considerado um 

polímero bastante vulnerável à foto-degradação. O polipropileno não absorve 

comprimento de onda acima de 290 nm, mas mesmo assim, o processo oxidativo pode 

ser iniciado pela absorção da luz solar. É considerável salientar que o polipropileno 

absorve vigorosamente a radiação UV com comprimento de onda menor que 250 nm, que 

é um limite de comprimento de onda inferior ao limite de comprimento que atinge a 

superfície terrestre, cerca de 290 nm (Geburting e Wachetendorf, 2010).  

 

A justificaviva mais plausível e aceita para explicar esse fato é que substâncias como 

hidroperóxidos e carbonilas, atuam como cromóforos, ou seja, iniciadores da foto-

degradação. Assim, a exposição dos materiais ao intemperismo pode causar mudanças na 

estrutura química dos mesmos, levando à diminuição do tamanho molecular e a formação 

desses grupos (hidroxiperóxidos e carbonilas) (Rabello e White, 1997). 

 

Dessa forma, é necessário evitar a exposição dos geossintéticos à luz solar, até o momento 

da aplicação, que deve ser realizada o mais rapidamente possível. Porém, a eliminação 

total da exposição a radiação solar é muito difícil. Assim, a degradação decorrente da 

radiação UV, normalmente, é retardada por meio da incorporação de aditivos químicos 
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(antioxidantes, estabilizantes UV ou pigmentos) na composição dos materiais 

(Guimarães, 2012; Moreira, 2009). 

 

2.3.1.4.1.2 Estimativas da Radiação Ultravioleta (UV) 
 

No Brasil, apenas um número reduzido de localidades fazem o monitoramento da 

radiação solar UV, sendo que, dentre essas, pouquíssimas monitoram essa radiação há um 

período maior do que 10 anos. Na ausência de monitoramento e disponibilidade de séries 

climatológicas longas, usam-se estimativas a partir de outras variáveis meteorológicas. 

Essas estimativas podem ser feitas por meio de modelos de transmitância atmosférica, 

que exigem profundo conhecimento a respeito da interação entre a radiação solar e a 

atmosfera e é de difícil utilização, uma vez que envolve complexa rotina de cálculos, 

através de modelos estatísticos, normalmente mais utilizados ou através da aplicação de 

técnicas de aprendizado de máquinas, que tem recebido atenção nos últimos anos 

(Teramoto, 2013). 

 

A quantidade de radiação UV em relação à radiação global (UV/G) e a proporção entre 

UVA e UVB podem sofrer variações em função do período do ano e do local. Essas 

variações ocorrem, principalmente, sob influência do teor de nebulosidade e concentração 

de aerossóis na atmosfera, pois as nuvens reduzem grande parcela da radiação 

infravermelho e da radiação visível que representam mais de 95% da radiação global e, 

dessa forma, a razão UV/G aumenta (Escobedo et al., 2012). 

 

Na literatura, existem vários estudos acerca de valores médios de porcentagem de 

radiação ultravioleta em relação à radiação global. A maioria dos autores utiliza valores 

entre 3 e 10%, sendo que o valor mais adotado é 7,5%, conforme breve descrição a seguir. 

 

Um trabalho realizado por Teramoto (2013) compilou estudos de vários autores (Al-Aruri 

et al., 1988; Rooba, 2004; Martinez-Lozano et al., 1999; Jacovides, 2006; Escobedo et 

al., 2012) acerca de valores médios sazonais de porcentagem de radiação UV em relação 

à radiação global. Esses resultados estão demonstrados na Tabela 2.9 e são valores médios 

aproximados entre 3 e 5%. 
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Tabela 2.9: Médias sazonais diárias da fração UV/G em algumas localidades do globo 

terrestre (adaptado de Teramoto, 2013). 

LOCAL 
UV/G (%) 

Verão Outono Inverno Primavera Média anual 

Ansai (China) 4,07 3,43 3,2 2,76 3,36 

Botucatu (Brasil) 4,30 4,00 3,90 4,20 4,10 

Cairo (Egito) 3,14 2,75 2,85 3,00 2,93 

Cyprus (Mediterrâneo Oriental) 3,17 3,27 3,12 3,20 3,19 

Lasa (Itália) 4,57 4,07 4,07 4,47 4,29 

Kuwait (Emirados Árabe) 4,60 4,60 4,33 4,37 4,47 

Sanya (China) 4,60 4,20 4,23 4,53 4,39 

Shapotou (China) 3,97 3,33 3,00 3,70 3,50 

Valência (Espanha) 3,27 3,23 3,00 3,37 3,22 

 

 

Segundo Greenwood et al. (2012), levando em consideração as poucas localidades que 

medem de forma direta e efetiva a radiação UV, a mesma pode ser estimada entre 5 a 

10% da radiação global. Pode-se, ainda, assumir uma média entre os extremos, que resulta 

no valor de 7,5% da radiação global incidente.  

 

A norma EN 13362 (2013) faz uma recomendação, para efeitos de estimativas para 

ensaios de intemperismo acelerados, de que a porcentagem de radiação UV esteja entre 6 

e 9%, da radiação global, para países do sul da Europa, assumindo uma média entre os 

extremos propostos, ou seja, a radiação UV equivalente a 7,5% da radiação global. 

 

2.3.1.4.1.3 Radiação UV no Brasil 
 

Tendo em vista que, no Brasil, poucas localidades monitoram a radiação UV, neste 

trabalho considera-se o valor da radiação UV como sendo 7,5% da radiação global 

incidente sobre a superfície terrestre.  

 

Dessa forma, utilizando-se dados de radiação global dos estudos de Colle e Pereira (1998) 

e o valor de 7,5% de radiação UV sobre esses dados, a Tabela 2.10 apresenta estimativas 

das máximas, mínimas e médias mensais de radiação UV para as cinco regiões do Brasil. 
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Tabela 2.10: Radiações UV nas distintas regiões do Brasil. 

REGIÃO 
Radiações UV MJ/m2 

Máxima Mínima Média 

Norte 50,20 38,90 44,80 

Nordeste 53,50 39,70 46,60 

Centro Oeste 53,60 35,60 44,60 

Sudeste 56,00 32,40 44,20 

Sul 60,22 24,30 42,26 

 

2.3.1.4.2 Calor e Temperatura 

 

O aumento da temperatura e do calor acelera a degradação por outros mecanismos, como 

oxidação (termo-oxidação e foto-oxidação), hidrólise e degradação biológica (Sarsby, 

2007). A temperatura que um certo material adquire depende diretamente de fatores, 

como temperatura da atmosfera, ventos, presença de água na superfície, cor e incidência 

de raios solares sobre o mesmo. Logo a degradação está relacionada a esses fatores, pois 

os mesmos influenciam nas reações químicas e na velocidade de difusão de aditivos e 

componentes externos (poluentes atmosféricos, contaminantes), que ocorrem nos 

materiais quando expostos ao ar livre (Carneiro, 2009). Assim, calor e temperatura, na 

maioria daz vezes, não são discutidos como um mecanismo de degradação isolado (Lopes 

e Lopes, 2010). 

 

A variação térmica diária é capaz de causar ciclos de contração e expansão nos materiais, 

pois a temperatura dos mesmos pode variar muito do dia para noite, gerando  stress 

mecânico e acelerando o aparecimento de fissuras. A presença de água na superfície dos 

materias é causada pela ação das chuvas ou condensação decorrente do abaixamento de 

temperatura noturno e pode causar um choque térmico nos materiais, se a diminuição da 

temperatura ocorrer de forma brusca. Os materiais expostos à radiação solar apresentam 

temperaturas mais elevadas do que a temperatura atmosférica, e a cor do material 

influencia diretamente na capacidade de absorção da radiação, sendo que a temperatura 

de um material preto é superior à temperatura de um material branco (Carneiro, 2009).  
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2.3.1.4.3 Oxigênio atmosférico 

 

O oxigênio atmosférico, quando combinado a com radiação ultravioleta ou com a 

temperatura, pode provocar a oxidação dos polímeros, denominados de termo-oxidação 

ou foto-oxidação, conforme já descritos anteriormente. Vale ressaltar que o processo de 

foto-oxidação é o principal responsável pela degradação e consequente falha prematura 

de materiais poliméricos utilizados ao ar livre. 

 

2.3.1.4.4 Umidade 

 

Um teor de umidade elevado é capaz de acelerar o processo de degradação dos materiais 

poliméricos expostos ao ar livre. A água pode originar-se da chuva, do orvalho, da neve 

ou do granizo, pode promover a ocorrência de reações de hidrólise, pode ser absorvida 

(provocando a expansão do volume dos materiais) e pode remover os aditivos mais 

solúveis dos materiais. O tempo que os materiais ficam molhados é muito dependente do 

ângulo de exposição dos mesmos e é mais importante do que a quantidade total de 

precipitação (Carneiro, 2009). 

 

2.3.1.4.5 Outros agentes de degradação ao ar livre 

 

Existem outros agentes (além  da radiação ultravioleta, temperatura, oxigênio e umidade) 

que podem colaborar para a degradação dos materiais poliméricos expostos ao ar livre, 

como os poluentes atmosféricos, ozônio, microrganismos e presença de stress mecânico 

(Lopes e Lopes, 2010). 

 

2.3.1.5 Ação biológica 
 

A ação biológica é capaz de causar ruptura de cadeias poliméricas e diminuição da massa 

molecular dos polímeros, tornando-os mais frágeis e quebradiços. Os microrganismos 

mais relevantes na degradação dos geossintéticos incluem as bactérias, os fungos e as 

algas, sendo frequente incluir, nesse grupo, a ação de animais roedores e insetos. Os 

principais elementos que influenciam a atividade microbiológica são temperatura, 

umidade, radiação UV, pH e luz visível. A ação dos microrganismos pode ser evitada por 
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meio de adição de biocidas aos polímeros (Carneiro, 2009; Lopes e Lopes, 2010; Sarsby, 

2007). 

 

Além do contato com animais, os geossintéticos enterrados no solo podem, ainda, estar 

em contato com raízes de plantas, que podem penetrar na estrutura dos geossintéticos, 

danificando-os e/ou obstruindo-os (Carneiro, 2009). 

 

De forma geral, os polímeros e, consequentemente, a maior parte dos geossintéticos não 

são considerados materiais muito suscetíveis à degradação biológica, o que é explicado 

tendo em vista seu alto peso molecular (as extremidades das cadeias são praticamente 

inacessíveis) e o fato dos polímeros não conterem componentes capazes de nutrir a 

maioria dos organismos vivos. Porém, é importante ressaltar que materiais que contem 

fibras vegetais são susceptíveis à degradação biológica (ISO TS 13434, 2008; Sarsby, 

2007). 

 

2.3.1.6 Outros causadores de degradação 

 

Existem ainda, além dos agentes de degradação já descritos, outros causadores capazes 

de causar danos aos geossintéticos, como, por exemplo: radioatividade, fogo, 

environmental stress-cracking, cargas estáticas, cargas dinâmicas e outros materiais e/ou 

superfícies. Estes agentes serão brevemente descritos a seguir. 

 

Radioatividade - Quando expostos a resíduos radioativos, os geossintéticos podem sofrer 

danificações, ocorrendo, por exemplo, quebra de cadeias poliméricas ou iniciação de 

reações químicas não desejáveis (Koerner, 2005). 

 

Fogo - A ação do fogo, através da combustão, pode facilmente danificar os polímeros. 

Inicialmente, as ligações químicas são quebradas em decorrência do processo de queima 

(iniciado com o fornecimento de calor vindo do fogo). Como consequência, são gerados 

gases voláteis que deslocam-se pelos espaços vazios da cadeia polimérica, levando à sua 

oxidação. Posteriormente, há geração de mais gases que conduzem à oxidação de novas 

moléculas de polímero. Esse processo continua até cessar a geração de produtos voláteis 

(Nicholson, 2006).  
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Com o objetivo de amenizar os efeitos do fogo são adicionados retardantes de chama a 

composição dos polímeros, esses aditivos reduzem a velocidade de combustão dos 

mesmo, através de vários mecanismos complexos (Lopes e Lopes, 2010). Porém, é muito 

pouco provável a ocorrência de fogo em estruturas com geossintéticos (Carneiro, 2009).  

 

Environmental Stress-cracking (fissuração por tensão ambiental) - É uma falha que 

pode ocorrer nos materiais se estes estiverem submetidos, simultâneamente, a ações 

mecânicas e presença de líquidos. Logo, é um exemplo de efeito sinergico de agentes 

degradadores. Quando o geossintético absorve líquido, ocorre um aumento das suas 

dimensões, ocorrendo a separação das cadeias poliméricas. Se o material estiver sob 

presença de tensões mecânicas, podem ocorrer fissurações (Carneiro, 2009). Este 

fenômeno é acarretado por uma plastificação localizada do material e não existe indícios 

de geração de radicais livres como produto primário. Acredita-se que mais de 15% de 

todos os problemas de falhas em peças poliméricas sejam decorrentes de stress-cracking 

(Paoli, 2008). 

 

Cargas estáticas - Quando geossintéticos estão sob ação de cargas estáticas, esses podem 

sofrer alterações graduais nas suas dimensões, efeito denominado de fluência, podendo 

levar até a ruptura dos mesmos (ruptura em fluência) (Carneiro, 2009). 

 

Cargas dinâmicas - Quando geossintéticos estão sob ação de cargas dinâmicas 

intermitentes, esses podem sofrer fadiga, resultando no aparecimento de fraturas. O 

polipropileno é um dos polímeros com maior resistência à fadiga (Carneiro, 2009). 

 

Outros materiais e/ou superfícies - O contato dos geossintéticos com outra superfície 

e/ou com outros materiais de construção pode causar desgaste por abrasão (Paoli, 2008).  

 

2.3.2 Durabilidade do polipropileno 

 

A seguir, procede-se uma breve descrição do comportamento do polipropileno, polímero 

base dos geotêxteis estudados nesse trabalho, frente aos agentes e mecânismos de 

degradação mais relevantes para os geossintéticos. 
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O polipropileno apresenta resistência à flexão, resistência química, rigidez, resistência à 

fadiga e resistência ao stress-cracking excelentes. Além de apresentar boa resistência 

térmica. Porém, o polipropileno, em baixas temperaturas, não responde bem a impactos, 

além de ser um polímero que sofre influência de agentes climáticos, uma vez que os 

processos de oxidação são relevantes nesses materiais (Crawford, 1998; Ram, 1997). 

 

A foto-degradação do polipropileno é entendida como sendo um processo heterogêneo, 

devido a características como: as reações de oxidação dão origem a grupos químicos 

(como éster, aldeído, carbolina e hidroperóxidos) dispostos aleatoriamente ao longo da 

estrutura molecular do polipropileno; o polipropileno não absorve radiação ultravioleta 

suficiente para causar ruptura homolítica, e, dessa forma, a fotodegradação desses 

polímeros inicia-se a partir de impurezas denominadas cromóforos, produzidas no 

processamento. Assim, preferencialmente, nos locais onde formam-se esses micro-

reatores, ocorre degradação, que se espalha em função da difusão de espécies reativas e 

disponibilidade de oxigênio, podendo levar à falha mecânica. Porém, tratando-se de um 

polímero de estrutura complexa, várias outras fontes de heterogeneidade na degradação 

podem existir (Carlsson e Wiles, 1976; Rabello e White, 1997).  

 

A espessura da camada superficial oxidada do polipropileno exposto a agentes 

atmosféricos cresce em função do aumento de temperatura, mas é praticamente 

independente da intensidade da luz (Wypych, 2003). As fragilidades do polipropileno 

podem ser minimizadas com a adição de aditivos adequados, como HALS, antioxidantes 

ou anti UVA (Ram, 1997).  

 

2.3.3 Métodos para avaliar a durabilidade dos geossintéticos 

 

2.3.3.1 Considerações iniciais 

 

Nos últimos anos, têm sido desenvolvidos e utilizados vários métodos para avaliar a 

durabilidade dos geossintéticos, sendo que muitos desses métodos estão descritos em 

normas técnicas nacionais e internacionais. 
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A resistência à degradação dos geossintéticos pode ser avaliada considerando-se a 

exposição aos agentes de degradação tanto em condições naturais ou em condições 

simuladas em laboratório, normalmente em ensaios acelerados. Já os danos sofridos 

durante esses ensaios, normalmente, são quantificados através da comparação de diversas 

características e/ou propriedades dos materiais antes e depois da exposição aos vários 

agentes de degradação, como, por exemplo, alterações na microestrutura polimérica em 

termos de peso molecular, viscosidade, comportamento térmico e formação de grupos 

terminais carbonilas, alterações na macroestrutura dos geossintéticos, como massa por 

unidade de área, espessura, propriedades mecânicas e permeabilidade hidráulica (Avesani 

Neto et al., 2011; Bueno, 2007; Carneiro, 2009; Moreira et al., 2010; Valente et al., 2010). 

 

A primeira etapa para avaliar o desempenho dos geossintéticos, em termos de 

durabilidade, é determinar e compreender as condições ambientais em que o material será 

exposto e, assim, avaliar e escolher os métodos de ensaios disponíveis mais apropriados 

para avaliação do envelhecimento causado pelos agentes e mecanismos degradadores 

(Guimarães, 2012). 

 

Lopes e Lopes (2010) apresentam as seguintes etapas para a avaliação da durabilidade de 

geossintéticos: 

• Identificação da aplicação e funções associadas, para as quais os materiais serão 

designados;  

• Identificação das propriedades funcionais dos geossintéticos; 

• Análise dos agentes degradadores capazes de alterar as propriedades dos geossintéticos 

ao logo da vida útil; 

• Realização de ensaios de degradação nos geossintéticos, sob condições reais ou 

simuladas em laboratório; 

• Avaliação da sinergia entre os diferentes agentes e mecanismos de degradação 

relevantes; 

• Definição de valores de coeficientes de redução para garantir um determinado grau de 

confiança no dimensionamento dos geossintéticos, quando se trata de estimativa do tempo 

de vida útil dos mesmos. 
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A seguir, procede-se a descrição dos ensaios e normatizações utilizados para avaliar a 

resistência dos geossintéticos aos diferentes agentes de degradação durante este trabalho, 

ou seja, ensaios acelerados em laboratório e ensaios de exposição em campo. 

 

2.3.3.2 Ensaios acelerados em laboratório 

 

Em laboratório, a avaliação da durabilidade dos geossintéticos, frente a agentes 

climáticos, pode ser realizada por meio de ensaios acelerados. Esses ensaios normalmente 

são realizados em simuladores climáticos, usados na tentativa de reproduzir, em um curto 

intervalo de tempo, os danos ocorridos a longo prazo nos materiais expostos ao ar livre 

(Carneiro, 2009). 

 

Os simuladores climáticos são constituídos por uma câmara de ensaio na qual os 

geossintéticos são introduzidos e expostos aos agentes que contribuem para o 

envelhecimento (radiação UV, temperatura, chuva, condensação). Tanto os tipos de 

agentes, bem como suas intensidades e ciclos de atuação podem ser controlados de acordo 

com normatizações e necessidades de cada estudo (Carneiro, 2009). 

 

As principais vantagens dos ensaios de envelhecimento climático simulados em 

laboratório são: condições de ensaio estáveis e controláveis; controle das possíveis 

contaminações; resultados obtidos em curto intervalo de tempo; facilidade na reprodução 

dos ensaios. Por outro lado, a maior dificuldade desse tipo de ensaio é extrapolar dados 

obtidos com a simulação para a realidade, ou seja, a obtenção de uma boa relação entre a 

degradação acelerada em laboratório e a degradação ao ar livre. Ainda assim, os ensaios 

em laboratório podem ser muito úteis para controlar a qualidade dos geossintéticos e na 

determinação da melhor composição de aditivos para os materiais (Carneiro, 2009). 

 

Os simuladores disponíveis, geralmente, são classificados em função da fonte de luz 

usada, sendo que as mais comuns são: lâmpadas de arco de carbono, lâmpadas de arco de 

xénon e as lâmpadas fluorescentes (tipo utilizado neste trabalho). As lâmpadas 

fluorescentes ultravioleta emitem o espectro de luz na região do ultravioleta (< 400 nm), 

porém, alguns polímeros são mais sensíveis na faixa do UVA. Assim, a maioria dos 

estudos de foto-degradação de geossintéticos utiliza lâmpadas fluorescentes UVA-340, 



 
 

70 

que permitem boa simulação da luz solar entre os 295 e 350 nm (região de curto e médio 

UV). A quantidade de radiação visível e infravermelha emitida por estas lâmpadas é 

muito baixa. Esse fato pode causar implicações negativas na qualidade dos resultados 

obtidos em laboratório, uma vez que alguns pigmentos sofrem alterações de cor quando 

expostos à radiação visível, dando origem a produtos de degradação que podem afetar o 

processo de foto-oxidação dos materiais. Assim, os materiais podem sofrer danos ao ar 

livre que não ocorreram em laboratório (Carneiro, 2009; Guimarães, 2012; Suits e Hsuan, 

2003). A Figura 2.17 apresenta um desenho esquemático de uma câmara de intemperismo 

acelerado. 

