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2.1 - Introdução 

 

 

Este capítulo tem como objetivo reunir informações à cerca do fenômeno de 

fissuramento sob tensão (FST) apresentando, no início, conceitos gerais de 

contenção de resíduos; princípios básicos, ensaios e mecanismos de degradação de 

geomembranas, tópicos considerados pertinentes ao entendimento do problema. 

Além disto, o texto tem a finalidade de alertar o leitor da abrangência do uso das 

geomembranas e conseqüentemente da importância de caracterizar corretamente a 

ocorrência do fenômeno do FST. 

 

 

2.2 - Aspectos Gerais de Contenção de Resíduos 

 

 

 Praticamente todos os geossintéticos encontram aplicação em obras de 

proteção ambiental e, seguramente, o exemplo mais completo é o dado por sistemas 

de contenção de resíduos sólidos (SCRS), como os aterros sanitários destinados a 

receber o lixo urbano (VILAR, 2003).  

 Com o objetivo de uma maior proteção do meio ambiente, tem sido 

desenvolvidos sistemas de impermeabilização de aterros sanitários associando 

materiais sintéticos a solos naturais que procuram minimizar a percolação dos 

líquidos e gases provenientes do aterro, evitando que estes atinjam o solo e águas 

subterrâneas. Dois tipos de produtos sintéticos são utilizados com função de barreira 

impermeabilizante, as geomembranas e os geocompostos argilosos. 
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 As primeiras aplicações de barreiras empregavam apenas solos de baixa 

permeabilidade, em geral compactados. O advento das geomembranas e, mais 

recentemente, dos geocompostos bentoníticos, modificaram as configurações das 

barreiras, graças a uma série de vantagens, entre as quais se incluem o controle de 

qualidade de um produto manufaturado, a facilidade de instalação, a flexibilidade, a 

sua reduzida permeabilidade e o ganho de espaço no aterro (VILAR, 2003). 

 A Figura 2.1 ilustra algumas alternativas possíveis de barreiras 

impermeabilizantes. 

 

 

 

Figura 2.1 - Arranjos de barreiras impermeáveis de base (VILAR, 2003) 
 

 A opção a) deve sempre que possível ser evitada, pois sempre ocorrem 

vazamentos por imperfeições de fabricação, de instalação ou de operação do 

sistema. Nas opções b), c) e d), vazamentos poderiam ser contidos pelas outras 

camadas da barreira. 
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 A contenção e armazenamento de líquidos, sólidos e gases podem ser 

facilitados quando geomembranas são empregadas. Exemplos de tais atividades 

são (KOERNER, 1991): 

 

- Líquidos: Água potável, industrial, resíduos de água industrial, de água municipal, 

líquidos de processos químicos, resíduos químicos líquidos; 

- Sólidos: Lixo radioativo, perigoso, industrial, municipal, hospitalar e de mineração; 

- Gases: Gases de produtos industriais, de lixo industrial, de aterros sanitários, de 

lixo radioativo e vapor d’água. 

 

 

2.2.1 - Aplicações de Geomembranas em Impermeabilização 

 

 

As geomembranas podem ser utilizadas na impermeabilização de diversos 

tipos de obras, como, por exemplo: 

 

- Base e cobertura de aterros sanitários; 

- Lagoas de contenção e de tratamento de resíduos industriais; 

- Revestimento de Túneis; 

- Bases encapsuladas de estradas; 

- Tanques e silos subterrâneos de armazenamento; 

- Lagoas para piscicultura, esporte e lazer; 

- Coberturas e subsolos de edificações; 

- Caixas d’água elevadas ou enterradas; 
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- Canais de adução e irrigação; 

- Piscinas e praia artificiais. 

 

 Na Figura 2.2 são apresentadas algumas aplicações das geomembranas.  

 

 

                                   (a)                                                                       (b) 

 

                                   (c)                                                                       (d) 

 

                                   (e)                                                                       (f) 
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                                         (g)                                                                       (h) 
 

Figura 2.2 - Diversas aplicações de geomembranas: (a) Aterros Sanitários; (b) Lagoas de Contenção 
de Resíduos; (c) Agricultura; (d) Canais; (e) Reservatórios; (f) Impermeabilização; (g) Silos; e (h) 
Lagoas 
 

O controle de efeitos nocivos decorrentes do lançamento descontrolado de 

resíduos no meio físico ou da má performance dos dispositivos de 

impermeabilização e de drenagem projetados pode ser obtido com a utilização de 

geossintéticos (Figura 2.3). Painéis fabricados com PEAD têm sido utilizados como 

barreira de forma a impedir a migração de poluentes. Em conjunto com a barreira 

pode-se ter um poço de extração do líquido contaminado, que pode ser construído 

com um geocomposto, como um dreno manufaturado, além de poços de observação 

ou de monitoramento em posição externa à área confinada. 

 

 



 11

 

 

Figura 2.3 - Aplicações de geossintéticos na recuperação de áreas contaminadas (adaptado de 
BRANDL & ADAM, 2000) 
 

 

2.3 - Geomembranas Poliméricas 

 

 

2.3.1 - Cristalinidade em Polímeros 

 

 

 Em materiais sólidos convencionais, a cristalinidade consiste em um arranjo 

regular perfeito e repetitivo dos átomos individuais nas três direções cristalográficas. 

Em polímeros, a cristalinidade consiste no alinhamento de segmentos de cadeias em 

um arranjo tridimensionalmente perfeito. No caso de polímeros termoplásticos, a 

cristalinidade nunca é total, podendo então ser amorfos ou apresentar cristalinidade 

parcial. Os polímeros que apresentam cristalinidade parcial são denominados 

termoplásticos semicristalinos (AGNELLI, 2000). 

Os domínios cristalinos dos polímeros (cristalitos) contêm mais imperfeições 

que os cristais dos sólidos convencionais, além de estarem interconectados com as 
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regiões cristalinas e amorfas, sem uma clara divisão destas regiões. A facilidade de 

cristalização depende da estrutura química, peso molecular e condições de 

cristalização do polímero. 

 Algumas propriedades físicas e mecânicas relacionam-se diretamente com o 

grau de cristalinidade do polímero e da morfologia de suas regiões cristalinas, ou 

seja, quanto mais cristalinos os polímeros, maiores serão estas propriedades, como 

a rigidez, resistência química, densidade, estabilidade dimensional, resistência à 

tração, resistência à abrasão, temperatura de fusão cristalina (Tm), temperatura de 

transição vítrea (Tg), etc. No entanto, a cristalinidade causa a diminuição de outras 

propriedades como a resistência ao impacto, alongamento na ruptura, claridade ótica 

e resistência ao fenômeno do FST (stress cracking). Os fatores que favorecem a 

cristalinidade (favorecem a formação de cristalitos) de um polímero são todos os 

fatores estruturais ou não que aumentam a ordem, a regularidade e facilitam o 

empacotamento.  

O polietileno de alta densidade (PEAD) apresenta cristalinidade da ordem de 

90% e é classificado como um polímero termoplástico semicristalino. Este polímero, 

por apresentar cadeias menos ramificadas que o polietileno de média densidade 

(PEMD) e o polietileno de baixa densidade (PEBD), contém grande proporção de 

cristais, que resulta em um polímero com elevada densidade e resistência à tração, 

porém, com susceptibilidade ao fenômeno do FST (stress cracking).   
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2.3.2 - Transições Térmicas em Polímeros 

 

 

 Os principais determinantes para que os polímeros sofram mudanças de 

estado que alterem drasticamente suas propriedades físicas e químicas são a 

temperatura, presença de tensões externas e a taxa de realização do experimento 

(escala tempo), utilizadas para medir a transição desejada. As temperaturas de 

transição mais importantes no estudo do comportamento de polímeros são a 

temperatura de transição vítrea (Tg) e a temperatura de fusão cristalina (Tm). 

A temperatura de transição vítrea (Tg) é uma transição termodinâmica de 

segunda ordem que ocorre nas regiões amorfas, ou seja, ocorrem mudanças nas 

variáveis termodinâmicas secundárias. Algumas propriedades como o módulo de 

elasticidade, coeficiente de expansão térmica, índice de refração e calor específico 

mudam com a temperatura de transição vítrea e, portanto, podem ser utilizadas para 

a sua determinação (AGNELLI, 2000). 

 A temperatura de fusão cristalina (Tm) é a média da faixa de temperatura em 

que durante o aquecimento desaparecem as regiões cristalinas com a fusão dos 

cristalitos. As forças intermoleculares secundárias entre as cadeias da fase cristalina 

são vencidas pela energia do sistema destruindo, desta forma, a estrutura regular do 

empacotamento atingindo o estado fundido (viscoso). Esta transição só ocorre na 

fase cristalina e, portanto, só terá sentido para polímeros semicristalinos. A 

temperatura de fusão cristalina é uma transição termodinâmica de primeira ordem 

que irá afetar variáveis como o volume específico e a entalpia. 

De forma bem simplificada e macroscopicamente, pode-se dizer que para 

temperaturas abaixo da temperatura de transição vítrea, o polímero apresenta o 
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comportamento mecânico de um vidro, isto é, altamente rígido e frágil (quebradiço), 

e acima da temperatura de fusão cristalina, o polímero funde, tornando-se um 

líquido. Deve-se ressaltar que nem todos os polímeros apresentam estas duas 

temperaturas de transição. 

 

 

2.3.3 - Definição de Geomembranas 

 

 

As geomembranas podem ser definidas como materiais sintéticos ou reforços 

betuminosos (chapas) de baixa permeabilidade. São utilizadas em aplicações 

ambientais e geotécnicas, assim como em aplicações de transporte (ROLLIN & 

RIGO, 1991). 

Também chamadas de “liners” ou “seals” (termo que designa um certo tipo de 

vedante), as geomembranas são materiais poliméricos ou betuminosos que 

possuem espessura de 0,50 a 5,00 mm (KOERNER, 1991).  

Apesar de serem consideradas impermeáveis, as geomembranas poliméricas 

não são absolutamente impermeáveis (KOERNER, 1998). No entanto, se 

comparadas aos geotêxteis ou aos solos (inclusive argilosos) apresentam valores de 

permeabilidade extremamente baixos. Em ensaios de transmissividade ao vapor de 

água, os valores típicos de permeabilidade situam-se na faixa de 0,50 x 10-10 a 0,50 

x 10-13 cm/s. Desta forma, sua função principal é sempre atuar como barreira para 

líquidos ou vapores. 

As geomembranas poliméricas são produzidas industrialmente, em geral na 

forma de bobinas, que são levadas ao local da obra, onde se procede ao 
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lançamento da manta e se executam suas emendas. Alguns tipos de geomembranas 

podem ser soldadas na fábrica, formando grandes painéis, assim reduzindo ou 

eliminando os trabalhos de emenda em campo (BUENO et al., 2004). 

No Brasil, as geomembranas mais utilizadas são as de PEAD (polietileno de 

alta densidade) e PVC (polivinil clorado) (LODI, 2003). 

Nos Estados Unidos, as geomembranas de PVC foram historicamente 

recomendadas para aplicações em obras de curto prazo, aproximadamente 1 a 5 

anos, devido a incertezas quanto a sua durabilidade em longo prazo (SHARMA & 

LEWIS, 1994). 

Em sistemas de impermeabilização da base e cobertura de aterros sanitários, 

as geomembranas mais utilizadas são as de PEAD, devido principalmente à sua alta 

resistência química. 

A Tabela 2.1 apresenta as vantagens e desvantagens do uso das 

geomembranas de PEAD e de PVC. 

 

Tabela 2.1 - Vantagens e desvantagens do uso de geomembranas de PEAD e de PVC (adaptado de 
SHARMA & LEWIS, 1994 e BUENO et al., 2004) 
 

Boa resistência contra diversos agentes químicos
Boas características de resistência e solda

Boas características de resistência mecânica
Bom desempenho a baixas temperaturas

Baixa resistência ao puncionamento
Baixo atrito de interface

Formação de rugas; difícil conformação ao sub-leito
Sujeita ao FST (Stress Cracking )

Boa trabalhabilidade
Facilidade de soldagem
Bom atrito de interface

Boas características de resistência mecânica
Baixa resistência aos raios UV e a alguns elementos químicos

Baixo desempenho a altas e baixas temperaturas

PEAD 

PVC

TIPO DE GEOMEMBRANA VANTAGENS E DESVANTAGENS
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2.3.4 - Ensaios em Geomembranas 

 

 

2.3.4.1 - Espessura 

 

 

As geomembranas poliméricas possuem espessuras entre 0,5 e 3,0 mm. As 

geomembranas de PVC utilizadas em sistemas de contenção de resíduos 

apresentam espessura característica entre 0,75 mm e 1,0 mm, enquanto as 

geomembranas de PE apresentam espessuras entre 1,5 a 2,0 mm (SHARMA & 

LEWIS, 1994). 

 Os métodos de ensaio utilizados pela ASTM para determinação de espessura 

são o D 5199 para geomembranas lisas e o D 5994 para geomembranas 

texturizadas. A ISO 9863 descreve um método de determinação da espessura que 

pode ser aplicado para todos os geossintéticos. A normalização brasileira para a 

determinação da espessura nominal de geomembranas termoplásticas lisas se dá 

pela NBR 15227 (2005). 

