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lizantes usados em aplicações ge-
otécnicas, como barreiras instaladas em 
taludes de aterros sanitários, vala e cober-
tura, requer um conhecimento detalhado 
do comportamento do atrito das interfa-
ces solo x geossintético e geossintético x 
geossintético. O atrito entre as diferen-
tes interfaces é um parâmetro crítico de 
projeto quando é avaliada a estabilidade 
do resíduo depositado sobre a barreira 
impermeabilizante ou da estabilidade do 
solo num talude de cobertura. Sua avalia-
ção é importante porque podem se formar 
planos de fraqueza entre estas interfaces, 
através dos quais se desenvolverá uma 
superfície de ruptura.

Ensaios de atrito de interface e de 
atrito interno de materiais geossintéticos 
têm o objetivo de medir a resistência ao 
cisalhamento necessário para manter in-
terfaces e materiais intactos quando soli-
citados pela força da gravidade ou qual-
quer outro agente. O atrito de interface 
representa a resistência ao cisalhamento 
entre dois materiais diferentes, tais como 
uma geomembrana texturizada e um ge-
ocomposto drenante. A figura 1 mostra 
várias interfaces numa barreira imperme-
abilizante de base de aterro e de cobertu-
ra, as quais podem fornecer um plano de 
fraqueza para que a ruptura (o cisalha-
mento) ocorra (Marr, 2001).

Alguns materiais apresentam resis-
tência ao cisalhamento na ausência de 
pressão normal. A esta resistência se dá o 
nome de coesão se a superfície é interna 
ao solo, ou adesão se é numa interface. 
A interface entre um geotêxtil nãotecido 
e uma geomembrana texturizada  tem 
pequena adesão. A adesão na interface 

CONSTRUÇÃO CIVIL
ENGENHARIA

Figura 1 - Planos potenciais de ruptura em barreiras

O geotêxtil x geomembrana texturizada 
é suficiente para manter o geotêxtil 
sobre a geomembrana num talude de 
2H:1V, mas pode não ser suficiente 
para os níveis de pressões normais 
que ocorrem em projetos de bases 
de aterro e de coberturas. A interface 
entre um geotêxtil nãotecido e uma 
geomembrana de PEAD lisa tem ade-
são nula. A coesão ou a adesão pode 
ser destruída por deslocamentos cisa-
lhantes concentrados (Marr, 2001).

TIPOS DE ENSAIOS PARA
DETERMINAÇÃO DO ATRITO 

DE INTERFACE
A resistência ao cisalhamento entre 

interfaces é medida no laboratório em 
equipamentos que procuram simular as 
condições de campo. Os ensaios mais 
utilizados para medir o atrito de inter-
face são mencionados a seguir:

Ensaio de 
cisalhamento direto

Vários artigos & pesquisas descre-
vem o ensaio de cisalhamento direto 
executado conforme a ASTM D 5321: 
Jones et al. (2000), Marr (2001), Sara-
vanan et al. (2006), Teachavorasinskun et al. 
(2006).

A figura 2 mostra uma curva tensão 
x deslocamento resultante deste ensaio 
entre geomembrana texturizada ranhura-
da (fabricada em matriz balão) e geotêxtil 
nãotecido que compõe um geocomposto 
drenante. As diferentes curvas são refe-
rentes aos corpos de prova submetidos a 
diferentes tensões normais no ensaio. Cada 
curva mostra que a resistência ao cisalha-
mento alcança um valor de pico e a partir 

daí decresce com a continuação do des-
locamento horizontal, até um valor cons-
tante. O valor de pico indica a resistência 
de interface de pico. O valor constante de 
deslocamento maior que o de pico é deno-
minado resistência pós-pico, a qual tam-
bém é chamada de resistência residual, se 
esta resistência atingir um valor constante, 
figura 3.

Os dados da figura 2 são geralmente re-
sumidos num gráfico como o da figura 4, 
que mostra tensão de cisalhamento x ten-
sões normais aplicadas.

Saravanan et al. (2006), realizou ensaios 
de cisalhamento direto modificado em vá-
rios tipos de interface nas condições não 
saturada e saturada, obtendo resultados de 
atrito de interface muito menor do que o 
esperado, mostrando que adotar a resistên-
cia residual na análise da estabilidade pode 
não ser apropriada.

