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4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 



 118

4.1 - Ensaios de Degradação 

 

 

4.1.1 - Ensaios Físicos e Mecânicos 

 

 

As Tabelas 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 apresentam os resultados dos ensaios de 

densidade, de tração, de espessura, de rasgo e de punção realizados com a 

geomembrana 2A, respectivamente, com as amostras virgem e exposta à radiação 

ultravioleta. 

 

Tabela 4.1 – Resultados dos ensaios de densidade e de tração realizados com amostra virgem 
 

σ (MPa) ε (%) E (MPa) σ (MPa) ε (%) E (MPa) σ (MPa) ε (%) E (MPa) σ (MPa) ε (%) E (MPa) (g/cm3)
1 17,69 17,67 332,4 18,88 17,38 348,2 26,07 752,3 680,7 28,83 766,1 686,2 0,9499
2 18,61 19,40 318,3 18,89 17,38 334,0 31,13 872,6 596,2 34,21 917,6 628,3 0,9511
3 18,52 19,40 329,8 18,14 17,88 333,5 26,86 795,5 751,9 29,01 792,5 707,6 0,9486
4 18,21 20,84 297,4 17,64 18,17 314,0 29,65 846,2 614,4 28,40 787,7 719,4 0,9468
5 18,49 17,67 352,6 19,13 18,46 339,4 23,50 703,8 667,7 29,28 794,9 766,1 0,9495

Média 18,31 18,99 326,1 18,54 17,85 333,8 27,44 794,1 662,2 29,95 811,8 701,5 0,9492
C.V. (%) 2,04 7,09 6,21 3,36 2,69 3,77 10,97 8,63 9,26 8,04 7,42 7,17 0,17

Densidade
CP Direção Transversal

Tração no Escoamento Tração na Ruptura 
Direção Longitudinal Direção TransversalDireção Longitudinal

 

 

Tabela 4.2 – Resultados dos ensaios de espessura, rasgo e punção realizados com amostra virgem 
 

Dir. Longitudinal Dir. Transversal
Unidade mm N N N

Valor Médio 2,032 307,0 311,3 711,2
C.V. (%) 4,54 5,88 5,43 4,82

Espessura PunçãoRasgoEnsaio
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Tabela 4.3 – Resultados dos ensaios de densidade e de tração realizados com amostra exposta à 
radiação ultravioleta 
 

σ (MPa) ε (%) E (MPa) σ (MPa) ε (%) E (MPa) σ (MPa) ε (%) E (MPa) σ (MPa) ε (%) E (MPa) (g/cm3)
1 21,91 18,82 547,2 20,58 17,38 475,3 31,65 882,8 699,6 34,89 966,9 736,8 0,9433
2 21,14 19,83 428,6 20,87 15,65 488,8 31,93 879,0 700,1 35,97 952,7 850,9 0,9450
3 19,51 18,24 429,5 21,18 15,79 401,9 30,45 851,9 742,5 27,60 804,4 841,8 0,9441
4 - - - - - - - - - - - - 0,9433
5 - - - - - - - - - - - - 0,9448

Média 20,85 18,96 468,4 20,88 16,27 455,3 31,34 871,3 714,0 32,82 908,0 809,8 0,9441
C.V. (%) 5,86 4,23 14,56 1,44 5,90 10,27 2,50 1,94 3,45 13,87 9,91 7,83 0,084

CP
Tração no Escoamento Tração na Ruptura Densidade

Direção Longitudinal Direção Transversal Direção Longitudinal Direção Transversal

 

 

Tabela 4.4 – Resultados dos ensaios de espessura, rasgo e punção realizados com amostra exposta 
à radiação ultravioleta 
 

Dir. Longitudinal Dir. Transversal
Unidade mm N N N

Valor Médio 1,866 335,7 289,7 786,2
C.V. (%) 5,31 5,95 0,27 2,11

Ensaio Espessura Rasgo Punção

 

 

Pode-se observar dos resultados das Tabelas 4.1 a 4.4 que ocorreu uma 

diminuição relevante na espessura da amostra sob degradação ultravioleta (8,18%) 

e pequena diminuição na densidade (0,53%), demonstrando variações físicas no 

corpo da geomembrana. No comportamento em tração no escoamento, percebe-se 

um aumento na resistência à tração (13,87% na direção longitudinal e 12,62% na 

direção transversal) e uma pequena diminuição na deformação específica (0,16% na 

direção longitudinal e 8,85% na direção transversal). Em vista destes resultados, 

houve aumento expressivo no módulo de elasticidade da geomembrana (43,64% na 

direção longitudinal e 36,40% na direção transversal). O comportamento em tração 

na ruptura demonstrou aumento na resistência à tração (14,21% na direção 

longitudinal e 9,58% na direção transversal), aumento da deformação específica 

(9,72% na direção longitudinal e 11,85% na direção transversal), e aumento no 

módulo de elasticidade (7,82% na direção longitudinal e 15,44% na direção 
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transversal). O aumento da rigidez foi menos acentuado com relação ao 

comportamento da amostra sob tração no escoamento. O ensaio de rasgo 

demonstrou aumento na força necessária para iniciar o rasgo da geomembrana na 

direção longitudinal (9,35%), e diminuição (6,94%) na direção transversal. Os 

resultados do ensaio de punção mostraram aumento de 10,55% na resistência ao 

puncionamento. 