 

 

Figura 2.17: Esquema dos itens constituintes de uma câmera de intemperismo acelerado. 

(Carneiro, 2009). 

 

Existem algumas normas ASTM (The American Society for Testing Materials) e ISO 

(International Organization of Standardization) (ASTM G151, 2010; EN ISO 4892-1, 

2016; EN ISO 4892-3, 2006) que apresentam diretrizes para realização de ensaios 

acelerados para avaliação de materiais não metálicos ou plásticos. Porém, para o caso 

específico de geossintéticos, o CEN TC 189 (Comissão Europeia de Normalização - 

Comissão Técnica 189) desenvolveu um método laboratorial, realizado em equipamento 

com lâmpadas fluorescentes, para expor geossintéticos ao envelhecimento climático, 

conforme a norma EN 12224 (2000). 
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A EN 12224 (2000) - "Geotextiles and geotextile-related products – Determination of the 

resistance to weathering" é a norma específica que trata da determinação da resistência 

dos geotêxteis e produtos correlatos quando submetidos à degradação acelerada. Ela 

especifica que os materiais devem ser submetidos a um conjunto de ciclos seco/molhado 

até completar um total de 50MJ/m² de radiação UV. São ciclos de 6 horas, compostos por 

5 horas de radiação UVA à temperatura de 50±3°C e 1 hora de chuva à temperatura de 

25±3°C. O valor total de 50MJ/m² é definido pela norma ISO TS 13434 (2008) e 

representa o valor equivalente a um mês de exposição à radiação UV durante o verão do 

Sul da Europa. Esse valor é considerado uma condição crítica. 

 

2.3.3.3 Ensaios de exposição em campo 

 

Ensaios de degradação natural em geossintéticos são realizados através da exposição 

destes materiais em campo sob condições de envelhecimento reais, segundo 

normatizações vigentes. Várias normas são utilizadas para exposição em campo de 

geossintéticos, porém, quando se trata particularmente de geotêxteis, os ensaios de 

degradação natural podem ser realizados segundo a ASTM D 5970 (2009) - Standard 

Test Method for Deterioration of Geotextiles from Outdoor Exposure. A maioria dessas 

normas oferece diretrizes sobre características do local do ensaio, tempo e tipo de 

exposição, modelo de fixação de amostras, direção e ângulo de exposição, além de 

cuidados básicos. 

 

No caso específico da ASTM D 5970 (2009), as diretrizes básicas são: exposição do 

geotêxtil em suporte de material inerte (aberto ou fechado), com inclinação de 45º em 

relação à horizontal, para tempos de exposição de 1, 2, 4, 8, 12 e 18 meses. No final de 

cada período de exposição, as propriedades dos corpos de prova são avaliadas, 

comparando os parâmetros mecânicos do material degradado com seu testemunho (corpo 

de prova sem degradação). 

 

Ensaios de simulações climáticas em laboratório são uma importante ferramenta para 

avaliação de degradação, porém, quando os materiais são expostos ao ar livre, eles estão 

sob ação de alguns agentes de degradação de difícil simulação em laboratórios, como, por 

exemplo, vento, poeiras e poluentes atmosféricos. Além disso, os mecanismos de 



 
 

72 

degradação que ocorrem em exposições ao ar livre podem ser diferentes dos que ocorrem 

em simulações laboratoriais. Dessa forma, quando a degradação de geossintéticos é 

avaliada segundo exposição sob condições reais, é possível determinar, com maior 

confiança, o comportamento destes materiais quando expostos às condições ambientais 

de um determinado local (Carneiro, 2009). 

 

Cada local em que o material é exposto apresenta características climáticas próprias, 

como por exemplo, intensidade de radiação UV, precipitação, intensidade de ventos, 

amplitude térmica, dentre outras. Dessa forma, é importante ressaltar que o local e o 

tempo de exposição podem afetar significativamente o desempenho de materiais 

poliméricos. Portanto, ensaios de exposição natural são únicos e de difícil reprodução. 

Logo, a durabilidade dos geossintéticos deveria ser avaliada em termos relativos e não 

absolutos (Fechine et al. 2006; ASTM 5272, 2008). 

 

2.3.4 Fator de redução 

 

Para determinar as características e parâmetros dos geossintéticos, em laboratório, 

normalmente, são realizados ensaios de caracterização e ensaios de desempenho. Os 

ensaios de caracterização, normalmente, são padronizados e determinam as propriedades 

índices de cada geossintético, que servem de referência para os cálculos e comparações 

entre fabricantes distintos. Já os ensaios de comportamento, utilizam parâmetros 

específicos da utilização e determinam as propriedades funcionais de cada geossintético. 

Para um projeto com materiais geossintéticos, é necessário levar em consideração três 

tipos de propriedades: propriedade índice, propriedade funcional e propriedade requerida 

(Vidal et al., 1999). 

 

As propriedades requeridas de um geossintético são os valores requeridos em um projeto 

para efeito de dimensionamento. A situação considerada ideal é quando os valores 

utilizados como parâmetros para projetos são fundamentados em resultados obtidos em 

ensaios de desempenho, conduzidos exclusivamente para a obra em questão. Contudo, 

essa prática, normalmente, é inviável devido a fatores, como custos elevados, tempo 

requerido e dificuldades de execução. Dessa forma, o procedimento adotado é a 
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correlacão das propriedades índices com as propriedades funcionais através da utilização 

de Fatores de Redução (FR) (Sieira, 2003; Trentini e Vidal, 2003). 

 

O conceito de Fator de Redução é recente e pode ser definido como a relação entre as 

propriedades índices dos geossintéticos (Tíndice), pelas suas propriedades funcionais 

(Tfuncional), conforme Equação 2.1. 

 

 

FR =  
T índice

T funcional
        (2.1) 

 

Esse conceito admite a ocorrência de uma significativa redução nas propriedades dos 

geossintéticos, em decorrência das condições de transporte, manuseio, armazenagem, 

instalação e solicitações durante a vida útil da obra. Para cada tipo de solicitação assume-

se um valor de redução, denominado Fator de Redução Parcial, cujo resultado da 

multiplicação entre eles compõem o Fator de Redução Total (FR), como mostrado na 

Equação 2.2. Os principais fatores parciais de redução considerados são: fator de redução 

devido a deformações por fluência (FRf); fator de redução devido a degradação química 

e biológica pelo meio ambiente (FRa); fator de redução devido a eventuais emendas (FRe); 

fator de redução devido a danos mecânicos (FRd) (Greenwood et al., 2012; ISO TS 13434, 

2008, Koerner, 2005; Trentini e Vidal, 2003; Vidal et al., 1999). 

 

 

T(funcional) =  
T(índice)

FRf∗FRa∗FRe∗FRd
     (2.2) 

 

 

Dessa forma, os Fatores de Redução parciais têm como objetivo prever e já considerar no 

projeto as possíveis e mais prováveis perdas de funcionalidade que o material sofre ao 

longo da sua vida útil (Trentini, 2005). A Figura 2.18 esquematiza a evolução das 

propriedades (funcionais e requeridas) do material geossintético ao longo da vida útil do 

mesmo, considerando as perdas por utilização em uma aplicação de reforço. 
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Figura 2.18: Esquema da evolução das propriedades funcionais e requeridas do geossintético ao 

longo da vida útil (Trentini, 2005). 

 

Em suma, fatores de redução são dependentes das características do geossintético, como  

tipo e natureza do polímero e o processo de fabricação, e de características do meio em 

que o mesmo será instalado, como tipo de aplicação do geossintético (função 

desempenhada), tipo de obra e o processo de instalação (Sieira, 2003). As Tabelas 2.11 e 

2.12 trazem valores de fatores de redução relacionadas ao tipo de polímero constituinte e 

tipo de aplicação, respectivamente. 

 

Tabela 2.11: Fatores de Redução em função do tipo de polímero (adaptado de Vidal et al., 

1999). 

 

França Alemanha 

Poliéster 
Polipropileno 

Polietileno 
Poliéster 

Polipropileno 

Polietileno 

FRf 2,5 5,0 2,5 5,0 

FRd 1,5 1,5 

FRa 1 1,05 2,0 

FRe 2 1,0 1,0 
1 Sem impacto ambiental 
2 Sem emendas 
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Tabela 2.12: Fatores de Redução Parciais correlacionados ao tipo de aplicação do geossintético 

(adaptado de Koerner, 2005). 

APLICAÇÃO SOLICITAÇÃO 
1
 FRd FRf 

2
 FRa 

Aterro sobre solos moles T 1,1 – 2,0 2,0 – 3,5 1,0 – 2,0 

Barreira de silte T 1,1 – 1,5 1,5 – 2,5 1,0 – 1,7 

Capacidade de carga T 1,1 – 2,0 2,0 – 4,0 1,0 – 2,0 

Estruturas de retenção: reforço T 1,1 – 2,0 2,0 – 4,0 1,0 – 2,0 

Estruturas de retenção: filtros C --- 1,5 – 2,0 --- 

Forma flexível T 1,1 – 1,5 1,5 – 3,0 1,0 – 1,7 

Pavimentos T 1,1 – 1,5 1,0 – 2,0 1,0 – 1,7 

Reforço de base T 1,1 – 2,0 1,5 – 2,5 1,0 – 1,8 

Separação T 1,1 – 2,5 1,5 – 2,5 1,0 – 1,8 

Vias férreas T 1,5 – 3,0 1,0 – 1,5 1,5 – 2,4 

Filtros subterrâneos C --- 1,0 – 1,5 --- 

Filtros: controle de erosão C --- 1,0 – 1,5 --- 

Filtros: aterros sanitários C --- 1,5 – 2,0 --- 

Drenagem por gravidade C --- 2,0 – 3,0 --- 

Drenagem por pressão C --- 2,0 – 3,0 --- 
1 ( T = tração ; C = compressão / cisalhamento ) 
2 (os valores inferiores são recomendados para obras de curta duração ou obras nas quais as 

deformações por fluência não comprometam a funcionalidade ) 

 

 

2.4 MODELOS PROPOSTOS PARA AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO  

 

A degradação por agentes climáticos é de considerável complexidade devido a flutuações 

naturais na temperatura, umidade, radiação ultravioleta e outros fatores ambientais, além 

da complexa interação entre eles, sendo, portanto, impossível de simular fielmente. Têm 

sido realizadas várias tentativas para determinar a taxa de degradação de uma propriedade 

do material P devido ao efeito combinado da temperatura e da luz solar de um modo 

semelhante a relações de superposição de umidade-temperatura. Várias relações 

empíricas têm sido propostas em estudos ao longo dos anos (White e Turnbull, 1994; 

Brown e Greenwood, 2002; Wypych, 2003; Maxwell et al., 2005), por exemplo, as 

Equações 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6: 

a) Modelo Linear considerando os efeitos da temperatura – Modelo de Arrhenius: 

 

P = Po + D.e(- Δ H/RT)
          (2.3) 
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b) Modelo Linear sem considerar os efeitos da temperatura: 

 

P = Po + b.D           (2.4) 

 

c) Modelo Power law sem considerar os efeitos da temperatura: 

 

P = Po + b.Dn
         (2.5) 

 

d) Modelo Exponencial sem considerar os efeitos da temperatura: 

 

P = Po + A.eD
         (2.6) 

 

Em que, 

P - propriedade característica final; 

Po - propriedade característica inicial; 

D - nível de radiação UV; 

ΔH - energia de ativação; 

R - constante dos gases; 

T - temperatura Absoluta (K); 

B, n e A - constantes. 

 

Na maior parte dos ensaios de degradação por agentes climáticos, os resultados são 

válidos somente para um conjunto de condições e não são sujeitos a extrapolação, 

principalmente para o caso de períodos mais longos, pois podem conduzir a erros 

catastróficos (Tidblad et al., 2001). 

 

2.5  TRATAMENTO ESTATÍSTICO  

 

O uso de ferramentas estatísticas é de suma importância para planejar experimentos, 

observar e analisar resultados amostrais, além de fornecer dados para retirada de 

conclusões referentes ao estudo realizado.  

 

Neste trabalho, o tratamento estatístico dos dados, para uma melhor inferência acerca da 

degradação sofrida pelos corpos de prova, obtidos por amostragem, foi realizado por meio 
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da construção de intervalos de confiança. As características dessa ferramenta estatística 

está descrita a seguir. 

 

2.5.1 Intervalo de confiança  

 

Segundo Triola (2008), Intervalo de Confiança (IC) é um intervalo (ou faixa) de valores 

usados para estimar o valor de um parâmetro populacional de interesse. Assim, ao invés 

de estimar o parâmetro por um único valor, é apresentado um intervalo com prováveis 

estimativas. Logo, o intervalo de confiança (1-α), com α ϵ (0,1), é a probabilidade do 

Intervalo de Confiança realmente conter o parâmetro populacional. O Intervalo de 

Confiança mais utilizado é o de 95% (com α = 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). Logo, se todas as estimativas forem iguais, 

o estudo mais confiável é o com IC menor. 

 

Quando se trata de inferência estatística, o Intervalo de Confiança é uma ferramenta 

importante, uma vez que o mesmo define os limites superior e inferior do conjunto de 

valores obtidos da amostragem de uma população. Para construir um Intervalo de 

Confiança é necessário analisar se o desvio padrão populacional (σ) é conhecido, se a 

população é normalmente distribuída ou se n o número de corpos de prova extraído da 

amostra (n) é > 30. Para os casos de n ≤ 30, a população não necessita ser exatamente 

normal, mas sim aproximadamente normal (Triola, 2008). 

 

A partir da análise de elementos citados anteriormente, constrói-se o Intervalo de 

Confiança, tomando o percentual de confiança, calculando a margem de erro (E), 

associada à estimativa da média populacional (μ) e utilizando distribuição normal (Z),  

distribuição t de Student ou métodos não-paramétricos, conforme critérios apresentados 

na Figura 2.19. Ressalta-se que, para obtenção da média populacional (μ), utiliza-se a 

seguinte estimativa estatística: “A média amostral Ẋ é a melhor estimativa pontual da 

média populacional μ” (Triola, 2008). 
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Figura 2.19: Escolha entre distribuição normal e distribuição t de Student (adaptado de Triola, 
2008). 

 

Assim, em geral, a escolha quanto ao tipo de distribuição a ser utilizada está baseada no 

conhecimento ou não do desvio padrão populacional (σ). Neste trabalho, os intervalos 

de confiança foram construídos a partir da distribuição t de Student, uma vez que não se 

conhece o valor do desvio padrão populacional (σ) e são amostragens com n ≤ 30.  

 

As etapas para a construção de intervalos de confiança, utilizando a distribuição t de 

Student,  estão descritas abaixo:  

 

- Encontrar o valor crítico tn-1,α/2 correspondente ao nível de confiança desejado a partir 

do grau de liberdade (n – 1), utilizando a Tabela 2.13; 

 

- Calcular a margem de erro E = tn-1,α/2.(s/√n), com n sendo o número de corpos de prova 

extraído da amostra e S como o desvio padrão amostral; 

 

- Determinar a média amostral Ẋ; 
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- Construir o intervalo de confiança no formato da Equação 2.7: 

Ẋ - t n-1,α/2.(s/√n)  ≤  µ  ≤  Ẋ+ t n-1,α/2.(s/√n)      (2.7) 

 

Tabela 2.13: Tabela simplificada dos valores t de Studant. (adaptado de Barbetta, 2010). 

Grau de 

liberdade  

(n-1) 

50% 60% 70% 80% 90% 95% 98% 99% 99,5% 99,8% 99,9% 

1 1,000 1,376 1,963 3,078 6,314 12,71 31,82 63,66 127,3 318,3 636,6 

2 0,816 1,061 1,386 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 14,09 22,33 31,60 

3 0,765 0,978 1,250 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 7,453 10,21 12,92 

4 0,741 0,941 1,190 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 5,598 7,173 8,610 

5 0,727 0,920 1,156 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 4,773 5,893 6,869 

6 0,718 0,906 1,134 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 4,317 5,208 5,959 

7 0,711 0,896 1,119 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 4,029 4,785 5,408 

8 0,706 0,889 1,108 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 3,833 4,501 5,041 

9 0,703 0,883 1,100 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 3,690 4,297 4,781 

10 0,700 0,879 1,093 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 3,581 4,144 4,587 

11 0,697 0,876 1,088 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 3,497 4,025 4,437 

12 0,695 0,873 1,083 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 3,428 3,930 4,318 

13 0,694 0,870 1,079 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 3,372 3,852 4,221 

14 0,692 0,868 1,076 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 3,326 3,787 4,140 

15 0,691 0,866 1,074 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 3,286 3,733 4,073 

20 0,687 0,860 1,064 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,153 3,552 3,850 

50 0,679 0,849 1,047 1,299 1,676 2,009 2,403 2,678 2,937 3,261 3,496 

 

0,674 0,842 1,036 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 2,807 3,090 3,291 
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CAPÍTULO 3 
 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho caracteriza os materiais estudados, no caso geotêxteis de polipropileno e 

analisa a durabilidade dos mesmos, frente à exposição a fatores climáticos de degradação, 

em ensaios de campo e de laboratório. As propriedades dos materiais são determinadas 

por ensaios de caracterização e são denominadas Propriedades Índice. Essas propriedades 

são características do material e não dependem das condições de utilização. 

 

Os ensaios laboratoriais de simulação de fatores climáticos têm o objetivo de simular 

situações de exposição, porém de forma acelerada, podendo assim, em um curto período 

de tempo, estudar a degradação causada nos materiais e avaliar aspectos da durabilidade. 

Os ensaios de exposição dos materiais em campo reproduzem condições reais a que os 

materiais são expostos durante suas utilizações. Os ensaios de resistência à tração de 

amostras pós exposição aos fatores climáticos, quantificam o efeito da degradação quando 

comparados aos resultados de resistência à tração do material inerte. Através desses 

ensaios, determinam-se as Propriedades Funcionais dos materiais, que são as 

características dos mesmos quando submetidos a condições de utilização. 

 

Os resultados médios obtidos da resistência à tração foram avaliados por análises 

estatísticas, utilizando intervalos de confiança (IC), para melhor inferência quanto ao 

comportamento do material.  

 

A durabilidade foi avaliada através da quantificação de propriedades mecânicas de 

amostras expostas à degradação comparativamente às mesmas propriedades de amostras 

intactas. O fluxograma apresentado na Figura 3.1 ilustra as principais etapas da 

metodologia utilizada para avaliar a degradação dos materiais.  
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Figura 3.1: Fluxograma com as principais etapas de estudo. 

 

3.2  DESCRIÇÃO, PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

ESTUDADOS 

3.2.1  Materiais pesquisados 

 

Os materiais utilizados no desenvolvimento dessa pesquisa foram geotêxteis tecidos 

biaxiais de laminetes de polipropileno de alta tenacidade e resistência à degradação, com 

resistência à tração nominal de 55 kN/m tanto na direção longitudinal, quanto na direção 

transversal, conforme fornecido pelo fabricante. Foram avaliados dois geotêxteis 

denominados G1 e G2, com constituição similar, diferenciando-se entre si, apenas, quanto 

ao nível de aditivo do tipo estabilizante UV. Os estabilizantes presentes na composição 

dos geotêxteis são o Negro de Fumo e a HALS, sendo o Negro de fumo em concentrações 

iguais para os dois geotêxteis e a HALS em concentrações diferentes, porém, ambas 

menores que 1%. Os níveis totais de estabilizantes UV foram denominados N1 e N2. 

Sendo assim, o geotêxtil G1 com nível de estabilizantes N1 e o geotêxtil G2 com nível 

de estabilizantes N2, ressaltando que N1 > N2. A Tabela 3.1 resume as características dos 

materiais estudados.  
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Tabela 3.1: Resumo das características dos materiais estudados. 

DENOMINAÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

Matriz 

polimérica 

Tipo de 

geossintético 

Aditivos 

(Estabilizantes UV) 

Negro de 

Fumo 
HALS 

G1 Polipropileno Geotêxtil tecido 
Sim Sim 

N1 

G2 Polipropileno Geotêxtil tecido 
Sim Sim 

N2 

 

A Figura 3.2 - A e B apresenta as imagens dos geotêxteis estudados, ampliadas 67 vezes 

em microscópio óptico. 

 

 

Figura 3.2: Imagens de microscopia óptica dos geotêxteis estudados com aumento de 67 vezes. 

(A): geotêxtil G1 e (B): geotêxtil G2. 
 

3.2.2 Amostras e corpos de prova 

  

Esta pesquisa contempla a realização de vários ensaios de laboratório e de campo, que 

serão descritos posteriormente. Esse tópico trata da preparação das amostras e corpos de 

prova necessários para a realização dos ensaios. 