Segundo pesquisa de Teachavorasinskun 

Figura 2 - Curva tensão x deslocamento obtida em 
ensaio de cisalhamento direto (Marr, 2001)

Figura 3 - Curva tensão x deslocamento para 
interfaces com geossintéticos (Thiel, 2001)
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et al. (2006) a interface mais crítica encon-
trada em ensaios de cisalhamento direto foi 
entre a geomembrana de PEAD lisa e o geo-
têxtil nãotecido.

Plano inclinado
Este ensaio que é descrito em vários ar-

tigos & pesquisas: Viana et al. (2006), Gourc 
et al. (2006), Ramirez et al. (2002), permite 
ensaiar interfaces de geossintético x solo ou 
geossintético x geossintético, submetidos 
a no máximo 5 kPa, podendo excepcional-
mente chegar 15 kPa com condições espe-
ciais de aplicação.

Viana et al. (2006), ressalta que o ensaio 
de rampa é uma boa ferramenta para o es-
tudo e avaliação dos parâmetros de atrito 
de interface em condições de baixo nível de 
tensões, sendo particularmente interessan-
te para a análise da estabilidade de solos de 
cobertura em taludes de aterros sanitários.

Ensaio ring shear
O ensaio ring shear foi concebido com a 

finalidade de avaliar as resistências residuais 
de solos argilosos, e foi modificado poste-
riormente para ensaiar outros materiais, 
como os geossintéticos. 

Rebelo (2003), descreve o equipamento 
e o ensaio, durante o qual são medidos des-
locamento angular, força e deslocamento 
vertical. O ensaio ring shear permite alcan-
çar altos valores de deslocamento.

Stark and Poeppel (1994), concluíram 
que a resistência de pico deste ensaio é si-
milar à obtida em ensaio de cisalhamento 
direto. Encontraram também resultados se-
melhantes para a resistência residual quan-
do os materiais desenvolvem esta resistência 

dentro dos deslocamentos li-
mites da caixa de ensaio. Vaid 
et al. (1995), concluíram que 
valores mais confiáveis da re-
sistência residual são obtidos 
no ensaio ring shear do que 
no de cisalhamento direto. 

ENSAIOS EM DIFERENTES 
TIPOS DE INTERFACES
Comenta-se a seguir três 

pesquisas realizadas no labo-
ratório de Mecânica dos Solos da Escola de 
Engenharia de São Carlos, USP.

Pesquisa 1
Foi realizada em 2001 e constituída por 

um programa de ensaios conduzidos para 
medir a resistência de interface entre geo-
membrana de PEAD texturizada ranhurada, 
fabricada pelo processo “balão” ou “blown 
film” e vários tipos de materiais: argila com-
pactada, silte em seu estado natural, amos-
tra indeformada e geocomposto drenante 
(georrede de 5mm entre dois geotêxteis 
de 200gr/m2). Nesta pesquisa foi utilizado 
o procedimento de ensaio da norma ASTM 
D 5321-97, a qual especifica que o equipa-
mento deve ter uma dimensão mínima de 
300mm ou 15 vezes o D85 do solo mais 
grosso ensaiado ou 5 vezes a máxima aber-
tura do geossintético testado. Esta norma 
admite também o uso 
de caixas de dimensões 
menores, caso não haja 
fatores de escala envol-
vidos, e recomenda que 
os deslocamentos devem 
ser lidos até se tornarem 
constantes, o que pode 
requerer valores de 25mm 
a 75mm. Os ensaios de 
cisalhamento direto fo-
ram realizados com caixa 
quadrada de 100mm de 
lado, dimensão que não 
atende o especificado na 
ASTM D 5321, mas que é 
perfeitamente aceitável, 
segundo os orientadores 
da pesquisa, quando não 

se prevê efeito de escala entre os resultados 
da caixa adotada e de uma caixa que atenda 
o prescrito na norma. A velocidade de en-
saio foi de 10mm/min e esforços normais de 
25kPa, 50kPa e 100kPa foram aplicados em 
três amostras iguais de cada par de material 
testado para a obtenção das curvas tensão 
de cisalhamento de interface x deslocamen-
to horizontal da interface. Foram testadas 
alturas de textura de 0,29mm, 0,44mm e 
0,52mm e verificou-se que o aumento da 
altura da textura provocou um aumento do 
atrito de interface de 10o para a interface 
com o geocomposto drenante e de 4o para 
a interface com a argila compactada, tanto 
na condição de pico como na residual (des-
locamento de 20mm) e para a interface com 
o silte de 6o no pico e 4o na residual.

