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LISTA DE SIGLAS E SÍMBOLOS 

 

1A - Geomembrana de PEAD de 1,0 mm de espessura nominal 

1B - Geomembrana de PEAD de 1,0 mm de espessura nominal 

1C – Geomembrana de PELBD de 1,0 mm de espessura nominal 

2A - Geomembrana de PEAD de 2,0 mm de espessura nominal 

3A - Geomembrana de PEAD de 3,0 mm de espessura nominal 

A - Porcentagem da resistência ao escoamento 

ASTM – American society for testing and materials 

BAW – Bundesanstalt für Wasserbau 

CETESB - Companhia de tecnologia de saneamento ambiental de São Paulo 

DSC - Calorimetria diferencial de varredura  

EN – European standard 

EPA – Environmental protection agency 

eranhura - Espessura da ranhura do corpo de prova 

EUA – Estados Unidos da América 

faplicada - Força aplicada ao corpo de prova 

FST - Fissuramento sob tensão 

FST Acelerado – Ensaio de fissuramento sob tensão com temperatura elevada 

FST Degradação – Ensaio de fissuramento sob tensão com amostra degradada 

GPC - Cromatografia com permeação de gel 

GRI - Geosynthetic Research Institute 

HP-OIT – Ensaio de alta pressão – tempo de oxidação indutiva 

HPLC - Cromatografia líquida de alta performance 

IR - Espectroscopia no infravermelho  
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ISO – International organization for standardization 

MA - Fator de multiplicação de carga 

MFI - Índice de fluidez 

MQC – Controle de qualidade de fábrica 

NCLS - Notched Constant Ligament Stress Test 

NCTL - Notched Constant Tensile Load Test  

NBR – Norma brasileira registrada 

OIT – Tempo de oxidação indutiva 

PA - Poliamida 

PE - Polietileno 

PEAD – Polietileno de alta densidade 

PEBD – Polietileno de baixa densidade 

PEMBD – Polietileno de muito baixa densidade 

PEMD – Polietileno de média densidade 

PELBD - Polietileno linear de baixa densidade 

PET – Poliéster 

PP - Polipropileno 

PVC – Policloreto de vinila 

RCP - Rapid crack propagation  

SC – Stress cracking 

SCG - Slow crack growth  

SCRS - Sistemas de contenção de resíduos sólidos 

SCTL - Seam Constant Tensile Load Test 

SP-NCTL - Single Point-Notched Constant Tensile Load Test 

Std-OIT – Ensaio padrão – tempo de oxidação indutiva 
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Tg – Temperatura de transição vítrea 

tL - Espessura restante do corpo de prova 

Tm – Temperatura de fusão cristalina 

tmedida - Espessura medida do corpo de prova 

tnominal - Espessura nominal do corpo de prova 

Tr – Tempo de ruptura 

Tt – Tempo de transição dúctil/frágil 

Tult – Resistência à tração no escoamento 

TGA - Análise termogravimétrica 

TMA - Análise termomecânica  

USEPA – United states environmental protection agency 

UV – Radiação ultravioleta 

W - Largura do pescoço do corpo de prova 

ρ – Densidade 

σt - Tensões de transição  

σy - Resistência ao escoamento do material, na direção de menor resistência 

 

 


