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Os materiais geossintéticos vem sendo utilizados de forma crescente em 

obras de proteção ambiental em diversas partes do mundo, especialmente nos 

países desenvolvidos, para permitir a correta disposição e destinação de resíduos. 

Os geossintéticos apresentam inúmeras vantagens quando comparados aos outros 

tipos de materiais utilizados neste tipo de aplicação como a excelente 

estanqueidade, boa compatibilidade química, leveza, facilidade de aplicação e baixo 

custo. Apesar destas vantagens, alguns geossintéticos podem apresentar problemas 

de desempenho, como o fissuramento sob tensão (stress cracking). 

Fissuramento sob tensão (FST) pode ser definido como um início prematuro 

de fissuras em um plástico, devido à ação simultânea de tensões e deformações e 

do contato com fluidos agressivos (WRIGHT, 1996). A ASTM D 5397 define o FST 

como uma ruptura interna ou externa em um plástico causada por tensões de tração 

menores que sua resistência mecânica em um certo espaço de tempo. 

Aproximadamente 15% dos fracassos ocorridos com plásticos em serviço se 

devem ao fenômeno do FST (WRIGHT, 1996). 

As tensões que causam o fenômeno podem estar presentes internamente ou 

externamente, ou ainda ser uma combinação destas tensões. A origem das tensões 

internas freqüentemente se dá no processo de moldagem dos plásticos. A aplicação 

de tensões externas não é um pré-requisito para a ocorrência do fenômeno.  

Com aplicação de tensões constantes (porcentagens da resistência do 

material) em um polímero dúctil (por exemplo, o polietileno), a ruptura deste material 

pode ocorrer devido a um processo de fadiga estática ou por fluência. Os maiores 

níveis de tensões aplicados apresentam menores tempos de ruptura do polímero. 

Uma curva característica deste comportamento pode ser vista na Figura 1.1, onde 
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pode ser observado um ponto de transição (“joelho”) que corresponde a uma 

mudança de comportamento do material de dúctil para frágil. 

 

 

 

Figura 1.1 - Mudança de comportamento dos polímeros de dúctil para frágil (WRIGHT, 1996) 
 

 Vários fatores podem acelerar a ocorrência do fenômeno, como concentração 

de tensões, aumento de temperatura, cargas cíclicas (fadiga dinâmica), presença de 

danos mecânicos e contato com fluidos agressivos. 

A origem do contato de fluidos com plásticos pode ser primária (por exemplo, 

devido à imersão ou retenção de fluidos em garrafas, recipientes, tubos, etc.) ou 

secundária (por exemplo, devido ao contato dos plásticos com adesivos, tintas, 

vernizes, lubrificantes, solventes, sprays de aerosol, agentes antiferrugem, etc.). 

Um exemplo clássico dos efeitos que o FST pode causar é o fissuramento 

que ocorre em capacetes de motocicletas feitos com policarbonato. O policarbonato 

moldado por injeção apresenta uma excelente resistência a impactos. Porém, a 

utilização de adesivos com finalidade estética é suficiente para induzir um micro-

fissuramento, fazendo com que estes capacetes se tornem frágeis contra impactos. 
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O FST pode implicar em danos importantes nos sistemas de barreiras 

formadas por geomembranas porque as lesões tendem a propagarem-se (atingindo 

grandes extensões) nas regiões de concentração de tensões, sejam nas 

ancoragens, nas rugas ou em regiões propensas a recalques. Convém também 

destacar que a ruptura frágil das geomembranas poderá ser precocemente ativada 

pela presença de danos mecânicos. Isto porque no entorno de uma lesão, as 

deformações são sensivelmente maiores devido ao desvio de tensões (AZAMBUJA, 

2003). A Figura 1.2 apresenta a ocorrência do fenômeno de FST na borda de uma 

emenda executada por extrusão (filete). 

 

 

 

Figura 1.2 – Ruptura por FST ocorrida na borda de uma emenda por extrusão (filete) (HSUAN, 2000) 
 

Este trabalho tem como objetivo principal analisar a susceptibilidade de 

geomembranas de polietileno virgens e degradadas em laboratório ao fenômeno de 

fissuramento sob tensão (FST) por meio de ensaio descrito pela ASTM D 5397. 

 