A Agência de Proteção Ambiental Americana (USEPA) prescreve que todas 

as geomembranas utilizadas em sistemas de contenção de resíduos sólidos urbanos 

devem apresentar no mínimo 0,75 mm de espessura com exceção das 

geomembranas de PEAD, que devem possuir pelo menos 1,5 mm de espessura 

para permitir o processo de soldagem da emenda (MAIA, 2001). 
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2.3.4.2 - Densidade 

 

 

 Os métodos utilizados para a determinação da densidade de uma 

geomembrana são os métodos D 792, D 1505, ambos da ASTM, e o 1183 da ISO. 

Koerner (1998) estabeleceu que a densidade de todas as geomembranas 

poliméricas está compreendida entre 0,85 e 1,50 g/cm3. A cristalinidade do polímero 

está diretamente relacionada com a sua densidade (HALSE et al., 1991). Sharma & 

Lewis (1994) resumiram as variações esperadas em várias propriedades com o 

aumento da densidade do PE. Estas variações estão apresentadas na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2 - Tendência de comportamento de diversas propriedades relacionadas ao aumento da 
densidade do PE (SHARMA & LEWIS, 1994) 
 

Diminuição
Diminuição
Aumento

PROPRIEDADES TENDÊNCIA DE VARIAÇÃO

Aumento
Aumento

Diminuição
Diminuição

QUÍMICAS
Resistência Química

MECÂNICAS

Espessura
Resistência à Tração
Resistência à Torção

Resistência ao Impacto
Flexibilidade à Baixa Temperatura

TÉRMICAS Ponto de Endurecimento

Resistência ao FST (Stress Cracking )
Permeabilidade

Aumento
Viscosidade e Temperatura de Fusão

Grande aumento
Aumento

 

 

O negro de fumo adicionado à resina polimérica aumenta o valor da 

densidade total da geomembrana. A densidade da resina polimérica pode então ser 

calculada conhecendo-se a quantidade de negro de fumo adicionada a 

geomembrana. As variações das densidades de diferentes resinas de PE e das 

densidades destas resinas adicionadas com negro de fumo (misturas) podem ser 

vistas na Tabela 2.3 (HALSE et al., 1991). 
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Tabela 2.3 - Variações das densidades de diferentes resinas de PE e das densidades destas resinas 
adicionadas com negro de fumo (misturas) (HALSE et al., 1991) 
 

Variação da densidade da resina Variação da densidade da mistura*
(g/cm3) (g/cm3)

PEAD 0,940 a 0,970 0,951 a 0,981
PEMD 0,930 a 0,940 0,941 a 0,951
PEBD 0,915 a 0,930 0,926 a 0,941

PEMBD 0,900 a 0,906 0,911 a 0,917

Tipo de polímero

 

*: Para o cálculo da densidade das misturas, foi assumida uma quantidade de 2,5% de negro de fumo 
adicionado as resinas e valor da densidade de negro de fumo igual a 1,8 g/cm3. 
 

 

2.3.4.3 - Comportamento de Geomembranas em Solicitações de Tração 

 

 

 O comportamento em tração de geomembranas é determinado de acordo 

com ensaios que medem a resistência à tração e o alongamento das geomembranas 

ensaiadas. As propriedades avaliadas por meio dos ensaios dependerão do tipo 

específico de geomembrana: tensão e deformação no escoamento (geomembranas 

semicristalinas), tensão e deformação na ruptura (geomembranas não reforçadas), 

tensões em deformações específicas para geomembranas de PVC (geralmente 100 

e 200%), etc. 

Os ensaios de tração podem ser utilizados no controle de qualidade durante a 

fabricação, na comparação entre produtos diferentes, na identificação, na avaliação 

de mudanças no comportamento mecânico após incubação e para avaliar mudanças 

no comportamento mecânico após envelhecimento. 

  Basicamente, existem três tipos de ensaios de tração: ensaios índices, 

ensaio de faixa larga e ensaio multiaxial. 
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Os ensaios índices utilizam corpos de prova com dimensões relativamente 

pequenas quando comparados às mantas entregues em obra. Este tipo de ensaio 

visa o controle e a garantia de qualidade do material servindo também, para 

identificação do mesmo. Os ensaios são extremamente simples e normalmente 

utilizam os procedimentos das normas ASTM D 638, D 6693, D 882, e ISO 527. 

 A Figura (2.4) ilustra o comportamento tensão x deformação de diferentes 

geomembranas. Pode-se observar que as geomembranas de PEAD, assim como as 

de PP, apresentam um ponto de escoamento bem definido para pequenas 

deformações (em torno de 15%). 

 

 

 

Figura 2.4 - Comportamento tensão x deformação de diferentes geomembranas (RIGO & CAZZUFFI, 
1991) 
 

O ensaio de faixa larga é realizado de acordo com a ASTM D 4885, NBR 

12824, ou ISO 10319, e as dimensões dos corpos de prova são de 200 x 200 mm, 

com comprimento útil do ensaio de 100 mm. Na realização deste ensaio, a direção 
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solicitada ficará com apenas 100 mm devido às extremidades do corpo de prova que 

ficarão presas pelas garras do equipamento. A taxa de deformação recomendada 

pela norma é de apenas 1mm/min para tentar simular melhor as condições de 

deformação da geomembrana em obra. Como a taxa de deformação é baixa, os 

ensaios se tornam extremamente demorados. 

O ensaio multiaxial (axi-simétrico) é utilizado quando se deseja avaliar 

situações nas quais o comportamento de tração da geomembrana mobiliza estados 

de solicitações não-planas, como deformações que podem ocorrer abaixo das 

geomembranas. Geomembranas utilizadas em cobertura de aterros sanitários 

podem apresentar este comportamento pelo fato de o resíduo sólido vir a apresentar 

recalques diferenciais. Em laboratório, pode-se modelar esta situação colocando-se 

a geomembrana em um recipiente vazio para posterior aplicação de pressão sobre a 

mesma utilizando-se água para isto. O procedimento para este ensaio é descrito 

pela ASTM D 5617 (KOERNER, 1998).  

 

 

2.3.4.4 - Resistência ao Rasgo 

  

 

 A resistência ao rasgo das geomembranas pode ser avaliada por diferentes 

métodos de ensaio: ASTM D 1004, D 1424, D 2261, D 1938, e ISO 34. 

 Um ensaio bastante utilizado é o da ASTM D 1004, que utiliza um corpo de 

prova que apresenta em sua região central um ângulo de 90 graus. As garras do 

equipamento são presas nas extremidades do corpo de prova a uma distância de 
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25,4 mm (1”). Ao aplicar-se o carregamento, o rasgo começa a se propagar no 

centro do corpo de prova e mede-se então a força para iniciar o rasgo. 

 

 

2.3.4.5 - Resistência ao Puncionamento 

 

 

A ruptura por puncionamento ocorre no campo devido a dois mecanismos, 

puncionamento da zona 1 e puncionamento da zona 2 (SPARGUE & FROBEL, 

1990) (Figura 2.5). 

 

 

 

Figura 2.5 - Mecanismos de deformação de geomembranas sob carga pontual (SPARGUE & 
FROBEL, 1990) 
 

 Existem dois tipos de ensaios para a verificação da resistência ao 

puncionamento das geomembranas: ensaio índice e de desempenho. O ensaio 

índice é realizado em corpos de prova de pequenas dimensões e serve para o 

controle de qualidade das geomembranas. São ensaios rápidos, baratos e de fácil 

execução. Dentre os ensaios índices, destacam-se os prescritos pela ASTM D 4833, 

ISO 12236, NBR 13359 (ensaios com pistão tipo CBR), e EN 918 (ensaio de cone).   
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No entanto, os resultados não são utilizados na previsão da capacidade de um 

geossintético resistir a tensões de instalação e a condições de serviço. Os ensaios 

de desempenho procuram simular em laboratório as solicitações que o geossintético 

experimentará em obra. Estes ensaios são lentos, no entanto, são necessários na 

previsão do comportamento de campo e são freqüentemente utilizados em projetos. 

Dentre os métodos de ensaio de desempenho existentes, destaca-se o 10722 -1 da 

ISO, que simula os danos ocorridos com geossintéticos durante a fase de instalação 

em materiais granulares. 

 

 

2.3.4.6 - Fluência 

 

 

A fluência pode ser definida como o fenômeno físico pelo qual um material se 

deforma sob ação de um carregamento constante (KOERNER, 1998). O fenômeno é 

dependente do tempo e da natureza elastoviscoplástica do material (MSOUTI et al., 

1997 apud BARAS, 2001). A fluência ocorre devido ao deslizamento das cadeias 

poliméricas na região cristalina (ABRAMENTO, 1995). Portanto, o grau de fluência 

está diretamente relacionado com a cristalinidade do material (BARAS, 2001). 

As geomembranas, ao contrário de geogrelhas e geotêxteis, são raramente 

projetadas como elementos estruturais, destinados a suportar cargas. O 

comportamento desejado para geomembranas é a deformação sem ruptura. 

Conseqüentemente, a habilidade das geomembranas de alongar sem romper é um 

parâmetro importante. No entanto, o fato das geomembranas não serem projetadas 

como elementos estruturais não significa que, uma vez instaladas, não possam estar 
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sujeitas a suportar cargas. A resposta da geomembrana neste caso é dependente 

de vários fatores, incluindo as condições de contorno de tensão-deformação, 

velocidade de carregamento, substâncias químicas presentes no meio e da 

temperatura (MAIA, 2001).  

Principalmente quando instaladas em obras de contenção de resíduos, as 

geomembranas podem ser submetidas a uma grande variação de temperatura, além 

de tensões induzidas por recalques diferenciais. Conseqüentemente, entender o 

comportamento das geomembranas quanto à tensão-deformação-tempo-

temperatura é uma importante consideração de projeto (MERRY & BRAY, 1997). 

 

 

2.3.4.7 - Teor e Dispersão de Negro de Fumo 

 

 

 O negro de fumo é incorporado a geomembrana com o intuito de aumentar 

sua resistência à radiação ultravioleta. São realizados ensaios para verificar a 

quantidade existente de negro de fumo e sua dispersão na geomembrana. 

 O ensaio utilizado para determinar o teor de negro de fumo mede a 

porcentagem de negro de fumo adicionado a geomembrana por meio de seu 

aquecimento, até que sobre apenas o negro de fumo. Este ensaio é descrito pela 

ASTM D 1603 e não é recomendado para materiais que contenham outros materiais 

de preenchimento, como o PVC. 

 Para geomembranas de PEAD, a porcentagem de negro de fumo é 

tipicamente de 2 a 3%. Para geomembranas de PVC, o limite aceitável de 

porcentagem de negro de fumo está entre 10 a 15%. Um baixo teor de negro de 
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fumo pode reduzir a resistência à radiação ultravioleta, a resistência ao FST (stress 

cracking) e pode também reduzir as propriedades de tração (SHARMA & LEWIS, 

1994). 

O método de ensaio especificado pela ASTM D 5596 pode ser utilizado para 

medir o grau de dispersão dos pigmentos, a presença de substâncias externas, 

pontos de resina sem pigmentação e degradação da resina de geomembranas 

(RIGO & CAZZUFI, 1991). 

 

 

2.3.5 - Análises dos Polímeros das Geomembranas 

 

 

As técnicas comumente empregadas para a caracterização dos polímeros das 

geomembranas são a calorimetria diferencial de varredura (DSC), determinação do 

tempo de oxidação indutiva (OIT), análise termogravimétrica (TGA), espectroscopia 

no infravermelho (IR), análise termomecânica (TMA), densidade (ρ), índice de fluidez 

(MFI), cromatografia líquida de alta performance (HPLC) e cromatografia com 

permeação de gel (GPC) (HALSE et al., 1991). 

Estas técnicas são utilizadas para medidas térmicas, composicionais e de 

propriedades estruturais, possuindo a vantagem de avaliar as propriedades 

volumétricas e detectarem o início da degradação dos polímeros, sendo 

suficientemente sensíveis a ponto de permitir elucidação precisa do mecanismo de  

degradação. 
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2.3.5.1 - Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) 

 

 

 A DSC é um método utilizado para caracterizar o comportamento térmico de 

polímeros por meio de uma análise térmica quantitativa. O equipamento utilizado é 

um analisador térmico que registra no termograma a variação do fluxo de calor 

associado a uma mudança térmica de um corpo de prova de uma amostra, em 

função da temperatura. Juntamente com o corpo de prova da amostra a ser 

analisada, é utilizada uma referência inerte para permitir a contínua comparação da 

diferença de energia com o corpo de prova durante o aquecimento. Quando o corpo 

de prova sofre uma alteração térmica, a sua temperatura apresentará uma variação 

em relação à temperatura da referência inerte. A energia diferencial para manter a 

temperatura constante entre o corpo de prova e a referência é monitorada, sendo 

este fluxo diferencial de calor registrado no termograma, em função da faixa de 

temperatura em que houve a mudança térmica no corpo de prova. Transições 

endotérmicas (como fusão) e exotérmicas (como cristalização) aparecem no 

termograma como picos em direções opostas. 

Para a realização deste ensaio, utiliza-se um corpo de prova de 2 a 10 mg, 

que é saturado com gás nitrogênio a uma taxa de 50 cm3/min. Para geomembranas 

de PE, o corpo de prova é aquecido a uma razão de 20°C/min variando da 

temperatura ambiente até 200°C para observar-se a fusão. As normas utilizadas 

para a realização deste ensaio são a ASTM D 3895, D 5885 e ISO 1137. 

