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3  CRITÉRIO TERMODINAMICAMENTE CONSISTENTE DE FRATURA 

 

 

Dois trabalhos (GRIFFITH, 1921, 1924) são considerados os pioneiros da mecânica da 

fratura. O estudo da previsão do início da fratura nos sólidos, desenvolvido nesses dois artigos 

começa com a formulação de um critério capaz de determinar se haverá, ou não, o 

crescimento de um vazio (elíptico) preexistente em uma chapa infinita submetida a um 

esforço uniaxial de tração.  

Na fundamentação de seu critério, no primeiro dos citados trabalhos, afirma Griffith 

(1921, p. 165, grifo nosso):  

 
De acordo com o bem conhecido teorema da energia minima, o estado de 
equilíbrio de um sólido elástico deformado por forças de superfície é tal que, 
para ser atingido, a energia potencial de todo o sistema deve ser um 
minimum. O novo critério de ruptura é obtido mediante a adição a esse 
teorema da consideração segundo a qual a posição de equilíbrio, caso exista, 
deve ser aquela em que a ruptura do sólido ocorrerá quando o sistema passar 
da situação de integridade para a de ruptura, através de um processo em que 
ocorra um decréscimo da energia potencial...  Para aplicar-se, entretanto, 
esse teorema estendido ao problema da determinação de cargas de ruptura 
em sólidos reais é necessário levar-se em conta o acréscimo na energia 
potencial que ocorre quando da formação de novas superfícies no interior 
dos sólidos. É sabido que, para a formação de uma fissura num sólido 
composto por moléculas que se atraem, deve ser realizado um trabalho 
contra as forças coesivas das moléculas, em cada lado da fissura. Esse 
trabalho aparece como uma energia potencial de superfície e, se a largura da 
fissura é maior que a muito pequena distância, denominada raio de ação 
molecular, então a energia por unidade de área é uma constante do material, 
isto é, sua tensão superficial.5 (tradução livre) 
 
 

Vê-se, na citação acima, que a proposta de Griffith é de que o trabalho associado ao 

crescimento da fissura seja quantificado com auxílio do parâmetro por ele denominado 

                                                
5 No original: “According to the well-known theorem of minimum energy, the equilibrium state of an elastic 
solid body, deformed by specified surface forces, is such that the potential energy of the whole system is a 
minimum. The new criterion of rupture is obtained by adding to this theorem the statement that the equilibrium 
position, if equilibrium is possible, must be one in which rupture of the solid has occurred, if the system can pass 
from the unbroken to the broken condition by a process involving a continuous decrease in potential energy...In 
order, however, to apply this extended theorem to the problem of finding the breaking loads of real solids, it is 
necessary to take account of the increase in potential energy which occurs in the formation of new surfaces in the 
interior of such solids. It is known that, in the formation of a crack in a body composed of molecules which 
attract one another, work must be done against the coesive forces of the molecules on either side of the crack. 
...This work appears as potential surface energy, and if the width of the crack is greater than the very small 
distance called the ‘radius of molecular action’, the energy per unit area is a constant of the material, namely, its 
surface tension.” 
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energia superficial específica (que daria conta de uma espécie de tensão superficial, segundo 

achava), uma constante física associada ao material. De acordo com esse raciocínio, certa 

quantidade de trabalho é realizada no processo de abertura da fissura, cujo valor é 

proporcional ao acréscimo de área das faces da fissura ocorrido durante o processo. Ressalte-

se que o critério é formulado dentro do pressuposto de que o material tem comportamento 

elástico linear, já que o ponto de partida de Griffith é o trabalho de Inglis (1913), no qual é 

examinado o problema da concentração de tensões na vizinhança de orifícios contidos em 

uma peça plana infinita. 

Neste capítulo são examinados os pressupostos admitidos por Griffith (1921) para a 

formulação de seu critério, a partir, basicamente, do conteúdo da citação há pouco 

apresentada. Na sequência, seu critério é examinado com o auxílio da interpretação 

termodinâmica, cuja base conceitual encontra-se nos dois capítulos anteriores. Aqui, o 

objetivo é a obtenção de um critério termodinamicamente consistente de fratura, usando-se o 

de Griffith, em certo sentido, como modelo.  