As Tabelas 4.5 e 4.6 apresentam os resultados dos ensaios de densidade, de 

tração, de espessura, de rasgo e de punção realizados com a geomembrana 2A, 

com a amostra exposta ao envelhecimento térmico em estufa com circulação de ar. 

 

Tabela 4.5 – Resultados dos ensaios de densidade e de tração realizados com amostra exposta ao 
envelhecimento térmico em estufa com circulação de ar 
 

σ (MPa) ε (%) E (MPa) σ (MPa) ε (%) E (MPa) σ (MPa) ε (%) E (MPa) σ (MPa) ε (%) E (MPa) (g/cm3)
1 16,98 14,49 569,4 16,67 14,56 509,8 25,86 864,4 549,6 23,08 808,9 775,2 0,9454
2 16,18 16,51 453,6 17,08 15,43 541,9 26,58 883,2 648,2 27,33 917,9 705,6 0,9457
3 16,30 16,94 372,1 17,11 14,49 536,9 25,86 861,1 700,9 28,29 950,9 594,9 0,9462
4 - - - - - - - - - - - - 0,9462
5 - - - - - - - - - - - - 0,9462

Média 16,49 15,98 465,0 16,95 14,83 529,6 26,10 869,6 632,9 26,24 892,5 691,9 0,9459
C.V. (%) 2,62 8,19 21,31 1,47 3,52 3,26 1,61 1,37 12,14 10,58 8,33 13,15 0,038

CP
Tração no Escoamento Tração na Ruptura Densidade

Direção Longitudinal Direção Transversal Direção Longitudinal Direção Transversal

 

 

Tabela 4.6 – Resultados dos ensaios de espessura, rasgo e punção realizados com amostra exposta 
ao envelhecimento térmico em estufa com circulação de ar 
 

Dir. Longitudinal Dir. Transversal
Unidade mm N N N

Valor Médio 2,013 248,0 239,2 731,4
C.V. (%) 6,37 1,78 1,28 1,02

Ensaio Espessura Rasgo Punção

 

 

Pode-se observar dos resultados das Tabelas 4.5 e 4.6 que a amostra sob 

degradação térmica, ao contrário da amostra sob degradação ultravioleta, mostrou 

variações irrelevantes na espessura (diminuição de 0,93%) e na densidade 
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(diminuição de 0,34%). Observa-se uma diminuição na resistência à tração no 

escoamento (9,94% na direção longitudinal e 8,58% na direção transversal) e uma 

expressiva diminuição na deformação específica (15,85% na direção longitudinal e 

16,92% na direção transversal). Devido à maior redução da deformação específica 

em comparação com a redução da resistência à tração, ocorreu aumento expressivo 

no módulo de elasticidade (42,59% na direção longitudinal e 58,66% na direção 

transversal). O comportamento em tração na ruptura demonstrou redução na 

resistência à tração (4,88% na direção longitudinal e 12,39% na direção transversal), 

aumento na deformação específica (9,51% na direção longitudinal e 9,84% na 

direção transversal), e pequena diminuição no módulo de elasticidade (4,42% na 

direção longitudinal e 1,37% na direção transversal). O ensaio de rasgo demonstrou 

diminuição relevante na força necessária para iniciar o rasgo da geomembrana nas 

duas direções ensaiadas (19,22% na direção longitudinal e 23,16% na direção 

transversal). Os resultados do ensaio de punção mostraram pequeno aumento de 

2,84% na resistência ao puncionamento. 

As Tabelas 4.7 e 4.8 apresentam os resultados dos ensaios de densidade, de 

tração, de espessura, de rasgo e de punção realizados com a geomembrana 2A, 

com a amostra em compatibilidade química com soda cáustica. 

 

Tabela 4.7 – Resultados dos ensaios de densidade e de tração realizados com amostra em 
compatibilidade química com soda cáustica 
 

σ (MPa) ε (%) E (MPa) σ (MPa) ε (%) E (MPa) σ (MPa) ε (%) E (MPa) σ (MPa) ε (%) E (MPa) (g/cm3)
1 18,64 16,22 440,6 14,86 15,86 457,8 9,36 479,4 677,6 20,96 842,2 440,1 0,9421
2 17,60 17,23 366,0 13,88 16,73 413,6 8,89 478,3 526,0 19,21 832,1 601,6 0,9427
3 17,04 16,01 440,6 15,78 17,02 436,1 17,46 775,8 639,9 18,37 827,0 531,8 0,9436
4 - - - - - - - - - - - - 0,943
5 - - - - - - - - - - - - 0,944

Média 17,76 16,49 415,7 14,84 16,54 435,8 11,9 577,8 614,5 19,51 833,8 524,5 0,9432
C.V. (%) 4,58 3,97 10,36 6,38 3,63 5,08 40,48 29,67 12,84 6,78 0,93 15,44 0,079

CP
Tração no Escoamento Tração na Ruptura Densidade

Direção Longitudinal Direção Transversal Direção Longitudinal Direção Transversal

5
0
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Tabela 4.8 – Resultados dos ensaios de espessura, rasgo e punção realizados com amostra em 
compatibilidade química com soda cáustica 
 

Dir. Longitudinal Dir. Transversal
Unidade mm N N N

Valor Médio 2,017 180,1 196,7 813,8
C.V. (%) 3,17 2,81 4,07 2,65

Ensaio Espessura Rasgo Punção

 

 