 

Para preparação dos corpos de prova utilizou-se amostragem única de cada um dos 

geotêxteis. A obtenção das amostras e a preparação dos corpos de prova obedeceram a 

ABNT NBR ISO 9862 (2013), denominada: "Amostragem e preparação de corpos de 

prova de geotêxteis - Procedimentos". 
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3.2.2.1  Corpos de prova para ensaios de massa por unidade de área e espessura 

nominal 

  

Para a realização dos ensaios de massa por unidade de área e espessura nominal, foram 

marcados dez corpos de prova de tamanho 10cm x 10cm (utilizando um gabarito de 

alumínio) para cada geotêxtil. Posteriormente, foram cortados com tesoura para tecido, 

conforme orientações das normas ABNT NBR ISO 9864 (2013) "Geossintéticos – 

Método de ensaio para determinação da massa por unidade de área de geotêxteis e 

produtos correlatos" e ABNT NBR ISO 9863- 1 (2013) "Geossintéticos – Determinação 

da espessura a pressões especificadas Parte 1: Camada única". A Figura 3.3 mostra a 

marcação e corte desses corpos de prova. 

 

 

Figura 3.3: Marcação com gabarito 10cm x 10cm (A) e corte (B) dos corpos de prova para 

ensaios de massa por unidade de área e espessura nominal. 

 

3.2.2.2  Corpos de prova para ensaios de tração nominal  

  

Os corpos de prova para o ensaio de tração nominal seguiram as orientações da norma 

ASTM 5035:2011 "Standard Practice for Breaking Strength and Elongation of Textile 

Fabrics - Strip Method". Foram preparados dez corpos de prova no sentido longitudinal 

e dez no sentido transversal para cada geotêxtil. Esses corpos de prova foram marcados 

com dimensões 7cm x 50cm e, posteriormente, as dimensões foram reduzidas para 5cm 

x 50cm com o auxílio do equipamento para corte à quente. Além disso, foi adicionada 

uma marcação de 7,5 cm (valor entre as garras), além de 3,75 cm para cada lado, a partir 

do meio. As marcações foram realizadas com canetas permanentes. 
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O dispositivo de corte a quente funciona por meio do aquecimento causado pela passagem 

de corrente elétrica em um fio de cromo-níquel. Esse procedimento visa evitar a perda de 

filamentos causada quando o corte é feito a frio, pois essa perda influencia nos resultados 

dos testes de tração. A marcação e o corte dos corpos de prova para os ensaios de tração 

estão ilustrados na Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4: Marcação 7cm x 50cm (A) e redução para 5cm x 50cm com corte à quente (B) dos 

corpos de prova para ensaios de tração nominal. 

 

3.2.2.3 Corpos de prova para ensaios de intemperismo acelerado  

 

Para os ensaios de intemperismo acelerado foram marcados e posteriormente cortados 

com tesoura para tecido, corpos de prova com dimensões 7cm x 50cm, em quantidades 

suficientes para realizarem os ensaios em cada geotêxtil e níveis de radiação. A marcação 

e os corpos de prova para os ensaios de intemperismo acelerado estão ilustrados na Figura 

3.5. 

 

 

Figura 3.5: Marcação 7cm x 50 cm (A) e corpos de prova cortados para ensaios de 

intemperismo acelerado (B). 
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3.2.2.4  Corpos de prova para ensaios de exposição em campo 
 

Para os ensaios de exposição em campo, foram marcados e, posteriormente cortados com 

tesoura para tecido corpos de prova com dimensões 75cm x 120cm. Tamanho considerado 

suficiente para posteriormente transformar em amostras para ensaios de tração residual. 

A Figura 3.6 ilustra um corpo de prova dos ensaios de exposição em campo. 

 

 

Figura 3.6: Corpo de prova dos ensaios de exposição em campo. 

 

3.2.2.5  Corpos de prova para ensaios de tração pós envelhecimento 

  

Os corpos de prova utilizados para os ensaios de tração residual (pós degradação), foram 

os retirados da câmera de envelhecimento e da exposição em campo. Para os ensaios de 

tração em corpos de prova retirados da câmara de envelhecimento, os mesmos foram 

reduzidos de 7cm x 50cm para 5cm x 50cm, por meio do corte lateral a quente, e marcados 

a partir do meio, como mencionado no item 3.2.2.2. As amostras retiradas da exposição 

em campo deram origem a seis corpos de prova para cada nível de radiação acumulada, 

em cada um dos dois tipos de geotêxteis (G1 e G2), que foram preparados exatamente 

igual aos corpos de prova retirados da câmara. A Figura 3.7 ilustra esses corpos de prova.  
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Figura 3.7: Corpos de prova para ensaios de tração residual. 

 

3.2.3  Ensaios de caracterização física e mecânica 

  

Para caraterização dos materiais, foram realizados ensaios de massa por unidade de área, 

espessura nominal e resistência à tração nominal. 

 

3.2.3.1  Massa por unidade de área 

  

A massa por unidade de área é a propriedade resultante da razão entre a massa do produto 

(em gramas) por unidade de área (em metros quadrados). Nos geotêxteis estudados, essa 

propriedade foi determinada segundo a norma ABNT NBR ISO 9864 (2013) 

(Geossintéticos – Método de ensaio para determinação da massa por unidade de área de 

geotêxteis e produtos correlatos). Dessa forma, utilizaram-se corpos de prova de área 

igual a 100±1 cm² que foram pesados em balança analítica (marca SHIMADSU, modelo 

BL320H) com precisão de 0,01g. 

  

A massa por unidade de área (μA) em g/m² de cada corpo de prova foi calculada por meio 

da Equação 3.1 a seguir: 

 

  μA =
m∗ 10000

A
                   (3.1) 

 

na qual m é a massa do corpo de prova (em gramas) e A é a área (em centímetros 

quadrados). A Figura 3.8 ilustra o procedimento utilizado para a determinação da massa 

por unidade de área de um corpo de prova. 
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Figura 3.8: Medição das faces (A) e pesagem (B) do corpo de prova. 

 

O resultado final do ensaio, para cada geotêxtil, é expresso por meio do valor médio das 

massas por unidade de área dos dez corpos de prova, acompanhado dos respectivos desvio 

padrão e coeficiente de variação. 

 

3.2.3.2 Espessura nominal 

  

As espessuras nominais dos geotêxteis foram determinadas segundo a norma ABNT NBR 

ISO 9863- 1 (2013) "Geossintéticos – Determinação da espessura a pressões 

especificadas Parte 1: Camada única". Foram reutilizados os mesmos corpos de prova 

do ensaio de massa por unidade de área. Segundo essa norma, para a maioria dos 

geossintéticos (incluindo os geotêxteis), a espessura nominal é determinada quando uma 

pressão de 2,00 ± 0,01 kPa é aplicada aos materiais.  

 

Para a determinação da espessura dos geossintéticos, foi utilizado um relógio comparador 

digital da marca MITUTOYO. Um corpo de prova foi colocado na superfície de 

referência e o cilindro de 2 kPa foi posicionado em contato com a superfície do corpo de 

prova. Após estabilização, o valor da espessura foi registrado, o cilindro foi levantado de 

modo a libertar a pressão exercida e o corpo de prova removido. O procedimento foi 

repetido três vezes para cada corpo de prova e, no total, foram ensaiados dez corpos de 

prova para cada geotêxtil. 

 

O resultado final do ensaio é expresso através do valor médio dos resultados individuais 

de cada um dos corpos de prova, acompanhado dos respectivos desvio padrão e 



 
 

88 

coeficiente de variação. A Figura 3.9 ilustra o ensaio para a determinação da espessura 

de um corpo de prova. 

 

 

Figura 3.9: Equipamento utilizado para a determinação da espessura dos geossintéticos (A). 

Cilindro de 2kPa sendo posicionado em contato com a superfície do corpo de prova (B) e valor 

da espessura (C). 

 

3.2.3.3 Ensaio de resistência à tração nominal 

 

Neste trabalho, foi adotado o método por ensaio de tração em faixa estreita e utilizou-se 

a norma ASTM D5035 (2011) - "Standard Test Method for Breaking Force and 

Elongation of Textile Fabrics (Strip Method)". Esse foi o método escolhido, pois além da 

obtenção da tração nominal, o ensaio de resistência à tração também foi utilizado para 

avaliação de degradação pós câmara de envelhecimento e a largura máxima dos corpos 

de prova na câmara é de 7,5cm, o que inviabilizava o ensaio em faixa larga (20 cm de 

largura). 

  

Os ensaios de resistência à tração foram realizados no equipamento denominado Máquina 

Universal para Ensaio de Tração e Compressão da marca AROTEC, que apresenta 

incerteza de calibração de 0,1%, no Laboratório de Mecatrônica do CEFET - Unidade 

Varginha. O equipamento está ilustrado na Figura 3.10. 
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Figura 3.10: Equipamento utilizado para realização dos ensaios de tração. 

 

No ensaio de tração em faixa estreita, os corpos de prova, de 5 cm de largura, são 

marcados e fixados a uma distância de 7,5cm entre as garras do equipamento. A 

velocidade de tracionamento preestabelecida pela norma é de 300mm/min (ASTM 

D5035, 2011). A Figura 3.11 ilustra um desses ensaios. 

 

 

Figura 3.11: Ensaio de tração nominal: Etapa inicial (A); Etapa intermediária (B); Fim do 

ensaio com o corpo de prova rompido (C). 
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Para evitar que os corpos de prova deslizem quando tracionados a tal velocidade, a norma 

ASTM D5035 (2011) recomenda a utilização de peças metálicas auxiliares, já disponíveis 

no laboratório em que ocorreram os ensaios. A Figura 3.12 ilustra o modelo de fixação 

dos corpos de prova descritos na norma ASTM D5035 (2011), e a Figura 3.13 apresenta 

as peças metálicas auxiliares, utilizadas para fixação dos corpos de prova. Já a Figura 3.14 

apresenta o modelo de fixação utilizado neste trabalho, utilizando peças metálicas 

auxiliares. 

 

 

Figura 3.12: Modelo de fixação dos corpos de prova descritos na norma (ASTM D5035:2011, 

adaptado por Guimarães, 2012). 

 

 

Figura 3.13: Peças metálicas auxiliares para fixação de corpos de prova. 
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                Figura 3.14: Modelo de fixação dos corpos de prova utilizado neste trabalho. 

 

Os geotêxteis apresentam resistência à tração nominal distintas em relação à direção 

longitudinal e transversal da trama de fabricação. Para cada geotêxtil pesquisado, foram 

realizados ensaios de tração nominal em dez corpos de prova para cada direção. Dos 

valores obtidos, foram extraídos média, desvio padrão e coeficiente de variação. 

Normalmente, os valores de resistência à tração na direção longitudinal são mais 

representativos, uma vez que os filamentos nessa direção não apresentam emendas 

durante o processo de fabricação. A Figura 3.15 apresenta as direções longitudinal e 

transversal do geotêxtil estudado. 

 

 

Figura 3.15: Direções longitudinal e transversal do geotêxtil estudado. 
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3.2.3.4 Ensaios de Degradação dos Geotêxteis 

 

Corpos de prova dos geotêxteis pesquisados foram submetidos a testes laboratoriais de 

envelhecimento acelerado causados por agentes climáticos em paralelo com testes de 

exposição dos materiais em campo. 

  

Os ensaios de intemperismo acelerado foram realizados segundo adaptações da norma 

EN 12224 (2000) - "Geotextiles and geotextile-related products – Determination of the 

resistance to weathering". Já os ensaios de exposição em campo foram realizados no Sul 

de Minas Gerais, na cidade de Varginha. As adaptações da norma e a metodologia dos 

ensaios estão descritas a seguir. 

 

3.2.3.4.1  Adaptações da norma EN 12224 (2000)  

 

A EN 12224 (2000) especifica que os materiais devem ser submetidos, em câmara de 

envelhecimento acelerado (com lâmpadas fluorescentes), a um conjunto de ciclos 

seco/molhado até completar um total de 50MJ/m² de radiação UV, valor equivalente a 

um mês de exposição à radiação UV durante o verão do Sul da Europa (valor considerado 

uma condição crítica). 

 

Neste trabalho, a norma EN 12224 (2000) foi adaptada de tal forma que a somatória dos 

ciclos totalizassem, além de 50MJ/m², outras realidades de radiação UV. Essa adaptação 

fez-se necessária, uma vez que 50MJ/m² de radiação UV pode não ser um valor 

representativo da realidade climática brasileira, pois, a partir dos dados de Colle e Pereira 

(1998), todos os valores máximos de radiação UV, de todas as cinco regiões do país, 

ultrapassaram esse valor de referência, sendo estas variações de até 20,44%. 

 

Dessa forma, os corpos de prova foram ensaiados em cinco somatórias de ciclos 

diferentes, que totalizaram 34MJ/m², 51MJ/m², 70MJ/m², 85MJ/m² e 87MJ/m² de 

radiação UV. 
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3.2.3.4.2  Ensaios de intemperismo acelerado 

 

Para os ensaios de intemperismo acelerado, foi utilizado o equipamento denominado 

Câmara Climática de Envelhecimento do tipo Weatherometer, marca BASS e modelo 

UUV-SPRAY/2011, conforme ilustrado na Figura 3.16.  

 

 

Figura 3.16: Visão geral da Câmara Climática de Envelhecimento do tipo Weatherometer, 

marca BASS e modelo UUV-SPRAY/2011. 

 

O equipamento comporta 52 corpos de prova; contém painel de comando capaz de 

controlar ciclos, horas de ensaio e horas de funcionamento das lâmpadas, que pode ser 

observado na Figura 3.17; contém oito lâmpadas UVA, sendo quatro de cada lado do 

equipamento, de 340 nm cada, para simulação da radiação ultravioleta; contém quatorze 

bicos de saída de água em spray, sendo sete de cada lado do equipamento, para simulação 

de chuva; e contém pontos de saída de vapor de água para efeito de condensação, com 

umidade relativa de 100%. Os detalhes do equipamento podem ser observados na Figura 

3.18. 
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Figura 3.17: Painel de comando da Câmara Climática de Envelhecimento. 

 

 

Figura 3.18: Detalhes internos da câmara climática de envelhecimento. 

 

O equipamento possui 26 suportes, 13 de cada lado, com capacidade para dois corpos de 

prova cada, com larguras de até 7,5 cm. O modo de fixação dos corpos de prova e os 

mesmos sendo inseridos na câmara estão ilustrados na Figura 3.19 A e B. 
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Figura 3.19: Preparação para iniciar o ensaio de intemperismo acelerado: Modo de fixação dos 
corpos de prova nos suportes (A); Suportes com os corpos de prova sendo inseridos na câmara 

(B). 

 

Segue a descrição das condições de exposição dos geotêxteis, na câmara climática, de 

acordo com adaptações da norma EN 12224 (2000): 

 

• Lâmpada: UVA 340nm; 

• Irradiância típica: 0,76 W.m-2.n.m-1 (1W = 1 J/s); 

• Ciclos de exposição: Composto por duas etapas, que totalizam seis horas de exposição 

aos agentes climáticos, divididos da seguinte forma: 

 

- 5 h de exposição à radiação ultravioleta (período seco) à temperatura de 50±3 ºC; 

- 1 h de pulverização de água (ciclo molhado) à temperatura de 25±3 °C.  

 

O número de ciclos de exposição foi programado no aparelho antes de iniciar os ensaios, 

de acordo com o valor total de radiação UV esperado. 34 MJ/m² equivale a 48 ciclos, 51 

MJ/m²  a 71 ciclos, 70 MJ/m²  a 98 ciclos, 85 MJ/m²  a 119 ciclos e 87 MJ/m²  a 122 

ciclos. 

 

A irradiância (potência emitida (em W) em uma unidade de área (em m²) por unidade de 

tempo (n/m)) foi monitorada constantemente por meio de um radiômetro calibrado 

inserido no equipamento. A Figura 3.20 ilustra a medição da irradiância pelo radiômetro 

durante um ensaio. 
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Figura 3.20: Radiômetro instalado na câmara de envelhecimento com detalhe para valor de 

irradiância monitorado constantemente. 
 

3.2.3.4.3  Ensaios de exposição em campo 

 

Os ensaios de exposição dos geotêxteis a agentes climáticos em campo foram realizados 

na cidade de Varginha, no Sul de Minas Gerais, na latitude -21,5490º sul, e longitude -

45,4194º oeste e a elevação de 925,00 metros acima do nível do mar. 

 

Esses ensaios foram realizados segundo prescrições das normas ASTM D 5970 (2009) 

"Standard Test Method for Deterioration of Geotextiles from Outdoor Exposure", ISO 

877-1 (2009) "Plastics - Methods of exposure to solar radiation - Part 1: General 

guidance" e ISO 877-2 (2009) "Plastics — Methods of exposure to solar radiation — 

Part 2: Direct weathering and exposure behind window glass".  

 

Seguindo algumas prescrições, a exposição foi realizada em pórticos do tipo tela aberta, 

com inclinação de 22º em relação à horizontal (correspondente ao valor próximo da 

latitude do local de exposição) e orientação da face para o Norte (Equador), para garantir 

o recebimento de maior incidência de radiação solar local possível nas amostras.  

 

O pórtico para exposição do tipo tela aberta é constituído por tela metálica galvanizada 

com malha de 3 cm x 3 cm e deve estar em local gramado e protegido por telas, para 
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minimizar interferências externas no local de estudo. As etapas de construção do local do 

pórtico e a fixação das amostras estão ilustradas na Figura 3.21 e Figura 3.22. 

 

 

Figura 3.21: Etapas de construção do local do pórtico: Terraplenagem do terreno (A); Fixação 

do pórtico no terreno com concreto (B); Colocação de grama (C); Instalação da cerca (D). 

 

 

Figura 3.22: Corpos de prova no pórtico de tela aberta. Instalação (A). Disposição final (B).  

 

Cada um dos geotêxteis (G1 e G2) foram expostos a três níveis distintos de radiação 

ultravioleta acumulada, sendo eles, aproximadamente, 50, 70 e 87 MJ/m2. O tempo de 

exposição para cada nível foi controlado por meio de dados obtidos diariamente de uma 

estação meteorológica instalada próxima ao local de exposição dos materiais. 
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A estação meteorológica em questão é da marca WeatherHawk e está localizada no 

CEFET – MG, Campus Varginha, a menos de 200 metros da área de exposição dos 

geotêxteis. A Estação WeatherHawk utiliza um software virtual para Estação 

Meteorológica, sendo compatível com a Internet. Possui sensores meteorológicos 

completos presos a um abrigo protetor que aloja o coletor de dados e a bateria 

recarregável. A comunicação pode ser feita por meio de um PC portátil ou através de 

cabo.  

 

A Estação WeatherHawk mede: temperatura do ar; radiação solar; umidade relativa do 

ar; direção do vento; pressão barométrica; velocidade do vento; precipitação; ETo 

(evapotranspiração) de referência. A estação gera planilhas do tipo txt, que são 

convertidas para planilhas Excel viabilizando a geração de tabelas e gráficos, conforme 

necessidade da pesquisa. A Figura 3.23, a seguir, ilustra a estação meteorológica e o 

sistema de aquisição dos dados. 

 

 

Figura 3.23: Estação meteorológica utilizada (A). Comunicação através de cabo (B). 

 

Durante os tempos de exposição, para cada geotêxtil (G1 e G2), foram monitorados: 

medida diária das flutuações de temperatura na superfície dos materiais e principais 

elementos meteorológicos do período.  
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As temperaturas na superfície do geotêxtil, durante os períodos de exposição, foram 

realizadas três vezes ao dia, através do emprego de termômetro de infravermelho, para 

análise da flutuação térmica sofrida pela superfície em distintos horários do dia (7:00, 

12:00 e 18:00 horas), conforme ilustra a Figura 3.24.  

 

Os principais elementos climáticos medidos na estação foram: radiação solar total 

(MJ/m2), temperatura média (ºC), umidade relativa do ar média (%) e precipitação 

acumulada (mm). Ressalta-se que o valor de radiação ultravioleta foi estimado, 

considerando-se o mesmo equivalente a 7,5% do valor radiação solar total. 

 

 

Figura 3.24: Medida da temperatura na superfície do geotêxtil exposto em campo. 

 

Ao final de cada período de exposição, com radiações ultravioleta acumuladas de 50, 70 

e 87 MJ/m2, respectivamente, as amostras foram retiradas do campo e foram extraídos 

corpos de prova para testes de tração residual, com o intuito de avaliar as perdas por 

degradação. 

 

3.2.4 Ensaios para avaliação da degradação 

 

Após os corpos de prova dos geotêxteis terem passado pelo período de exposição na 

câmara de envelhecimento acelerado e em campo, eles foram submetidos a ensaios 

mecânicos de resistência à tração residual.  
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Os ensaios de resistência à tração residual seguiram os mesmos procedimentos dos 

ensaios de resistência à tração nominal, já descritos anteriormente no item 3.2.3.3. Esses 

ensaios foram realizados para quantificar a degradação, comparando resultados de 

resistência à tração antes e depois dos períodos de exposição.  