Embora a interpretação termodinâmica da fratura, que aqui se propõe, negue, por 

imprecisa, a ideia de Griffith (1921) de estender o princípio da mínima energia potencial total 

ao problema da fratura, aproveita-se a sua sugestão de fundamentar o estudo do fenômeno no 

exame do balanço de energia realizado entre dois estados: um anterior e outro posterior ao 

avanço da fissura. Além disso, considera-se importante a contribuição de sua formulação para 

o desenvolvimento da presente teoria termodinamicamente consistente da fratura, baseada 

consideração de parcelas de energia associada às superfícies de avanço da fissura. 

 

 

A FORMA ORIGINAL DE OBTENÇÃO DO CRITÉRIO DE GRIFFITH  

 

Aproveitando os resultados do trabalho de Inglis (1913), Griffith (1921) considera o 

caso de uma chapa plana contendo um furo elíptico achatado, de eixo maior 2a, livre de 

forças no seu contorno. A placa acha-se submetida a uma tração σap, no infinito, 

uniformemente distribuída nas bordas paralelas ao eixo maior da elipse. A partir das 

expressões das tensões é calculada a variação (redução) da energia de deformação entre o 

caso da chapa infinita sem furo e o da mesma chapa, porém com furo. Para o mesmo 

carregamento, o valor da variação, U, da energia de deformação, do segundo para primeiro 

caso é calculada como: 
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onde ap!  é a tensão de tração aplicada nas bordas da placa, e E' é equivalente ao módulo de 

elasticidade E, do material, quando no estado plano de tensão. No estado plano de 

deformação, por sua vez, E’= E/(1-ν2), onde ν é o coeficiente de Poisson. A Eq. (3.1) quer 

significar que, para a mesma tensão de tração aplicada no infinito, a chapa com furo armazena 

menos energia de deformação do que a chapa íntegra. 

Griffith (1924) supôs que, no decorrer do processo de deformação, as dimensões 

lineares do vazio elíptico achatado variavam de acordo com um único parâmetro, a saber, o 

comprimento do semieixo maior da elipse, de valor a. Assim sendo, para o caso de uma chapa 

de espessura unitária, a superfície interna do vazio é aproximadamente igual a 4a, 

representando a soma das áreas das faces superior e inferior da fissura preexistente, simulada 

como uma elipse. 

 Introduzindo o parâmetro γ, denominado energia superficial específica, e admitindo a 

variação da área da superfície interna da fissura, Griffith (1924) calcula a variação da energia, 

mediante a suposição de que é diretamente proporcional à área acrescida da fissura. 

Admitindo que a expansão do vazio elíptico, caso ocorra, seja realizada às expensas da 

energia de deformação, ele faz o balanço de energia entre o estado anterior e o estado 

posterior ao crescimento infinitesimal do eixo maior da elipse, a fim de chegar a seu critério, 

tal como é mostrado a seguir. Observe-se que Griffith (1924) cunha a expressão energia 

potencial total para a soma da energia de deformação, U, com a energia superficial associada 

ao vazio elíptico que simula uma fissura na chapa. Assim, considerando a Eq. (3.1) e 

admitindo que seja nula a variação da energia potencial total, no limite entre o estado 

fissurado e o não fissurado, ele chega ao critério que hoje leva o seu nome, isto é:  
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O valor absoluto de dadU / , no desenvolvimento acima, corresponde a uma grandeza 

que, mais tarde, seria denominada strain-energy release rate, por Irwin (1957). Tal grandeza 

foi fisicamente interpretada, pelo próprio Irwin (1957), como uma espécie de força local 

capaz de provocar o crescimento da fissura, a partir de sua extremidade. 

A Eq. (3.3) revela que a tensão aplicada, σap, comporta-se como se o seu valor 

assegurasse uma espécie de estado de equilíbrio à fissura, isto é, a fissura ficaria estável ao ter 

o exato comprimento do eixo maior da elipse, 2a, quando a tensão σap fosse dada pela         

Eq. (3.3). Isso revela que se o valor de a fosse menor, então deveria ser maior a tensão de 

tração aplicada, em equilíbrio com esse tamanho de fissura. Em função desse resultado, 

Griffith (1924) concluiu que, se fosse possível, mediante intervenção no processo de produção 

do material, diminuir o tamanho médio dos vazios no interior do sólido dele constituído, 

tamanho esse parametrizado por um comprimento a, então a tensão limite aplicada, σap, 

poderia ser artificialmente aumentada, o que significa que a capacidade resistente do material 

seria tanto maior quanto menor fosse a.   