Considerações feitas no Relatório Técni-
co (2001) desta pesquisa, sobre resultados 
deste tipo de ensaio entre geomembranas li-
sas, ou texturizadas e geotêxteis nãotecidos, 
dizem que as curvas do esforço cisalhante x 
deslocamento horizontal da interface são 
similares às obtidas no cisalhamento de ma-
teriais com comportamento tensão x defor-
mação do tipo plástico, as quais não apre-
sentam um pico bem definido. Seus valores 
assintóticos de resistência de interface são 
obtidos para pequenos deslocamentos. Por 
outro lado, as curvas esforço cisalhante ver-
sus deslocamentos horizontais de interface, 

Figura 4 - Envoltória de resistência de interface obtida em 
ensaio de cisalhamento direto (Marr, 2001)

Tabela 1 - Resultados de ensaios de cisalhamento direto 
em interfaces de solo x geomembrana de PEAD texturizada 

ranhurada e de geocomposto drenante duplo x geomembrana 
de PEAD texturizada ranhurada

Interface
Pico Residual

Argila Compactada
x

Geomembrana de PEAD Texturizada 
Ranhurada de 2mm

t = s tg 26o kPa t = s tg 18o kPa

Silte (CP de amostra indeformada)
x

Geomembrana de PEAD Texturizada 
Ranhurada de 2mm

t = s tg 30,3o kPa t = s tg 27o kPa

Geocomposto Drenante Duplo com núcleo 
de Georrede de 5mm

x 
Geomembrana de PEAD Texturizada 

Ranhurada de 2mm

t = 1,9 + s tg 16,7o kPa t = 0,5 + s tg 16,2o kPa

CP = Corpo de Prova

Envoltórias de Resistência de Interface
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para geomembranas em contato com solos, 
são em geral similares às curvas tensão x 
deformação obtidas em ensaios de mate-
riais com comportamento do tipo frágil. No 
geral, desenvolvem-se picos agudos com 
deformações muito pequenas, além disto, 
mostram quedas de tensão pós-pico acen-
tuadas e valores residuais são alcançados 
para grandes deslocamentos horizontais.

É importante levar em consideração 
quando da realização deste tipo de ensaio, 
as solicitações críticas de campo, como a 
avaliação da possibilidade de saturação da 
interface, considerando que as geomem-
branas são materiais praticamente imper-
meáveis e solos como os siltes, por exem-
plo, quando saturados, podem apresentar 
resistências não drenadas muito inferiores 
ao do estado não saturado. Nesta pesqui-
sa, devido à urgência com que foi desen-
volvida, o ensaio foi realizado em máquina 
de cisalhamento direto convencional, equi-
pamento usual de ensaios de mecânica dos 
solos, e utilizou-se apenas o material par-
cialmente saturado, tanto da amostra de 
argila compactada, como da indeformada 
de silte, conforme especificado em proje-

to. Os resultados apresentados 
na tabela 1 são para uma geo-
membrana texturizada ranhu-
rada com 0,44mm de altura de 
textura.

Nas envoltórias de resistên-
cia percebe-se nitidamente que 
os ensaios permitiram atingir os 
valores de resistência residual de 
interface, veja figuras 5 e 6.

Pesquisa 2
Nesta pesquisa desenvol-

vida em 2003, da qual resultou 
o relatório MS 15/2003, foram 
ensaiadas algumas combinações 
de interface com amostras de 
geomembrana de PEAD lisa de 
espessura 1,5mm, geomembrana 
de PEAD texturizada de alto re-
levo (A.R.) na espessura de 2mm, 
georrede de PEAD de espessuras 
5mm e de 7mm, geotêxtil nãote-
cido de 200gr/m² e de 300gr/m² 

e solos. A geomembrana de PEAD texturi-
zada de alto relevo (A.R.) foi fabricada em 
matriz plana, em processo único de fabri-
cação e texturização. A altura da textura da 
geomembrana ensaiada foi de 0,65mm de 
um lado e de 0,90mm do outro, uma vez 
que as geomembranas texturizadas apre-
sentam um lado com maior altura de textu-
ra. Utilizou-se como solo uma argila siltosa 
vermelha da região de Piracicaba (SP) e um 
silte argiloso amarelo compactado, utiliza-
do no maciço de terra de uma barragem de 
contenção de rejeitos.