Pode-se observar dos resultados das Tabelas 4.7 e 4.8 que a amostra em 

compatibilidade química com soda cáustica mostrou variações irrelevantes na 

espessura (diminuição de 0,74%) e na densidade (diminuição de 0,63%). No 

comportamento em tração no escoamento, percebe-se uma diminuição na 

resistência à tração (3,00% na direção longitudinal e 19,96% na direção transversal) 

e na deformação específica (13,16% na direção longitudinal e 7,34% na direção 

transversal). Em vista destes resultados, houve aumento expressivo no módulo de 

elasticidade da geomembrana (27,48% na direção longitudinal e 30,56% na direção 

transversal). O comportamento em tração na ruptura demonstrou expressiva 

diminuição na resistência à tração (56,62% na direção longitudinal e 34,86% na 

direção transversal). Com a deformação específica ocorreu diminuição apenas na 

direção longitudinal (27,23%) (Figura 4.1), apresentando pequeno aumento na 

direção transversal (2,71%). Houve diminuição no módulo de elasticidade, 

principalmente na direção transversal (7,20% na direção longitudinal e 25,23% na 

direção transversal). O ensaio de rasgo demonstrou diminuição na força necessária 

para iniciar o rasgo da geomembrana nas direções longitudinal (41,34%) e 

transversal (36,81%). Os resultados do ensaio de punção mostraram aumento de 

14,43% na resistência ao puncionamento. 
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Figura 4.1 – Curvas obtidas do ensaio de tração na ruptura (direção longitudinal) da amostra em 
compatibilidade química com soda cáustica 
 

As Tabelas 4.9 e 4.10 apresentam os resultados dos ensaios de densidade, 

de tração, de espessura, de rasgo e de punção realizados com a geomembrana 2A, 

com a amostra em compatibilidade química com vinhaça. 

 

Tabela 4.9 – Resultados dos ensaios de densidade e de tração realizados com amostra em 
compatibilidade química com vinhaça 
 

σ (MPa) ε (%) E (MPa) σ (MPa) ε (%) E (MPa) σ (MPa) ε (%) E (MPa) σ (MPa) ε (%) E (MPa) (g/cm3)
1 11,08 14,42 359,7 10,68 13,05 432,0 21,18 644,6 499,5 16,69 492,8 558,1 0,9446
2 10,74 12,19 428,2 11,06 13,92 388,5 15,27 479,8 524,2 24,57 756,6 539,9 0,9444
3 10,59 13,41 329,8 18,71 17,38 231,3 19,95 639,3 430,0 19,39 630,3 428,1 0,9448
4 - - - - - - - - - - - - 0,944
5 - - - - - - - - - - - - 0,945

Média 10,80 13,34 372,5 13,49 14,78 350,6 18,8 587,9 484,6 20,2 626,6 508,7 0,9448
C.V. (%) 2,29 8,39 13,55 33,58 15,49 30,12 16,59 15,93 10,08 19,81 21,06 13,84 0,047

CP
Tração no Escoamento Tração na Ruptura Densidade

Direção Longitudinal Direção Transversal Direção Longitudinal Direção Transversal

6
5

 

 
Tabela 4.10 – Resultados dos ensaios de espessura, rasgo e punção realizados com amostra em 
compatibilidade química com vinhaça 
 

Dir. Longitudinal Dir. Transversal
Unidade mm N N N

Valor Médio 2,191 292,5 313,4 767,1
C.V. (%) 1,56 0,71 2,53 5,28

Ensaio Espessura Rasgo Punção
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Pode-se observar dos resultados das Tabelas 4.9 e 4.10 que a amostra em 

compatibilidade química com vinhaça demonstrou aumento de 7,80% na espessura, 

provavelmente promovido pela variabilidade da bobina. Já na densidade, a amostra 

mostrou variações irrelevantes (diminuição de 0,46%). Observa-se uma excessiva 

diminuição na resistência à tração no escoamento (41,02% na direção longitudinal e 

27,24% na direção transversal) (Figura 4.2), uma expressiva diminuição na 

deformação específica (29,75% na direção longitudinal e 17,20% na direção 

transversal) e um aumento no módulo de elasticidade (14,23% na direção 

longitudinal e 5,03% na direção transversal). O comportamento em tração na ruptura 

demonstrou redução na resistência à tração (31,49% na direção longitudinal e 

32,50% na direção transversal), na deformação específica (25,97% na direção 

longitudinal e 22,82% na direção transversal) (Figura 4.3), e no módulo de 

elasticidade (26,82% na direção longitudinal e 27,48% na direção transversal). O 

ensaio de rasgo demonstrou diminuição na força necessária para iniciar o rasgo da 

geomembrana na direção longitudinal (4,72%), e ligeiro aumento (0,67%) na direção 

transversal. Os resultados do ensaio de punção mostraram aumento de 7,86% na 

resistência ao puncionamento. 
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Figura 4.2 – Curvas obtidas do ensaio de tração no escoamento (direção transversal) da amostra em 
compatibilidade química com vinhaça 
 

 

 

Figura 4.3 – Curvas obtidas do ensaio de tração na ruptura (direção longitudinal) da amostra em 
compatibilidade química com vinhaça 
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4.1.2 - Ensaios de Dispersão de Negro de Fumo 

 

A Tabela 4.11 apresenta os resultados obtidos dos ensaios de dispersão de 

negro de fumo realizados para a amostra virgem, sob degradação ultravioleta, sob 

degradação térmica, em compatibilidade química com soda cáustica e com vinhaça. 