As informações obtidas pela DSC são a temperatura de fusão cristalina (Tm), 

cristalinidade (através do calor de fusão), taxa de cristalização, estabilidade de 

oxidação, temperatura de transição vítrea (Tg) e vaporização (HALSE et al., 1991). 
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A temperatura de fusão cristalina (Tm), aparece no termograma como um pico 

endotérmico. A temperatura de transição vítrea (Tg) aparece no termograma como 

uma mudança de inclinação da linha de base.  

Polímeros de PEAD apresentam temperatura de fusão cristalina (Tm) variando 

de 130 a 135°C e temperatura de transição vítrea (Tg) variando de -100 a -125°C 

(BUENO, 2004). A Figura 2.6 apresenta uma curva DSC de uma geomembrana de 

PEAD. 

 

 

 

Figura 2.6 - Curva DSC para geomembrana de PEAD (MAIA, 2001) 
 

Para os polímeros de PVC, o comportamento de fusão é mais difícil de ser 

detectado utilizando a DSC. Este polímero é muito sensível à degradação térmica. A 

Figura 2.7 apresenta um termograma de uma geomembrana de PVC. A curva é 

caracterizada por dois picos, um pico exotérmico (em torno de 264°C) devido à 

degradação dos estabilizantes, e um pico endotérmico (em torno de 323°C) devido a 

desidrocloração, que caracteriza o início da degradação térmica (HALSE et al., 

1991). 
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Figura 2.7 - Curva DSC para geomembrana de PVC (HALSE et al., 1991) 
 

A estabilidade à oxidação de uma amostra de PE pode ser obtida medindo-se 

o tempo de oxidação indutiva (OIT). O OIT é o tempo requerido pelo corpo de prova 

de uma amostra de geomembrana para ser oxidado sob temperatura e pressão 

especificadas. O tempo de oxidação indutiva (OIT) é determinado a partir do ensaio 

DSC, injetando-se oxigênio no ambiente do ensaio e verificando graficamente o 

tempo decorrido desde o início da aplicação do oxigênio até a oxidação completa do 

material (Figura 2.8). 
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Figura 2.8 – Termograma para obtenção do tempo de oxidação indutiva (OIT) (Modificado de HSUAN 
& KOERNER, 1998) 
 

O valor do OIT indica a quantidade de antioxidante (não o tipo) retido no 

corpo de prova ensaiado. Dois diferentes métodos de ensaio para medir o tempo de 

oxidação indutiva (OIT) são utilizados em amostras de geomembranas. O ensaio 

padrão (Std-OIT) utiliza temperatura de 200°C e pressão de 35 kPa, e é descrito 

pela ASTM D 3895. O ensaio de alta pressão (HP-OIT) utiliza temperatura de 150°C 

e pressão de 3500 kPa, e é descrito pela ASTM D 5885. A GM 13 (GRI) exige para 

amostras virgens de geomembranas de PEAD tempo de oxidação indutiva mínimo 

de 100 minutos para o ensaio padrão (Std-OIT), e tempo de oxidação indutiva 

mínimo de 400 minutos para o ensaio de alta pressão (HP-OIT). 

Lodi (2003) apresenta resultados de ensaios de DSC com Std-OIT realizados 

em geomembranas virgens e degradadas. Na Figura 2.9 são mostradas duas curvas 

obtidas dos ensaios realizados com uma geomembrana de PEAD de 0,8 mm virgem 

e degradada por envelhecimento térmico em estufa com circulação de ar. Pode-se 

constatar a diminuição no tempo de oxidação indutiva, demonstrando a diminuição 

na quantidade de antioxidantes entre as amostras.  
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(a) (b) 

 

Figura 2.9 – Termogramas para obtenção dos tempos de oxidação indutiva (OIT) de uma 
geomembrana de 0,8 mm; (a) amostra virgem; e (b) amostra degradada por envelhecimento térmico 
em estufa com circulação de ar (LODI, 2003) 
 

 

2.3.5.2 - Análise Termogravimétrica (TGA) 

 

 

 A TGA é uma técnica quantitativa de análise térmica baseada na obtenção de 

uma curva que registra a variação de massa de um corpo de prova da amostra 

analisada em função da temperatura ou do tempo, podendo esta análise ser 

efetuada para diferentes atmosferas (inerte, oxidante ou redutora). O corpo de prova 

da amostra utilizada neste ensaio é aquecido a uma razão constante de 

temperatura, ou a uma temperatura fixa em atmosfera inerte. As variações na massa 

do corpo de prova podem ser verificadas pela balança interna do instrumento à 

medida que ocorre a queima do produto pelo aumento da temperatura. Esta técnica 

fornece informações como a determinação das porcentagens das resinas, voláteis, 

aditivos (negro de fumo, plastificantes, etc) e teor de cinzas, a determinação de 
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temperaturas de decomposição de vários componentes na amostra e a 

determinação da composição química e sua qualidade na amostra. 

Para o PE, o corpo de prova da amostra é aquecido a uma razão de 20°C/min 

até temperaturas acima de 650°C. Mantém-se esta temperatura por pelo menos 10 

minutos até que não ocorra perda de massa. Os polímeros, neste instante, contêm 

apenas negro de fumo, cargas e/ou resíduo polimérico carbonáceo. Injeta-se ar no 

ambiente do ensaio para oxidar o resíduo determinando-se o teor de cinzas (HALSE 

et al., 1991). As normas utilizadas para a realização deste ensaio são a ASTM E 

1131 e a ISO 11358. 

 A Figura 2.10 apresenta uma curva típica para o PEAD que mostra uma 

resposta de decomposição simples, correspondendo à quebra (que ocorre 

aproximadamente a 440°C) das principais cadeias poliméricas do polietileno. O 

componente em maior proporção é o PE (97,3%), sendo o restante formado por 

negro de fumo (2,4%). Após a oxidação da amostra, o teor de cinzas resultante é de 

0,3%. 

 

 

 

Figura 2.10 – Curva de TGA em geomembrana de PEAD (LODI, 2003) 
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O PVC apresenta duas etapas de decomposição ocorrendo às temperaturas 

de 270°C e 352°C. A primeira etapa inclui a desidrocloração para formar Polienos 

(saída de HCL) e a degradação de plastificantes. A segunda etapa é caracterizada 

pelas fases de decomposição de polienos. Após estas fases terem sido concluídas, 

o ar é introduzido no ambiente do ensaio para oxidar o negro de fumo e o resíduo de 

polímero carbonáceo (HALSE et al., 1991). A Figura 2.11 apresenta uma curva de 

TGA de uma geomembrana de PVC. 

 

 

 

Figura 2.11 – Curva de TGA em geomembrana de PVC (LODI, 2003) 
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2.3.6 - Emendas de Geomembranas 

 

 

 Para unir rolos e painéis de geomembranas, é necessária a utilização de 

emendas que podem apresentar resistência menor do que a própria geomembrana. 

Estas diferenças de resistência ocorrem devido à concentração de tensões 

resultantes da geometria da emenda (REDDY & BUTUL, 1999). Diferenças de 

resistência também podem ser verificadas quando se comparam as emendas feitas 

em campo e as emendas realizadas em fábrica. Estas últimas possibilitam um maior 

controle de qualidade e, em alguns casos, pode-se reduzir a quantidade de 

emendas em campo. Atualmente, através de ensaios destrutivos, é possível efetuar 

um maior controle da resistência das emendas em campo. As emendas das 

geomembranas de PE são realizadas em campo e as de PVC, em sua maioria, em 

fábrica. As características das emendas são função da técnica utilizada, de sua 

geometria, da resina polimérica e das tensões residuais nas emendas.  

Em função da reduzida permeabilidade das geomembranas, os aspectos 

determinantes de seu comportamento serão as fugas e os vazamentos e não a 

permeabilidade. Vazamentos podem ocorrer através de emendas mal feitas (em 

campo ou em fábrica), orifícios resultantes da fabricação, perfurações por manuseio 

e instalação inadequada (VILAR, 2003). 

Os métodos de realização de emendas podem ser térmicos ou químicos: 

extrusão térmica (plana ou filete), fusão térmica (cunha quente ou ar quente), 

emenda química (fusão e fusão química) e emenda por adesão (adesivo químico ou 

adesivo de contato).  
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A Figura 2.12 apresenta as técnicas de emendas utilizadas em 

geomembranas. 

 

 

 

Figura 2.12 - Diferentes técnicas de emendas em geomembranas (KOERNER, 1998) 
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2.4 - Degradação de Geomembranas 

 

 

2.4.1 - Introdução 

 

 

As geomembranas apresentam tendência de degradação quando expostas à 

radiação ultravioleta (intempérie) ou quando em contato com materiais agressivos, 

lixívias e resíduos industriais. A vida útil destes materiais é, em geral, determinada 

pela radiação ultravioleta (degradação fotoquímica) e oxidação térmica, ou como 

uma combinação destes fatores. Os efeitos da exposição de geomembranas à 

intempérie e resíduos estão resumidos na Tabela 2.4. 

Os ensaios de desempenho, como a compatibilidade química, a resistência à 

degradação térmica, à radiação ultravioleta (UV) e FST (stress cracking) têm tido 

ênfase no estudo das geomembranas, pois ajudam o projetista a deliberar sobre o 

desempenho do material ao longo do tempo (BUENO, 2003). 
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Tabela 2.4 - Efeitos sobre geomembranas expostas à intempérie e resíduos (HAXO & NELSON, 
1984) 
 

EFEITOS NAS GEOMEMBRANAS

Resíduos

Oxidação

Temperatura elevada

TIPO DE EXPOSIÇÃO

Intempérie
Enrijecimento e perda de resistência à tração,

ao rasgo e perda de alongamento

Redução da resistência mecânica e degradação,
geralmente enrijecimento, mas algumas vezes amolecimento

Ozônio Fissuras em pontos de deformação

Luz UV Enrijecimento e fissuras

Perda de plastificante volátil Enrijecimento e pode tornar-se quebradiço (frágil)

Umidade elevada Absorção de água, lixiviação de antioxidante resultando em
grande susceptibilidade à oxidação e UV

Inchamento Amolecimento acompanhado por perda de propriedades 
incluindo aumento na permeabilidade

Dissolução Vazamentos (buracos) ou perda geral da função de barreira

Extração de plastificante Pode enrijecer e perder elongação

Extração de anti-degradante Torna-se mais susceptível à degradação

Tensões Fluência do liner, fissuramento e ruptura
Combinação de exposição à  

intempérie e resíduos

A combinação de exposição à intempérie e resíduos 
freqüentemente é mais severa do que uma 

exposição isolada destas
Biodegradação na presença

de oxigênio
Plastificantes, óleos e moléculas monôméricas orgânicas

podem sofrer biodegradação  

 

 

2.4.2 – Exposição à Radiação Ultravioleta 

 

A radiação solar (ou a radiação ultravioleta presente no espectro solar) é 

apontada como o mais importante fator ambiental no processo de degradação dos 

polímeros. O espectro solar na região do ultravioleta é dividido em três partes, 

conforme mostrado na Figura 2.13, sendo: 
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- UV-A - energia de comprimento de onda entre 400 a 315 nm; 

- UV-B - faixa entre 315 e 290 nm; 

- UV-C - faixa que inclui a radiação solar abaixo de 290 nm, a qual nunca atinge a 

superfície da Terra. 

 

 

 

Figura 2.13 - Desenho Esquemático da divisão e classificação do espectro solar na região UV e do 
espectro (MATHEUS, 2002) 
 

Os raios UV-A causam alguns danos aos polímeros, os raios UV-B, causam 

severos danos aos polímeros e os raios UV-C, conforme citado, não atingem a 

superfície da terra (KOERNER, 1998). Para o PE, o comprimento de onda 

necessário para sua degradação é de 300 nm, que se situa na faixa de radiação UV-

B. Já o PET e o PP apresentam comprimentos de onda necessários para suas 

degradações, respectivamente, de 325 e 370 nm, que se situam na faixa de 

radiação UV-A. 

A vida útil de uma geomembrana que ficará exposta aos raios ultravioleta 

pode ser avaliada por ensaios acelerados de exposição em laboratório, de acordo 
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com as normas ASTM G 26, G 53, D 1435, D 4364, ISO 4892, EN 12224 e GM 11 

(GRI). 

As geomembranas podem sofrer degradação e apresentar fissuras quando 

expostas por longos períodos aos efeitos da intempérie. Ocorre, nestes casos, o 

início da degradação por radiação térmica e ultravioleta que irá conduzir à formação 

de radicais livres e, conseqüentemente, à degradação oxidativa. O fissuramento tem 

início e a geomembrana torna-se susceptível ao fenômeno do FST (stress cracking) 

(HSUAN et al., 1991). 

Koerner & Koerner (1995) analisaram o comportamento de geomembranas de 

PEAD expostas em campo. A primeira parte da pesquisa avaliou o comportamento 

de geomembranas pretas, brancas, texturizadas e lisas expostas às condições de 

campo ao longo do ano. Verificou-se que as temperaturas nas geomembranas 

brancas foram sempre inferiores às demais. Uma pequena diferença foi evidenciada 

entre as geomembranas lisas e texturizadas. As geomembranas texturizadas 

apresentaram as menores temperaturas. A segunda parte da pesquisa consistiu na 

análise da ocorrência de ondas devido à exposição à luz em uma geomembrana lisa 

(preta) de PEAD com espessura de 1,5 mm. As condições climáticas (sol, chuva e 

vento) são parâmetros importantes no desenvolvimento das ondas. A presença de 

sol e a ausência de vento aumentarão as temperaturas nas mantas e o material irá 

expandir-se ocasionando as ondas ou rugas. A não formação de ondas e a redução 

da temperatura podem ser obtidas pela utilização de um geotêxtil ou cascalho como 

cobertura das geomembranas. 