Foi devido ao sucesso tecnológico representado pela síntese de um material de alta 

resistência (a fibra de vidro), produzido com base nesse raciocínio, que se deu a grande 

difusão do critério de Griffith. Ao diminuir as dimensões dos vazios interiores no vidro, então 

poderia aumentar bastante o valor de σap sem que a fissura crescesse. Chegou a esse objetivo 

através da produção de finíssimas fibras de vidro, que seriam depois aglomeradas em uma 

matriz de resina, para formar painéis de fácil moldabilidade e grande resistência. Em síntese, 

como consequência da formulação do critério que leva seu nome, Griffith chamou atenção 

para o fato relevante de que a resistência mecânica está relacionada com as dimensões dos 

espaços vazios presentes no interior dos materiais. A partir daí, passou-se ao entendimento de 

que, para bem caracterizar os materiais, do ponto de vista do comportamento mecânico, não 

bastaria o conhecimento de tensões limites de resistência do material, mas também a 

determinação experimental de uma grandeza capaz de dar conta de sua tenacidade, isto é, a 

capacidade do material de se opor à fratura que, segundo Griffith (1924), estaria associada às  

dimensões dos vazios internos.  
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VERSÃO TERMODINÂMICA DO CRITÉRIO DE GRIFFITH  

 

Embora não tenha justificado seu critério, formalmente, a partir das leis da 

termodinâmica, não há dúvida que Griffith (1924), para formulá-lo, realizou um balanço de 

energia entre dois estados infinitesimalmente próximos, um anterior e outro posterior ao 

crescimento da fissura, tal como fica claro na citação original de um dos seus trabalhos, 

apresentada no início deste capítulo.  

Numa reconstituição da essência do raciocínio de Griffith, admitindo-se o processo de 

fratura como quase estático, a expressão local que corresponde ao balanço termodinâmico 

(primeira lei da termodinâmica), segundo Dym e Shames (1973), é:  

,wdqdd ʹ′+ʹ′=ε                       (3.4) 

onde ε é a energia interna (função de estado) por unidade de volume, q é a quantidade de calor 

trocada com o exterior (positiva quando o sólido recebe calor), por unidade de volume, e w é 

o trabalho por unidade de volume realizado sobre o sistema (positivo quando ações externas 

realizam trabalho sobre o corpo). À semelhança do que foi apresentado no capítulo 1, as 

parcelas d’q e d’w são diferenciais inexatas, porque nem calor nem trabalho são funções de 

estado, mas funções do caminho seguido pelo processo de deformação ou de aquecimento, em 

cada ponto. No entanto, constata-se que a soma das duas grandezas, tal como indica a 

Eq.(3.4), é uma diferencial exata. Convém observar que a forma diferencial, tal como 

expressa na Eq. (3.4), diz respeito ao tempo (um instante antes, e outro, um infinitésimo 

adiante, exatamente quando a fissura avança). 

Admitindo-se a existência de um vazio inicial no sólido, a partir do qual a fissura 

poderá evoluir, imagina-se que somente com a quebra subsequente das ligações materiais é 

que isso poderá ocorrer. Como consequência, alguma porção de calor deverá estar 

necessariamente associada à área da superfície irreversivelmente adicionada ao orifício 

inicial, quando do avanço da fissura.6 Conforme demonstra a citação de Griffith apresentada 

no início deste capítulo, sua ideia original não considera a possibilidade da presença de calor 

na formação da fissura, embora admita que se manifeste, nas superfícies internas 

correspondentes ao avanço da fissura, uma parcela de energia superficial que teria o caráter de 

                                                
6 É evidente que o orifício simulador da fissura, ao aumentar, elasticamente, sua superfície interna, no início do 
processo de deformação, realiza uma operação reversível. 
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energia potencial. Isto significa que, para Griffith (1921), a fissuração poderia ser modelada 

como se fosse um fenômeno reversível. 