 

Tabela 4.11 – Resultados dos ensaios de dispersão de negro de fumo para as amostras da 
geomembrana 2A 
 

Virgem Degrad. UV Degrad. Térmica C.Q. Soda Cáustica C.Q. Vinhaça
1 Cat. I Cat. I Cat. I Cat. I Cat. I -
2 Cat. I Cat. I Cat. I Cat. I Cat. I -
1 Cat. I Cat. II Cat. I Cat. I Cat. I 1
2 Cat. I Cat. I Cat. I Cat. I Cat. I -
1 Cat. I Cat. I Cat. I Cat. I Cat. I -
2 Cat. I Cat. I Cat. I Cat. I Cat. I -
1 Cat. I Cat. I Cat. I Cat. I Cat. I -
2 Cat. I Cat. I Cat. I Cat. I Cat. I -
1 Cat. I Cat. I Cat. I Cat. I Cat. I -
2 Cat. I Cat. I Cat. I Cat. I Cat. I -

Observações

5

4

3

2

1

AmostrasCP CM Visão

 

Obs. 1: O campo microscópico de visão 1 do CP2 da amostra sob degradação ultravioleta apresentou 
geometria não circular no ponto de negro de fumo encontrado e enquadrou-se na categoria II, de 
acordo com o adjunto da ASTM D 5596. 
 

Os resultados obtidos demonstram que com exceção da amostra sob 

degradação ultravioleta, todos os corpos de prova se enquadraram na categoria I, 

que compreende partículas de negro de fumo de geometrias circulares com 

diâmetros menores ou iguais a 35 µm. A categoria II, em que se enquadra o campo 

microscópico de visão 1 do corpo de prova 2 da amostra sob degradação 

ultravioleta, compreende partículas de negro de fumo de geometrias circulares ou 

irregulares com diâmetro aproximado maior ou igual a 35 µm e menor ou igual a 75 

µm. A partir dos resultados obtidos destes ensaios, não foi possível verificar indícios 

de degradação nas amostras.  
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4.1.3 - Ensaios de TGA (Análise Termogravimétrica) 

 

 

A Figura 4.4 apresenta as curvas obtidas pelos ensaios de TGA para as 

amostras virgem, sob degradação ultravioleta, sob degradação térmica, em 

compatibilidade química com soda cáustica e com vinhaça. 
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Figura 4.4 – Curvas obtidas por ensaios de TGA para as amostras da geomembrana 2A 
 

Os parâmetros obtidos a partir dos resultados destes ensaios podem ser 

vistos na Tabela 4.12. Foram obtidas as porcentagens de cada componente da 

geomembrana, assim como as temperaturas de decomposição do polietileno com 

5% e 50% de perda de massa. 
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Tabela 4.12 – Parâmetros obtidos a partir dos resultados dos ensaios de TGA para as amostras da 
geomembrana 2A 
 

Parâmetro Unidade Virgem Degrad. UV Degrad. Térmica C.Q. Soda Cáustica C.Q. Vinhaça
Polietileno % 97,95 98,10 97,88 97,82 97,85

Negro de Fumo+Cinzas % 2,05 - 2,12 2,18 2,15
Negro de Fumo % 1,78 1,90 1,89 2,17 2,00

Cinzas % 0,27 - 0,23 0,014 0,15
Temperatura com 5% 

de perda de massa
Temperatura com 50% 

de perda de massa

427,47428,59

473,18474,80

°C

°C 476,79

426,42

474,76469,90

423,73421,36

 

 

Observou-se uma quantidade de negro de fumo adicionada ao PEAD para a 

amostra virgem (1,78%) inferior ao que prescreve a GM 13 (GRI), segundo a que as 

geomembranas devem apresentar de 2 a 3% de negro de fumo. A amostra sob 

degradação ultravioleta apresentou em sua composição apenas resina e negro de 

fumo, ou seja, não houve sobra de cinzas. As temperaturas de decomposição do 

polietileno apresentaram pequenas quedas (1,19% para a temperatura com 5% de 

perda de massa e 1,45% para a temperatura com 50% de perda de massa) quando 

comparadas à amostra virgem. A amostra sob degradação térmica apresentou 

mudanças quando comparada a amostra virgem apenas na decomposição do 

polietileno. As temperaturas de decomposição do polietileno mostraram pequenas 

diminuições (0,63% para a temperatura com 5% de perda de massa e 0,43% para a 

temperatura com 50% de perda de massa). Os resultados deste ensaio demonstram 

que as quantidades de negro de fumo e cinzas praticamente não se alteraram. A 

amostra em compatibilidade química com soda cáustica apresentou em sua 

composição uma quantidade de cinzas ligeiramente inferior quando comparada à 

amostra virgem. As temperaturas de decomposição do polietileno apresentaram 

pequenas variações (aumento de 0,51% para a temperatura com 5% de perda de 

massa e diminuição de 0,42% para a temperatura com 50% de perda de massa) 
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quando comparadas à amostra virgem. Para a amostra em compatibilidade química 

com vinhaça, as temperaturas de decomposição do polietileno apresentaram 

pequenas variações (aumento de 0,25% para a temperatura com 5% de perda de 

massa e diminuição de 0,76% para a temperatura com 50% de perda de massa) 

quando comparadas à amostra virgem. 

 

 

4.2 - Ensaios de Fissuramento Sob Tensão (FST) 

 

 

4.2.1 - Ensaios NCTL 

 

 

Os resultados obtidos dos ensaios NCTL podem ser vistos na Tabela 4.13. 