Lodi (2003) avaliou as variações ocorridas nas propriedades mecânicas de 

geomembranas de PEAD a partir de ensaios de tração (Figura 2.14) após exposição 

à radiação ultravioleta em dois períodos de tempo, 45 dias e 6 meses. A 
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geomembrana de 0,8 mm apresentou diminuição na resistência à tração na direção 

longitudinal, pequeno aumento na direção transversal e aumento representativo no 

módulo de elasticidade. A geomembrana de 2,5 mm apresentou pequeno aumento 

na resistência à tração e divergência no comportamento do módulo de elasticidade. 

 

 

 

Figura 2.14 - Resultados dos ensaios de tração (resistência à tração e módulo de elasticidade) para 
geomembranas de PEAD (0,8 e 2,5 mm) nas direções longitudinal (L) e transversal (T), após 
exposição à radiação ultravioleta (LODI, 2003) 
 

Resultados de ensaios de tração em geomembranas de PEAD de 0,8 mm e 

2,0 mm após envelhecimento por radiação ultravioleta (150, 300 e 500 horas de 

exposição) não apresentaram diferenças significativas em relação às amostras 

padrão, de acordo com pesquisa realizada por Matheus et al. (2004). Em alguns 

casos foram observados aumentos nos valores da tensão de escoamento e módulo 

de elasticidade após o envelhecimento. Os autores afirmam que, embora isto possa 

ser encorajador, na verdade indica o início de um processo de alteração estrutural 

por reticulação e alteração do grau de cristalinidade do polímero, em que a 

tendência, em longo prazo, é a redução dos valores das propriedades mecânicas do 

material. Os resultados obtidos mostram o bom desempenho das geomembranas 

ensaiadas, conforme pode ser visto na Figura 2.15. 
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Figura 2.15 - Curvas tensão-deformação para geomembranas de 0,8 mm e 2,0 mm após radiação 
ultravioleta (MATHEUS et al., 2004) 
 

Cazzufi et al. (1995) avaliaram o efeito de alguns geossintéticos, inclusive 

geomembranas de PEAD de 2,0 mm, após exposição à radiação ultravioleta. Foram 

avaliadas propriedades de tração e módulo de elasticidade. Após 24 meses, as 

geomembranas apresentaram diminuições de 20% nas propriedades de tração e 

10% no módulo de deformabilidade. 

 

 

2.4.3 - Degradação Térmica 

 

 

Quando as geomembranas são expostas ao calor, podem ser submetidas a 

mudanças em suas propriedades físicas, mecânicas e químicas. Com o aumento da 

temperatura, pode haver perda de substâncias voláteis como solventes e 

plastificantes.  
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Uma conseqüência do aumento da temperatura é o aumento da cristalinidade 

do material (polímeros cristalizáveis) e, conseqüentemente, aumento de sua 

densidade. Desta forma, percebe-se que a temperatura é um parâmetro importante 

no processo de envelhecimento dos materiais poliméricos devido à sua capacidade 

de influenciar as taxas de reações, propriedades mecânicas (resistência e 

alongamento) e de abrasão. 

A norma ASTM D 794 trata dos efeitos do calor sobre plásticos, a ASTM D 

5721 fornece uma estimativa da resistência de geomembranas de poliolefinas ao 

envelhecimento térmico na presença de ar, e a ISO 2578 especifica os princípios e 

procedimentos de avaliação das propriedades de resistência térmica de plásticos 

expostos a temperaturas elevada por longos períodos de tempo. 

Maia (2001) avaliou a degradação de geomembranas de PEAD a uma 

temperatura de 75°C após 1, 2, 3 e 9 meses de exposição. Foram avaliadas as 

propriedades físicas e mecânicas dos materiais. Análises térmicas de DSC também 

foram efetuadas. Os resultados mostraram que diversas alterações ocorreram nos 

materiais, mas que não houve uma tendência de comportamento em função do 

tempo. As maiores variações ocorreram nas maiores espessuras para diversas 

propriedades analisadas. 

Lodi (2003) realizou ensaios com geomembranas de PEAD em estufa 

convencional (85°C) e estufa com circulação de ar (75°C). Os resultados 

demonstraram que as variações ocorridas para os dois tipos de exposição ao calor 

foram bastante similares. A tendência de comportamento observada foi de aumento 

da deformabilidade e conseqüente diminuição da rigidez. 
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2.4.4 - Degradação Química 

 

 

O primeiro passo em um projeto com geomembranas é a verificação de sua 

compatibilidade química, pois o contato com produtos químicos pode causar 

alterações na espessura e comprometer a estanqueidade da geomembrana (OZSU 

& ACAR, 1992). Com a exposição química, pode ocorrer uma alteração na 

composição do material, cujas propriedades mecânicas podem também se alterar. 

Uma ocorrência possível é o fenômeno do FST que é causado por uma variação na 

composição química agindo simultaneamente com tensões mecânicas menores que 

a tensão de ruptura. Os fenômenos podem agir simultaneamente (sinergismo) e 

tornarem-se mais agressivos à barreira impermeabilizante.  

Efeitos sinérgicos aumentam o nível de degradação do material se sujeito a 

altas temperaturas e quando sob tensões mecânicas durante tempo prolongado 

(KOERNER et al., 1992). Quanto mais agentes agressivos atuarem 

simultaneamente, mais a geomembrana será atacada e, conseqüentemente, menor 

será sua resistência. 

As principais normas específicas para avaliação da resistência química de 

geomembranas são a EPA 9090 (USEPA), ASTM D 5747, ISO 12960 e EN 14414. A 

EPA 9090 sugere a determinação do potencial ao fissuramento sob tensão (stress 

cracking) para geomembranas semicristalinas. Lodi & Bueno (2003) sugerem que o 

método brasileiro L1.030 prescrito pela CETESB também pode ser utilizado para 

avaliar a compatibilidade de  geomembranas em contato com resíduos. Porém, este 

método apresenta muitas deficiências e é semelhante ao método 9090 da EPA. 
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As geomembranas de PEAD apresentam alta resistência química quando em 

contato com álcool, éter e acetona, no entanto, são parcialmente afetadas por 

hexano, tolueno e tetracloreto de carbono, causando relaxação de tensões. Ataques 

severos ocorrem na presença de hidrocarbonetos halogenados (alta relaxação de 

tensões) (LORD & HALSE,1995 & VAN ZANTEN, 1986). 

O PE por não ser polar, apresenta uma tendência de baixa resistência a 

materiais também não-polares, como o benzeno e tolueno. Porém, seu alto grau de 

cristalinidade dificulta a penetração destas substâncias aumentando sua resistência 

(VAN ZANTEN, 1986). 

Bellen et al. (1987) avaliaram as mudanças na aparência, peso, dimensões, 

propriedades de tração e rasgo de 6 geomembranas comerciais (dentre estas, a de 

PEAD) imersas em 20 soluções químicas com diferentes concentrações (ácidos e 

bases, solventes polares e não-polares, soluções orgânicas e não-orgânicas). Foram 

utilizadas diferentes soluções contendo água, ácido hidroclórico, hidróxido de sódio, 

cloreto de sódio, dicromato de potássio, fenol, furfurol, etil metil cetona, 1,2-

dicloroetano e óleo ASTM # 2. As geomembranas foram imersas a 23 e 50°C nas 

soluções por períodos de 1, 7, 14, 28 e 56 dias (ensaio a curto prazo) e de 4 em 4 

meses até o período final de 2 anos (ensaio a longo prazo). Como principais 

resultados, foram observadas variações no peso e nas propriedades físicas das 

geomembranas, dilatação por mudanças nas dimensões, dilatação e amolecimento 

com perda de resistência, encolhimento e endurecimento com perda de 

alongamento e combinação de dilatação e retração dependendo das condições de 

imersão. 

Haxo et al. (1988) utilizaram 28 composições poliméricas para investigar os 

fatores que afetam a compatibilidade de geomembranas em contato com 30 
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resíduos líquidos orgânicos. As composições poliméricas foram compostas por 22 

geomembranas comerciais e 6 preparadas em laboratório. Foram avaliadas algumas 

características como o nível de cristalinidade, variações na mistura, quantidade e 

tipo de plastificantes. Como principais resultados, foi observado que o grau de 

cristalinidade do polímero parece ser o primeiro fator dominante na redução da 

dilatação de uma composição polimérica em contato com os orgânicos e parece não 

levar em conta as ligações cruzadas e os parâmetros de solubilidade. Além disto, 

ocorreu absorção de orgânicos pela geomembrana na presença de resíduos líquidos 

contendo orgânicos dissolvidos. As quantidades absorvidas dependem da relação 

dos parâmetros de solubilidade do orgânico, da geomembrana, e da solubilidade do 

orgânico em água. 

Análises nas propriedades mecânicas e de resistência das emendas de uma 

geomembrana de PEAD utilizada por 7 anos em um aterro sanitário foram realizadas 

por Rollin et al. (1991). O material localizado na base do aterro sofreu o ataque mais 

severo quando comparado aos materiais localizados nos taludes e na cobertura. A 

resistência das emendas diminuiu de 5 a 20%, mas não apresentaram ruptura. 

Análises nas emendas constataram o surgimento de apenas duas pequenas fendas. 

Rowe et al. (1998) avaliaram uma geomembrana de PEAD de 1,5 mm após 

exposição por 14 meses em uma lagoa de resíduos. Foram obtidos valores muito 

baixos de Std-OIT e reduções na resistência à tração na ruptura. Os ensaios de SP-

NCTL demonstraram alta susceptibilidade ao fenômeno de FST.   

As alterações nas propriedades mecânicas de geomembranas de PEAD 

provocadas por contato direto com gasolina e óleo diesel foram avaliadas por Maia 

(2001). Foram realizados ensaios de tração após 6 meses de imersão com 

geomembranas de 1,0 e 1,5 mm de espessura. As amostras em contato com 
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gasolina apresentaram redução na resistência à tração (valor máximo de 21% para 

as amostras de 1,0 mm e valor máximo de 15% para as amostras de 1,5 mm), 

aumento de deformação (valores mais significativos de 15% para as amostras de 1,5 

mm) e redução do módulo de elasticidade (valores mais significativos de 33% para 

as amostras de 1,5 mm). As amostras em contato com óleo diesel também 

apresentaram redução na resistência à tração (valor máximo de 16% para as 

amostras de 1,0 mm e valor máximo de 21% para as amostras de 1,5 mm), aumento 

de deformação (valores mais significativos de 43% para as amostras de 1,5 mm) e 

redução do módulo de elasticidade (valores de 43% para ambas espessuras). 

Propriedades físicas e mecânicas de geomembranas de PVC (1 e 2 mm) e de 

PEAD (0,8 e 2,5 mm) foram avaliadas por Lodi & Bueno (2003) após exposição a 

resíduos de esgoto doméstico (lixívia) por período total de 6 meses. Foram 

observadas variações na espessura, densidade e gramatura das amostras, bem 

como diminuição na deformabilidade para os dois tipos de geomembranas. 

 

 

2.4.5 - Degradação por Oxidação 

 

 

A degradação oxidativa é o tipo de degradação que mais afeta as 

geomembranas de PEAD. As cadeias poliméricas reagem com oxigênio modificando 

sua estrutura molecular e sua morfologia. Em conseqüência, as propriedades 

mecânicas, dielétricas ou estéticas podem sofrer alterações além de limites 

aceitáveis. Embora as reações oxidativas ocorram vagarosamente durante a vida útil 

da geomembrana, estas podem vir a aumentar sob condições de serviço e atacar os 
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polímeros. Em geral, a oxidação é desencadeada ou acelerada na presença de 

energia térmica (ROWE & SANGAM, 2002). 

Os antioxidantes são adicionados às resinas de PEAD com a finalidade de 

prevenir a oxidação durante a extrusão e assegurar a vida útil do produto em longo 

prazo. Existem vários tipos de antioxidantes, e cada um deles se comporta 

diferentemente. Misturas entre antioxidantes são freqüentemente utilizadas. A 

quantidade total de antioxidantes adicionada à resina de PEAD é pequena (menor 

que 0,5%), porém, sua existência é vital para garantir a longevidade do produto 

(HSUAN & KOERNER, 1998). 

Os estágios em que o processo degradativo por oxidação ocorre são divididos 

em três, de acordo com a Figura 2.16.  

 

 

 

Figura 2.16 - Estágios de degradação oxidativa de geomembranas de PEAD (HSUAN & KOERNER, 
1998) 
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O primeiro estágio (A) corresponde ao esgotamento dos antioxidantes 

resultantes de suas reações químicas com oxigênio, radicais livres e peróxidos de 

alquila ou perda física por difusão, extração ou volatização. 

No estágio (B), os antioxidantes são completamente consumidos e a 

concentração de hidroperóxidos começa a acumular-se. Ao atingir um ponto crítico, 

começa a ocorrer à decomposição dos hidroperóxidos aumentando a quantidade de 

radicais livres. Estes, por sua vez, irão atacar facilmente o polímero (reações 

aceleradas de cadeias) indicando o fim do período indutivo (HSUAN & KOERNER, 

1998). 