 

3.3 METODOLOGIA PARA ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

3.3.1  Métodos estatísticos 

 

Para avaliação do comportamento mecânico dos corpos de prova, tanto intactos, quanto 

após testes de degradação, foi realizada inferência estatística, mediante construção de 

Intervalo de Confiança (IC) com nível de confiança de 95% para cada fase de ensaios. Os 

cálculos estatísticos foram realizados em planilhas do Excel e os intervalos de confiança 

ilustrados no CorelDraw.  
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CAPÍTULO 4 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS GEOTÊXTEIS 

 
Para caracterização física, as propriedades avaliadas dos geotêxteis foram: massa por 

unidade de área e espessura nominal. A Tabela 4.1 apresenta o resumo dos resultados 

obtidos, as tabelas completas encontram-se no Anexo A. 

 

Tabela 4.1: Resumo da caracterização física dos geotêxteis. 

 

Para caracterização mecânica, o parâmetro utilizado foi à resistência à tração nominal. A 

Tabela 4.2, bem como as Figuras 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, apresentam o resumo do 

comportamento mecânico do geotêxtil tecido de polipropileno ao ser tracionados nos 

sentidos longitudinal e transversal, respectivamente, segundo as tramas de fabricação. As 

tabelas completas encontram-se no Anexo A. 

 

Tabela 4.2: Resumo da caracterização mecânica dos geotêxteis. 

CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA 

Resistência a Tração 

Longitudinal 

(KN/m) 

Resistência a 

Tração 

Transversal 

(KN/m) 

G1 

Valor médio 55,68 58,68 

Desvio Padrão 2,36 3,56 

Coeficiente de Variação (C.V.) 4,23 6,07 

G2 

Valor médio 55,64 52,78 

Desvio Padrão 2,73 2,62 

Coeficiente de Variação (C.V.) 4,91 4,97 

 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 
Gramatura 

(g/m²) 

Espessura 

(mm) 

G1 

Valor médio 264 0,86 

Desvio Padrão 3,73 0,02 

Coeficiente de Variação (C.V.) 1,4 2,3 

G2 

Valor médio 262 0,88 

Desvio Padrão 4,43 0,02 

Coeficiente de Variação (C.V.) 1,7 2,8 
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Figura 4.1: Curvas resultantes do ensaio de resistência à tração nominal do Geotêxtil G1 - 

Sentido Longitudinal. 

 

 

Figura 4.2: Curvas resultantes do ensaio de resistência à tração nominal do Geotêxtil G1 - 

Sentido Transversal. 
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Figura 4.3: Curvas resultantes do ensaio de resistência à tração nominal do Geotêxtil G2 - 

Sentido Longitudinal. 

 

 

Figura 4.4: Curvas resultantes do ensaio de resistência à tração nominal do Geotêxtil G2 - 

Sentido Transversal. 
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Analisando a Tabela 4.2, verifica-se uma maior dispersão dos resultados dos corpos de 

prova no sentido transversal de fabricação, cujos coeficientes de variação são maiores em 

relação ao sentido longitudinal. Pode-se constatar esse comportamento também nas 

Figuras 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, em que as curvas do sentido transversal apresentaram uma 

maior dispersão da curva média. Portanto, para a realização dos ensaios propostos nesta 

pesquisa, adotou-se o sentido longitudinal de corte dos geotêxteis. 

 

Ressalta-se, ainda, que apenas o resultado médio do ensaio de resistência à tração, no 

sentido transversal, do geotêxtil G2 não está em concordância com os valores de 

resistência mecânica fornecidos pelo fabricante (> 55 kN/m em ambos os sentidos), o que 

também colaborou para a escolha do sentido longitudinal. 

 

Os intervalos de confiança (IC), para à resistência a tração longitudinal média dos 

geotêxteis G1 e G2, foram estimados para uma melhor inferência dos resultados no estudo 

da durabilidade, considerando um nível de confiança de 95%. Os resultados encontram-

se nas Tabelas 4.3 e 4.4 e ilustrados na Figura 4.5. 

 

Tabela 4.3: Intervalo da confiança para a resistência à tração longitudinal média do geotêxtil 
G1. 

IC G1 - Sentido Longitudinal 

Parâmetros Valores 

Média amostral (Ẋ) 55,68 

Desvio padrão amostral (s) 2,357 

Amostragem (n) 10 

√n 3,162 

Nível de confiança (1-α (%)) 95 

Nível de significância (α (%)) 5 

“t” de Student (tn-1,α/2) 2,262 

Ẋ-tn-1,α/2.(s/√n)  53,99 

Ẋ+tn-1,α/2.(s/√n) 57,37 

Ẋ-tn-1,α/2.(s/√n) ≤ µ ≤ Ẋ+tn-1,α/2.(s/√n) 

IC (53,99 ≤ µ ≤ 57,37) 
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Tabela 4.4: Intervalo da confiança para a resistência à tração longitudinal média do geotêxtil 

G2. 

IC G2 - Sentido Longitudinal 

Parâmetros Valores 

Média amostral (Ẋ) 55,64 

Desvio padrão amostral (s) 2,734 

Amostragem (n) 10 

√n 3,162 

Nível de confiança (1-α (%)) 95 

Nível de significância (α (%)) 5 

“t” de Student (tn-1,α/2) 2,262 

Ẋ-tn-1,α/2.(s/√n)  53,68 

Ẋ+tn-1,α/2.(s/√n) 57,59 

Ẋ-tn-1,α/2.(s/√n) ≤ µ ≤ Ẋ+tn-1,α/2.(s/√n) 

IC (53,68 ≤ µ ≤ 57,59) 

 

 

Figura 4.5: Intervalos de confiança para a resistência à tração nominal (longitudinal) média dos 
geotêxteis G1 e G2. 

 

4.2 ENSAIOS DE DURABILIDADE DOS GEOTÊXTEIS 

 
Testes de degradação foram realizados por envelhecimento por fatores climáticos em 

exposição em campo e em simulação em laboratório. Os resultados dos estudos de 

degradação serão descritos separadamente nos tópicos subsequentes. 

 

4.2.1 Resultados dos Ensaios de Exposição em Campo 

 

Os geotêxteis G1 e G2 ficaram expostos em três períodos diferentes, em pórticos do tipo 

tela aberta. Os dados dos períodos de exposição, como data, índice de radiação global e 

UV acumulados, temperatura média e a variação térmica média na superfície dos 
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geotêxteis durante esses períodos, estão resumidos na Tabela 4.5. As tabelas com os dados 

completos estão no Anexo B. 

 

Tabela 4.5: Períodos de exposição e principais parâmetros climáticos. 

 

4.2.1.1 Período 1 de exposição – 15 de setembro a 19 de outubro 

 

No primeiro período de ensaio em campo, os geotêxteis ficaram 35 dias expostos. A 

radiação UV acumulada estimada sobre eles foi de 49,60 MJ/m2. As variáveis climáticas 

durante esse período estão relacionadas nos gráficos abaixo. A Figura 4.6 representa, 

graficamente, os valores climáticos de radiação UV acumulada e temperatura média 

diariamente; a Figura 4.7 representa a precipitação diária acumulada e umidade relativa 

média no período 1; já a Figura 4.8 ilustra graficamente a flutuação das temperaturas na 

superfície dos geotêxteis G1 e G2, em relação à temperatura do ambiente medida pela 

estação meteorológica. 

 

Tempo Período 

Radiação 

Global 

acumulada 

(MJ/m
2
) 

Radiação UV 

acumulada 

(MJ/m
2
) 

Temperatura 

ambiente 

média  

(
o
C) 

Variação térmica 

média na 

superfície dos 

geotêxteis          

(
o
C) 

1 
15/set a 

19/out 
661,31 49,60 23,8 48,8 

2 
15/set a 
04/nov 

937,36 70,30 23,5 46,0 

3 
15/set a 

15/nov 
1158,72 86,90 23,6 44,7 
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Figura 4.6: Valores climáticos de radiação UV acumulada estimada e temperatura média em 
cada dia de ensaio do Período 1. 

 

 

Figura 4.7: Precipitação acumulada e umidade relativa do ar média em cada dia de ensaio do 

Período 1. 

 

 

Figura 4.8: Flutuação das temperaturas na superfície dos geotêxteis em relação à temperatura 

do ambiente medida pela estação metereológica durante o Período 1. 
 



 
 

108 

Analisando os dados climáticos durante o Período 1 de exposição, constata-se que a 

temperatura ambiente média foi de 23,75 oC, a média de radiação UV acumulada 

estimadadiariamente foi 1,42MJ/m2 e houve 26 mm de precipitação acumulada. Com 

relação às flutuações térmicas na superfície dos geotêxteis, tem-se valor médio diário de 

48,8 oC.  

 

Observa-se, ainda, que a temperatura na superfície do geotêxtil é normalmente inferior a 

ambiente no período da manhã, extremamente superior à ambiente no meio do dia, 

tendendo a ficar próxima à ambiente no fim de tarde. Este comportamento se repete em 

todas as outras situações de análise de flutuação de temperatura na superfície dos 

geotêxteis, quando estes estão expostos ao ambiente. 

 

4.2.1.2 Período 2 de exposição – 15 de setembro a 04 de novembro 

 

No segundo período de ensaio em campo, os geotêxteis ficaram 51 dias expostos. A 

radiação UV acumulada estimada sobre eles foi de 70,30 MJ/m2. As variáveis climáticas 

durante esse período estão relacionadas nos gráficos a seguir. A Figura 4.9 representa 

graficamente, os valores climáticos de radiação UV acumulada estimada e temperatura 

média diariamente; a Figura 4.10 representa a precipitação diária acumulada e a umidade 

relativa média diária; já a Figura 4.11 ilustra, graficamente, a flutuação das temperaturas 

na superfície dos geotêxteis G1 e G2, em relação à temperatura do ambiente medida pela 

estação meteorológica. 

 

Figura 4.9: Valores climáticos de radiação UV acumulada estimada e temperatura média em 

cada dia de ensaio do Período 2. 
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Figura 4.10: Precipitação acumulada e umidade relativa do ar média em cada dia de ensaio do 
Período 2. 

 

 

Figura 4.11: Flutuação das temperaturas na superfície dos geotêxteis em relação à temperatura 
do ambiente medida pela estação meteorológica durante o Período 2. 

 

Analisando os dados climáticos durante o Período 2 de exposição, constata-se que a 

temperatura ambiente média foi de 23,55 oC, a média de radiação UV acumulada estimada 

diariamente foi 1,38MJ/m2 e houve 535 mm de precipitação acumulada. Com relação às 

flutuações térmicas na superfície dos geotêxteis, tem-se valor médio diário de 46,0 oC. 
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4.2.1.3 Período 3 de exposição – 15 de setembro a 15 de novembro 

 

No terceiro período de ensaio em campo, os geotêxteis ficaram 62 dias expostos. A 

radiação UV acumulada estimada sobre eles foi de 86,90 MJ/m2. As variáveis climáticas 

durante esse período estão relacionadas nos gráficos a seguir. A Figura 4.12 representa, 

graficamente, os valores climáticos de radiação UV acumulada estimada e a  temperatura 

média diariamente; a Figura 4.13 representa a precipitação diária acumulada e a umidade 

relativa média diária; já a Figura 4.14 ilustra, graficamente, a flutuação das temperaturas 

na superfície dos geotêxteis G1 e G2, em relação à temperatura do ambiente medida pela 

estação meteorológica. 

 

 

Figura 4.12: Valores climáticos de radiação UV acumulada estimada e temperatura média em 

cada dia de ensaio do Tempo 3. 

 

 

Figura 4.13: Precipitação acumulada e umidade relativa do ar média em cada dia de ensaio do 

Período 3. 
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Figura 4.14: Flutuação das temperaturas na superfície dos geotêxteis em relação à temperatura 

do ambiente medida pela estação meteorológica durante o Período 3. 

 

Analisando os dados climáticos durante o Período 3 de exposição, constata-se que a 

temperatura ambiente média foi de 23,62 oC, a média de radiação UV acumulada estimada 

diariamente foi 1,40MJ/m2 e houve 874 mm de precipitação acumulada. Com relação às 

flutuações térmicas na superfície dos geotêxteis, tem-se valor médio diário de 44,7 oC. 

 

4.3 Resultados dos ensaios de avaliação da degradação pós exposição em campo 

 

A Tabela 4.6 apresenta os resultados dos ensaios de tração residual para avaliação da 

degradação pós exposição dos geotêxteis em campo, bem como a quantificação da perda 

de resistência e os respectivos fatores de redução para cada nível de radiação UV 

acumulada. Ressalta-se que os valores de radiação UV acumuladas foram aproximados 

para 50, 70 e 87MJ/m². As tabelas completas de cada ensaio estão no Anexo B. 
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Tabela 4.6: Quantificação da degradação por ensaios de tração residual pós exposição em 

campo. 

   Resistência a 

Tração Nominal  

Resistência a Tração Residual  

   50 MJ/m
2
 70 MJ/m

2
 87 MJ/m

2
 

G1 

Valor médio 

(kN/m) 
55,68 52,65 51,77 48,45 

Coeficiente de 

Variação (C.V) 
4,23 2,75 4,39 3,23 

Perda de 

resistência (%) 
- 5,45 7,03 12,98 

Fator de 

Redução 
- 1,06 1,08 1,15 

G2 

Valor médio 

(kN/m) 
55,64 49,75 48,21 45,07 

Coeficiente de 

Variação (C.V) 
4,91 4,07 4,77 5,48 

Perda de 

resistência (%) 
- 10,59 13,36 19,00 

Fator de 

Redução 
- 1,12 1,15 1,23 

 

As Figuras 4.15 e 4.16 representam as perdas de resistência ao longo das exposições de 

campo em termos absolutos e percentuais, respectivamente, dos geotêxteis G1 e G2. 

 

 

Figura 4.15: Resistências à tração em termos absolutos após exposição aos respectivos índices 
de radiação UV em campo. 
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Figura 4.16: Porcentagem de Perda de resistências à tração após exposição aos respectivos 
índices de radiação UV em campo. 

 

A partir dos dados obtidos para o Geotêxtil G1, comparando com a resistência mecânica 

de referência (55,68 kN/m), verifica-se redução de resistência de 5,45% após 35 dias de 

exposição com radiação UV acumulada de aproximadamente 50 MJ/m2, caracterizando 

um fator de redução por danos ambientais de 1,06; redução de resistência de 7,03% após 

51 dias de exposição com radiação UV acumulada de aproximadamente 70 MJ/m2 

caracterizando um fator de redução por danos ambientais de 1,08; redução de resistência 

de 12,98% após 62 dias de exposição com radiação UV acumulada de aproximadamente 

87 MJ/m2, caracterizando um fator de redução por danos ambientais de 1,15. 

 

Quanto aos resultados do Geotêxtil G2, quando comparados com a resistência mecânica 

de referência (55,64 kN/m), verifica-se redução de resistência de 10,59% após 35 dias de 

exposição com radiação UV acumulada de aproximadamente 50 MJ/m2, caracterizando 

um fator de redução por danos ambientais de 1,12; redução de resistência de 13,36% após 

51 dias de exposição com radiação UV acumulada de aproximadamente 70 MJ/m2 

caracterizando um fator de redução por danos ambientais de 1,15; redução de resistência 

de 19,00% após 62 dias de exposição com radiação UV acumulada de aproximadamente 

87 MJ/m2, caracterizando um fator de redução por danos ambientais de 1,23. 

Considerando os dados obtidos, foram propostas as seguintes relações matemáticas para 

os geotêxteis estudados (Equações 4.1 e 4.2): 
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a) Equação linear de degradação em campo do Geotêxtil G1:  

 

P = -0,075D + 56,05        (4.1) 

 

b) Equação linear de degradação em campo do Geotêxtil G2: 

 

P = -0,115D + 55,69        (4.2) 

 

Em que, 

P – Resistência a Tração Residual; 

D - Nível de radiação UV. 

 

As relações matemáticas para degradação dos geotêxteis em campo (redução de 

resistência à tração) demonstram que as equações obtidas, experimentalmente, estão 

consistentes com o Modelo Linear sem considerar efeito da temperatura - Equação 2.4 

apresentada no item 2.5 deste trabalho.  

 

Na Figura 4.17, têm-se os gráficos com os Intervalos de Confiança (IC) para a resistência 

à tração dos geotêxteis G1 e G2 pós períodos distintos de exposições em campo. Os 

cálculos para construção dos IC dos corpos de prova estão apresentados no Anexo B. 

 

 

Figura 4.17: Intervalos de Confiança (IC) para a resistência à tração dos geotêxteis G1 e G2 

pós períodos distintos de exposições em campo. 

 

Os IC da resistência à tração dos geotêxteis G1 e G2 em cada período foram determinados 

com o intuito de verificar, estatisticamente (com nível de confiança de 95%), a 

degradação dos geotêxteis em cada nível de radiação UV acumulada. Os IC pós exposição 

Campo – 50MJ/m² 

 

Campo – 70MJ/m² 

 

Campo – 87MJ/m² 

 
 

Campo – 50MJ/m² 

 

Campo – 70MJ/m² 

 

Campo – 87MJ/m² 
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em campo foram comparados com o IC dos geotêxteis intactos (testemunhos), utilizados 

como referência para o estudo estatístico dos resultados obtidos nos ensaios.  

 

Para os geotêxteis G1 e G2, todos os valores médios de IC (Figura 4.17), pós exposição, 

estão fora dos IC dos geotêxteis intactos, sendo que apenas uma pequena parte dos IC pós 

exposição em 50MJ/m² e 70 MJ/m² do geotêxtil G1 encontra-se dentro do IC do geotêxtil 

intacto. 

 

Portanto, é possível afirmar com 95% de confiança que os geotêxteis G1 e G2 foram 

degradados pelos elementos climáticos, obtendo-se uma maior degradação para os 

períodos de maior exposição em campo. Além disso, em toda experiência de exposição 

dos geotêxteis em campo, observa-se que a resistência à tração residual do G1 é maior 

que a do G2: isto ocorre provavelmente devido a maior quantidade de aditivo anti UV no 

geotêxtil G1. 

 

4.4 Resultados dos ensaios de avaliação da degradação pós exposição em câmara 

 

Para um melhor entendimento dos resultados, ressalta-se, desde já, que os ensaios de 

intemperismo acelerado, em câmara, foram realizados em duas campanhas. Em um 

primeiro momento, foram realizados com as radiações de 34MJ/m², 51MJ/m² e 85MJ/m² 

e em um segundo momento, com as radiações 70MJ/m² e 87MJ/m². Nos ensaios de tração 

residual foram utilizados 6 corpos de prova, para cada nível de radiação, na primeira 

campanha, e 5 corpos de prova na segunda campanha. 

 

A Tabela 4.7 apresenta os resultados dos ensaios de tração residual para avaliação da 

degradação pós exposição dos geotêxteis em câmara de envelhecimento acelerado, bem 

como a quantificação da perda de resistência e os respectivos fatores de redução para cada 

nível de radiação UV acumulada. As tabelas completas de cada ensaio estão no Anexo C. 

 

Na Figura 4.18, têm-se os gráficos com os Intervalos de Confiança (IC) para a resistência 

a tração dos geotêxteis G1 e G2 pós períodos distintos de exposições em câmara. Os 

cálculos para construção dos IC dos corpos-de-prova estão apresentados no Anexo C. 
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Tabela 4.7: Quantificação da degradação por ensaios de tração residual, pós exposição em 

câmara. 

   
Resistência a 

Tração Nominal  

Resistência a Tração Residual 

   
34 

MJ/m
2
 

51 

MJ/m
2
 

70 

MJ/m
2
 

85 

MJ/m
2
 

87 

MJ/m
2
 

G1 

Valor 

médio 

(kN/m) 

55,68 55,45 54,90 56,22 54,73 55,04 

Coeficiente 

de Variação 

(C.V) 

4,23 3,108 2,128 3,86 4,65 4,93 

Perda de 

resistência 

(%) 

- 0,41 1,40 - 1,71 - 

Fator de 

Redução 
- 1,00 1,01 - 1,02 - 

G2 

Valor 

médio 

(kN/m) 

55,64 55,20 54,12 53,04 52,93 53,54 

Coeficiente 

de Variação 

(C.V) 

4,91 5,350 2,631 7,416 4,026 2,704 

Perda de 

resistência 

(%) 

- 0,78 2,73 4,67 4,87 3,77 

Fator de 

Redução 
- 1,01 1,03 1,05 1,05 1,04 
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Figura 4.18: Intervalos de Confiança (IC) para a resistência a tração dos geotêxteis G1 e G2 
pós períodos distintos de exposições em câmara. 

 

Avaliando os resultados obtidos na segunda campanha de ensaios (radiações de 70MJ/m² 

e 87MJ/m²), constatou-se que os geotêxteis G1 não sofreram degradação, como pode ser 

observado na Tabela 4.7 e na Figura 4.18. Investigando a causa, descobriu-se que uma 

lâmpada frontal do equipamento estava danificada e, como as amostras do G1 estavam 

na parte frontal do equipamento, estas não sofreram degradação. Logo, os ensaios 

realizados com os geotêxteis G1, na última campanha, foram perdidos. Dessa forma, a 

partir de agora, esses dados serão descartados das análises de resultados.  