Nesta Tabela listam-se os estágios de carregamento aplicados com os respectivos 

tempos de ruptura. A Figura 4.5 apresenta as curvas obtidas nos cinco ensaios 

realizados.  
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Tabela 4.13 – Resultados dos ensaios NCTL para as amostras da geomembrana 2A 
 

% Resist. Tr % Resist. Tr % Resist. Tr % Resist. Tr % Resist. Tr 

à Tração [h] à Tração [h] à Tração [h] à Tração [h] à Tração [h]
20 1648,27 25 121,45 25 411,23 25 191,10 25 512,07
25 543,07 30 90,17 30 119,20 30 111,22 30 202,25
30 238,55 32,5 62,40 32,5 139,62 32,5 71,32 32,5 191,02
35 143,45 35 86,85 35 75,27 35 56,98 35 167,12
40 110,68 40 17,23 40 69,28 40 14,58 40 148,15
45 93,38 45 4,33 45 56,38 45 1,43 45 125,23
50 72,05 50 0,83 50 23,27 50 0,25 50 79,38
55 1,78 55 0,15 55 5,08 55 0,089 55 54,55
60 0,22 60 0,03 60 0,48 60 0,040 60 40,11
65 0,12 65 0,02 65 0,22 65 0,014 65 24,27

C.Q. Soda Cáustica C.Q. VinhaçaVirgem Degrad. UV Degrad. Térmica
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Figura 4.5 – Curvas obtidas nos ensaios NCTL para as amostras da geomembrana 2A 
 

Quatro amostras ensaiadas apresentaram curvas com comportamento tri-

linear e uma amostra (compatibilidade química com soda cáustica) apresentou 

comportamento bi-linear (comportamentos previstos pela ASTM D 5397). A amostra 

sob degradação ultravioleta apresentou comportamento diferenciado das outras três 

amostras com comportamento tri-linear na região de transição da curva, pois obteve 

inclinação positiva nesta região. Para os estágios de carregamento mais altos, pode-
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se perceber que as amostras em compatibilidade química com soda cáustica e sob 

degradação ultravioleta apresentaram tempos de ruptura bem inferiores se 

comparados à amostra virgem, apresentando 7 estágios de carga na região dúctil da 

curva e apenas 4 estágios de carregamento na amostra virgem. A amostra sob 

degradação térmica apresentou comportamento semelhante ao da amostra virgem 

para os estágios de carregamento altos. Os 3 estágios de carregamento mais altos 

(65, 60 e 55%Tult) apresentaram tempos de ruptura maiores que a amostra virgem, 

demonstrando que para estes estágios, a diminuição da resistência à tração influiu 

no atraso dos tempos de ruptura. A partir do estágio de carregamento de 50%Tult, a 

amostra sob degradação térmica começou a mostrar susceptibilidade ao fenômeno 

do FST, apresentando tempo de ruptura inferior ao da amostra virgem. A amostra 

em compatibilidade química com vinhaça apresentou comportamento distinto da 

amostra virgem para os estágios de carregamento altos. Os 3 estágios de 

carregamento mais altos (65, 60 e 55%Tult) apresentaram tempos de ruptura muito 

superiores a amostra virgem, e os outros 2 estágios de carregamento (50, e 45%Tult) 

apresentaram tempos de ruptura ligeiramente superiores, demonstrando que para 

estes estágios, a diminuição da resistência à tração influiu no atraso dos tempos de 

ruptura. As inclinações das retas dúcteis das amostras degradadas demonstram que 

ambas amostras apresentaram diminuição na resistência ao FST, pois ocorreu 

aumento na inclinação destas retas. Destaque deve ser dado para a amostra em 

compatibilidade química com vinhaça, que obteve aumento significativo na 

inclinação desta reta, diferenciando-se das demais amostras degradadas. Na Tabela 

4.14 podem ser vistos os parâmetros obtidos dos resultados dos ensaios NCTL. 
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Tabela 4.14 – Parâmetros obtidos dos resultados dos ensaios NCTL para as amostras da 
geomembrana 2A 
 

Reta Dúctil Reta Frágil Tt σt 

Inclinação (%/h) Inclinação (%/h) (h) (%)
Virgem -0,038 -0,23 143 35

Degrad. UV -0,069 -0,39 62 32,5
Degrad. Térmica -0,060 -0,19 75 35

C.Q. Soda Cáustica -0,071 -0,27 57 35
C.Q. Vinhaça -0,230 -0,29 167 35

Amostra

 

 

Os Tt obtidos das amostras degradadas demonstram diminuições de 57% 

(amostra sob degradação ultravioleta), de 48% (amostra sob degradação térmica), 

de 60% (amostra em compatibilidade química com soda cáustica), e aumento de 

17% (amostra em compatibilidade química com vinhaça) com relação à amostra 

virgem. As tensões de transição (σt) variaram de 32,5 a 35%Tult. Os resultados 

destes ensaios mostram que mesmo com os processos de degradação, as tensões 

de transição parecem se manter inalteradas. A região frágil das curvas para as 

amostras ensaiadas apresentou 4 estágios de carregamento, com exceção para a 

amostra sob degradação ultravioleta, que mostrou apenas 3 estágios de 

carregamento nesta região da curva. As amostras sob degradação ultravioleta, em 

compatibilidade química com soda cáustica e com vinhaça apresentaram aumentos 

na inclinação da reta frágil em comparação à amostra virgem. Isto evidencia o 

aumento da susceptibilidade ao FST. Já a amostra sob degradação térmica forneceu 

inclinação da reta frágil inferior a amostra virgem. Esta inclinação se deve 

principalmente ao tempo de ruptura do estágio de 25%Tult, que foi alto (próximo ao 

tempo de ruptura da amostra virgem para o mesmo estágio de carregamento). A 

Figura 4.6 mostra os dois diferentes padrões de ruptura ocorridos no ensaio NCTL, 

demonstrando que para carregamentos altos, a geomembrana apresenta 
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deformação característica de escoamento e alongamento, e para carregamentos 

baixos, as cadeias do polímero se desprendem caracterizando ruptura sem 

deformação. 