Durante o estágio (C), os hidroperóxidos começam a decompor radicais 

alquilas resultando numa oxidação acelerada. No início desta aceleração, ocorrem 

ligações cruzadas nos radicais alquilas devido à deficiência de oxigênio. Como 

conseqüência da degradação que ocorre no estágio (C), há um decréscimo da 

tensão e de deformação na ruptura enquanto a rigidez e a tensão no escoamento 

aumentam. Prosseguindo o processo de degradação, a geomembrana se tornará 

extremamente quebradiça de tal maneira que poderá ocorrer fissuramento excessivo 

nas regiões solicitadas (ROWE & SANGAM, 2002). 
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2.5 - O Fenômeno de Fissuramento sob Tensão (Stress Cracking) 

 

 

2.5.1 - Mecanismos de Ocorrência do Fenômeno 

 

 

O fissuramento sob tensão (FST) é um processo de desprendimento das 

cadeias moleculares, onde prevalecem os escorregamentos entre as microfibrilas. 

Esta teoria justifica o fato das poliolefinas serem mais sensíveis ao fenômeno, 

enquanto que os polímeros mais complexos e com domínios interfibrilares mais 

resistentes são praticamente imunes (HILTON & KELLER apud WRIGLEY, 1987). 

A resistência ao FST não é idêntica para todas as geomembranas de PEAD, 

pois é função da resina utilizada, do peso molecular, da distribuição do peso 

molecular e dos aditivos utilizados para aumentar sua durabilidade mecânica 

(PEGGS et al., 2005).  

O PEAD pode ser muito susceptível ao fenômeno em ambientes ricos em 

enxofre, solventes orgânicos e álcoois. Em tais situações, um limite de deformação 

de 3,5% deve ser respeitado, de forma a inibir a ocorrência do fenômeno (JONES, 

1985).  

 Existem dois diferentes mecanismos de FST que podem ocorrer em um 

polímero semicristalino, a propagação rápida de fissuras (rapid crack propagation 

(RCP)) e o desenvolvimento lento de fissuras (slow crack growth (SCG)). 

 O RCP se desenvolve em velocidades extremamente altas, geralmente 

maiores que 300 m/s, em temperaturas abaixo de zero, e se propaga por centenas 

de metros de comprimento, formando uma estrutura floculada (Figura 2.17). 
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Figura 2.17 - Estrutura floculada de uma geomembrana de PEAD, resultado de uma propagação 
rápida de fissuras (RCP), vista a partir de um microscópio (400 x) (HSUAN, 2000) 
 

 O SCG se desenvolve em velocidades menores que 0,1 m/s, com pequenos 

comprimentos iniciais de fissuras que tendem a crescer com o tempo, formando uma 

estrutura fibrilada (Figura 2.18). Eventualmente a extensão do fissuramento pode 

conduzir a vazamentos excessivos do sistema impermeabilizante.  

 

 

 

Figura 2.18 - Estrutura fibrilada de uma geomembrana de PEAD, resultado de um desenvolvimento 
lento de fissuras (SCG), vista a partir de um microscópio (400 x) (HSUAN, 2000) 
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Os mecanismos moleculares que causam o FST são a cisão das cadeias 

(chain scission), quebra das forças intermoleculares (bond breaking), ligações 

cruzadas (cross linking), ou a extração (extraction) de vários componentes do 

polímero (REDDY & BUTUL, 1999). 

 A microestrutura cristalina de uma geomembrana de PEAD é composta por 

uma série de lamelas com moléculas dobradas e ramificações laterais que oscilam 

para fora da lamela e, freqüentemente, se entrelaçam na lamela adjacente (Figura 

2.19a). 

 

 

 

Figura 2.19 – Estrutura lamelar do PEAD (Adaptado de HSUAN, 2000 & REDDY & BUTUL, 1999) 
 

 Quando se aplica uma tensão elevada a esta estrutura (Figura 2.19b), as 

cadeias mantêm-se unidas às lamelas adjacentes e as quebram em fragmentos que 

causam o escoamento e alongamento característicos de um ensaio de tração 
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uniaxial (Figura 2.19c). Entretanto, quando baixas tensões são aplicadas (Figura 

2.19d), as ligações entre as cadeias há tempo suficiente para lentamente se 

soltarem, provocando a separação das lamelas e gerando uma ruptura frágil (Figura 

2.19e) em comparação ao escoamento/alongamento previstos na ruptura dúctil. 

 Polímeros que apresentam alto peso molecular e baixa cristalinidade 

geralmente contêm um grande número de moléculas da fase amorfa unidas às 

moléculas da fase cristalina. Conseqüentemente, estes polímeros apresentam maior 

resistência ao fenômeno do fissuramento sob tensão (FST) quando comparados aos 

polímeros que contenham um número menor de moléculas da fase amorfa unidas às 

moléculas da fase cristalina (HSUAN et al., 1993). 

Os polímeros utilizados na fabricação de geossintéticos, como o PE, PET e 

PVC estão sujeitos ao fenômeno de FST (BRIGHT, 1993). Dentre os polímeros 

poliolefínicos, o PP é menos sensível ao FST quando comparado ao PE, estando o 

fenômeno associado a ambientes quimicamente muito agressivos. O limite de 

deformação que ativa o fenômeno no PP ainda não é bem conhecido. Os demais 

termoplásticos, como o PVC, a PA e o PET, apresentam menor susceptibilidade ao 

FST que os polímeros poliolefínicos, mas também podem estar sujeitos ao 

fenômeno. Bright (1993) estabelece que, o PVC, após a perda de plastificante(s) 

devido à solubilização (leaching) e/ou devido ao ataque microbiológico pode 

apresentar comportamento frágil com tendência ao fissuramento, que irá iniciar o 

fenômeno de FST. 

A ruptura por fissuramento pode ser dividida em três diferentes fases, a 

primeira é uma tendência ao fissuramento (craze) sem defeitos aparentes 

(aparecimento de vazios entre as fibrilas). A segunda corresponde ao aparecimento 

de fissuras (com o rompimento das fibrilas), e a terceira caracteriza-se pela 
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propagação destas fissuras ao longo do comprimento da geomembrana (corte), 

promovendo a sua ruptura (Figura 2.20).   

 

 

 

Figura 2.20 - Formação de fissuras em geomembranas de PEAD (REDDY & BUTUL, 1999) 
 

 

2.5.2 - Aspectos que Afetam o Comportamento do Fissuramento sob Tensão 

 

 

 A elevação da temperatura pode acelerar ou intensificar o fenômeno de FST 

porque a redução do módulo de deformação implicaria no alongamento com 

deformações específicas maiores do que 3,5% (limite de deformação a ser 

respeitado com o intuito de inibir a ocorrência do FST) mesmo com tensões muito 

baixas (AZAMBUJA, 2003). 

 O aumento da temperatura promove uma diminuição na resistência ao FST 

evidenciada pela diminuição no tempo de ruptura. Na Figura 2.21 podem ser 

observadas diferentes curvas com diferentes temperaturas de ensaio, que mostram 

a antecipação da transição dúctil/frágil devido ao aumento da temperatura. Na 

Tabela 2.5 são mostrados resultados de ensaios realizados por Wright (1996) que 
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quantificam as diminuições dos tempos de transição dúctil/frágil (Tt) com o aumento 

da temperatura nos ensaios. 

 

 

 

Figura 2.21 - A transição dúctil/frágil é função da temperatura (WRIGHT, 1996) 
 

Tabela 2.5 - Tempos de transição (Tt) para PE em diferentes temperaturas em contato com ar e 
submetidos à tensão constante (Adaptado de WRIGHT, 1996) 
 

TEMPERATURA TEMPO DE TRANSIÇÃO (Tt)

(°C) (horas)
20 197.000
30 6300
40 20300
50 8000
60 2850
70 1250  

 

A combinação do aumento da temperatura com fatores como agentes 

químicos pode reduzir ainda mais o tempo de ruptura de plásticos susceptíveis ao 

FST. Na Figura 2.22 são mostrados comportamentos distintos de uma 

geomembrana de PEAD devido ao efeito do aumento de temperatura, e devido ao 
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efeito da imersão em um fluido agressivo. Em ambos os casos o comportamento 

frágil deste material é antecipado, diminuindo sua resistência ao FST. 

 

 

 

Figura 2.22 - Efeitos de diferentes fatores no comportamento do FST (REDDY & BUTUL, 1999) 
 

 

2.5.3 - Agentes Químicos Catalisadores do Fissuramento sob Tensão 

 

 

Os fluidos que aceleram o fenômeno do FST podem ser classificados em 

severos, moderados ou amenos. Os classificados como severos, quando utilizados 

como meio de imersão mesmo em curtos períodos de tempo, promovem uma 

situação de fissuramento avançada. Porém, o potencial de fissuramento destes 

fluidos pode ser identificado em ensaios de compatibilidade química. Os 

classificados como moderados representam uma grande parte dos problemas 

encontrados nos plásticos em serviço. A ação destes fluidos não permite detectar 

mudanças significativas nas propriedades mecânicas do plástico envolvido, e o 

tempo para que o fissuramento possa ocorrer depende do nível de tensão imposto. 
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Já os classificados como amenos são relevantes quando o plástico necessita 

trabalhar por um longo período de tempo. São difíceis de serem identificados em 

ensaios, mas na maioria dos casos as conseqüências causadas por eles não são 

desastrosas.    

 Entre milhares de substâncias químicas existentes, como forma de 

prognóstico, algumas propriedades dos fluidos podem indicar uma tendência dos 

que podem ser causadores do FST, como: 

 

 - Fluidos com fraca ligação de hidrogênio apresentam maiores probabilidades de 

serem agentes causadores do FST. Entre estes estão incluídos os solventes 

orgânicos como os hidrocarbonetos, hidrocarbonetos aromáticos, halogênios, éteres, 

aldeídos, ésteres, etc. 

- Fluidos com alto volume molar são menos propensos a serem agentes severos. 

- Em temperaturas próximas ao ponto de ebulição, os fluidos são mais agressivos 

aos plásticos. Desta forma, o nitrogênio é um agente causador do FST para muitos 

plásticos quando atinge seu ponto de ebulição. 

 

Wright (1996) apresenta um estudo para avaliar os efeitos da imersão do 

PEAD em fluidos agressivos utilizando ensaio de fluência. A Tabela 2.6 apresenta os 

resultados dos tempos de ruptura. 
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Tabela 2.6 – Tempos de ruptura do PEAD imerso em vários fluidos agressivos (WRIGHT, 1996) 
 

TEMPO DE RUPTURA TEMPO DE RUPTURA
(horas) (log)

Benzeno 0 0,77 -0,11351
Xileno 1 1,1 0,041393

Hexano 0 0,3 -0,52288
Acetona 10,4 10,4 1,017033
Tolueno 1,4 0,85 -0,07058

 Acetato de butila 3,7 1 0
Ácido acético 8 3,7 0,568202
Álcool amílico - 2,5 0,39794

Etanol 8,8 13,2 1,120574
Iso-propanol 6,1 6,5 0,812913
n-Propanol 6,8 1,7 0,230449

Dodecil álcool - 3,4 0,531479
Dietileno glicol 14,7 28,5 1,454845
Tricesil fosfato 12,3 14,6 1,164353

Água 16 55 1,740363

FLUIDO SOLUBILIDADE POLAR

 

 

O PE apresenta a mais baixa solubilidade polar entre os polímeros, e pode 

ser rapidamente atacado por fluidos que também apresentem baixa solubilidade 

polar. A Figura 2.23 demonstra este fato.   

 

 

 

Figura 2.23 – Influência da solubilidade polar no tempo de ruptura do PEAD (WRIGHT, 1996) 
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2.5.4 - Avaliação do Fenômeno por Meio de Ensaios 

 

 

Os ensaios fornecem resultados do comportamento de plásticos em virtude 

de solicitações mecânicas e contato com fluidos, sendo, portanto, efetivos para a 

classificação dos fluidos que podem causar o FST em plásticos. 

 O intervalo de tempo entre o contato do fluido com o plástico e a aplicação de 

tensões pode ser um parâmetro importante dos ensaios. Isto se deve ao fato de que 

o aumento do tempo de pré-imersão do plástico no fluido auxilia o aumento da 

deformação aparente crítica para o início do fissuramento. Portanto, se este espaço 

de tempo for mínimo (tempo de pré-imersão preferencialmente menor que 1 minuto), 

a deformação aparente crítica será pequena, ou seja, o material irá se deformar 

pouco até a ruptura. Como exemplo, Wright (1996) apresentou resultado do 

poliestireno em contato com o etanol. Primeiramente realizou-se o ensaio com o 

tempo de pré-imersão mínimo (menos de 1 minuto), tendo-se observado 

fissuramento a partir de uma deformação de 0,3%. Posteriormente foi realizada a 

pré-imersão por um período de 24 horas, gerando fissuramento a partir de uma 

deformação de 0,5%. Para as duas situações foi utilizado o mesmo nível de tensões. 
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2.5.4.1 - Ensaios de Flexão 

 

 

2.5.4.1.1 - Ensaio com Corpo de Prova em Balanço (Single Cantilever) 

 

 

 Este ensaio consiste na aplicação de peso morto em uma das extremidades 

de um corpo de prova de plástico, sendo a outra extremidade devidamente fixada. 