 

A partir dos dados obtidos para o geotêxtil G1, comparando com a resistência mecânica 

de referência (55,68 kN/m), verifica-se redução de resistência de 0,41% após exposição 

em câmara com radiação UV acumulada de 34 MJ/m2, caracterizando um fator de redução 

por danos ambientais de 1,00; redução de resistência de 1,40% após exposição em câmara 

com radiação UV acumulada de 51 MJ/m2, caracterizando um fator de redução por danos 

ambientais de 1,01; redução de resistência de 1,71% após exposição em câmara com 

Câmara – 34MJ/m² 

 

Câmara – 51MJ/m² 

 

Câmara – 70MJ/m² 

 

Câmara – 85MJ/m² 

 

Câmara – 87MJ/m² 

 

Câmara – 34MJ/m² 

 

Câmara – 51MJ/m² 

 

Câmara – 70MJ/m² 

 

Câmara – 85MJ/m² 

 

Câmara – 87MJ/m² 
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radiação UV acumulada de 85 MJ/m2, caracterizando um fator de redução por danos 

ambientais de 1,02. 

 

Quanto aos resultados do Geotêxtil G2, verifica-se redução de resistência de 0,78% após 

exposição em câmara com radiação UV acumulada de 34 MJ/m2, caracterizando um fator 

de redução por danos ambientais de 1,01; redução de resistência de 2,73% após exposição 

em câmara com radiação UV acumulada de 51 MJ/m2, caracterizando um fator de redução 

por danos ambientais de 1,03; redução de resistência de 4,67% após exposição em câmara 

com radiação UV acumulada de 70 MJ/m2, caracterizando um fator de redução por 

radiação UV de 1,05; redução de resistência de 4,87% após exposição em câmara com 

radiação UV acumulada de 85 MJ/m2, caracterizando um fator de redução por danos 

ambientais de 1,05; redução de resistência de 3,77% após exposição em câmara com 

radiação UV acumulada de 87 MJ/m2, caracterizando um fator de redução por danos 

ambientais de 1,04. 

 

Os IC da resistência à tração dos geotêxteis G1 e G2 em cada período, Figura 4.18, foram 

determinados com o intuito de verificar, estatisticamente (com nível de confiança de 95%), 

a degradação dos geotêxteis em cada nível de radiação UV acumulada. Os IC pós 

exposição em câmara foram comparados com o IC dos geotêxteis intactos (Testemunhos), 

utilizados como referência para o estudo estatístico dos resultados obtidos nos ensaios.  

 

Para os geotêxteis G1 e G2, todos os valores médios de IC (Figura 4.18), pós exposição, 

estão deslocados em relação aos valores médios de IC dos geotêxteis intactos. A 

amplitude dos intervalos está relacionada ao número de corpos de prova analisados em 

cada campanha. 

 

Portanto, é possível afirmar, com 95% de confiança que os geotêxteis G1 e G2 foram 

degradados pelos agentes climáticos, obtendo-se uma maior degradação para os períodos 

de maior exposição em câmara de envelhecimento. Além disso, em toda experiência de 

exposição dos geotêxteis em câmara, observa-se que a resistência à tração residual do G1 

é maior que a do G2; isto ocorre provavelmente devido a maior quantidade de aditivo anti 

UV no geotêxtil G1. 
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As Figuras 4.19 e 4.20 representam as perdas de resistência ao longo das exposições em 

câmara em termos absolutos e percentuais e os fatores de redução, respectivamente, dos 

geotêxteis G1 e G2. 

 

 

Figura 4.19: Resistências à tração em termos absolutos após exposição em câmara aos 

respectivos índices de radiação UV. 

 

 

Figura 4.20: Percentagem de perda de resistências à tração após exposição em câmara 

aos respectivos índices de radiação UV. 
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Considerando os dados obtidos, foram propostas as seguintes relações matemáticas para 

os geotêxteis estudados (Equações 4.3 e 4.4): 

 

a) Equação linear de degradação em câmara do Geotêxtil G1:  

 

P = -0,012D + 55,70        (4.3) 

 

b) Equação linear de degradação em câmara do Geotêxtil G2: 

 

P = -0,031D + 55,79        (4.4) 

 

Em que, 

 

P – Resistência à Tração Residual; 

D - Nível de radiação UV. 

 

As relações matemáticas para degradação dos geotêxteis em câmara (redução de 

resistência à tração) demonstram que as equações obtidas, experimentalmente, estão 

consistentes com o Modelo Linear sem considerar efeito da temperatura - Equação 4 

apresentada no item 2.5 deste trabalho.  

 

4.4.1 Comparação entre ensaios de exposição em campo e em câmara 

 

Os resultados dos ensaios de exposição em campo foram comparados com alguns 

resultados dos ensaios de exposição em câmara, uma vez que os níveis de radiações UV 

acumuladas em ambos os ensaios foram aproximadamente iguais, considerando uma 

estimativa. A Tabela 4.8 apresenta os resultados dos ensaios de exposição em campo e 

em câmara para os níveis de radiação UV acumulada de aproximadamente 50 MJ/m2, 70 

MJ/m2 e 87 MJ/m2. Ressalta-se que, para o geotêxtil G1, a comparação foi somente no 

nível de 50 MJ/m2, uma vez que os ensaios em câmara no níveis de 70 MJ/m2 e 87 MJ/m2 

foram perdidos. 
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Tabela 4.8 Resultados dos ensaios de exposição em campo e em câmara para os níveis 

de radiação UV acumulada de aproximadamente 50 MJ/m2, 70 MJ/m2 e 87 MJ/m2. 

  Resistência 

a Tração 

Nominal  

Resistência a Tração Residual  

  ≈ 50 MJ/m2 ≈ 70 MJ/m2 ≈ 87 MJ/m2 

  Campo Câmara Campo Câmara Campo Câmara 

G1 

Valor médio 

(kN/m) 
55,68 52,65 54,9 51,77 56,22 48,45 55,04 

Perda de 

resistência 

(%) 

- 5,44 1,40 7,02 - 7,98 - 

Fator de 

Redução 
- 1,06 1,01 1,08 - 1,15 - 

G2 

Valor médio 

(kN/m) 
55,64 49,75 54,12 48,21 53,04 45,07 53,54 

Perda de 

resistência 

(%) 

- 10,59 2,73 13,35 4,67 19,00 3,77 

Fator de 

Redução 
- 1,12 1,03 1,15 1,05 1,23 1,04 

 

Dessa forma, analisando a Tabela 4.8, observa-se que, tanto para o Geotêxtil G1, quanto 

para o G2, a degradação foi maior no ensaio de exposição em campo, quando comparada 

com o ensaio de exposição em câmara, para um mesmo nível, estimado, de radiação UV.  

 

Para o geotêxtil G1, no nível de radiação UV acumulada de 50 MJ/m2, a degradação em 

campo foi cerca de 4,05% maior do que em câmara. Já para o geotêxtil G2, no nível de 

radiação UV acumulada de 50 MJ/m2, a degradação em campo foi cerca de 7,86% maior 

do que em câmara; no nível de radiação UV acumulada de 70 MJ/m2, a degradação em 

campo foi cerca de 8,68% maior do que em câmara; no nível de radiação UV acumulada 

de 87 MJ/m2, a degradação em campo foi cerca de 15,23% maior do que em câmara. 

 

A estimativa de degradação dos geossintéticos frente a agentes climáticos, em ensaios 

acelerados em laboratório, pode ser obtida em curtos intervalos de tempo quando 

comparada a estimativas obtidas em ensaios de campo. Porém, apesar dos ensaios de 

simulação em laboratório serem projetados para reproduzir situações de campo, a 



 
 

122 

complexidade como estas se manifestam, faz com que algumas variáveis importantes não 

possam ser reproduzidas.  

 

Em condições naturais de exposição haverá além da radiação UV, amplitudes térmicas, 

orvalho, chuvas, maior presença de oxigênio, poluentes, entre outros elementos, bem 

como interação entre eles, que aumentam a possibilidade de degradação da cadeia 

polimérica. Ou seja, a exposição ao ambiente é de considerável complexidade e de 

reprodução fiel impossível, uma vez que cada ensaio é único. Por isso, é importante expor 

os geossintéticos a vários agentes de degradação em simultâneo, desta forma, a 

degradação global sofrida pelos materiais poderá ser estimada com maior exatidão.  
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CAPÍTULO 5 
 

5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A exposição prolongada a agentes climáticos de degradação pode provocar alterações 

significativas nas propriedades dos geossintéticos. Nas obras em que os geossintéticos 

ficam expostos durante a vida de serviço, necessita-se avaliar a resistência a intempéries, 

ou seja, possíveis processos de degradação pela ação de elementos climáticos (radiação 

solar, ciclos de calor, ozônio, umidade, chuva, entre outros) que podem culminar em seu 

envelhecimento prematuro. Entretanto, cabe ressaltar que, segundo a ISO TS 13434 

(2008), mesmo em situações nas quais os geossintéticos vão ser recobertos, se este 

procedimento não ocorrer no mesmo dia da instalação, os mesmos devem ser submetidos 

a ensaios de envelhecimento acelerado por intempéries. 

 

Para a análise dos resultados de degradação por intemperismo climático, é relevante o 

conhecimento da realidade meteorológica do local de exposição, ou seja, acesso aos 

principais parâmetros meteorológicos durante o período de ensaios de degradação por 

intemperismo climático, tais como: radiação solar total e a fração ultravioleta (MJ/m2), 

temperatura média (ºC), umidade relativa do ar média (%) e precipitação acumulada (mm).  

 

A radiação UV é uma pequena parcela da radiação solar total incidente sobre a superfície 

terrestre, porém é extremamente nociva para a cadeia polimérica da maioria dos materiais. 

No Brasil, ainda são poucas as localidades que monitoram a radiação UV de forma direta. 

Dessa forma, esses valores são obtidos por estimativas em relação à radiação global. 

Estudos apresentam relações que vão de 4 a 10% do valor da radiação global dependendo 

do local, com um valor médio mais utilizado de 7,5%. 

 

A norma EN 12224 (2000), que estabelece recomendações para ensaios de intemperismo 

acelerado em laboratório, leva em consideração o valor de radiação UV de 50 MJ/m², que 

equivale a um mês de exposição no período mais crítico (verão) na Europa. Porém, 

analisando os dados históricos de radiação global no Brasil, constata-se que essa norma 
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não abrange a realidade climática brasileira, uma vez que os valores máximos de radiação 

UV, de todas as regiões do país, ultrapassam o valor preconizado pela norma, 

apresentando valores superiores de até 20,44% do valor estabelecido na norma. Dessa 

forma, para estudos em outras realidades climáticas fazem-se necessárias adaptações à 

norma EN 12224 (2000), para obtenção de resultados mais fieis a realidade. 

 

5.2 CONCLUSÕES 

 

A partir dos estudos realizados, foi possível constatar que os geotêxteis G1 e G2 

pesquisados sofreram degradação causada por elementos climáticos, tanto em ensaios de 

exposição em campo quanto em ensaios de exposição em câmara de simulação de 

intemperismo acelerado. Essa afirmação deu-se através da análise de resultados de 

ensaios de tração residual pós degradação em comparação com resultados dos ensaios de 

tração nominal, constatando diminuição das propriedades mecânicas destes materiais, 

com perdas de resistência variando de 1,40% até 19%, dependendo do ensaio e do 

geotêxtil. 

 

O tratamento estatístico dos resultados, por meio de intervalos de confiança, possibilitou 

afirmar, com 95% de confiança, que a degradação ocorreu, além de ter facilitado, 

visualmente a magnitude das perdas de resistência em cada tipo de ensaio e em cada nível 

de radiação UV a que os materiais foram expostos. 

 

Os resultados obtidos para os geotêxteis G1 e G2 demonstraram que, apesar dos mesmos 

apresentarem mesma matriz polimérica, o fato do G1 apresentar um nível de aditivo anti 

UV superior ao G2 fez com que sua degradação, decorrente de agentes climáticos, fosse 

menor em todos os ensaios. Esse fato fortalece as premissas de que aditivos, quando 

incorporados em quantidades adequadas, são muito importantes para amenizar e retardar 

degradações. 

 

Em todas as situações de análise de degradações, os resultados pós exposição em campo 

foram superiores aos obtidos pós ensaios de intemperismo acelerado em câmara, 

chegando a alcançar valores de perda de resistência até cinco vezes maiores. Essas 

observações demonstram que os ensaios de exposição em campo são mais completos, 
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uma vez que os materiais são expostos a situações reais e, embora sejam de impossível 

reprodução fidedigna, correspondem melhor à realidade na qual os materiais são expostos 

durante seu transporte, instalação e vida útil. Portanto, para a pesquisa em questão, entre 

ensaios de degradação por agentes climáticos realizados em campo e em simulação 

acelerada em laboratório, os resultados obtidos em campo são mais satisfatórios e 

condizentes com a realidade. 

 

Dado o exposto, esse trabalho demonstrou que a composição do material, a análise do 

local onde ele será empregado, por quanto tempo ficará exposto a intempéries climáticos 

e o método de ensaio considerado é de suma importância no estudo de previsão de 

degradação dos geossintéticos. Esses aspectos devem ser avaliados no momento do 

projeto, evitando uso de dados incoerentes para a região e consequentemente, efeitos 

negativos na integridade da obra causados por perdas significativas de resistência dos 

materiais. 

 

5.3 SUGESTÕES DE PESQUISAS FUTURAS 

 

Na literatura, existem autores que afirmam que a quantidade errada de aditivos 

adicionados à matriz polimérica dos geossintéticos (tanto para menos quanto para mais 

do que o ponto ideal) pode causar efeito contrário do esperado, ou seja, ao invés de 

contribuir para aumentar a resistência do material, pode acabar prejudicando seu 

desempenho. Dessa forma, uma sugestão de pesquisa futura é estudar qual seria a 

quantidade ideal e o tipo de aditivo a ser adicionado aos polímeros para que o desempenho 

dos mesmos seja otimizado. 

 

Além disso, outra sugestão seria estudar o efeito da degradação de agentes climáticos 

simultaneamente com outros diferentes agentes degradadores, fenômeno conhecido na 

literatura como sinergia dos fatores de degradação. 

 

 

  



 
 

126 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABINT (2004). Manual Brasileiro de Geossintéticos. Editora Edgard Blücher. 

 

ABRAMENTO, M. (1995). Durabilidade e Comportamento de longo prazo de 

Geossintéticos – Parte 1: Propriedades Mecânicas e Hidráulicas. Geossintéticos 95. 216-

225 p. 

 

ACCORSI, J.; YU, M. (1998). Carbon black, Chapter in book “Plastic Additives: An A-

ZReference” Chapman e Hall, London. 153-161 p. 

 

AGNELLI, J. A. M. (2000). Introdução a materiais poliméricos. Apostila - 

DEMA/UFSCar 

 

AKCELRUD, L. (2007). Fundamentos da Ciência dos Polímeros. Barueri: Manole. 

Barueri. 

 

AL-ARURI, S. D. (1988). An assessment of global UV solar radiation in the range 

(0.290– 0.385 lm) in Kuwait. Solar Energy. v.41. p. 159-62. 

 

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. (2005). Standard Practice 

for Outdoor Weatheringof Plastics. ASTM D 1435. ASTM International, Pennsylvania.  

 

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. (2006). Standard Practice 

for Breaking Strength and Elongation of Textile Fabrics - Strip Method: ASTM 5035. 

ASTM International, Pennsylvania. 

 

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. (2008). Standard Practice 

for Outdoor Exposure Testing of Photodegradable Plastics. ASTM D 5272. ASTM 

International, Pennsylvania. 

 



 
 

127 

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. (2009). Standard Test 

Method for Deterioration of Geotextiles from Outdoor Exposure. ASTM D 5970. ASTM 

International, Pennsylvania. 

 

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. (2009). Standard Test 

Method for Tensile Properties of Geotextiles by the Wide-Width Strip Method. ASTM D 

4595. ASTM International, Pennsylvania. 

 

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. (2010).: Standard 

Practice for Exposing Nonmetallic Materials in Accelerated Test Devices that Use 

Laboratory Light Sources. ASTM G 151. ASTM International, Pennsylvania. 

 

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. (2011). Standard Test 

Method for Breaking Force and Elongation of Textile Fabrics (Strip Method). ASTM D 

5033. ASTM International, Pennsylvania. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. (2013). Geossintéticos – 

Método de ensaio para determinação da massa por unidade de área de geotêxteis e 

produtos correlatos. NBR ISO 9864: Rio de Janeiro. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. (2013). Geossintéticos – 

Termos e Definições. NBR ISO 10318. Rio de Janeiro. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. (2013). Geossintéticos – 

Ensaio de tração faixa larga. NBR ISO 10319. Rio de Janeiro. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. (2013). Geossintéticos – 

Amostragem e preparação de corpos-de-prova de geotêxteis – Procedimento: NBR ISO 

9862. Rio de Janeiro. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. (2013). Geossintéticos – 

Determinação da espessura a pressões especificadas Parte 1: Camada única: NBR ISO 

9863-1. Rio de Janeiro. 



 
 

128 

ASSUNÇÃO, H. F. (2003). Modelo paramétrico para estimação da radiação solar 

ultravioleta. Tese de Doutorado. Faculdade de Ciências Agronômicas, Universidade 

Estadual Paulista, Botucatu. 147 p. 

 

AVESANI NETO, J. O.; LODI, P. C.; KAMII, T. S. M.; PLÁCIDO, R. R. (2011). 

Avaliação da queda de resistência de um geotêxtil por meio de exposição em campo. In: 

VII Congresso Brasileiro de Geotecnia Ambiental e VI Simpósio Brasileiro de 

Geossintéticos. Anais. Belo Horizonte. 

 

BARBETTA, P. A. (2010). Estatística aplicada as Ciências Sociais. 7ª edição. 

Florianópolis: Editora da UFSC. 

 

BECKHAM, W. K.; MILLS, W. H. (1935). Cotton-fabric-reinforced roads. Engineering. 

News Record. v 114, No. 14. 15 p. 

 

BROWN, R. P. E.; GREENWOOD, J. H. (2002). Practical guide to the assessment of the 

useful life of plastics. Rapra Technology Limited. Shawbury. Shropshire. SY4 4NR, U.K., 

180 p. 

 

BRYDSON, J. A. (1999). Plastic Materials. 7th Ed., Butterworth-Heinemann, Oxford, 

920 p. 

 

BUENO, M. T. N. S. (2007). Análise da Degradação de Alguns Geossintéticos em 

Contato com Fluidos Agressivos. Tese de Doutorado. Universidade de Brasília, Brásilia. 

229 p. 

 

CALLISTER JR, W. D. (2002). Ciência e Engenharia de Materiais: Uma introdução. 5ª 

Edição. LTC-Livros Técnicos e Científiocos. Rio de Janeiro. 202 p. 

 

CARLSSON, D. J.; WILES, D. M. (1976). The Photooxidative Degradation of 

Polypropylene. Part I. Photooxidation and Photoinitiation Processes, J. Macromol. 

Sci.,Rev. Macromol. Chem. C14, 65-106 p. 

 



 
 

129 

CARNEIRO, J. R. C. (2009). Durabilidade de Materiais Geossintéticos em Estruturas de 

Carácter Ambiental - A Importância da Incorporação de Aditivos Químicos. Portugal. 

Tese de Doutorado. Universidade do Porto. 602 p. 

 

CARVALHO, P. A . S.; PEDROSA, J. A. B. A.; WOLLE, C. M. (1986). Aterro reforçado 

com geotêxteis – uma opção alternativa para a Engenharia Geotécnica. VIII Congresso 

Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações, Porto Algre-RS. 

 

CASTRO, D. C. (1999). Ensaios de Arrancamento de Geogrelhas no Campo e no 

Laboratório. Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado, Departamento de Engenharia Civil, 

PUC-Rio. 142 p. 

 

CHRISTIE, R. M. (1998). Pigments for plastics Chapter in book Plastic Additives: An A-

Z Reference. Chapman e Hall, London, 485-498 p. 

 

COLLE, S; PEREIRA, E. B. (1998). Atlas de irradiação solar do Brasil, INMET – 

Instituto Nacional De Meteorologia e Laboratório De Energia Solar – EMC/UFSC. 

 

CORRÊA, M. P. (2003). Índice ultravioleta: avaliações e aplicações. Tese de Doutorado. 

Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, Universidade de São Paulo, 

São Paulo. 243 p. 

 

CRAWFORD, R. J. (1998). Plastics Engineering. Butterworth-Heinemann, Oxford. 3ª 

edição. 505 p. 

 

DIERICKX, W. P.; VAN, D. B. (2004). Natural weathering of textiles used in 

agricultural applications. Geotextiles and Geomembranes, v. 22, 255-272 p. 

 

ESCOBEDO, J.; RODRIGUES, D.; DAL PAI, A.; OLIVEIRA, A. P.; SOARES, J. 