Os ensaios de interface foram realizados 
em caixa de cisalhamento direto de seção 
quadrada, onde a amostra tinha uma área 
de 10 x 10 cm2.  Foi feita uma pequena mo-
dificação, a qual permitiu ampliar o curso 
do ensaio, possibilitando deslocamentos da 
ordem de 20mm, para melhor caracterizar 
a resistência pós-pico das interfaces testa-
das. Diversos testes foram realizados com o 
intuito de melhor esclarecer certas influên-
cias, como a orientação da georrede sobre 
a geomembrana texturizada, em relação ao 
deslocamento. Na análise do geocomposto, 
seus componentes foram separados do con-

junto e ensaiados isoladamente: georrede x 
geomembrana e geotêxtil x geomembrana.

Quanto à argila, foram testadas amos-
tras compactadas com grau de compacta-
ção Proctor Normal de 100% e umidades 
correspondentes à umidade ótima e 2% 
acima da ótima. Os corpos de prova fo-
ram testados após inundação da caixa de 
cisalhamento, buscando simular situações 
em que a interface geomembrana x solo 
pudesse umedecer, por ascensão do lençol 
freático, água de adensamento ou água de 
condensação. Para comparação foi realiza-
do também um ensaio com a geomembrana 
texturizada e a argila na umidade ótima de 
compactação (wot), sem inundação. O silte 
foi testado sempre inundado.

As tensões normais empregadas nos 
ensaios foram de 25kPa, 50kPa e 150kPa; 
após a aplicação da carga normal deixava-
se a amostra comprimir até a estabilização 
das deformações e em seguida a amos-
tra era cisalhada com uma velocidade de 
0,5mm/min.

As tabelas 2 e 3 apresentam os resul-
tados de ensaios de cisalhamento direto 
em interfaces de geomembrana de PEAD 
texturizada A.R. com os dois tipos de solo, 
com geotêxtil e com georrede. As envoltó-
rias foram definidas para a condição de pico 
das curvas tensão x deslocamento e para 
um deslocamento de 20mm. Na definição 
das envoltórias de resistência de interface 
entre geomembranas e geossintéticos (ge-
otêxteis e georredes), optou-se por escolher 
uma envoltória para 2mm de deslocamento 
e outra para 20mm de deslocamento. Este 
critério foi adotado pela dificuldade de ca-
racterizar adequadamente a resistência de 
pico entre as geomembranas e georredes 
ensaiadas segundo algumas direções.

Pesquisa 3
Esta pesquisa fez parte do programa 

de mestrado de Rebelo (2003), na qual foi 
investigada a resistência ao cisalhamento 
em interfaces geomembrana x solo, através 
de ensaios ring shear com solos arenosos e 
argilosos, em condições seca e inundada. A 
tabela 4 apresenta a comparação entre os 
resultados obtidos pelos ensaios ring shear 

Figura 6 - Curva tensão x deslocamento para interface 
geomembrana de PEAD texturizada ranhurada x silte

Figura 5 - Curva tensão x deslocamento para interface 
geomembrana de PEAD texturizada ranhurada x 
geocomposto drenante
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e cisalhamento direto em 
interface geomembrana x 
areia. Constatou-se nesta 
pesquisa que o efeito da 
compacidade e da satu-
ração da areia mostrou-se 
pouco acentuado na re-
sistência de interface.

TIPOS DE TEXTURA 
DE GEOMEMBRANAS 

Muitas das rupturas 
que acontecem em talu-
des de cobertura de ater-
ros ocorrem na interface 
com geossintéticos, prin-
cipalmente na interface 
geomembrana x geotêxtil 
e geomembrana x solo.