A consideração da irreversibilidade do processo de fissuração é a novidade da presente 

análise que, auxiliada pela termodinâmica, admite a existência de duas densidades de energia 

associadas à superfície de avanço da fissura: uma, γ, com caráter de trabalho de deformação, 

reversível, e outra, γdiss, na forma de calor gerado durante o processo. Introduz-se, portanto, 

com esta última, uma grandeza nova, não cogitada por Griffith (1921), associada ao processo 

irreversível desenvolvido na superfície de avanço da fissura, no qual sempre deve haver calor 

associado, que se dissipa.  

Convém observar que poderia ocorrer alguma parcela extra de calor, dissipado 

localmente no entorno da extremidade da fissura, não necessariamente relacionada à evolução 

de uma superfície interna do sólido. É o caso, por exemplo, de fenômenos associados a 

volume, tais como plasticidade e dano. Por esse motivo, será adotado, daqui para frente, o uso 

de um asterisco como super-índice, para destacar as parcelas do calor, q, e do trabalho de 

deformação, w, associadas a volume, na Eq. (3.4), separando-as daquelas exclusivamente 

relacionadas com as superfícies de avanço da fissura.  

Assim, se ações externas solicitam o sólido, a contrapartida interna é um acréscimo na 

parcela w*  - o trabalho (energia de deformação) associado ao volume do sólido -, no qual o 

sinal positivo deve-se ao fato de que corresponde a trabalho realizado sobre o sistema. Caso o 

furo elíptico achatado preexistente, simulador da fissura, de semi-eixo maior a, vier a avançar, 

então sua área sofrerá um acréscimo aproximadamente igual a 4da, e o trabalho elástico sobre 

o sistema sofrerá um acréscimo de 4γda, que corresponde à contribuição relacionada com o 

crescimento reversível da superfície da fissura. 

Admitindo-se, diferentemente de Griffith (1924), que o processo de fissuração tenha 

uma componente irreversível, quantificável através da densidade superficial de dissipação de 

energia, γdiss, então o calor produzido quando do crescimento da fissura deverá ser igual a 

14 dadissγ . Esta quantidade de energia é fornecida ao sistema, já que decorre das ações externas 

ao sólido. Admite-se, porém, que, ao ser atingido o equilíbrio térmico, esse calor seja 

totalmente cedido ao reservatório térmico, isto é, o meio ambiente. Portanto, na hipótese de 

que tenha havido o avanço de alguma fissura no interior do sólido então, o balanço de energia, 

antes e depois de iniciada a fissuração, após o equilíbrio térmico, leva a que a variação da 

energia interna seja dada por: 
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,4d)d4(= d *
1 dawqdadiss γγε ++ʹ′+                    (3.5) 

onde a parcela entre parênteses corresponde à troca de calor com o ambiente, sendo a primeira 

parcela o calor desenvolvido na fissura, durante o avanço. As duas restantes parcelas do 

segundo membro representam, respectivamente,  o trabalho de deformação associado a 

volume e a parte reversível do trabalho de deformação realizado na fissura.  

A perspectiva da construção de uma teoria que leve em conta a irreversibilidade do 

processo de fissuração exige a consideração da entropia S, do sólido, através da qual é 

estabelecida a relação entre a variação da quantidade de calor trocada com o exterior (entre o 

estado anterior e o posterior do sólido) e a temperatura absoluta de equilíbrio T, que é a 

temperatura do ambiente. Caso não houvesse a formação de fissura no interior do sólido, 

então d’q* seria igual a TdS. No entanto, admitindo-se que haja o crescimento de uma fissura 

no interior do sólido, como consta da Eq. (3.5), soma-se d’q* à parcela correspondente à 

dissipação de energia associada ao avanço da fissura, já que esta última é calor cedido ao 

sólido pelas ações externas. Portanto, a relação da entropia do sólido com o balanço 

calorífico, na hipótese de que o processo de fissuração haja se iniciado, será dada por: 

.d=d4d * STaq 1dissγ+ʹ′                         (3.6) 