(2012). Irradiações UV, PAR e IV médias mensais em Botucatu/SP/Brasil. Avances en 

Energías Renovables y Medio Ambiente, v. 16, p. 85-92. 

 



 
 

130 

EUROPEAN STANDARD. (2000). Geotextiles and geotextile-related products – 

Determination of the resistance to weathering. EN 12224. European Committee for 

Standardization. Brussels.  

 

EUROPEAN STANDARD. (2013). Geosynthetic barriers. Characteristics required for 

use in the construction of canals. EN ISO 13362. European Committee for 

Standardization. Brussels.  

 

FECHINE, G. J. M.; SANTOS, J. A. B.; RABELLO, M. S. (2006). Avaliação da 

fotodegradação de poliolefinas através de exposição natural e artificial. Química Nova, 

v. 29, n° 4, 674-680 p. 

 

GEBURTING, A.; WACHETENDORF, V. (2010). Determination of the spectral 

sensitivity and temperature dependence of polypropylene crack formation caused by UV-

irradiation. Polymer Degradation and Stability, v. 95. 2118-2123 p. 

 

GIROUD, J. P.; ARMAN, A.; BELL, C. J. R. (1985). Geotextiles in geotechnical 

engineering practice and research. Report of the ISSMFE Technical Committee on 

Geotextiles, Geotextiles and Geomembranes. v. 2, 179-242 p. 

 

GREENWOOD, J. H. (2015). Part 1 Durability of geosynthetics: The basics. 

Geosynthetics - IFAI puplication. 

 

GREENWOOD, J. H.; HARTMUT, F.; SCHRÖDER, W. V. (2016). Durability of 

Geosynthetics. 2ª Edição. CRC Press. 275 p. 

 

GREENWOOD, J. H.; SCHROEDER, H. F. E.; VOSKAMP, W. (2012). Durability of 

Geosynthetics. CUR committee C 187– Building e Infrastructure, 295 p. 

 

GUIMARÃES, M. G. A. (2012). Durabilidade de geotêxteis expostos a fatores climáticos 

e químicos simulados em laboratório. Belo Horizonte – MG. Dissertação de mestrado. 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. 191 p. 

 



 
 

131 

GUIMARÃES, M. G. A.; VIDAL, D.; URASHIMA D. C. ; CASTRO C. A. C. (2015). 

Durabilidade de Geotêxtil Tecido de Polipropileno sob Fluência e Agentes Climáticos. 

REGEO. Brasília, Brasil. 

 

HAGE J. E. (1998). Aspectos históricos sobre o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia de polímeros. Polímeros, São Carlos, v. 8, n. 2, 6-9 p.  

 

HSUAN, Y. G.; SCHROEDER, H. F.; ROWE, K.; MÜLLER, W.; GREENWOOD, J.; 

CAZZUFFI, D.; KOERNER, R. M. (2008). Long-term performance and lifetime 

prediction of geosynthetics. Keynote Paper. In: 4TH EUROPEAN GEOSYNTHETICS 

CONFERENCE. Edinburgh. Anais. Edinburgh. 1 CD-ROM.  

 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. (2001). Plastics 

— Methods of exposure to laboratory light sources — Part 1: General guidance. ISO 

4892-1. Switzerland. 

 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. (2008). 

Geosynthetics - Guidelines for the assessment of durability: ISO TS 13434. Switzerland, 

2008, 52p. 

 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. (2009). Plastics -

Methods of exposure to solar radiation — Part 1: General guidance. ISO 877-1. 

Switzerland, 2009. 

 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. (2009). Plastics -

Methods of exposure to solar radiation — Part 2: Direct weathering and exposure behind 

window glass. ISO 877-2. Switzerland. 

 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. (2013). Textiles -

- Tensile properties of fabrics -- Part 1: Determination of maximum force and elongation 

at maximum force using the strip method. ISO 13934-1. Switzerland. 

 



 
 

132 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. (2016). Plastics -

Methods of exposure to laboratory light sources — Part 3: Fluorescent UV lamps. ISO 

4892-3. Switzerland. 

 

JACOVIDES, C. P. (2006). Solar global UV (280–380 nm) radiation and its relationship 

with solar global radiation measured on the island of Cyprus. Energy. v. 31. 2728–2738 

p. 

 

KOERNER, G. R.; HSUAN, G.; KOERNER, R. M. (1998). Photo-Initiated Degradation 

of Geotextiles. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. 1159-1166 

p. 

 

KOERNER, R. M. (2005). Designing with Geosynthetics. Prentice-Hall, Upper Saddle 

River, New Jersey, 5ªedição, 796p. 

 

KOERNER, R. M.; AHO, A. (2008). GMA Techline’s First 500 Q e A’s, submitted to 

Geotechnical Fabric Report: https://secure.ifai.com/geo/articles/ 0808_tech1_500.html. 

acessado em 29/01/2016. 

LEECH, A. D. (2010). Geotextiles long term durability – product design parameters. In: 

9TH International Conference on Geosynthetics. Guarujá. Anais. CD-ROM. 

 

LOPES, M. J. F. P. (1998). Estudo da influência da granulometria do solo e da estrutura 

de reforço nos mecanismos de interação solo-geossintético. Dissertação de Mestrado, 

Engenharia Civil, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Porto. 188 p. 

 

LOPES, M. L. C. (1992). Muros reforçados com geossintéticos. Tese de Doutorado. 

Departamento de Engenharia Civil. FEUP, Porto. 335 p. 

 

LOPES, M. L. C. (1998). Aplicação de geossintéticos em engenharia. Projecto de 

Estruturas de Betão, F.E.U.P. Porto. 

 



 
 

133 

LOPES, M. P.; LOPES, M. L. A. (2010). Durabilidade dos Geossintéticos. Porto: FEUP 

Edições. 294 p. 

 

MARTINEZ-LOZANO, J. A.; TENA, F.; UTRILLAS, M. P. (1999). Ratio of UV to 

global broad band irradiation in Valencia, Spain. International Journal of Climatology. 

v. 19, 903- 911 p. 

MAXWELL, A . S.; BROUGHTON, W. R.; DEAN, G.; SIMS, G. D. (2005). Review of 

Accelerated Ageing Methods and Lifetime Prediction Techniues for Polymeric Materials. 

NPL Report DEPC MPR016. 84 p.  

 

MIRAFTAB, M.; HORROCKS, A. R.; MWILA, J. (2002). The influence of carbon black 

on properties of orientated polypropylene: 3. Thermal degradation under applied stress. 

Polymer Degradation and Stability, v. 78. 225-235p. 

 

MOREIRA, S. P. C. N. M. (2009). Efeitos da Danificação Mecânica de Geossintéticos 

no Comportamento Como Filtro em Sistemas de Cobertura de Estruturas de 

Confinamento de Resíduos. Dissertação de Mestrado. Universidade do Porto. Portugal. 

159 p. 

 

MOREIRA, S. P.; CARNEIRO, J. R.; LOPES, M. L. (2010). Effect of natural weathering 

on the water permeability behavior of nonwoven polypropylene geotextiles. In: 9TH 

International Conference on Geosynthetics. Guarujá. Anais. CD-ROM. 

 

NICHOLSON, J. W. (2006). The Chemistry of Polymers. 3th ed. RSC Publishing. 191 p. 

 

OKUNO, E.; VILELLA, M. A. C. (2005). Radiação Ultravioleta: Características e 

Efeitos. 1 edição. Editora Livraria da Física, São Paulo, 79 p.  

 

PAOLI, M. A. (2008). Degradação e Estabilização de Polímeros. 2ª versão on-line - 2008. 

Acessado em 28/05/2016. 

 



 
 

134 

PAVCO, D. (2012). Manual de Diseño con Geosinteticos. Bogota D. C. Colombia, 474 

p. 

 

RABELLO, M. (2000). Aditivação de polímero. Artliber Editora, São Paulo. 

 

RABELLO, M. S.; WHITE, J. R. (1997). Fotodegradação do Polipropileno. Um 

Processo Essencialmente Heterogêneo. Polímeros: Ciência e Tecnologia, 47-57 p. 

 

RAM, A. (1997). Fundamentals of Polymer Engineering. Plenum Press, New York, 237 

p. 

 

ROCHA, W. X. (2009). Química 2000. 

http://www.oocities.org/vienna/choir/9201/polimeros.htm. Acessado em 25/11/2015. 

 

ROOBA, S. M. A . (2004). Study of ultraviolet solar radiation at Cairo urban area, Egypt. 

Solar Energy. v. 77. 251-259 p.  

 

SANTOS, J. C. (2010). Radiação ultravioleta: estudo dos índices de radiação 

conhecimento e prática de prevenção à exposição na região de Ilhéus/Itabuna-Bahia. 

Ilhéus, BA: UESC. xix, 141 p. 

 

SARSBY, R. W. (2007). Geosynthetics in Civil Engineering. The Textile Institute. 

Cambridge: Woodhead Publishing Limited. 308 p. 

 

SHUKLA, S. K. (2002). Geosynthetics and their applications. Thomas Telford 

Publishing, London. 430 p. 

 

SHUKLA, S. K.; YIN, J. (2006). Fundamentals of Geosynthetic Engineering. London: 

Taylor e Francis Group. 428 p. 

 

SIEIRA, A. C. C. F. (2003). Estudo Experimental dos Mecanismos de Interação Solo-

Geogrelha. 2003. Tese de Doutorado. Pontifícia Universidade Católica. Rio de Janeiro. 

363 p. 

http://www.oocities.org/vienna/choir/9201/polimeros.htm


 
 

135 

SUITS, L. D.; HSUAN, Y. G. (2003). Assessing the photo-degradation of geosynthetics 

by outdoorexposure and laboratory weatherometer. Geotextiles and Geomembranes, v. 

21. 111-122 p. 

 

SUSUNAGA, M. P. S. (2015). Geotêxteis Em Separação De Camadas De Pavimentos. 

Dissertação De Mestrado. Universidade De Brasília. Brasília. 96 p. 

 

TIBA, C. (2000). Atlas Solarimétrico do Brasil: Banco de dados terrestres. Editora. 

Universitária. Universidade Federal de Pernambuco. 111 p. 

 

TIDBLAD J.; DOLEZEL B.; PERSSON D.; KUCERA V. (2001). Evaluation of Decay 

to Polymer Samples After 4 Years of Exposure. Swedish Corrosion Institute. 24 p. 

 

TRENTINI, R. S. (2005). Análise da Sinergia entre fatores de redução em geossintéticos 

submetidos a esforços de tração. Dissertação de Mestrado. Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica. São José dos Campos. 123 p. 

 

TRENTINI, R. S.; VIDAL, D. M. (2003). Influência da estrutura polimérica nos 

parâmetros de comportamento de campo os geossintéticos. In: IX Encontro de Iniciação 

Científica e Pós-Graduação do Instituto Tecnológica de Aeronáutica. Anais do IX 

ENCITA (IX ENCITA), São José dos Campos. 10 p. 

 

TRIOLA. M. F. (2008). Introdução à estatística. 10ª edição. LTC Livros. 410 p. 

 

VALENTE, I. M.; CARNEIRO, J. R.; ALMEIDA, P. J.; LOPES, M. L. (2010). Chemical 

studies about the durability of polypropylene geotextiles. In: 9TH International Conference 

on Geosynthetics. Guarujá. Anais 1. CD-ROM. 

 

VERTEMATTI, J. C. (2003). Curso Básico de Geotêxteis. São Paulo, ABINT, 91 p,  

 

VERTEMATTI, J. C. (2004). Manual Brasileiro de Geossintéticos, São Paulo, Ed. 

Edgard Blucher. 413p. 



 
 

136 

VIDAL, D. (1998). Propriedades Físicas, Mecânicas e Hidráulicas dos Geossintéticos. 

Curso sobre Aplicações de Geossintéticos em Geotecnia e Meio Ambiente, São Paulo, 

B1-B42 p. 

 

VIDAL, D., FABRIN, T.; MONTEZ, F. T. (1999). O conceito de fatores de redução 

aplicados às propriedades dos geossintéticos; I Simpósio Sul-americano de 

Geossintéticos. 3° Simpósio Brasileiro de Geossintéticos, Rio de Janeiro. v.1. 189-198p. 

 

WANASEKARA, N., CHALIVENDRA, V., CALVERT, P. (2011). Sub-micron scale 

mechanical properties of polypropylene fibers exposed to ultraviolet and thermal 

degradation. Polymer Degradation and Stability. v. 96. Issue 4. 432–437 p. 

 

WHITE, J. R.; TURNBULL, A. (1994). Review: Weathering of polymers: mechanisms 

of degradation and stabilization, testing strategies and modelling, J. Mat. Sci., 29, 584-

613 p. 

 

WYPYCH, G. (2003). Handbook of Material Weathering. ChemTec Puplishing, Toronto, 

Ontario M1E 1C6, Canada, 3ª edição, 708 p. 

 

YAKIMETS, I.; LAI, D.; GUIGON, M. (2004). Effect of photo-oxidation cracks on 

behaviour ofthick polypropylene sample. Polymer Degradation and Stability. v. 86. 59-

67 p. 

 

http://thefluo.com/carbon-black/ Acessado em 11/02/2015 

   

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01413910
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01413910/96/4


 
 

I 

ANEXO A – CARACTERIZAÇÃO DOS GEOTÊXTEIS 

Tabela 1 – Caracterização física do geotêxtil G1 

 

 

Tabela 2 – Caracterização física do geotêxtil G2. 

MASSA POR UNIDADE DE ÁREA E ESPESSURA NOMINAL - G2 

Amostras 
Medidas Laterais (cm) Massa 

(g) 

Espessura (mm) Área  

(cm²) 

Gramatura 

(g/m²) 

Espessura 

(mm) L1  L2  L3  L4  L5  L6  E1  E2  E3  

1 10,00 10,00 10,00 10,10 10,10 10,10 2,649 0,834 0,878 0,803 101,00 262,3 0,838 

2 10,00 9,90 10,00 10,00 10,00 10,10 2,570 0,795 0,956 0,945 100,00 257,0 0,899 

3 9,90 9,90 9,90 10,00 10,00 10,10 2,612 0,845 0,919 0,926 99,33 263,0 0,897 

4 9,90 9,90 9,90 10,00 10,00 10,00 2,616 0,906 0,935 0,856 99,00 264,2 0,899 

5 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 2,608 0,918 0,909 0,919 100,00 260,8 0,915 

6 9,90 9,90 9,90 10,00 10,00 10,00 2,702 0,855 0,884 0,875 99,00 272,9 0,871 

7 9,90 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 2,62 0,875 0,849 0,841 99,67 263,2 0,855 

8 10,00 9,90 10,00 10,00 10,00 10,00 2,61 0,823 0,874 0,883 99,67 262,2 0,860 

9 9,80 9,90 9,90 9,90 10,00 9,90 2,53 0,931 0,865 0,900 98,01 258,1 0,899 

10 10,00 10,00 10,00 9,90 9,90 9,90 2,56 0,896 0,916 0,869 99,00 259,0 0,894 

Valor Médio 262 0,88 

Desvio Padrão 4,43 0,02 

Coeficiente de Variação (C.V.) 1,7 2,8 

 

 

 

 
 

 

 

MASSA POR UNIDADE DE ÁREA E ESPESSURA NOMINAL - G1 

Amostras 
Medidas Laterais (cm) Massa 

(g) 

Espessura (mm) Área  

(cm²) 

Gramatura 

(g/m²) 

Espessura 

(mm) L1  L2  L3  L4  L5  L6  E1  E2  E3  

1 10,04 10,02 10,07 10,10 10,10 10,10 2,647 0,869 0,887 0,873 101,44 260,9 0,876 

2 9,96 9,98 9,98 9,99 10,00 10,00 2,603 0,873 0,848 0,898 99,70 261,1 0,873 

3 9,95 9,98 9,97 10,05 10,05 10,03 2,659 0,898 0,808 0,788 100,10 265,6 0,831 

4 9,95 9,94 9,96 10,05 10,03 10,03 2,651 0,890 0,861 0,823 99,86 265,5 0,858 

5 9,98 9,98 9,96 10,00 10,00 10,01 2,664 0,862 0,814 0,899 99,77 267,0 0,858 

6 9,95 9,95 9,98 10,03 10,03 10,03 2,704 0,863 0,890 0,871 99,90 270,7 0,875 

7 9,93 9,96 9,93 10,00 10,00 10,02 2,65 0,889 0,907 0,868 99,47 266,5 0,888 

8 9,98 9,98 9,98 10,00 10,00 10,00 2,61 0,840 0,783 0,849 99,80 261,3 0,824 

9 9,95 9,96 9,97 9,98 10,00 10,01 2,58 0,912 0,827 0,819 99,57 259,0 0,853 

10 9,92 9,95 9,95 10,05 9,98 10,02 2,60 0,817 0,881 0,861 99,57 260,7 0,853 

Valor Médio 264 0,86 

Desvio Padrão 3,73 0,02 

Coeficiente de Variação (C.V.) 1,4 2,3 



 
 

II 

 

Tabela 3 – Caracterização mecânica do geotêxtil G1. Ensaio de tração sentido 

longitudinal. 
Ensaio Tração Geotêxtil G1 - Faixa Estreita 

Amostra - Sentido Longitudinal - Norma ASTM 

Amostragem 

Força 

máxima 

(kN) 

Resistência  

a Tração 

(kN/m) 

Alongamento a  

carga máxima 

(%) 

Tempo 

até 

ruptura 

(s) 

Rigidez  

secante 5% 

(kN/m) 

1 2,898 57,960 14,233 2,155 539,165 

2 2,612 52,248 12,647 1,915 523,990 

3 2,762 55,248 13,823 2,095 507,904 

4 2,910 58,200 14,630 2,215 464,994 

5 2,670 53,400 14,638 2,215 460,020 

6 2,824 56,472 15,840 2,395 428,044 

7 2,754 55,080 15,428 2,335 438,884 

8 2,667 53,340 13,442 2,035 511,052 

9 2,976 59,520 15,822 2,395 439,993 

10 2,769 55,380 13,445 2,035 524,833 

Valor Médio 2,784 55,685 14,395 2,179 483,888 

Desvio Padrão 0,118 2,357 1,081 0,163 41,517 

Coeficiente de Variação (%) 4,233 4,233 7,513 7,479 8,580 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

III 

 

Tabela 4 – Caracterização mecânica do geotêxtil G1. Ensaio de tração sentido transversal. 
Ensaio Tração Geotêxtil G1 - Faixa Estreita 

Amostra - Sentido Transversal - Norma ASTM 

Amostragem 

Força 

máxima 

(kN) 

Resistência  

a Tração 

(kN/m) 

Alongamento a  

carga máxima 

(%) 

Tempo 

até 

ruptura 

(s) 

Rigidez  

secante 5% 

(kN/m) 

1 2,914 58,272 13,840 2,095 546,799 

2 2,820 56,400 11,410 1,735 648,402 

3 3,097 61,944 12,635 1,915 623,389 

4 3,138 62,760 13,018 1,975 639,840 

5 2,701 54,024 11,843 1,795 562,440 

6 2,638 52,752 11,437 1,735 575,675 

7 2,951 59,016 13,447 2,035 583,950 

8 3,138 62,760 14,228 2,155 598,249 

9 2,880 57,600 13,450 2,035 589,919 

10 3,063 61,260 14,625 2,215 592,247 

Valor Médio 2,934 58,679 12,993 1,969 596,091 

Desvio Padrão 0,178 3,560 1,140 0,171 32,625 

Coeficiente de Variação (%) 6,067 6,067 8,775 8,673 5,473 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV 

Tabela 5 – Caracterização mecânica do geotêxtil G2. Ensaio de tração sentido 

longitudinal. 
Ensaio Tração Geotêxtil G2 - Faixa Estreita 

Amostra - Sentido Longitudinal - Norma ASTM 

Amostragem 

Força 

máxima 

(kN) 

Resistência  

a Tração 

(kN/m) 

Alongamento a  

carga máxima 

(%) 

Tempo 

até 

ruptura 

(s) 

Rigidez  

secante 5% 

(kN/m) 

1 2,819 56,376 14,633 2,215 452,056 

2 2,856 57,120 14,238 2,155 483,142 

3 2,945 58,896 13,833 2,095 497,672 

4 2,828 56,568 12,222 1,855 538,746 

5 2,828 56,568 11,830 1,795 552,780 

6 2,934 58,680 12,232 1,855 567,957 

7 2,805 56,100 14,650 2,215 444,973 

8 2,568 51,360 14,237 2,155 476,850 

9 2,556 51,120 14,630 2,215 426,693 

10 2,682 53,640 14,225 2,155 402,789 

Valor Médio 2,782 55,643 13,673 2,071 484,366 

Desvio Padrão 0,137 2,734 1,122 0,168 55,214 

Coeficiente de Variação (%) 4,913 4,913 8,209 8,103 11,399 
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Tabela 6 – Caracterização mecânica do geotêxtil G2. Ensaio de tração sentido transversal. 
Ensaio Tração Geotêxtil - Faixa Estreita 