 

 

                                                           (a)         (b) 

Figura 4.6 – Dois diferentes padrões de ruptura da amostra virgem da geomembrana 2A ocorridos no 
ensaio NCTL; (a) Estágio de carregamento de 65%Tult; e (b) Estágio de carregamento de 20%Tult

 

A amostra em compatibilidade química com vinhaça mostrou comportamento 

diferenciado nos padrões de ruptura observados nos corpos de prova ensaiados. 

Para o maior estágio de carregamento aplicado, a geomembrana apresentou menor 

escoamento e alongamento comparando-se à amostra virgem, demonstrando que a 

diminuição da resistência à tração devido ao processo de degradação influiu no 

comportamento ao fissuramento sob tensão. A Figura 4.7 mostra os dois diferentes 

padrões de ruptura ocorridos no ensaio NCTL para a amostra em compatibilidade 

química com vinhaça. 
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                                                          (a)           (b) 

Figura 4.7 – Dois diferentes padrões de ruptura da amostra em compatibilidade química com vinhaça 
da geomembrana 2A ocorridos no ensaio NCTL; (a) Estágio de carregamento de 65%Tult; e (b) 
Estágio de carregamento de 25%Tult

 

Os resultados dos ensaios de FST mostram que os processos de degradação 

a que as geomembranas foram submetidas aceleraram o fenômeno do FST, com 

reduções de resistência da ordem de 50 a 60%, com exceção para a amostra em 

compatibilidade química com vinhaça, que obteve aumento de 17% na resistência 

ao fissuramento sob tensão. 

 

 

4.2.2 – Ensaio NCTL Acelerado 

 

 

Os resultados obtidos do ensaio NCTL acelerado com a amostra virgem 

(70°C) juntamente com os resultados do ensaio com a amostra virgem (50°C) 

podem ser vistos na Tabela 4.15. Nesta Tabela listam-se os estágios de 
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carregamento aplicados com os respectivos tempos de ruptura. A Figura 4.8 

apresenta as curvas obtidas nos dois ensaios realizados.  

 

Tabela 4.15 – Resultados do ensaio NCTL acelerado com a amostra virgem (70°C) juntamente com 
os resultados do ensaio com a amostra virgem (50°C) da geomembrana 2A 
 

% Resist. Tr % Resist. Tr 

à Tração [h] à Tração [h]
20 1648,27 25 151,87
25 543,07 30 110,55
30 238,55 32,5 82,53
35 143,45 35 40,81
40 110,68 40 18,48
45 93,38 45 2,46
50 72,05 50 0,21
55 1,78 55 0,0067
60 0,22 60 0,0019
65 0,12 65 0,0011

Virgem (50°C) Virgem (70°C)
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Figura 4.8 – Curva obtida no ensaio NCTL acelerado com a amostra virgem (70°C) juntamente com a 
curva obtida do ensaio com a amostra virgem (50°C) da geomembrana 2A 
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A amostra do ensaio acelerado apresentou comportamento diferenciado da 

amostra virgem, pois obteve curva com comportamento bi-linear. Para os estágios 

de carregamento mais altos, pode-se perceber que a amostra do ensaio acelerado 

apresentou 6 estágios de carga na região dúctil da curva e apenas 4 estágios de 

carregamento na amostra virgem. A inclinação da reta dúctil da amostra do ensaio 

acelerado apresentou ligeiro aumento comparado à amostra virgem. Na Tabela 4.16 

podem ser vistos os parâmetros obtidos dos resultados dos ensaios NCTL. 

 

Tabela 4.16 – Parâmetros obtidos dos resultados dos ensaios NCTL acelerado com a amostra virgem 
(70°C) e com amostra virgem (50°C) da geomembrana 2A 
 

Reta Dúctil Reta Frágil Tt σt 

Inclinação (%/h) Inclinação (%/h) (h) (%)
Virgem (50°C) -0,038 -0,23 143 35
Virgem (70°C) -0,045 -0,20 18 40

Amostra

 

 

O Tt obtido no ensaio acelerado demonstra diminuição de 87% com relação à 

amostra virgem. A tensão de transição (σt) se diferenciou da amostra virgem, 

obtendo valor mais alto. A região frágil da curva para a amostra do ensaio acelerado 

apresentou 5 estágios de carregamento, e 4 estágios para a amostra virgem. 

Ocorreu diminuição da inclinação da reta frágil para a amostra do ensaio acelerado 

com relação à amostra virgem, devido principalmente ao estágio de carregamento 

de 32,5%Tult. Os resultados do ensaio acelerado demonstraram a economia de 

tempo ao se executar o ensaio com temperatura elevada (economia total de 390 h, 

comparando-se os estágios de carga de 25%Tult). Porém, o comportamento da 

amostra sob temperatura elevada se diferenciou da amostra virgem (50°C) tanto no 

tipo de curva encontrada, quanto na tensão de transição (σt) obtida. 
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4.2.3 - Ensaios SP-NCTL 

 

 

4.2.3.1 - Geomembrana 2A 

 

 

A Tabela 4.17 apresenta os resultados dos ensaios de SP-NCTL para as 

amostras virgem e degradadas da geomembrana 2A. 