De modo semelhante ao que foi feito no capítulo 1, introduz-se a grandeza   

TS−= εψ , energia livre de Helmholtz, onde ψ é uma função de estado que, quando o 

processo é irreversível, corresponde à máxima quantidade de energia disponível no sólido 

para a realização de trabalho (LEWIS; RANDALL, 1961). Diferenciando-se essa grandeza, 

resulta: 

dψ = dε -Tds - sdT.                       (3.7) 

Substituindo-se as Eqs.(3.5) e (3.6) na Eq.(3.7), resulta:  

.4d=d sdTdaw* −+ γψ                      (3.8) 

Admitindo-se que o processo seja isotérmico, já que ocorre no meio ambiente, então 

.0=dT  A consideração desse fato conduz a: 

.4=d * dadw γψ +                       (3.9) 
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A Eq.(3.9) evidencia a parcela da energia interna passível de ser transformada em 

trabalho, confirmando que equivale à energia livre de Helmholtz. Isso ocorre exatamente 

sobre a parcela elástica da energia de deformação, entre os dois estados, antes e depois do 

crescimento do furo elíptico. Baseada na intuição de Griffith (1924), a Eq. (3.2) coincide com 

a Eq. (3.9), agora obtida com o rigor da interpretação termodinamicamente consistente da 

fratura. O que há de novo é a prova de que, independentemente da relação constitutiva do 

material, a variação ocorre somente sobre a parcela elástica da energia de deformação, 

representada, de agora em diante, por dEd. A Eq. (3.1) mostra que essa variação é negativa, 

após o crescimento de uma fissura na chapa. 

O importante resultado expresso pela Eq. (3.9) deriva da interpretação do fenômeno da 

fratura, à luz da primeira e da segunda lei da termodinâmica, articulado com o conceito de 

energia livre de Helmholtz, segundo o qual, para ocorrer a iniciação espontânea de um 

fenômeno na natureza, fato que caracteriza a irreversibilidade, é necessário  um decréscimo na 

energia livre ψ, decréscimo esse que será o menor possível (LEWIS; RANDALL, 1961). 

Em virtude do que revela a Eq. (3.9), e fazendo-se um paralelo com a energy release 

rate, G, que é a derivada da energia potencial total em relação ao parâmetro de fratura, define-

se agora a derivada, Gt, da energia de deformação em relação ao parâmetro geométrico de 

fratura: 

,/dadEG dt =                          (3.10) 

que é uma como uma grandeza capaz de medir a sensibilidade da energia de deformação do 

sólido em relação ao parâmetro geométrico de fissuração a. 

A introdução do critério termodinâmico representado pela Eq. (3.10) é a parte 

essencial da contribuição trazida pelo presente trabalho que, no entanto, não teria sido 

concebido sem a notável intuição de Griffith (1924). A introdução do parâmetro 

termodinâmico, Gt, no estudo da fratura traz, naturalmente, um questionamento sobre algumas 

concepções tidas como bem consolidadas na mecânica da fratura, a exemplo dos fatores de 

intensidade de tensões e da integral J. Por definição, essas grandezas estão relacionadas com 

G que, por sua vez, está associado à extensão do princípio da mínima energia potencial total, 

à maneira de Griffith, para a mecânica da fratura. A utilização de tal princípio, como revela a 

citação do início deste capítulo, foi feita impropriamente por ele, por não incluir na análise a 

parcela de energia dissipada que ocorre, necessariamente, quando um fenômeno irreversível, 

tal como a fratura, tem lugar na natureza.  



 
 

 

85 

 

Sem que se queira invalidar a extensa e significativa gama de trabalhos realizados com 

o auxílio das teorias clássicas da fratura, a interpretação termodinâmica revela que os fatores 

de intensidade de tensões, por exemplo, a despeito de serem parâmetros de larga utilização 

tecnológica, perdem a razão de ser. Isso porque a utilização dos três modos simples de fratura 

baseados na elasticidade linear não se enquadra na concepção segundo a qual a parte 

irreversível do crescimento da fissura está associada à dissipação de calor ocorrida no 

processo.  