Amostra - Sentido Transversal - Norma ASTM 

Amostragem 

Força 

máxima 

(kN) 

Resistência  

a Tração 

(kN/m) 

Alongamento a  

carga máxima 

(%) 

Tempo 

até 

ruptura 

(s) 

Rigidez  

secante 5% 

(kN/m) 

1 2,544 50,880 11,425 1,735 553,147 

2 2,640 52,800 12,633 1,915 542,982 

3 2,632 52,632 11,828 1,795 506,720 

4 2,628 52,560 12,625 1,915 548,930 

5 2,649 52,980 11,830 1,795 575,179 

6 2,934 58,680 12,232 1,855 532,805 

7 2,514 50,280 12,638 1,915 523,990 

8 2,703 54,060 11,445 1,735 582,178 

9 2,697 53,940 11,825 1,795 597,023 

10 2,451 49,020 10,587 1,615 558,857 

Valor Médio 2,639 52,783 11,907 1,807 552,181 

Desvio Padrão 0,131 2,623 0,657 0,097 27,522 

Coeficiente de Variação (%) 4,969 4,969 5,521 5,377 4,984 
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ANEXO B – DEGRADAÇÃO POR EXPOSIÇÃO EM CAMPO 

 
Tabela 1– Dados da estação meteorológica no Período 1 de exposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

Temperatura 

do Ar 

Media (oC) 

Umidade 

Media 

(UR%) 

Precipitação  

mm 

Precipitação 

Acumulada 

mm 

ETo 

mm 

Rad 

Global 

W/m2 

Rad 

Global 

J/m2 

Rad 

Global 

MJ/m2 

UV 

MJ/m2 

15/09/2015 22,10 55,70 0,00 0,00 0,15 4891,51 17609436,00 17,61 1,32 

16/09/2015 23,02 52,17 0,00 0,00 0,19 5553,38 19992168,00 19,99 1,50 

17/09/2015 23,04 44,81 0,00 0,00 0,18 5873,20 21143520,00 21,14 1,59 

18/09/2015 23,48 36,92 0,00 0,00 0,17 5907,45 21266820,00 21,27 1,60 

19/09/2015 24,72 28,54 0,00 0,00 0,20 5992,31 21572316,00 21,57 1,62 

20/09/2015 22,59 30,79 0,00 0,00 0,19 6089,06 21920616,00 21,92 1,64 

21/09/2015 23,39 26,69 0,00 0,00 0,19 6124,67 22048812,00 22,05 1,65 

22/09/2015 23,38 25,61 0,00 0,00 0,19 6043,32 21755952,00 21,76 1,63 

23/09/2015 23,34 33,55 0,00 0,00 0,20 6020,09 21672324,00 21,67 1,63 

24/09/2015 24,62 33,10 0,00 0,00 0,21 5886,49 21191364,00 21,19 1,59 

25/09/2015 25,33 34,56 0,00 0,00 0,20 5692,14 20491704,00 20,49 1,54 

26/09/2015 24,54 37,30 0,00 0,00 0,13 4542,61 16353396,00 16,35 1,23 

27/09/2015 24,40 38,04 0,00 0,00 0,20 5288,88 19039968,00 19,04 1,43 

28/09/2015 20,45 73,28 17,00 284,00 0,06 1769,12 6368832,00 6,37 0,48 

29/09/2015 21,16 65,97 1,00 5,00 0,11 2385,84 8589024,00 8,59 0,64 

30/09/2015 19,94 70,17 5,00 2,50 1,38 1856,98 6685128,00 6,69 0,50 

01/10/2015 22,92 53,60 0,00 0,00 2,64 3453,39 12432204,00 12,43 0,93 

02/10/2015 25,15 35,20 0,00 0,00 4,89 5799,28 20877408,00 20,88 1,57 

03/10/2015 23,75 42,43 2,00 1,83 3,08 3803,76 13693536,00 13,69 1,03 

04/10/2015 21,49 69,23 0,00 0,00 0,07 2193,86 7897896,00 7,90 0,59 

05/10/2015 22,62 50,89 1,00 20,00 0,17 5584,70 20104920,00 20,10 1,51 

06/10/2015 21,52 41,61 0,00 0,00 0,18 5630,63 20270268,00 20,27 1,52 

07/10/2015 22,96 41,95 0,00 0,00 0,19 6407,14 23065704,00 23,07 1,73 

08/10/2015 24,21 30,17 0,00 0,00 0,20 6514,08 23450688,00 23,45 1,76 

09/10/2015 24,22 25,51 0,00 0,00 0,21 6474,92 23309712,00 23,31 1,75 

10/10/2015 24,18 26,85 0,00 0,00 0,19 5720,64 20594304,00 20,59 1,54 

11/10/2015 21,52 41,61 0,00 0,00 0,18 5630,63 20270268,00 20,27 1,52 

12/10/2015 25,71 20,86 0,00 0,00 0,21 6157,15 22165740,00 22,17 1,66 

13/10/2015 25,34 24,08 0,00 0,00 0,20 5890,64 21206304,00 21,21 1,59 

14/10/2015 26,26 21,18 0,00 0,00 0,22 6463,43 23268348,00 23,27 1,75 

15/10/2015 26,80 17,72 0,00 0,00 0,22 6613,12 23807232,00 23,81 1,79 

16/10/2015 25,82 23,66 0,00 0,00 0,17 5470,60 19694160,00 19,69 1,48 

17/10/2015 27,59 21,29 0,00 0,00 0,19 5785,51 20827836,00 20,83 1,56 

18/10/2015 25,25 34,37 0,00 0,00 0,21 6021,05 21675780,00 21,68 1,63 

19/10/2015 24,32 38,29 0,00 0,00 0,18 4166,45 14999220,00 15,00 1,12 

RESUMO 23,75 38,51 26,00 313,33 0,50 183698,03 661312908,00 661,31 49,60 
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Tabela 2 – Dados da estação meteorológica no Período 2 de exposição. 

 

Data 

Temperatur

a 

do Ar 

Media (oC) 

Umidade 

Media 

(UR%) 

Precipitacao 

mm 

Precipitacao 

Acumulada 

mm 

ETo 

mm 

Rad 

Global 

W/m2 

Rad 

Global 

J/m2 

Rad 

Global 

MJ/m2 

UV 

MJ/m2 

15/09/2015 22,10 55,70 0,00 0,00 0,15 4891,51 17609436,00 17,61 1,32 

16/09/2015 23,02 52,17 0,00 0,00 0,19 5553,38 19992168,00 19,99 1,50 

17/09/2015 23,04 44,81 0,00 0,00 0,18 5873,20 21143520,00 21,14 1,59 

18/09/2015 23,48 36,92 0,00 0,00 0,17 5907,45 21266820,00 21,27 1,60 

19/09/2015 24,72 28,54 0,00 0,00 0,20 5992,31 21572316,00 21,57 1,62 

20/09/2015 22,59 30,79 0,00 0,00 0,19 6089,06 21920616,00 21,92 1,64 

21/09/2015 23,39 26,69 0,00 0,00 0,19 6124,67 22048812,00 22,05 1,65 

22/09/2015 23,38 25,61 0,00 0,00 0,19 6043,32 21755952,00 21,76 1,63 

23/09/2015 23,34 33,55 0,00 0,00 0,20 6020,09 21672324,00 21,67 1,63 

24/09/2015 24,62 33,10 0,00 0,00 0,21 5886,49 21191364,00 21,19 1,59 

25/09/2015 25,33 34,56 0,00 0,00 0,20 5692,14 20491704,00 20,49 1,54 

26/09/2015 24,54 37,30 0,00 0,00 0,13 4542,61 16353396,00 16,35 1,23 

27/09/2015 24,40 38,04 0,00 0,00 0,20 5288,88 19039968,00 19,04 1,43 

28/09/2015 20,45 73,28 17,00 284,00 0,06 1769,12 6368832,00 6,37 0,48 

29/09/2015 21,16 65,97 1,00 5,00 0,11 2385,84 8589024,00 8,59 0,64 

30/09/2015 19,94 70,17 5,00 2,50 1,38 1856,98 6685128,00 6,69 0,50 

01/10/2015 22,92 53,60 0,00 0,00 2,64 3453,39 12432204,00 12,43 0,93 

02/10/2015 25,15 35,20 0,00 0,00 4,89 5799,28 20877408,00 20,88 1,57 

03/10/2015 23,75 42,43 2,00 1,83 3,08 3803,76 13693536,00 13,69 1,03 

04/10/2015 21,49 69,23 0,00 0,00 0,07 2193,86 7897896,00 7,90 0,59 

05/10/2015 22,62 50,89 1,00 20,00 0,17 5584,70 20104920,00 20,10 1,51 

06/10/2015 21,52 41,61 0,00 0,00 0,18 5630,63 20270268,00 20,27 1,52 

07/10/2015 22,96 41,95 0,00 0,00 0,19 6407,14 23065704,00 23,07 1,73 

08/10/2015 24,21 30,17 0,00 0,00 0,20 6514,08 23450688,00 23,45 1,76 

09/10/2015 24,22 25,51 0,00 0,00 0,21 6474,92 23309712,00 23,31 1,75 

10/10/2015 24,18 26,85 0,00 0,00 0,19 5720,64 20594304,00 20,59 1,54 

11/10/2015 21,52 41,61 0,00 0,00 0,18 5630,63 20270268,00 20,27 1,52 

12/10/2015 25,71 20,86 0,00 0,00 0,21 6157,15 22165740,00 22,17 1,66 

13/10/2015 25,34 24,08 0,00 0,00 0,20 5890,64 21206304,00 21,21 1,59 

14/10/2015 26,26 21,18 0,00 0,00 0,22 6463,43 23268348,00 23,27 1,75 

15/10/2015 26,80 17,72 0,00 0,00 0,22 6613,12 23807232,00 23,81 1,79 

16/10/2015 25,82 23,66 0,00 0,00 0,17 5470,60 19694160,00 19,69 1,48 

17/10/2015 27,59 21,29 0,00 0,00 0,19 5785,51 20827836,00 20,83 1,56 

18/10/2015 25,25 34,37 0,00 0,00 0,21 6021,05 21675780,00 21,68 1,63 

19/10/2015 24,32 38,29 0,00 0,00 0,18 5930,31 21349116,00 21,35 1,60 

20/10/2015 25,83 37,15 0,00 0,00 0,20 6368,10 22925160,00 22,93 1,72 

21/10/2015 24,20 43,03 7,00 129,00 0,09 3002,39 10808604,00 10,81 0,81 

22/10/2015 23,75 58,15 86,00 410,00 0,18 4738,72 17059392,00 17,06 1,28 

23/10/2015 22,77 59,65 0,00 0,00 0,15 5174,67 18628812,00 18,63 1,40 

24/10/2015 23,98 47,36 0,00 0,00 0,20 6581,54 23693544,00 23,69 1,78 

25/10/2015 24,02 37,75 0,00 0,00 0,22 6853,44 24672384,00 24,67 1,85 

26/10/2015 23,54 42,70 0,00 0,00 0,14 4003,64 14413104,00 14,41 1,08 

27/10/2015 21,53 78,52 38,00 480,00 0,11 3193,51 11496636,00 11,50 0,86 

28/10/2015 21,48 75,57 18,00 30,00 0,08 2218,26 7985736,00 7,99 0,60 

29/10/2015 22,30 54,50 2,00 46,00 0,16 5031,98 18115128,00 18,12 1,36 

30/10/2015 23,04 37,01 0,00 0,00 0,22 6946,62 25007832,00 25,01 1,88 

31/10/2015 23,54 41,70 0,00 0,00 0,18 5423,37 19524132,00 19,52 1,46 

01/11/2015 22,81 59,32 52,00 277,00 0,01 3651,05 13143780,00 13,14 0,99 

02/11/2015 21,84 75,30 248,00 4618,00 0,12 3447,07 12409452,00 12,41 0,93 

03/11/2015 22,31 77,43 52,00 966,00 -0,01 2934,69 10564884,00 10,56 0,79 

04/11/2015 22,88 62,24 6,00 116,00 0,16 5347,44 19250784,00 19,25 1,44 

RESUMO 23,55 43,83 535,00 7385,33 0,39 260378,38 937362168,00 937,36 70,30 
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Tabela 3 – Dados da estação meteorológica no Período 3 de exposição. 

 

Data 

Temperatura 

do Ar 

Media (oC) 

Umidade 

Media 

(UR%) 

Precipitacao 

mm 

Precipitacao 

Acumulada 

mm 

ETo 

mm 

Rad 

Global 

W/m2 

Rad 

Global 

J/m2 

Rad 

Global 

MJ/m2 

UV 

MJ/m2 

15/09/2015 22,10 55,70 0,00 0,00 0,15 4891,51 17609436,00 17,61 1,32 

16/09/2015 23,02 52,17 0,00 0,00 0,19 5553,38 19992168,00 19,99 1,50 

17/09/2015 23,04 44,81 0,00 0,00 0,18 5873,20 21143520,00 21,14 1,59 

18/09/2015 23,48 36,92 0,00 0,00 0,17 5907,45 21266820,00 21,27 1,60 

19/09/2015 24,72 28,54 0,00 0,00 0,20 5992,31 21572316,00 21,57 1,62 

20/09/2015 22,59 30,79 0,00 0,00 0,19 6089,06 21920616,00 21,92 1,64 

21/09/2015 23,39 26,69 0,00 0,00 0,19 6124,67 22048812,00 22,05 1,65 

22/09/2015 23,38 25,61 0,00 0,00 0,19 6043,32 21755952,00 21,76 1,63 

23/09/2015 23,34 33,55 0,00 0,00 0,20 6020,09 21672324,00 21,67 1,63 

24/09/2015 24,62 33,10 0,00 0,00 0,21 5886,49 21191364,00 21,19 1,59 

25/09/2015 25,33 34,56 0,00 0,00 0,20 5692,14 20491704,00 20,49 1,54 

26/09/2015 24,54 37,30 0,00 0,00 0,13 4542,61 16353396,00 16,35 1,23 

27/09/2015 24,40 38,04 0,00 0,00 0,20 5288,88 19039968,00 19,04 1,43 

28/09/2015 20,45 73,28 17,00 284,00 0,06 1769,12 6368832,00 6,37 0,48 

29/09/2015 21,16 65,97 1,00 5,00 0,11 2385,84 8589024,00 8,59 0,64 

30/09/2015 19,94 70,17 5,00 2,50 1,38 1856,98 6685128,00 6,69 0,50 

01/10/2015 22,92 53,60 0,00 0,00 2,64 3453,39 12432204,00 12,43 0,93 

02/10/2015 25,15 35,20 0,00 0,00 4,89 5799,28 20877408,00 20,88 1,57 

03/10/2015 23,75 42,43 2,00 1,83 3,08 3803,76 13693536,00 13,69 1,03 

04/10/2015 21,49 69,23 0,00 0,00 0,07 2193,86 7897896,00 7,90 0,59 

05/10/2015 22,62 50,89 1,00 20,00 0,17 5584,70 20104920,00 20,10 1,51 

06/10/2015 21,52 41,61 0,00 0,00 0,18 5630,63 20270268,00 20,27 1,52 

07/10/2015 22,96 41,95 0,00 0,00 0,19 6407,14 23065704,00 23,07 1,73 

08/10/2015 24,21 30,17 0,00 0,00 0,20 6514,08 23450688,00 23,45 1,76 

09/10/2015 24,22 25,51 0,00 0,00 0,21 6474,92 23309712,00 23,31 1,75 

10/10/2015 24,18 26,85 0,00 0,00 0,19 5720,64 20594304,00 20,59 1,54 

11/10/2015 21,52 41,61 0,00 0,00 0,18 5630,63 20270268,00 20,27 1,52 

12/10/2015 25,71 20,86 0,00 0,00 0,21 6157,15 22165740,00 22,17 1,66 

13/10/2015 25,34 24,08 0,00 0,00 0,20 5890,64 21206304,00 21,21 1,59 

14/10/2015 26,26 21,18 0,00 0,00 0,22 6463,43 23268348,00 23,27 1,75 

15/10/2015 26,80 17,72 0,00 0,00 0,22 6613,12 23807232,00 23,81 1,79 

16/10/2015 25,82 23,66 0,00 0,00 0,17 5470,60 19694160,00 19,69 1,48 

17/10/2015 27,59 21,29 0,00 0,00 0,19 5785,51 20827836,00 20,83 1,56 

18/10/2015 25,25 34,37 0,00 0,00 0,21 6021,05 21675780,00 21,68 1,63 

19/10/2015 24,32 38,29 0,00 0,00 0,18 5930,31 21349116,00 21,35 1,60 

20/10/2015 25,83 37,15 0,00 0,00 0,20 6368,10 22925160,00 22,93 1,72 

21/10/2015 24,20 43,03 7,00 129,00 0,09 3002,39 10808604,00 10,81 0,81 

22/10/2015 23,75 58,15 86,00 410,00 0,18 4738,72 17059392,00 17,06 1,28 

23/10/2015 22,77 59,65 0,00 0,00 0,15 5174,67 18628812,00 18,63 1,40 

24/10/2015 23,98 47,36 0,00 0,00 0,20 6581,54 23693544,00 23,69 1,78 

25/10/2015 24,02 37,75 0,00 0,00 0,22 6853,44 24672384,00 24,67 1,85 

26/10/2015 23,54 42,70 0,00 0,00 0,14 4003,64 14413104,00 14,41 1,08 

27/10/2015 21,53 78,52 38,00 480,00 0,11 3193,51 11496636,00 11,50 0,86 

28/10/2015 21,48 75,57 18,00 30,00 0,08 2218,26 7985736,00 7,99 0,60 

29/10/2015 22,30 54,50 2,00 46,00 0,16 5031,98 18115128,00 18,12 1,36 

30/10/2015 23,04 37,01 0,00 0,00 0,22 6946,62 25007832,00 25,01 1,88 

31/10/2015 23,54 41,70 0,00 0,00 0,18 5423,37 19524132,00 19,52 1,46 

01/11/2015 22,81 59,32 52,00 277,00 0,01 3651,05 13143780,00 13,14 0,99 

02/11/2015 21,84 75,30 248,00 4618,00 0,12 3447,07 12409452,00 12,41 0,93 

03/11/2015 22,31 77,43 52,00 966,00 -0,01 2934,69 10564884,00 10,56 0,79 

04/11/2015 22,88 62,24 6,00 116,00 0,16 5347,44 19250784,00 19,25 1,44 

05/11/2015 24,85 54,63 0,00 0,00 0,19 5770,93 20775348,00 20,78 1,56 

06/11/2015 24,64 53,31 0,00 0,00 0,20 6703,66 24133176,00 24,13 1,81 

07/11/2015 22,54 66,83 159,00 778,00 0,12 4300,30 15481080,00 15,48 1,16 

08/11/2015 22,88 62,24 6,00 116,00 0,16 5347,44 19250784,00 19,25 1,44 

09/11/2015 21,80 65,81 154,00 2689,00 0,12 4354,98 15677928,00 15,68 1,18 

10/11/2015 24,26 54,02 0,00 0,00 0,20 6979,89 25127604,00 25,13 1,88 

11/11/2015 25,60 43,31 0,00 0,00 0,21 6739,22 24261192,00 24,26 1,82 

12/11/2015 24,18 54,02 16,00 89,00 0,16 4822,42 17360712,00 17,36 1,30 

13/11/2015 24,97 51,60 1,00 22,00 0,19 5799,58 20878488,00 20,88 1,57 

14/11/2015 24,73 53,54 2,00 46,00 0,20 6410,94 23079384,00 23,08 1,73 

15/11/2015 22,96 62,73 1,00 8,00 0,15 4258,74 15331464,00 15,33 1,15 

RESUMO 23,62 46,08 874,00 11133,33 0,35 321866,48 1158719328,00 1158,72 86,90 
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Tabela 4 – Medidas de temperatura dos geotêxteis no Período 1 de exposição. 