Sobre o sistema, aplica-se um fluido agressivo. Fluidos viscosos não-voláteis, como 

óleos ou graxas podem ser simplesmente dispostos sobre o corpo de prova. Outros 

fluidos podem ser dispostos por meio de tecido absorvente. 

 A avaliação da superfície do plástico em contato com o fluido é feita com o 

auxílio de uma lente de aumento. Se o contato com o fluido promover um 

fissuramento visível em 24 horas de ensaio, então, em condições de serviço, em 

longo prazo, o plástico não deve ser utilizado. A Figura 2.24 apresenta uma 

ilustração deste ensaio, que é indicado para materiais rígidos. 

 

 

 

Figura 2.24 - Ensaio com corpo de prova em balanço sob tensão constante (WRIGHT, 1996) 
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2.5.4.1.2 - Ensaio de Flexão em Três Pontos (Three Point Bending) 

 

 

 Existem duas configurações para este tipo de ensaio, que é recomendado 

para materiais rígidos. A primeira (Figura 2.25) consiste em aplicar deslocamentos 

no centro de um corpo de prova, que podem variar de acordo com a situação 

desejada. Os dois pontos das extremidades são utilizados como apoios. A segunda 

(Figura 2.26) consiste em aplicar deslocamentos no centro de um corpo de prova, 

que podem variar conforme os incrementos fixos pelo aparelho. O fluido é disposto 

sobre a superfície do corpo de prova nas duas configurações do ensaio.  

 

 

 

Figura 2.25 - Ensaio de Flexão em 3 Pontos (deslocamento constante) (WRIGHT, 1996) 
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Figura 2.26 - Ensaio de Flexão em 3 Pontos (incremento de deslocamento constante) (WRIGHT, 
1996) 
 

A segunda configuração deste tipo de ensaio é recomendada para materiais 

espessos sujeitos a deformações máximas de 0,3%, 0,5% e 1%. Se um 

fissuramento visível é observado em uma deformação de 0,3% após 168 horas de 

ensaio, então o efeito é considerado severo e o material é considerado incompatível 

com o fluido. Se o mesmo ocorre para uma deformação de 0,5% com 168 horas de 

ensaio, então o efeito pode ser considerado moderado. A deformação mais alta (1%) 

deve ocorrer em materiais semicristalinos, sendo recomendada uma deformação 

máxima de projeto em torno deste valor. Em princípio, o fissuramento inicial é 

encontrado no ponto central do corpo de prova. 
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2.5.4.1.3 - Ensaio com Corpo de Prova Dobrado (Bent-Strip Test) 

 

 

 Este ensaio é utilizado no controle de qualidade de geomembranas de PE, e é 

descrito pela ASTM D 1693. Utiliza-se um corpo de prova retangular com uma 

ranhura longitudinal no centro (com 20% da espessura do corpo de prova). O corpo 

de prova é fixado e disposto em um tubo de ensaio. O tubo de ensaio é preenchido 

com uma solução de Igepal CO 630 com concentração de 10% em volume e 90% de 

água, sendo mantido a uma temperatura constante de 50°C. As fissuras 

desenvolvem-se geralmente a partir do corte feito e propagam-se para a borda 

externa do corpo de prova em ângulos aproximadamente retos a esta. A Figura 2.27 

apresenta a configuração deste ensaio. 

 O critério usual de controle de qualidade exige que o corpo de prova não 

rompa em um tempo mínimo de 1500 horas. Neste caso, pelo menos 50% dos 

corpos de prova devem manter-se intactos, caso contrário, o material será 

considerado susceptível ao FST. A análise consiste na observação dos tempos de 

ruptura dos corpos de prova e cálculo da porcentagem destes que romperam. 
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Figura 2.27 - Ensaio com corpo de prova dobrado descrito pela ASTM D 1693: (a) Corpo de prova; (b) 
Comportador de corpos de prova; e (c) Montagem do ensaio (HSUAN, 2000) 
 

Este ensaio é simples, mas apresenta alguns problemas. Entre eles, a tensão 

induzida é função da rigidez da geomembrana, porém, esta tensão não permanece 

constante durante todo o ensaio devido ao relaxamento de tensões na estrutura do 

polímero. Além disto, a taxa de deformação é desconhecida e provavelmente varia 

com a densidade e tipo de polímero. Portanto, este ensaio não é eficaz para 

classificar as amostras que são aprovadas neste ensaio (HSUAN et al., 1993). 
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2.5.4.2 - Ensaios de Fluência 

 

 

 Este é o método mais recomendado para quantificar os efeitos do FST em um 

plástico, pois envolve a aplicação de tensões de tração, o monitoramento do tempo 

de ruptura ou a deformação de corpos de prova, simultaneamente à sua imersão em 

um fluido agressivo. Um tipo de equipamento para este ensaio pode ser visto na 

Figura 2.28. Neste equipamento, o corpo de prova fica imerso em um fluido com alta 

temperatura, a carga é aplicada através de pesos e uma alavanca, o equilíbrio do 

sistema é mantido por um dispositivo e o tempo de ruptura é monitorado por meio de 

um dispositivo eletrônico. 

 

 

 

Figura 2.28 - Equipamento para ensaio de FST (WRIGHT, 1996) 
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 Com os corpos de prova em contato com o ar, o tempo de ruptura aumenta 

suavemente com as reduções de tensões aplicadas. Um fluido agressivo em contato 

com corpos de prova pode ter pequeno ou nenhum efeito para a aplicação de 

tensões altas, porém, para tensões médias e baixas como mostrado na Figura 2.29, 

haverá uma redução considerável na resistência e uma sensível diminuição na 

durabilidade do material. Obviamente, é importante que a duração do ensaio seja 

suficiente para assegurar que esta transição seja verificada. A transição pode ser 

acelerada por meio de uma ranhura feita no corpo de prova, ou realizando o ensaio 

com temperaturas mais altas. 

 Uma tensão admissível para a utilização de plásticos em serviço seria a 

metade da tensão que causa a ruptura da amostra na vida útil esperada (WRIGHT, 

1996). 

 

 

 

Figura 2.29 - Curvas características de ensaios de ruptura por FST, com polímero em contato com ar 
e em contato com fluido agressivo (WRIGHT, 1996) 
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 Com a deformação de corpos de prova de uma amostra em contato com o ar 

e em contato com um fluido agressivo, é possível verificar a influência do fluido 

agressivo no aumento da deformação dos corpos de prova.  O aumento dos níveis 

de deformações nos ensaios (Figura 2.30) coincide com o início do fissuramento e 

pode ser utilizado como um critério para a aplicação segura do material (tensão 

admissível). Wright (1996) estabelece que, em muitas aplicações, o início do 

fissuramento é um critério mais racional que a própria ruptura do material. 

 

 

 

Figura 2.30 - Curvas características de ensaios de FST para três diferentes tensões, com polímero 
em contato com ar e em contato com fluido agressivo (WRIGHT, 1996) 
 

 Os principais problemas deste tipo de ensaio são estimar a magnitude do 

ataque que a amostra sofrerá, e escolher níveis de tensões adequados para que o 

fenômeno se manifeste em um período razoável de tempo. 
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2.5.4.2.1 - Ensaio NCTL - Notched Constant Tensile Load Test (Ensaio com 

Corpo de Prova Ranhurado Sob Carga Constante) 

 

 

 Para avaliar o fenômeno de fissuramento sob tensão em geomembranas de 

poliolefinas, a ASTM D 5397 (1995) introduziu o método de ensaio NCTL. O ensaio 

consiste em aplicar 10 estágios de carga em corpos de prova padrão, que recebem 

uma ranhura na região central, e são então imersos em fluido agressivo sob 

temperatura constante de 50°C. O fluido é composto por 10%, em volume, de Igepal 

CO 630 e 90% de água. Os estágios de carga devem ser escolhidos de 20 a 65% da 

carga de escoamento obtida em ensaio de tração. A Figura 2.31 apresenta 

ilustração da ranhura feita no corpo de prova. A ranhura deve apresentar espessura 

de 20% da espessura do corpo de prova. O equipamento utilizado neste ensaio é 

semelhante ao da Figura 2.28, comportando 20 corpos de prova simultaneamente. 

 

 

 

Figura 2.31 – Esquema da ranhura feita no corpo de prova utilizado no ensaio NCTL: (a) Vista 
tridimensional do corpo de prova com a ranhura; (b) Vista lateral do corpo de prova com a ranhura 
(HSUAN & KOERNER, 1995) 
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 Neste ensaio, procura-se obter a curva resultante das tensões aplicadas 

versus seus respectivos tempos de ruptura. Três diferentes curvas podem ser 

obtidas neste tipo de ensaio, de acordo com a Figura 2.32. As curvas são divididas 

em duas partes, a primeira, de comportamento dúctil, apresenta um suave declive, e 

a outra, com comportamento frágil mostra declive acentuado. A transição entre as 

duas partes das curvas pode apresentar comportamento distinto, como indicado nos 

três gráficos. A informação importante desta curva é o tempo de início do 

comportamento frágil do material ou tempo de transição (Tt). Um material que 

apresenta um alto valor de Tt exibe uma resistência maior ao FST do que outro 

material que apresenta um valor de Tt baixo (HSUAN & KOERNER, 1995). 

 

 

 

Figura 2.32 - Curvas obtidas a partir de ensaios NCTL: (a) Comportamento Bi-linear (“joelho”); (b) 
Comportamento não-convencional (“nariz”) ; e (c) Comportamento Tri-linear (“degrau”) (HSUAN & 
KOERNER, 1995)  
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 Baseado nos resultados de um estudo do USEPA, Koerner et al. (1993) 

recomendam um valor de Tt aceitável, mínimo, de 100 horas. Caso contrário, a 

amostra será considerada susceptível ao FST.  

Hsuan et al. (1993) realizaram uma comparação entre o ensaio NCTL e o 

ensaio com corpo de prova dobrado, utilizando para isto 14 geomembranas virgens 

e 7 geomembranas exumadas. Para evitar diferenças de temperatura e de 

concentração da solução, os ensaios foram realizados simultaneamente no mesmo 

reservatório contendo a solução especificada para ambos os ensaios. A Tabela 2.7 

apresenta os resultados desta comparação. Para as geomembranas virgens, 

somente uma amostra não foi aprovada pelo ensaio com corpo de prova dobrado. 

No entanto, pelo ensaio NCTL, 7 amostras não foram aprovadas. Entre as 

geomembranas exumadas, 3 amostras foram aprovadas pelo ensaio com corpo de 

prova dobrado, enquanto que no ensaio NCTL, nenhuma amostra foi aprovada. 

Estes resultados mostram claramente que o ensaio com corpo de prova dobrado 

mostrou-se questionável na avaliação da resistência ao FST das geomembranas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68

Tabela 2.7 – Comparação entre o ensaio NCTL e o ensaio com corpo de prova dobrado (HSUAN et 
al., 1993) 
 

Tt (h) Condição**

V-1 420 OK
V-2 70 NÃO OK
V-3 115 OK
V-4 30 NÃO OK
V-5 50 NÃO OK
V-6 70 NÃO OK
V-7 10 NÃO OK
V-8 5000 OK
V-9 60 NÃO OK

V-10 300 OK
V-11 500 OK
V-12 70 NÃO OK
V-13 600 OK
V-14 600 OK

F-1 97 NÃO OK
F-2 7 NÃO OK
F-3 4 NÃO OK
F-4 27 NÃO OK
F-5 55 NÃO OK
F-6 11 NÃO OK
F-7 17 NÃO OK

OK
OK

Amostra

OK
OK
OK
OK

OK
OK

NÃO OK
OK

OK
OK
OK
OK

7/10

OK
NÃO OK
NÃO OK

OK
OK

NÃO OK
NÃO OK

10/10
1/10
0/10

10/10

0/10
0/10

0/10
10/10

0/10
0/10
0/10
0/10

0/10
0/10

10/10
0/10

Ensaio com Corpo de Prova Dobrado Ensaio NCTL

Geomembranas Virgens

Geomembranas Exumadas

Nº falhas/Nº cps Condição*

0/10
0/10
0/10
0/10

 

 *: Pelo menos 50% dos corpos de prova devem manter-se intactos por no mínimo 1500 horas 
  
**: Tt ≥ 100 horas 
 

Este ensaio pode demandar de 2 a 3 meses para a sua execução, o que 

invalida o uso deste para o controle de qualidade das geomembranas em obras. 
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2.5.4.2.2 - Ensaio SP-NCTL - Single Point-Notched Constant Tensile Load Test 

(Ensaio com Corpo de Prova Ranhurado Sob 1 Estágio de Carga Constante) 

 

 

 Uma alternativa ao ensaio prescrito pela norma ASTM D 5397 é o ensaio SP-

NCTL. Este ensaio tem sido utilizado no controle de qualidade de geomembranas. O 

ensaio consiste em submeter à amostra a apenas 1 estágio de carga, utilizando 5 

corpos de prova e obtendo como resultado a média aritmética dos 5 valores de 

tempos de ruptura. O ensaio prescreve estágio de carga correspondente a 30% da 

resistência à tração no escoamento da geomembrana. 

Hsuan & Koerner (1995) estabeleceram, a partir de um estudo realizado com 

18 geomembranas comerciais, que o estágio de carga de 30% apresentava-se na 

parte frágil da curva obtida pelo ensaio, indicando assim este estágio de carga para 

o controle de qualidade com a exigência de somente 200 horas de duração do 

ensaio (Figura 2.33). 