 

Tabela 4.17 – Resultados dos ensaios SP-NCTL para as amostras da geomembrana 2A 
 

Tr Tr Tr Tr Tr 

[h] [h] [h] [h] [h]
1 157,97 1 90,28 1 141,28 1 110,85 1 334,88
2 158,31 2 72,73 2 140,77 2 110,02 2 237,95
3 375,58 3 89,03 3 140,25 3 95,17 3 250,00
4 242,83 4 66,57 4 123,85 4 90,17 4 288,20
5 279,13 5 62,47 5 122,82 5 137,10 5 240,28

Média 242,76 Média 76,22 Média 133,79 Média 108,66 Média 270,26
C.V. (%) 37,58 C.V. (%) 16,80 C.V. (%) 7,15 C.V. (%) 16,84 C.V. (%) 15,31

C.Q. Soda Cáustica

CP

C.Q. Vinhaça

CP

Virgem Degrad. UV Degrad. Térmica

CPCPCP

 

 

Comparando-se os resultados das amostras degradadas com os resultados 

da amostra virgem, percebe-se uma diminuição nos tempos médios de ruptura de 

68,60% (amostra sob degradação ultravioleta), 44,89% (amostra sob degradação 

térmica), 55,24% (amostra em compatibilidade química com soda cáustica), e 

aumento no tempo médio de ruptura de 11,33% (amostra em compatibilidade 

química com vinhaça). As amostras degradadas forneceram resultados mais 

homogêneos em comparação a amostra virgem, resultando em coeficientes de 

variação bem inferiores. A Figura 4.9 apresenta as curvas obtidas para os ensaios 
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NCTL juntamente com os tempos de ruptura obtidos dos ensaios SP-NCTL. Os 

valores médios dos tempos de ruptura dos ensaios SP-NCTL ficaram próximos aos 

tempos de ruptura dos estágios de carga de 30% dos ensaios NCTL, com exceção 

da amostra em compatibilidade química com vinhaça, que forneceu diferença de 

34% entre os dois valores. 
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Figura 4.9 – Curvas obtidas nos ensaios NCTL juntamente com os tempos de ruptura obtidos nos 
ensaios SP-NCTL para as amostras da geomembrana 2A 
 

Os resultados demonstram que as amostras mantiveram a mesma tendência 

de comportamento verificado no ensaio NCTL, com a maior redução de resistência 

evidenciada para a amostra sob degradação ultravioleta. 
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4.2.3.2 – Geomembrana 2A - Ensaio Acelerado 

 

 

A Tabela 4.18 apresenta os resultados dos ensaios de SP-NCTL para o 

ensaio acelerado da amostra virgem (70°C) e para a amostra virgem (50°C) da 

geomembrana 2A. 

 

Tabela 4.18 – Resultados dos ensaios SP-NCTL para o ensaio acelerado da amostra virgem (70°C) e 
para a amostra virgem (50°C) da geomembrana 2A 
 

Tr Tr 

[h] [h]
1 157,97 1 98,13
2 158,31 2 110,16
3 375,58 3 95,53
4 242,83 4 100,26
5 279,13 5 98,94

Média 242,76 Média 100,60
C.V. (%) 37,58 C.V. (%) 5,58

Virgem (50°C) Virgem (70°C)

CP CP

 

 

Com o aumento da temperatura do fluido de incubação, comparando-se os 

resultados do ensaio acelerado da amostra virgem (70°C) com os resultados da 

amostra virgem (50°C), percebe-se uma diminuição nos tempos médios de ruptura 

de 58,56%. Os resultados do ensaio acelerado forneceram resultados mais 

homogêneos em comparação à amostra virgem, resultando em coeficientes de 

variação bem inferiores. A Figura 4.10 apresenta as curvas obtidas para os ensaios 

NCTL juntamente com os tempos de ruptura obtidos dos ensaios SP-NCTL. Para o 

ensaio acelerado, o valor médio dos tempos de ruptura do ensaio SP-NCTL ficou 

bem próximo ao tempo de ruptura do estágio de carga de 30% do ensaio NCTL.  
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Figura 4.10 – Curvas obtidas nos ensaios NCTL juntamente com os tempos de ruptura obtidos nos 
ensaios SP-NCTL para as amostras do ensaio acelerado (70°C) e virgem (50°C) da geomembrana 
2A 
 

Os resultados demonstram que a amostra manteve a mesma tendência de 

comportamento verificado no ensaio NCTL. Foi verificada economia no tempo total 

de ensaio de 265 h em comparação ao ensaio padrão (50°C).  