Naturalmente, para a construção de uma mecânica da fratura fundada no modelo 

termodinamicamente consistente, precisam ser superados alguns obstáculos, ao nível dos 

modelos matemáticos. Nesse sentido, muito do esforço anteriormente desenvolvido, 

principalmente por Griffith (1924), Irwin (1957) e Rice (1968), poderá ser aproveitado. As 

possibilidades metodológicas ensejadas pela ideia da integral J, por exemplo, serão 

examinadas no capítulo 4. Lá, com o auxílio da análise de sensibilidade à mudança de forma, 

será calculada a derivada material da energia de deformação em relação ao parâmetro 

geométrico de fratura, explorando-se a utilização do novo parâmetro Gt. 

Na sequência, será buscada a generalização do critério termodinâmico aqui obtido, 

esquematizado através da Eq. (3.11), com o auxílio de resultados dos capítulos 1 e 2, 

destacando-se a utilização da ideia de densidade de energia superficial termodinâmica de 

fratura. 

 

 

A DINÂMICA DA PROPAGAÇÃO DE UMA FISSURA  
E O CRITÉRIO DE GRIFFITH 

 

No processo de propagação da fissura, mesmo que o sólido esteja submetido a um 

carregamento estático, o próprio movimento da fissura gera a necessidade da inclusão, no 

balanço, de uma parcela de energia cinética, algo que não chegou a ser cogitado por Griffith 

(1924) na formulação de seu critério, até porque ele adotou a hipótese de que o fenômeno é 

quase estático e isotérmico.  

A análise que a seguir se desenvolve, busca considerar o aspecto dinâmico do 

processo em uma formulação ainda não completamente geral, mas adequada à fixação de 

conceitos importantes para a generalização a ser realizada na seção seguinte. Seguem-se os 

mesmos passos da seção anterior, usados na interpretação termodinâmica que conduziu ao 

critério termodinâmico de Griffith, ainda se considerando, somente para simplificar, o 
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problema em estado plano.7 Desse modo, vai-se substituir a energia superficial específica, γ, 

parâmetro do material obtido no caso de um processo quase estático, por outra, γd, capaz de 

incorporar o aspecto dinâmico da propagação da fissura, denominada densidade de energia 

superficial dinâmica de fratura. Isso corresponde a um primeiro passo, no sentido da completa 

generalização do parâmetro γ, a ser feita adiante.  

A grandeza γd seria a anterior energia superficial específica, γ, acrescida de uma 

componente cinética, relacionada com o avanço da fissura. Da mesma forma, entraria também 

uma parcela dinâmica semelhante a γdiss do caso estático. Nessa versão, para se fazer o 

balanço energético local, basta que se tome a Eq.(3.4) e adicione a seu primeiro membro uma 

parcela dκ, correspondente à energia cinética. O efeito dinâmico, em nível local, no volume 

do sólido, seria dado através de uma parcela semelhante trabalho d’w do caso estático. Assim: 

dε +dκ=d’q+d’w.                    (3.11) 

 Refazendo-se, a partir da Eq. (3.11), uma sequência similar à realizada no 

desenvolvimento que levou a Eq. (3.5) à Eq. (3.9), definindo-se um parâmetro dinâmico,  

dint
G , a partir de 

dindE , então: 

,dadEG
dindin dt =                     (3.12) 

expressão que representa, esquematicamente, a versão do critério termodinâmico de Griffith 

em que o aspecto dinâmico do processo é considerado. 

Comparada com a Eq.(3.9), a Eq.(3.12) revela que a influência dinâmica sobre o 

processo de fissuração faz-se, no primeiro membro dessa última, pela presença de uma função 

que representa a energia cinética do volume do sólido, e no segundo membro, através de γd, 

uma grandeza influenciada também pela energia cinética dos pontos da superfície de avanço 

da fissura. 

 

 

 
 

 

                                                
7 Embora o raciocínio esteja desenvolvido para um problema plano, a extensão para os problemas 
tridimensionais pode ser feita sem grande dificuldade. 
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CRITÉRIO TERMODINAMICAMENTE CONSISTENTE DE FRATURA 

 

O objetivo desta seção é a análise da possibilidade de um critério de fratura, o mais 

geral possível, capaz, de prever, tanto o início da fratura quanto a direção a ser tomada pela  

fissura, após iniciado oseu avanço. A base para a construção do critério geral é o balanço de 

energia no sólido fraturado, que deve levar em conta, por um lado o que ocorre no volume, e 

por outro, o fenômeno ocorrido nas superfícies imersas no interior do sólido, característico do 

processo de avanço da fissura.  