Frobel (2007), cita que 
na década de 1980, os 
fabricantes de geomem-
brana, para resolver os 
problemas das rupturas 
que vinham ocorrendo, 
criaram a geomembrana 
texturizada, para aumen-
tar as características de 

atrito e o fator de segurança contra as 
rupturas por escorregamento entre inter-
faces. No entanto, a mais comum entre 
as geomembranas texturizadas de PEAD 
(Polietileno de Alta Densidade) e PEBDL 
(Polietileno de Baixa Densidade Linear) é 
fabricada pelo processo de coextrusão em 
“blown-film” ou balão, a qual não tem for-
necido resultados aceitáveis quanto à tex-
tura de superfície, apresentando alturas de 
textura totalmente irregulares, qualidade 
da geomembrana questionável e resistên-
cia à tração diminuída. 

Frobel (2007) comenta que vem aumen-
tando, especialmente nos cinco últimos anos, 
a utilização das geomembranas texturizadas 
estruturadas [que são do tipo da textura de 
alto relevo (A.R.) fabricada em matriz plana 
no Brasil] usadas em coberturas de aterros. 
Isto porque projetistas e proprietários per-
ceberam sua vantagem e passaram a exigir 
uma textura de alta qualidade. Além disto, 
as características mecânicas deste tipo de 
geomembrana são superiores, devido ao 
seu processo de fabricação em matriz plana 
com calandra contendo gravação.

COMPARAÇÃO DOS TIPOS DE 
TEXTURA PARA FINS DE PROJETO
Além de chamar a atenção para as di-

ferenças dos processos de texturização das 
geomembranas de PEAD, Frobel (2007) re-
comenda a análise dos itens seguintes du-
rante a seleção de uma geomembrana tex-
turizada.
1) Redução das propriedades mecânicas 
devido ao processo de texturização, espe-
cialmente ao longo do tempo. Devido a sub-
sidiência ou a recalques localizados haverá 
exigência de respostas multi-axial da geo-
membrana e da solda.
2) A redução das tensões e deformações 
de tração na ruptura sob carregamento 
acarretará o aumento da susceptibilidade 
de ocorrência do fissuramento sob ten-
são (environmental stress cracking) devido 
a introdução de ranhuras e imperfeições 
causadas pelo processo de coextrusão em 
“blown film”. Na geomembrana fabricada 
pelo processo de extrusão em matriz plana, 
a resistência à tração e alongamento e as 

Tabela 2 - Resultados de ensaios de cisalhamento direto em interfaces 
de solo x geomembrana de PEAD lisa e texturizada A.R.

Interface Condições de Ensaio Pico Deslocamento 20mm

- Compactada na energia PN
- Umidade Łtima
- CP sem Inundação

t = 7,9 + s tg 29,2o kPa t = s tg 23,2o kPa

- Compactada na energia PN
- Umidade Łtima
- CP Inundado

t = 3,4 + s tg 27,7o kPa t = s tg 24,4o kPa

- Compactada na energia PN
- 2% acima da Umidade Łtima
- CP Inundado

t = 7,6 + s tg 25,5o kPa t = s tg 23,8o kPa

Geomembrana de PEAD Lisa 1,5mm
x 

Argila Siltosa Vermelha

- Compactada na energia PN
- 2% acima da Umidade Łtima
- CP Inundado

t = 2,4 + s tg 19,0o kPa t = s tg 11,3o kPa

Geomembrana de PEAD Lisa 1,5mm
x

Silte Argiloso Amarelo

- CP de amostra indeformada
- CP inundado t = s tg 19,3o kPa t = s tg 13,2o kPa

Silte Argiloso Amarelo
x

Geomembrana de PEAD Texturizada 
A.R. 2mm (lado com menor altura 

de textura)

- CP de amostra indeformada
- CP inundado t = s tg 26,6o kPa t = s tg 20,7o kPa

Argila Siltosa Vermelha
x

Geomembrana de PEAD Texturizada 
A.R. 2mm (lado com menor altura 

de textura)

