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5 – CONCLUSÕES 
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A partir do exposto no presente trabalho, pode-se elaborar as seguintes 

conclusões: 

 

- O equipamento desenvolvido para registrar os tempos de ruptura devido ao 

FST funcionou muito bem, fornecendo precisamente os tempos de ruptura das 

amostras ensaiadas; 

- A medida da concentração de Igepal na solução de incubação e o posterior 

restabelecimento do nível d`água no reservatório a cada 24 horas de ensaio mostrou 

ser o procedimento mais adequado para garantir o controle da concentração do 

Igepal nas soluções de incubação; 

- A amostra submetida à radiação ultravioleta apresentou diminuição na 

espessura e densidade. Também ficou evidenciado aumento na resistência à tração 

e na rigidez; 

- Para a amostra submetida ao envelhecimento térmico em estufa com 

circulação de ar, observou-se perda de resistência à tração e perda de resistência ao 

rasgo; 

- Para a amostra submetida à compatibilidade química com soda cáustica, 

observou-se expressiva perda de resistência à tração na ruptura e perda de 

resistência ao rasgo; 

- Para a amostra submetida à compatibilidade química com vinhaça, 

observou-se expressiva perda de resistência à tração no escoamento e na ruptura; 

- Nos ensaios NCTL, para as amostras degradadas, os resultados mostram 

que os processos de degradação a que as geomembranas foram submetidas podem 

ser considerados catalisadores do fenômeno de FST, pois ocorreram reduções de 

resistência ao FST da ordem de 50 a 60%, com exceção para a amostra em 
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compatibilidade química com vinhaça, que obteve aumento de 17% na resistência 

ao FST; 

- No ensaio NCTL acelerado, foi possível verificar a economia de tempo na 

execução do ensaio com temperatura elevada, porém, o comportamento da 

geomembrana no ensaio acelerado se diferenciou da amostra no ensaio padrão; 

- Os ensaios SP-NCTL para as amostras da geomembrana 2A mostraram que 

o comportamento observado nos ensaios NCTL foi mantido, com maior diminuição 

da resistência ao FST para a amostra degradada pela exposição à radiação 

ultravioleta; 

- Os resultados dos ensaios SP-NCTL para as geomembranas 1A, 1B, 2A e 

3A demonstraram que a densidade é um importante indicador da resistência ao FST. 

Para a geomembrana 1C (PELBD), ficou evidenciado que esta geomembrana 

apresenta elevada resistência ao FST. 

 

 

 

 