 

 

 

Figura 2.33 - Curva de controle do ensaio NCTL para estabelecer o estágio de carga aplicado no 
ensaio SP-NCTL (HSUAN & KOERNER, 1995)  
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A norma GM 10 (2003) do GRI (Geosynthetic Research Institute) prescreve 

que o critério usual para aceitação ou recusa de uma amostra de geomembrana se 

dá de acordo com a Tabela 2.8, em que se utiliza primeiramente o ciclo de ensaio A. 

Se o critério para aceitação não for satisfeito, utiliza-se o ciclo de ensaio B, e, em 

último caso, utiliza-se o ciclo de ensaio C, que corresponde ao ensaio NCTL. Para o 

ciclo de ensaio C, é necessário ensaiar 3 corpos de prova para cada estágio de 

carga e utilizar a média aritmética destes 3 valores como o tempo de ruptura (tempo 

de ruptura médio). O coeficiente de variação dos 3 valores de tempos de ruptura 

obtidos para cada estágio de carga deve ser inferior a 15%, para tempos de ruptura 

médios maiores que 10 horas. Se esta condição não for satisfeita, 3 novos corpos de 

prova devem ser ensaiados para o estágio de carga específico. 

 

Tabela 2.8 – Critério utilizado para aceitação ou recusa de amostras de geomembranas de PEAD 
(GM 10, 2003) 
 

Ciclo de Resistência à Tração Nº Corpos Se ocorrer descumprimento 
Ensaio (ASTM D 6693) de Prova do critério

Valor médio obtido de 4 entre 5 cps com Tr >300 hrs Reensaiar utilizando 
(máximo de 1 cp não aprovado

ensaio MQC com 300 hrs>Tr >150 hrs) o ciclo B
Valor médio obtido de 4 entre 5 cps com Tr >300 hrs Rejeitar a amostra 

(máximo de 1 cp não aprovado ou reensaiar
ensaio MQC com 300 hrs>Tr >150 hrs) utilizando o ciclo C

Valor médio obtido de

ensaio MQC

MQC: Controle de Qualidade de Fabricação

A

Tr : Tempo de Ruptura
Tt : Tempo de Transição

C

B

Tt >100 hrs Rejeitar a amostra

Critério de Aceitação

5

5

30
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2.5.4.2.3 - Ensaio NCLS - Notched Constant Ligament Stress Test (Ensaio com 

Corpo de Prova Ranhurado Sob Tensão Constante) 

  

 

Um método adicional de ensaio descrito pela ASTM F 2136 denominado 

NCLS foi criado para avaliar a resistência ao FST especificamente para tubos 

corrugados e resinas de PEAD. Para os tubos corrugados, são utilizadas placas de 

remoldagem para retirada de corpos de prova. Este método de ensaio apresenta 

equipamento semelhante ao do ensaio NCTL, assim como geometria do corpo de 

prova, espessura da ranhura no corpo de prova (20%), e condições de ensaio 

(solução com 10% de Igepal a temperatura de 50°C). Para que a amostra não seja 

considerada susceptível ao FST, a média dos tempos de ruptura de 5 corpos de 

prova não deve ser inferior a 24 horas, e nenhum dos corpos de prova deve 

apresentar tempo de ruptura inferior a 17 horas. 

Resultados de ensaios NCLS com uso de material virgem e reciclado de 

PEAD (Tabela 2.9) apresentados por Stefanovski et al. (2001) demonstraram que 

resinas virgens (misturas 1 e 2) apresentaram tempos de ruptura longos, como era 

esperado. As amostras recicladas (misturas 3 e 4) apresentaram ruptura antes do 

tempo especificado pelo ensaio. Para os materiais combinados com materiais 

reciclados e resinas virgens (misturas 5 e 6), houve uma melhora significativa na 

resistência ao FST devido à adição de resinas virgens nos materiais reciclados. Os 

resultados destes ensaios podem ser vistos na Tabela 2.10. Portanto, a utilização de 

modificadores nas resinas recicladas aumenta a resistência ao FST e viabiliza o uso 

destas em substituição as resinas virgens. 
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Tabela 2.9 - Características dos materiais utilizados em ensaios NCLS (STEFANOVSKI et al., 2001) 
 

Mistura Composição

1
2

100% PEMD
100% PEAD

H1: Material reciclado de PEAD e PP
H2: Material reciclado de PEAD 

100% H1

100% H2

75% H1 + 25% PEMD
75% H2 + 25% PEAD

3
4
5
6

 

 

Tabela 2.10 - Resultados dos ensaios NCLS (STEFANOVSKI et al., 2001) 
 

Tensão Aplicada Tempo Médio de ruptura Coefic. Variação
(%Tult) (hrs:min) (%)

1 15 350+* -
2 15 200+* -
3 15 14:31 3,72
4 15 19:31 3,67
5 15 35:15 9,45
6 15 34:23 6,96

*: O ensaio foi terminado sem a ruptura dos corpos de prova

Mistura

 

 

 O ensaio NCLS apresenta a capacidade de determinar a resistência ao FST 

dos materiais de PEAD, além de diferenciar materiais com resistências ao FST 

diferentes. Este ensaio é satisfatório para uma rápida avaliação em laboratório de 

misturas de polímeros para aplicação em tubos (STEFANOVSKI et al., 2001). 
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2.5.4.2.4 – Avaliação do Fenômeno em Tubos Corrugados de PEAD 

 

 

Na fabricação de tubos, estes estão sujeitos a tensões residuais devido ao 

processo de extrusão, durante o resfriamento e durante a moldagem (HSUAN & 

ZHANG, 2005). Portanto, para analisar a susceptibilidade dos tubos de PEAD ao 

fenômeno do FST, faz-se necessário realizar ensaios com corpos de prova retirados 

do próprio tubo acabado, pois com o ensaio NCLS, a análise das tensões residuais é 

excluída.  

Uma das causas principais das tensões residuais é o processo de 

resfriamento. Neste processo ocorrem graus diferenciais de contração das paredes 

do tubo. A Figura 2.34 apresenta a formação de tensões residuais devido a dois 

métodos de resfriamento. Se o resfriamento ocorre de um lado da parede (a), este 

se solidifica rapidamente e contrai, gerando tensões residuais de compressão no 

lado resfriado e tensões de tração no lado oposto. Se ambos os lados da parede do 

tubo são resfriados simultaneamente (b), ocorrem tensões residuais de tração na 

região central do tubo, e tensões de compressão nas extremidades. 

 

 

 

Figura 2.34 – Distribuição hipotética de tensões residuais devido a dois processos de resfriamento 
(HSUAN & ZHANG, 2005) 
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Hsuan (2005) realizou uma investigação de campo para localizar os pontos 

mais sensíveis nos tubos. Dentre estes, a junção entre o liner e a saliência foi 

considerado o ponto mais sensível, podendo conduzir a uma ruptura circunferencial 

(Figura 2.35). A autora também realizou ensaios com corpos de prova retirados dos 

tubos, utilizando as condições descritas pelo ensaio NCLS, com a junção entre o 

liner e a saliência localizada no centro do corpo de prova (Figura 2.36). Cinco corpos 

de prova foram ensaiados para cada tubo. Para dois dos tubos ensaiados ocorreu 

ruptura frágil na junção, indicando que o local a ser escolhido para a retirada do 

corpo de prova é imprescindível para avaliar o fenômeno. 

 

 

 

 

Figura 2.35 – Localização da ruptura circunferencial na junção entre o liner longitudinal e a saliência 
(Adaptado de HSUAN, 2005 e HSUAN & ZHANG, 2005) 
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Figura 2.36 – Esquema da retirada do corpo de prova em um tubo corrugado com a junção entre o 
liner e a saliência localizada no centro do corpo de prova (HSUAN, 2005) 
 

Corpos de prova retirados nas direções longitudinais e circunferenciais de 

tubos corrugados (Figura 2.37) apresentam tensões residuais distintas devido ao 

processo de extrusão utilizado durante a fabricação. As paredes internas e externas 

dos tubos também apresentam diferentes tensões residuais devido a taxas distintas 

de resfriamento.  

Ensaios preliminares foram realizados por Hsuan & Zhang (2005) (Tabela 

2.11) com tubos corrugados de PEAD de 600 mm de diâmetro, utilizando as 

condições descritas pelo ensaio NCLS. Os tempos de ruptura destes ensaios foram 

comparados ao ensaio NCLS, que apresentou tempo de ruptura de 36,4 horas. Na 

direção longitudinal, a parede exterior apresentou tempo de ruptura menor que o 

NCLS. Nesta mesma direção, a parede interior obteve tempo de ruptura 

significativamente maior que o NCLS. Isto sugere que a parede exterior apresenta 

tensões residuais menores que a parede interior, obtendo grandes diferenças no 

tempo de ruptura. Na direção circunferencial não foi observado este comportamento, 

pois devido à curvatura, tensões de tração foram induzidas na parede interior, 

ocorrendo tensões de compressão na parede exterior, dificultando assim o 
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isolamento do efeito das tensões residuais. Portanto, somente corpos de prova 

retirados na direção longitudinal devem ser utilizados para avaliar a resistência ao 

FST de tubos corrugados (HSUAN & ZHANG, 2005). 

 

 

 

Figura 2.37 – Locações dos corpos de prova retirados para ensaio (HSUAN & ZHANG, 2005) 
 

Tabela 2.11 – Resultados preliminares de FST em tubos acabados (HSUAN & ZHANG, 2005) 
 

L-LO L-LI L-CO L-CI C-CO C-CI

         C-CI: Amostra com ranhura da parede interior circunferencial da coroa

         L-LI: Amostra com ranhura da parede interior longitudinal do liner
         L-CO: Amostra com ranhura da parede exterior circunferencial do liner
         L-CI: Amostra com ranhura da parede interior circunferencial do liner
         C-CO: Amostra com ranhura da parede exterior circunferencial da coroa

Nota: L-LO: Amostra com ranhura da parede exterior longitudinal do liner

10% Igepal a 50°C 30,4 88,5 37,0 26,8 37,8 25,1

Liner (horas) Coroa (horas)Condições de ensaio
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2.5.4.2.5 - Ensaio SCTL - Seam Constant Tensile Load Test (Ensaio em Emenda 

Sob Carga Constante) 

 

 

 Este método foi desenvolvido por meio de uma adaptação do ensaio SP-

NCTL para avaliar o comportamento do fenômeno do FST em emendas de 

geomembranas, e é descrito pela ASTM D 2552 (modificada).   

 Comparações entre resultados de ensaios SP-NCTL e SCTL podem fornecer 

informações sobre a efetividade da técnica de emenda utilizada (REDDY & BUTUL, 

1999). Corpos de prova em forma de haltere são retirados de emendas de 

geomembranas (Figura 2.38). As condições de ensaio são semelhantes ao ensaio 

NCTL. 

 

 

 

Figura 2.38 - Amostras de ensaio de SCTL (KOERNER et al., 1993) 
 

Em um estudo realizado por Halse et al. (1991) foram utilizados três tipos de 

emendas, por extrusão (filete e plana) e por fusão (cunha quente). A Tabela 2.12 
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apresenta os resultados destes ensaios. A interpretação dos resultados pode ser 

dividida em três níveis de fissuramento dos corpos de prova conforme sua extensão: 

 

- Elástico: Deformação nominal dentro do trecho elástico; 

- Plástico: Grandes deformações plásticas na região de transição de dúctil para 

frágil; 

- Fissurado: Deformações na região transversal a tensão aplicada, que resultam em 

uma queda brusca de resistência da amostra. 

 

Este último nível de fissuramento pode ser dividido em três sub-níveis, nível 1, 

que se refere a pequenos fissuramentos, nível 2, que se refere a fissuramentos 

moderados, e nível 3, que se refere ao fraturamento completo do corpo de prova 

(Figura 2.39). 

 

Tabela 2.12 - Ensaios SCTL com duração de 1000 horas (HALSE et al., 1991) 
 

1 2 3
4 30 3 0 1 0 0
4 35 4 0 0 0 0
4 40 4 0 0 0 0
4 45 1 0 2 1 0
4 50 2 1 1 0 0
5 20 5 0 0 0 0
5 30 5 0 0 0 0
5 40 1 0 0 0 4
5 50 0 0 0 0 5
4 30 4 0 0 0 0
4 35 2 0 0 0 2
4 40 2 0 0 0 2
4 45 0 0 0 0 4
4 50 0 0 0 0 4

Extrusão por Filete

Extrusão Plana

Fusão por Cunha Quente

25

45

60

% de FissuramentoNível FissuradoTipo de Emenda Nº de CPs % carga Nível Elástico Nível Plástico
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Figura 2.39 – Fotografias microscópicas dos níveis fissurados: (a) Amostra virgem; (b) Amostra 
fissurada nível 1; (c) Amostra fissurada nível 2; (d) Amostra fissurada nível 3 (HALSE et al., 1991) 
 

Os resultados dos ensaios realizados demonstram claramente que todos os 

tipos de emendas ensaiadas apresentam susceptibilidade ao FST. As emendas por 

extrusão plana e por cunha quente apresentaram os maiores níveis de fissuramento. 