 PN = Proctor Normal a 100%; CP = Corpo de Prova

Envoltórias de Resistência de Interface

Interface
Deslocamento 2mm Deslocamento 20mm

Geomembrana de PEAD Texturizada A.R. 
2mm (lado com menor altura de textura)

x
Geotêxtil Nãotecido A

de 300 gr/m2

t = s tg 14,9o kPa t = s tg 15,4o kPa

Geomembrana de PEAD Texturizada A.R. 
2mm (lado com menor altura de textura)

x
Geotêxtil Nãotecido B

de 200 gr/m2

t = s tg 17,7o kPa t = s tg 16,8o kPa

Geomembrana de PEAD Texturizada A.R. 
2mm (lado com menor altura de textura)

x
Georrede (Geonet 7mm)

t = s tg 7,8o kPa t = s tg 14,2o kPa

t = s tg 6,6o kPa t = s tg 6,9o kPa

t = s tg 20,1o kPa
A direção do cisalhamento foi 
perpendicular aos canais da 

Georrede

Devido à oscilação das tensões 
com o deslocamento, registrou-

se apenas a envoltória para 
2mm de deslocamento

t = s tg 15,3o kPa t = s tg 18,0o kPa

t = s tg 7,5o kPa t = s tg 21,1o kPa

A direção do cisalhamento foi paralela a diagonal 
direita dos canais da Georrede

A direção do cisalhamento foi paralela aos canais da Georrede

A direção do cisalhamento foi paralela a diagonal 
esquerda dos canais da Georrede

A direção do cisalhamento foi paralela a diagonal direita 
dos canais da Georrede

Geomembrana de PEAD Texturizada A.R. 
2mm (lado com menor altura de textura)

x
Georrede (Geonet 7mm)

Envoltórias de Resistência de Interface

Tabela 3 - Resultados de ensaios de cisalhamento direto em 
interfaces de geomembrana de PEAD texturizada A.R. de 2mm

e geotêxtil ou georrede

Geomembrana de PEAD Texturizada A.R. 
2mm (lado com menor altura de textura)

x
Georrede (Geonet 7mm)
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outras propriedades mecânicas têm valores 
muito próximos daqueles da geomembrana 
lisa, não havendo diferenças de bobina para 
bobina, como imperfeições e variações de 
espessura, pois este processo de fabricação 
produz uma geomembrana uniforme.
3) Utilização em interfaces com geotêxtil. 
Alguns projetos especificam a colocação da 
geomembrana texturizada diretamente so-
bre o geocomposto bentonítico ou a colo-
cação de uma geonet (georrede), integrante 
de um geocomposto, ou um geotêxtil dire-
tamente sobre a geomembrana texturizada. 
A geomembrana texturizada fabricada em 
matriz balão tem uma adesão tipo “efeito 
velcro” que geralmente é problemática du-
rante a instalação e exige um posiciona-
mento cuidadoso ou o uso de uma placa 
de deslizamento. Conforme Frobel (2007), 
as geomembranas texturizadas gravadas ou 
A.R. fabricadas em matriz plana permitem a 
colocação do geotêxtil e geocompostos sem 
maiores dificuldades.

CONCLUSÕES
A resistência de interface tem forte im-

pacto no projeto e desempenho de muitos 
aterros sanitários e valas de resíduos. 

O atrito de interface entre geossintéti-
cos e solos é muito dependente de detalhes 
específicos destes materiais. Da mesma for-
ma, pequenas alterações na textura da geo-
membrana, ou do agulhamento do geotêxtil 
do geocomposto bentonítico, ou da densi-
dade do solo de contato tem efeito signi-
ficativo na resistência de interface. Conse-
qüentemente, valores de atrito de interface 
publicados ou tomados de outros projetos 
não devem ser substituídos por ensaios com 

os geossintéticos e materiais 
específicos, pois a estabilidade 
de um caso pode resultar em 
ruptura num outro, que apre-
sente condições de interface 
similares.
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Tabela 4 - Comparação entre ângulos de atrito resultantes 
de ensaios ring shear e cisalhamento direto (Rebelo, 2003)

Interface
Pico Residual Pico Residual

Areia x
Geomembrana de PEAD Lisa 1mm 16o 13o 18o 16o

Areia x
Geomembrana de PEAD 

Texturizada Ranhurada 1,5mm
26o 25o 31o 27o

Areia x
Geomembrana de PEAD 
Texturizada A.R. 2,5mm

31o 30o 31o 26o

Ring Shear Cisalhamento Direto