Dia Horário 

Temperatura Estação  

Meteorológica 

 (ºC) 

EXPOSIÇÃO TIPO 

ABERTA 

Valor Medido  

(ºC) 

Variação Térmica 

(ºC) 

16/set 07:00 15,81 9 *** 

16/set 12:00 26,75 69 60 

16/set 18:30 28,53 25 44 

17/set 07:00 13,78 7 *** 

17/set 12:00 28,35 68 61 

17/set 18:00 31,29 *** *** 

21/set 07:00 14,02 6 *** 

21/set 12:00 28,59 81 75 

21/set 19:00 26,99 19 62 

22/set 07:00 13,85 5 *** 

22/set 12:30 29,855 77 72 

22/set 18:00 30,8 16 61 

23/set 07:00 14,08 5 *** 

23/set 12:00 30,25 76 71 

23/set 18:20 29,645 12 64 

24/set 06:00 15,02 5 *** 

24/set 12:00 30,94 70 65 

24/set 18:30 30,95 16 54 

25/set 06:30 15,555 7 *** 

25/set 12:30 32,995 71 64 

25/set 18:00 33,02 22 49 

28/set 06:10 18,51 12 *** 

28/set 12:00 22,17 24 12 

28/set 18:00 22,67 15 9 

29/set 06:40 18,77 14 *** 

29/set 12:00 25,47 35 21 

29/set 18:50 21,36 13 22 

30/set 06:40 17,68 11 *** 

30/set 13:30 22,15 21 10 

30/set 18:50 20,65 10 11 

01/out 06:30 17,725 13 *** 

01/out 12:30 26,2 45 32 

01/out 18:00 27,99 20 25 

02/out 06:30 19,035 17 *** 

02/out 12:00 28,24 56 39 

02/out 18:00 31,29 20 36 

05/out 07:00 16,29 17 *** 

05/out 12:00 26,42 65 48 

05/out 18:50 25,77 13 52 

06/out 06:30 15,345 9 *** 

06/out 12:50 26 71 62 

06/out 19:00 24,64 10 61 

07/out 07:00 16,42 15 *** 

07/out 12:00 26,34 81 66 

07/out 18:30 28,335 15 66 

08/out 07:00 17,66 16 *** 

08/out 12:00 27,4 74 58 

08/out 18:00 31,38 15 59 

14/out 06:30 19,355 9 *** 

14/out 12:00 30,64 68 59 

14/out 18:00 32,31 16 52 

15/out 07:00 18,47 18 *** 

15/out 12:00 31,73 76 58 

15/out 18:00 33,98 *** *** 

VALOR MÉDIO (ºC) 24,25 30,38 48,82 
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Tabela 5 – Medidas de temperatura dos geotêxteis no Período 2 de exposição. 

Dia Horário 

Temperatura Estação  

Meteorológica 

 (ºC) 

EXPOSIÇÃO TIPO 

ABERTA 

Valor Medido  

(ºC) 

Variação Térmica 

(ºC) 

16/set 07:00 15,81 9 *** 

16/set 12:00 26,75 69 60 

16/set 18:30 28,53 25 44 

17/set 07:00 13,78 7 *** 

17/set 12:00 28,35 68 61 

17/set 18:00 31,29 *** *** 

21/set 07:00 14,02 6 *** 

21/set 12:00 28,59 81 75 

21/set 19:00 26,99 19 62 

22/set 07:00 13,85 5 *** 

22/set 12:30 29,855 77 72 

22/set 18:00 30,8 16 61 

23/set 07:00 14,08 5 *** 

23/set 12:00 30,25 76 71 

23/set 18:20 29,645 12 64 

24/set 06:00 15,02 5 *** 

24/set 12:00 30,94 70 65 

24/set 18:30 30,95 16 54 

25/set 06:30 15,555 7 *** 

25/set 12:30 32,995 71 64 

25/set 18:00 33,02 22 49 

28/set 06:10 18,51 12 *** 

28/set 12:00 22,17 24 12 

28/set 18:00 22,67 15 9 

29/set 06:40 18,77 14 *** 

29/set 12:00 25,47 35 21 

29/set 18:50 21,36 13 22 

30/set 06:40 17,68 11 *** 

30/set 13:30 22,15 21 10 

30/set 18:50 20,65 10 11 

01/out 06:30 17,725 13 *** 

01/out 12:30 26,2 45 32 

01/out 18:00 27,99 20 25 

02/out 06:30 19,035 17 *** 

02/out 12:00 28,24 56 39 

02/out 18:00 31,29 20 36 

05/out 07:00 16,29 17 *** 

05/out 12:00 26,42 65 48 

05/out 18:50 25,77 13 52 

06/out 06:30 15,345 9 *** 

06/out 12:50 26 71 62 

06/out 19:00 24,64 10 61 

07/out 07:00 16,42 15 *** 

07/out 12:00 26,34 81 66 

07/out 18:30 28,335 15 66 

08/out 07:00 17,66 16 *** 

08/out 12:00 27,4 74 58 

08/out 18:00 31,38 15 59 

14/out 06:30 19,355 9 *** 

14/out 12:00 30,64 68 59 

14/out 18:00 32,31 16 52 

15/out 07:00 18,47 18 *** 

15/out 12:00 31,73 76 58 

15/out 18:00 33,98 *** *** 

19/out 06:50 18,46 10 *** 

19/out 12:00 27,09 74 64 

19/out 18:40 29,63 25 49 

20/out 06:30 18,115 7 *** 

20/out 12:00 29,28 70 63 

20/out 18:40 30,69 25 45 

21/out 06:30 20,25 14 *** 

21/out 12:30 26,695 30 16 

21/out 18:50 25,25 21 9 

22/out 07:00 18,66 11 *** 

22/out 12:30 32,935 68 57 

22/out 18:30 22,11 *** *** 

26/out 07:00 18,99 13 *** 

26/out 12:30 25,24 47 34 

26/out 18:40 26,27 20 27 

27/out 07:00 19,62 13 *** 

28/out 06:30 19,88 14 *** 

28/out 12:00 23,09 47 33 

28/out 18:00 23,42 21 26 

29/out 06:40 17,65 8 *** 

29/out 12:00 26,03 72 64 

29/out 18:40 23,96 22 50 

30/out 07:00 17,47 5 *** 

30/out 12:00 26,37 79 74 

30/out 18:00 27,94 21 58 

03/nov 06:40 20,14 16 *** 

03/nov 12:00 22,28 24 8 

03/nov 18:00 25,53 23 1 

04/nov 06:50 20,81 16 *** 

04/nov 12:30 28,605 72 56 

04/nov 18:00 27,91 28 44 

VALOR MÉDIO (ºC) 24,12 30,44 46,00 
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Tabela 6 – Medidas de temperatura dos geotêxteis no Período 3 de exposição. 

Dia Horário 

Temperatura Estação  

Meteorológica 

 (ºC) 

EXPOSIÇÃO TIPO 

ABERTA 

Valor Medido  

(ºC) 

Variação Térmica 

(ºC) 

15/set 07:00 16,29 13 *** 

15/set 12:00 24,96 73 60 

15/set 18:30 27,375 26 47 

16/set 07:00 15,81 9 *** 

16/set 12:00 26,75 69 60 

16/set 18:30 28,53 25 44 

17/set 07:00 13,78 7 *** 

17/set 12:00 28,35 68 61 

17/set 18:00 31,29 *** *** 

21/set 07:00 14,02 6 *** 

21/set 12:00 28,59 81 75 

21/set 19:00 26,99 19 62 

22/set 07:00 13,85 5 *** 

22/set 12:30 29,855 77 72 

22/set 18:00 30,8 16 61 

23/set 07:00 14,08 5 *** 

23/set 12:00 30,25 76 71 

23/set 18:20 29,645 12 64 

24/set 06:00 15,02 5 *** 

24/set 12:00 30,94 70 65 

24/set 18:30 30,95 16 54 

25/set 06:30 15,555 7 *** 

25/set 12:30 32,995 71 64 

25/set 18:00 33,02 22 49 

28/set 06:10 18,51 12 *** 

28/set 12:00 22,17 24 12 

28/set 18:00 22,67 15 9 

29/set 06:40 18,77 14 *** 

29/set 12:00 25,47 35 21 

29/set 18:50 21,36 13 22 

30/set 06:40 17,68 11 *** 

30/set 13:30 22,15 21 10 

30/set 18:50 20,65 10 11 

01/out 06:30 17,725 13 *** 

01/out 12:30 26,2 45 32 

01/out 18:00 27,99 20 25 

02/out 06:30 19,035 17 *** 

02/out 12:00 28,24 56 39 

02/out 18:00 31,29 20 36 

05/out 07:00 16,29 17 *** 

05/out 12:00 26,42 65 48 

05/out 18:50 25,77 13 52 

06/out 06:30 15,345 9 *** 

06/out 12:50 26 71 62 

06/out 19:00 24,64 10 61 

07/out 07:00 16,42 15 *** 

07/out 12:00 26,34 81 66 

07/out 18:30 28,335 15 66 

08/out 07:00 17,66 16 *** 

08/out 12:00 27,4 74 58 

08/out 18:00 31,38 15 59 

14/out 06:30 19,355 9 *** 

14/out 12:00 30,64 68 59 

14/out 18:00 32,31 16 52 

15/out 07:00 18,47 18 *** 

15/out 12:00 31,73 76 58 

15/out 18:00 33,98 *** *** 

19/out 06:50 18,46 10 *** 

19/out 12:00 27,09 74 64 

19/out 18:40 29,63 25 49 

20/out 06:30 18,115 7 *** 

20/out 12:00 29,28 70 63 

21/out 06:30 20,25 14 *** 

21/out 12:30 26,695 30 16 

21/out 18:50 25,25 21 9 

22/out 07:00 18,66 11 *** 

22/out 12:30 32,935 68 57 

22/out 18:30 22,11 *** *** 

26/out 07:00 18,99 13 *** 

26/out 12:30 25,24 47 34 

26/out 18:40 26,27 20 27 

28/out 06:30 19,88 14 *** 

28/out 12:00 23,09 47 33 

28/out 18:00 23,42 21 26 

29/out 06:40 17,65 8 *** 

29/out 12:00 26,03 72 64 

29/out 18:40 23,96 22 50 

30/out 07:00 17,47 5 *** 

30/out 12:00 26,37 79 74 

30/out 18:00 27,94 21 58 

03/nov 06:40 20,14 16 *** 

03/nov 12:00 22,28 24 8 

03/nov 18:00 25,53 23 1 

04/nov 06:50 20,81 16 *** 

04/nov 12:30 28,605 72 56 

04/nov 18:00 27,91 28 44 

09/nov 07:00 17,41 *** *** 

09/nov 12:30 22,59 48 *** 

09/nov 18:50 24,57 24 24 

10/nov 06:40 19,37 10 *** 

10/nov 13:30 30,35 58 48 

10/nov 18:30 29,25 27 31 

11/nov 06:50 21 13 *** 

11/nov 12:00 30,2 38 25 

11/nov 18:00 30,47 28 10 

VALOR MÉDIO (ºC) 24,14 30,95 44,71 
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Tabela 7 – Resultados ensaios de tração residual pós envelhecimento em campo do 

geotêxtil G1. 

Geotêxtil G1 - Envelhecidos em Campo  

Radiação UV acumulada 50 MJ/m2 70 MJ/m2 87 MJ/m2 

Amostragem 

Força 

máxima 

(kN) 

Resistência  

a Tração 

(kN/m) 

Força 

máxima 

(kN) 

Resistência  

a Tração 

(kN/m) 

Força 

máxima 

(kN) 

Resistência  

a Tração 

(kN/m) 

1 2,617 52,340 2,646 52,920 2,460 49,200 

2 2,749 54,980 2,412 48,240 2,377 47,540 

3 2,689 53,780 2,747 54,940 2,473 49,460 

4 2,557 51,140 2,605 52,100 2,512 50,240 

5 2,584 51,680 2,600 52,000 2,420 48,400 

6 2,598 51,960 2,520 50,400 2,294 45,880 

Valor Médio 2,632 52,647 2,588 51,767 2,423 48,453 

Desvio Padrão 0,072 1,449 0,114 2,275 0,078 1,563 

Coeficiente de Variação (%) 2,752 2,752 4,394 4,394 3,227 3,227 

 

 

Tabela 8 – Resultados ensaios de tração residual pós envelhecimento em campo do 

geotêxtil G2. 

Geotêxtil G2 - Envelhecidos em Campo  

Radiação UV acumulada 50 MJ/m2 70 MJ/m2 87 MJ/m2 

Amostragem 

Força 

máxima 

(kN) 

Resistência  

a Tração 

(kN/m) 

Força 

máxima 

(kN) 

Resistência  

a Tração 

(kN/m) 

Força 

máxima 

(kN) 

Resistência  

a Tração 

(kN/m) 

1 2,492 49,840 2,461 49,220 2,170 43,400 

2 2,598 51,960 2,299 45,980 2,078 41,560 

3 2,305 46,100 2,604 52,080 2,197 43,940 

4 2,507 50,140 2,420 48,400 2,346 46,920 

5 2,557 51,140 2,298 45,960 2,395 47,900 

6 2,465 49,300 2,380 47,600 2,335 46,700 

Valor Médio 2,487 49,747 2,410 48,207 2,254 45,070 

Desvio Padrão 0,101 2,025 0,115 2,300 0,123 2,469 

Coeficiente de Variação (%) 4,070 4,070 4,770 4,770 5,478 5,478 
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Tabela 9 – Parâmetros para obtenção de Intervalos de Confiança do geotêxtil G1 

exposto em campo. 

Geotêxtil G1 - Intervalos de Confiança 

Parâmetros 
Radiação UV acumulada 

50 MJ/m2 70 MJ/m2 87 MJ/m2 

Ẋ 52,64 51,76 48,45 

s 1,449 2,275 1,563 

n 6 6 6 

√n 2,449 2,449 2,449 

1-α (%) 95 95 95 

α (%) 5 5 5 

tn-1,α/2 2,571 2,571 2,571 

Ẋ-tn-1,α/2.(s/√n) 51,12 49,37 46,81 

Ẋ+tn-1,α/2.(s/√n) 54,16 54,15 50,09 

IC (Ẋ-tn-1,α/2.(s/√n) ≤ µ ≤ Ẋ+tn-

1,α/2.(s/√n)) 
IC (51,12 ≤ µ ≤ 54,16) 

IC (51,12 ≤ µ ≤ 

54,16) 
IC (46,81 ≤ µ ≤ 50,09) 

 

 

Tabela 10 – Parâmetros para obtenção de Intervalos de Confiança do geotêxtil G2 

exposto em campo. 

Geotêxtil G2 - Intervalos de Confiança 

Parâmetros 
Radiação UV acumulada 

50 MJ/m2 70 MJ/m2 87 MJ/m2 

Ẋ 49,74 48,20 45,07 

s 2,025 2,300 2,469 

n 6 6 6 

√n 2,449 2,449 2,449 

1-α (%) 95 95 95 

α (%) 5 5 5 

tn-1,α/2 2,571 2,571 2,571 

Ẋ-tn-1,α/2.(s/√n) 47,62 45,79 42,47 

Ẋ+tn-1,α/2.(s/√n) 51,87 50,62 47,66 

IC (Ẋ-tn-1,α/2.(s/√n) ≤ µ ≤ Ẋ+tn-

1,α/2.(s/√n)) 

IC (47,62 ≤ µ ≤ 

51,87) 
IC (45,79 ≤ µ ≤ 50,62) IC (42,47 ≤ µ ≤ 47,66) 
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ANEXO C – DEGRADAÇÃO POR EXPOSIÇÃO EM CÂMARA DE 

ENVELHECIMENTO 

 
Tabela 1 – Resultados ensaios de tração residual pós envelhecimento em câmara do 

geotêxtil G1. 

Geotêxtil G1 - Envelhecidos em Câmara  

Radiação UV 

acumulada 
34 MJ/m2 51 MJ/m2 70 MJ/m2 85 MJ/m2 87 MJ/m2 

Amostragem 

Força 

máxima 

(kN) 

Resistência  

a Tração 

(kN/m) 

Força 

máxim

a (kN) 

Resistên

cia  

a Tração 

(kN/m) 

Força 

máxi

ma 

(kN) 

Resistên

cia  

a Tração 

(kN/m) 

Força 

máxi

ma 

(kN) 

Resistên

cia  

a Tração 

(kN/m) 

Força 

máxi

ma 

(kN) 

Resistên

cia  

a Tração 

(kN/m) 

1 2,660 53,200 2,729 54,580 2,668 53,360 2,940 58,800 2,773 55,460 

2 2,790 55,800 2,689 53,780 2,875 57,500 2,727 54,540 2,827 56,540 

3 2,839 56,780 2,689 53,780 2,766 55,320 2,559 51,180 2,887 57,740 

4 2,856 57,120 2,732 54,640 2,792 55,840 2,685 53,700 2,744 54,880 

5 2,820 56,400 2,801 56,020 2,953 59,060 2,706 54,120 2,530 50,600 

6 2,670 53,400 2,830 56,600 - - 2,802 56,040 - - 

Valor Médio 2,773 55,450 2,745 54,900 2,811 56,216 2,737 54,730 2,752 55,044 

Desvio Padrão 0,086 1,723 0,058 1,168 0,109 2,170 0,127 2,544 0,136 2,714 

Coeficiente de 

Variação (%) 
3,108 3,108 2,128 2,128 3,860 3,860 4,648 4,648 4,930 4,930 

 

 

Tabela 2 – Resultados ensaios de tração residual pós envelhecimento em câmara do 

geotêxtil G2. 

Geotêxtil G2 - Envelhecidos em Câmara  

Radiação UV 

acumulada 
34 MJ/m2 51 MJ/m2 70 MJ/m2 85 MJ/m2 87 MJ/m2 

Amostragem 

Força 

máxima 

(kN) 

Resistência  

a Tração 

(kN/m) 

Força 

máxi

ma 

(kN) 

Resistên

cia  

a Tração 

(kN/m) 

Força 

máxi

ma 

(kN) 

Resistên

cia  

a Tração 

(kN/m) 

Força 

máxi

ma 

(kN) 

Resistên

cia  

a Tração 

(kN/m) 

Força 

máxi

ma 

(kN) 

Resistên

cia  

a Tração 

(kN/m) 

1 2,895 57,900 2,789 55,780 2,785 55,700 2,649 52,980 2,617 52,340 

2 2,808 56,160 2,643 52,860 2,747 54,940 2,562 51,240 2,722 54,440 

3 2,825 56,500 2,792 55,840 2,814 56,280 2,517 50,340 2,713 54,260 

4 2,493 49,860 2,700 54,000 2,678 53,560 2,724 54,480 2,704 54,080 

5 2,850 57,000 2,688 53,760 2,369 47,380 2,619 52,380 2,569 51,380 

6 2,690 53,800 2,624 52,480 - - 2,808 56,160 - - 

Valor Médio 2,760 55,203 2,706 54,120 2,652 53,040 2,647 52,930 2,677 53,540 

Desvio Padrão 0,148 2,954 0,071 1,424 0,197 3,933 0,107 2,131 0,072 1,447 

Coeficiente de 

Variação (%) 
5,350 5,350 2,631 2,631 7,416 7,416 4,026 4,026 2,704 2,704 
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Tabela 3 – Parâmetros para obtenção de Intervalos de Confiança do geotêxtil G1 

exposto em câmara de envelhecimento. 

Geotêxtil G1 - Intervalos de Confiança 

Parâmetros 
Radiação UV acumulada em Câmara 

34 MJ/m2 51 MJ/m2  70 MJ/m2 85 MJ/m2 87 MJ/m2 

Ẋ 55,450 54,900 56,216 54,730 55,044 

s 1,723 1,168 2,170 2,544 2,714 

n 6 6 5 6 5 

√n 2,449 2,449 2,236 2,449 2,236 

1-α (%) 95 95 95 95 95 

α (%) 5 5 5 5 5 

tn-1,α/2 2,571 2,571 2,776 2,571 2,776 

Ẋ-tn-1,α/2.(s/√n)  53,641 53,674 53,522 52,060 51,675 

Ẋ+tn-1,α/2.(s/√n) 57,259 56,126 58,910 57,400 58,413 

IC (Ẋ-tn-1,α/2.(s/√n) ≤ µ ≤ 

Ẋ+tn-1,α/2.(s/√n)) 

IC (53,641 ≤ µ 

≤ 57,259) 

IC (53,674 ≤ µ 

≤ 56,126) 

IC (53,522 ≤ µ 

≤ 58,910) 

IC (52,060 ≤ µ 

≤ 57,400) 

IC (51,675 ≤ µ 

≤ 58,413) 

 

 

Tabela 4 – Parâmetros para obtenção de Intervalos de Confiança do geotêxtil G2 

exposto em câmara de envelhecimento. 

Geotêxtil G2 - Intervalos de Confiança 

Parâmetros 
Radiação UV acumulada em Câmara 

34 MJ/m2 51 MJ/m2  70 MJ/m2 85 MJ/m2 87 MJ/m2 

Ẋ 55,203 54,120 53,572 52,930 53,300 

s 2,954 1,424 3,608 2,131 1,364 

n 6 6 5 6 5 

√n 2,449 2,449 2,236 2,449 2,236 

1-α (%) 95 95 95 95 95 

α (%) 5 5 5 5 5 

tn-1,α/2 2,571 2,571 2,776 2,571 2,776 

Ẋ-tn-1,α/2.(s/√n)  52,103 52,626 49,093 50,693 51,607 

Ẋ+tn-1,α/2.(s/√n) 58,303 55,614 58,051 55,167 54,993 

IC (Ẋ-tn-1,α/2.(s/√n) ≤ µ ≤ 

Ẋ+tn-1,α/2.(s/√n)) 

IC (52,103 ≤ µ 

≤ 58,303) 

IC (52,626 ≤ µ 

≤ 55,614) 

IC (49,093 ≤ µ 

≤ 58,051) 

IC (50,693 ≤ µ 

≤ 55,167) 

IC (51,607 ≤ µ 

≤ 54,993) 

 

 

 

 