 

 

2.5.5 - Efeito da Temperatura no Ensaio NCTL 

 

 

 O FST é geralmente governado pelo mecanismo de desenvolvimento lento de 

fissuras (SCG), e pode ser acelerado pelo aumento da temperatura. Portanto, uma 

alternativa para diminuir o tempo de ensaio seria aumentar a temperatura de 

incubação da amostra. 
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 A Figura 2.40 apresenta duas curvas de ensaios de uma geomembrana de 

PEAD com boa resistência ao FST, uma delas obtida com a temperatura de 50°C e 

a outra com uma elevação de temperatura para 75°C. Com a temperatura de 50°C, 

a geomembrana apresentou um Tt de 600 horas com um nível de tensão de 35%, 

portanto, um ensaio de SP-NCTL corresponderia a um Tr de mais de 1000 horas. O 

ensaio realizado a temperatura de 75°C apresentou um Tt de 40 horas, 

conseqüentemente, um ensaio de SP-NCTL corresponderia a um Tr de somente 60 

horas. Assim, o aumento da temperatura de incubação de 50°C para 75°C gerou 

uma diminuição do tempo de ensaio de 1000 horas para somente 60 horas. 

Temperaturas maiores que 85°C não são recomendadas devido à 

possibilidade de mudanças nas propriedades intrínsecas do material (HSUAN & 

KOERNER, 1995). 

 

 

 

Figura 2.40 - Efeito do aumento de temperatura no tempo de ruptura em ensaios NCTL (HSUAN & 
KOERNER, 1995) 
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 Reciprocamente, se a geomembrana apresentar uma baixa resistência ao 

FST, pode ser interessante reduzir a temperatura de incubação da amostra para 

obter resultados mais confiáveis estatisticamente. A Figura 2.41 apresenta três 

curvas de ensaios de uma geomembrana com baixa resistência ao FST, uma delas 

obtida com a temperatura de 50°C, outra com uma redução de temperatura para 

40°C, e a terceira com uma redução de temperatura para 25°C. Com a temperatura 

de 50°C, a geomembrana apresentou um Tt de 6 horas, com 40°C, Tt de 12 horas, e 

com 25°C, Tt de 70 horas. Portanto, para o ensaio SP-NCTL, o tempo relativo ao 

nível de carga aplicado de 30% fornece aumentos de valores de 15 horas (50°C) 

para 60 horas na temperatura de 40°C e de 300 horas para a temperatura de 25°C, 

sendo este último valor de tempo encontrado por extrapolação.  

  

 

 

Figura 2.41 - Efeito do decréscimo de temperatura no tempo de ruptura em ensaios NCTL (HSUAN & 
KOERNER, 1995) 
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Claramente, as mudanças de tempo de transição (Tt) estão relacionadas às 

variações de temperatura. Portanto, a temperatura do ensaio será dependente do 

material e deve ser escolhida adequadamente (HSUAN & KOERNER, 1995). 

O agente químico mais comumente utilizado para acelerar o fenômeno de 

FST em polietilenos é o Igepal CO 630, que é caracterizado por uma superfície 

aniônica com ponto de turvação (cloud point) de 52 a 56°C. O ponto de turvação 

(cloud point) pode ser definido como a temperatura em que a primeira turvação da 

solução aparece como resultado da separação ou saída de água da solução. Este 

fenômeno pode resultar em um aumento da concentração da solução com a 

temperatura. A avaliação da resistência ao FST com ensaios acelerados por meio de 

agentes químicos, como o Igepal CO 630, utilizando temperaturas de incubação 

acima ou abaixo de seu ponto de turvação não é precisa, ou não proporciona dados 

confiáveis, uma vez que a mudança na concentração do agente químico pode afetar 

os tempos de ruptura das amostras (BRIGHT, 1993). 

 

 

2.5.6 - Efeito do Fluido de Incubação no Ensaio NCTL 

 

 

A prescrição da ASTM D 5397 com relação ao fluido de incubação no ensaio 

NCTL, se deve, em parte, porque o ensaio com corpo de prova dobrado (bent-strip 

test) também utiliza este mesmo fluido de incubação (HSUAN & KOERNER, 1995).   

Devido ao seu alto volume molar, o grau de absorção do Igepal pelo 

polietileno é baixo sem a aplicação de tensões. A absorção aumenta 

consideravelmente com o aumento das tensões aplicadas. O Igepal é rapidamente 
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absorvido pelas regiões amorfas do PE, promovendo a plastificação destas regiões, 

conduzindo a uma aceleração no crescimento do SCG (slow crack growth) e 

aumentando o fraturamento por meio da interação da região cristalina das fibrilas 

com o início da tendência ao fissuramento (craze). O tempo requerido pelo Igepal 

para se difundir na região cristalina acelerando o processo do fissuramento é 

denominado “tempo de transição do Igepal”. Este tempo pode ser longo, pois a 

resistência da região cristalina é governada pela integridade dos cristais (WRIGHT, 

1996 & ANDERSEN, 2004). 

Tonyali et al. (apud Wright, 1996) investigaram o fenômeno do FST em 

polietilenos de baixa densidade em soluções de Igepal CO 630 com vários líquidos 

orgânicos e em água. Foi observado um aumento na velocidade de fissuramento 

com o aumento na concentração do Igepal devido ao aumento no número de 

micelas na solução com água. O efeito da concentração de 10% em volume de 

Igepal em solução de água, etanol e etilenoglicol foram investigados. A mais baixa 

velocidade de fissuramento (0,02 mm/h) foi observada na solução de etanol. A mais 

alta velocidade de fissuramento (0,55 mm/h) foi observada na solução de água. O 

Igepal CO 630 apresenta estrutura micelar (Figura 2.42) em soluções com 

etilenoglicol e água, mas não forma micelas em solução de etanol. 

 

 

 

Figura 2.42 – Estrutura micelar do Igepal CO 630 (WRIGHT, 1996) 
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Adicionando pequenas quantidades de solventes a solução de água e Igepal, 

ocorreu um aumento na taxa de fissuramento. Como exemplo, a adição de 0,5% de 

xileno a solução aumentou a velocidade de fissuramento de 0,4 para 0,59 mm/h. A 

adição da mesma quantidade de nonil fenol a solução gerou um aumentou na 

velocidade de fissuramento bem menor. Este parece ser um método promissor para 

acelerar o crescimento do fissuramento, utilizando micelas para transportar 

pequenas quantidades de solventes no início do fissuramento (craze), evitando a 

plastificação excessiva e o cegamento da ranhura (WRIGHT, 1996). 

 Com temperaturas acima de 50°C, existem outros fluidos de incubação que 

podem ser mais apropriados que o Igepal para a realização do ensaio. Existem 

soluções que são até mesmo mais agressivas aos 50°C que o próprio Igepal e 

encurtam o tempo de realização do ensaio. A Tabela 2.13 apresenta detalhes de 

candidatos a fluidos de incubação, de acordo com estudo realizado por Hsuan & 

Koerner (1995). 
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Tabela 2.13 - Alguns candidatos a fluidos de incubação para os ensaios NCTL e SP-NCTL (HSUAN & 
KOERNER, 1995) 
 

▪ Utilizado na ASTM D 1693 ▪ Solubilidade decrescente
▪ Utilizado na ASTM D 5397 a temperaturas acima

▪ Boa base de dados de 55°C

▪ Sem problema de ▪ Relativamente caro
solubilidade

▪ Boa solubilidade acima de 85°C ▪ Rápida oxidação em altas
▪ Correntemente utilizado por temperaturas

BAW* na Alemanha ▪ Carência de base de dados

Sulfonato ▪ Estável em temperaturas ▪ Alta quantidade de espuma
de elevadas ▪ Alta quantidade de precipitado

Alquilbenzeno ▪ Curto tempo de ruptura em de CaCO3

 aniônico comparação ao Igepal ▪ Sem base de dados
▪ Dificuldade de controle das dosagens

Igepal (CA 720)

Igepal (CO 630) 100%

5%/95% água

DESVANTAGENS

BAW*: Bundesanstalt für Wasserbau

AGENTE SOLUÇÃO VANTAGENS

Igepal (CO 630) 10%/90% água

0,1%/99,9% água

 

 

 Os resultados dos ensaios NCTL realizados por Koerner et al. (1993) variando 

o fluido de incubação podem ser vistos na Figura 2.43. Foram realizados ensaios 

com o fluido padrão (10% Igepal/90% água), 100% de água e sem imersão em 

líquido (ar). A partir destes resultados, foram obtidos os tempos de transição (Tt) 

para cada fluido de incubação (Tabela 2.14). Os resultados demonstram claramente 

a sensibilidade do tempo de transição (Tt) com a mudança no fluido de incubação. O 

fluido padrão demonstrou ser um fluido de incubação muito agressivo. 

 



 86

 

 

Figura 2.43 – Resultados de ensaios NCTL variando o fluido de incubação (KOERNER et al., 1993) 
 

Tabela 2.14 - Efeito de diferentes fluidos de incubação no ensaio NCTL (KOERNER et al., 1993) 
 

FLUIDO TEMPO DE TRANSIÇÃO (Tt)
(composição) (horas)

10% Igepal (CO 630)/90% água 10
100% de água 400

ar 1000
 

 

 

2.6 - Considerações Finais 

 

Embora exista uma extensa literatura sobre o fenômeno do FST em plásticos, 

nota-se que as informações acerca das geomembranas de PEAD são muito 

limitadas. Em meados de 1980, foram feitas três revisões sobre o estado da arte do 

FST em três países diferentes (EUA, Canadá e Alemanha). Estes trabalhos surgiram 

quando o material começou a ser utilizado em aplicações ambientais. Telles et al. 

(1984) patrocinados pela USEPA pesquisaram o fenômeno do FST correlacionando-
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o com vários métodos de emendas. Fruch et al. (1986) prepararam uma pesquisa 

para o “Alberta Environmental Research Trust” (Canadá). Esta pesquisa avaliou 

vários métodos de ensaios para geomembranas de PE. Os autores incluíram na 

pesquisa a descrição da estrutura molecular do PEAD, seus arranjos, os 

mecanismos de fissuramento e as teorias correlatas. Concluíram que os métodos de 

ensaio estavam em um completo estado de desarranjo e que pesquisas adicionais 

seriam necessárias. Finalmente, Koch et al. (1988) desenvolveram pesquisas para o 

grupo Hoechst da Alemanha. Estas pesquisas procuraram desenvolver métodos de 

previsão de vida útil para geomembranas de PEAD. A extrapolação foi baseada em 

ensaio acelerado de seu comportamento dúctil-frágil (LODI, 2003). 

Vários pesquisadores registraram evidências de campo da vulnerabilidade 

das geomembranas de PEAD ao fenômeno do FST. Peggs & Carlson (1989) 

informaram detalhes de várias observações de campo em diferentes geomembranas 

de PE. Rowe et al. (1998) observaram fissuras ocorridas com uma geomembrana 

instalada há 14 anos em uma lagoa de tratamento de resíduos. Hsuan (1999) 

resumiu a ocorrência do FST em 16 obras utilizando geomembranas. As principais 

observações destes três trabalhos são que a maioria das fissuras verificadas em 

campo está associada à exposição das geomembranas a intempéries. Isto sugere 

que altas temperaturas induziram tensões nas geomembranas. As fissuras foram 

encontradas principalmente em descontinuidades, sejam em emendas ou em pontos 

onde ocorreram danos mecânicos, devido à concentração de tensões (ROWE & 

SANGAM, 2002). 

Outra investigação de campo para avaliar as condições de geomembranas de 

PEAD devido ao fenômeno do FST foi descrita por Hsuan (2000). A pesquisa foi 

realizada nos Estados Unidos (seis locais na região Sudeste, quatro na região 
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Noroeste e outros cinco foram distribuídos ao longo das regiões Central, Sudeste e 

Nordeste do país), no Canadá (dois locais) e na Itália (um local). A maioria das 

fissuras encontradas situava-se em locais expostos. Foram pesquisadas 

geomembranas de cinco fabricantes diferentes, com espessuras variando de 1,0 a 

2,5 mm. Nesta pesquisa foram analisados os quatro tipos principais de emendas de 

geomembranas, extrusão térmica (plana e filete), e fusão térmica (cunha quente e ar 

quente), porém, a maioria das rupturas estava associada aos dois tipos de extrusão 

térmica (plana e filete). A maioria das amostras retiradas em campo foi avaliada de 

acordo com as propriedades físicas, propriedades de tração e resistência ao FST. 

Para esta última avaliação, foram executados ensaios com corpo de prova dobrado 

(Bent-strip test) e ensaios NCTL. Para aplicações em coberturas de aterros 

sanitários, o fissuramento foi observado na superfície exposta da geomembrana. 

Quando o fissuramento foi observado na geomembrana colocada na base de um 

aterro sanitário, este ocorreu no período de construção ou manutenção, isto é, 

quando a geomembrana estava exposta. As tensões induzidas pela temperatura 

tiveram um importante papel, pois sem estas, o fissuramento poderia não ocorrer. 

Além disto, geralmente os fissuramentos ocorreram devido ao mecanismo de SCG. 

O mecanismo RCP só foi observado quando a geomembrana foi sujeita a grandes 

mudanças de temperatura. As fissuras ocorreram principalmente nas 

descontinuidades formadas pela sobreposição de emendas. 

Nota-se um número reduzido de artigos técnicos sobre o FST de 

geomembranas de PEAD na literatura (HSUAN, 2000). Portanto, o conhecimento 

das propriedades de resistência ao fenômeno do FST em geomembranas de PEAD 

é de fundamental importância para utilização deste material em obras de extrema 

responsabilidade, como as de proteção ambiental.  