 

 

4.2.3.3 - Geomembranas 1A, 1B, 1C e 3A 

 

 

As Tabelas 4.19 e 4.20 apresentam os resultados dos ensaios de densidade e 

de tração no escoamento realizados com as geomembranas 1A, 1B, 1C e 3A. 
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Tabela 4.19 – Resultados dos ensaios de densidade e de tração no escoamento realizados com as 
geomembranas 1A e 1B 
 

σ (MPa) ε (%) E (MPa) σ (MPa) ε (%) E (MPa) (g/cm3) σ (MPa) ε (%) E (MPa) σ (MPa) ε (%) E (MPa) (g/cm3)
1 19,56 16,87 390,1 20,32 15,07 543,8 0,9397 18,99 14,28 430,6 18,82 14,93 452,4 0,9432
2 20,07 16,37 481,0 19,93 15,00 542,6 0,9412 20,00 15,07 517,6 19,98 14,13 495,6 0,9428
3 19,33 15,93 443,4 20,13 14,56 349,2 0,9414 18,10 15,36 410,3 20,08 14,64 467,8 0,9431
4 19,54 15,86 451,5 20,01 15,21 516,3 0,9419 18,49 15,72 413,2 21,35 13,05 471,1 0,9441
5 19,53 16,73 499,1 19,84 13,70 544,8 0,9410 17,45 15,21 408,5 21,88 13,41 507,1 0,9437

Média 19,60 16,35 453,0 20,04 14,71 499,4 0,9410 18,60 15,13 436,0 20,42 14,03 478,8 0,9434
C.V. (%) 1,36 2,78 9,21 0,92 4,17 16,97 0,087 5,17 3,53 10,65 5,93 5,66 4,62 0,055

CP Tração no Escoamento
Direção Longitudinal Direção Transversal

Tração no Escoamento 
Direção TransversalDireção Longitudinal

Densidade

GEOMEMBRANA 1A GEOMEMBRANA 1B

Densidade

 

 

Tabela 4.20 – Resultados dos ensaios de densidade e de tração no escoamento realizados com as 
geomembranas 1C e 3A 
 

σ (MPa) ε (%) E (MPa) σ (MPa) ε (%) E (MPa) (g/cm3) σ (MPa) ε (%) E (MPa) σ (MPa) ε (%) E (MPa) (g/cm3)
1 16,08 16,94 300,4 16,51 17,02 301,2 0,9305 19,68 15,14 497,8 20,15 14,42 512,1 0,9444
2 16,45 17,16 301,0 16,76 15,50 307,4 0,9310 19,62 15,00 475,1 20,99 14,20 508,8 0,9440
3 15,15 19,11 298,7 16,64 16,01 300,2 0,9310 19,62 14,93 529,6 20,24 14,85 513,8 0,9446
4 16,43 15,43 342,4 16,36 15,43 335,7 0,9298 20,16 15,65 496,6 21,00 15,43 547,8 0,9449
5 16,89 17,30 302,1 16,64 16,37 300,5 0,9305 20,08 16,58 398,7 20,92 15,14 424,2 0,9449

Média 16,20 17,19 308,9 16,58 16,06 309,0 0,9306 19,83 15,46 479,6 20,66 14,81 501,3 0,9446
C.V. (%) 4,02 7,61 6,07 0,93 4,08 4,92 0,051 1,33 4,46 10,26 2,07 3,40 9,16 0,039

Direção TransversalCP

GEOMEMBRANA 1C GEOMEMBRANA 3A
Tração no Escoamento Densidade Tração no Escoamento Densidade

Direção Longitudinal Direção Transversal Direção Longitudinal

 

 

A Tabela 4.21 apresenta os resultados dos ensaios de SP-NCTL realizados 

com as geomembranas 1A, 1B, 1C e 3A. 

 

Tabela 4.21 – Resultados dos ensaios de SP-NCTL realizados com as geomembranas 1A, 1B, 1C e 
3A 
 

Tr Tr Tr Tr 

[h] [h] [h] [
1 622,87 1 381,33 1 > 400 1 356,13
2 1367,63 2 302,43 2 > 400 2 277,42
3 1144,62 3 305,30 3 > 400 3 280,30
4 1222,60 4 399,80 4 > 400 4 238,15
5 96,65 5 360,97 5 > 400 5 231,45

Média 890,87 Média 349,97 Média - Média 276,69
C.V. (%) 58,98 C.V. (%) 12,65 C.V. (%) - C.V. (%) 17,94

Geomembrana 3 A

CP

Geomembrana 1 A Geomembrana 1 B Geomembrana 1 C

CPCPCP
h]

 

 

A geomembrana 1A apresentou tempo de ruptura médio extremamente alto 

(890,87 h), mas também forneceu coeficiente de variação extremamente alto, devido 
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principalmente ao corpo de prova 5 que apresentou Tr de 96,65 horas. As 

geomembranas 1B e 3A apresentaram bom comportamento ao FST, com tempos de 

ruptura médios na faixa de 200 a 300 horas e coeficientes de variação em torno de 

15%. A geomembrana 1C, por ser constituída de polietileno linear de baixa 

densidade (PELBD), apresentou comportamento diferenciado das demais 

geomembranas de PEAD, pois nenhum dos corpos de prova rompeu em 400 horas 

de ensaio, demonstrando assim, elevada resistência ao FST. Os resultados 

demonstram que o principal indicador da resistência ao FST é a densidade das 

geomembranas. A Figura 4.11 mostra que quanto menor a densidade das 

geomembranas, maior sua resistência ao FST. Ganhos mais representativos de 

resistência ao FST foram obtidos para densidades menores que 0,9430 g/cm3. Com 

o intuito de estimar a resistência ao FST para o valor mínimo de densidade exigido 

pela GM 13 (0,940 g/cm3), foi realizada uma extrapolação da reta obtida que resultou 

em um tempo de ruptura de 1250 horas. 
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Figura 4.11 – Curva obtida a partir dos tempos médios de ruptura dos ensaios SP-NCTL e das 
densidades das amostras, para as geomembranas 1A, 1B, 2A e 3A 