Seria como se houvesse um limite máximo de dissipação energética capaz de ser 

acomodado pelo material, medido com o auxílio da densidade termodinâmica superficial de 

energia, γ *, dada pela Eq. (2.85). Além disso, também seria definida a direção do avanço da 

fissura. Convém observar que a análise será realizada em uma parte do sólido contendo um só 

vazio preexistente. Partindo-se do pressuposto de que o número de fissuras desenvolvidas no 

sólido seja finito, sempre será possível isolar-se uma sub-região em cujo interior só haja uma 

fissura. Isso não impede, entretanto, que após o início do processo outra fissura venha a 

penetrar no domínio da região isolada para fins de estudo.  

A respeito de outras causas de dissipação de energia que não aquelas inerentemente 

relacionadas com a fratura, tal como aqui foi descrito, a pergunta chave seria: é possível 

isolar-se, no presente modelo, as causas de dissipação associadas à plasticidade e ao dano, da 

causa da fratura? A resposta seria que esse não parece ser esse um problema da formulação 

termodinamicamente consistente. Pelo contrário, pois o tratamento integraria os três 

fenômenos, compreendendo plasticidade, dano e  fratura como se fossem fases, em escala 

sucessiva, no rumo da perda da capacidade resistente ou da estabilidade material do sólido.  

O ponto de partida será a equação de balanço global de entropia, Eq.(2.8), obtida em 

termos da taxa de produção de entropia ξ, tal como definida pela Eq.(2.74), na Seção 2.3. 

Assim, chega-se ao princípio da irreversibilidade ou desigualdade de Clausius-Duhem, no 

qual já se acha incorporada a primeira lei da termodinâmica, isto é: 

,0ddd)(d
)(

** ≥++−= ∫∫∫∫
tPtstP

s
T

s
Dt
Dv

T
r

Dt
Dv

ftP ∂

ηρηρρξ
nq.                                 (2.8  repetida) 

sendo ξ é dada pela expressão: 
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,0grad1
2 ≥−

Λ
= • T

TT
q

ρρ
ξ                                (2.74  repetida) 

onde 

ερηρ !! −+=Λ D:TT                          (2.73  repetida) 

é a taxa de dissipação de energia por unidade de volume. A Eq. (2.8) é, portanto, a expressão 

do critério geral de fratura, válido para o caso geral, inclusive o não isotérmico. No caso 

particular do regime isotérmico, tal como já foi visto, as Eqs. (3.10) e (3.12), obtidas com 

auxílio da metodologia original de Griffith (1924), são expressões mais simples que a Eq. 

(2.8). Naquele caso, exatamente por conta de o regime ser isotérmico, a segunda lei da 

termodinâmica pode ser aplicada por meio da afirmação equivalente de que à ocorrência 

espontânea de um fenômeno associa-se uma diminuição da energia livre do sistema que é a 

máxima parcela da energia interna capaz de ser transformada em trabalho.  

No caso do critério geral, da Eq. (2.8), no entanto, foram usadas, diretamente, as 

equações dos balanços de energia e de entropia apresentados no capítulo 2. É evidente que sua 

aparência foge completamente do aspecto da forma mais simples, obtida para o caso 

isotérmico. Convém observar que é a condição isotérmica que prevalece, na maioria dos 

fenômenos que ocorrem no meio ambiente, por conta de ser este um reservatório térmico (ver 

capítulo 1). A aparência simples, no caso dos critérios válidos para o caso isotérmico, deve-se, 

sem sombra de dúvida, à importante contribuição metodológica de Griffith. 

Subjacente a esses critérios, pode-se pesquisar também a direção preferencial segundo 

a qual a fissura irá avançar. A orientação de tal avanço será fornecida, a partir do seguinte 

raciocínio: se, ao crescimento da fissura está associada à diminuição da energia livre, sendo 

essa diminuição a menor possível, então a direção (ou direções?) a ser seguida pela fissura 

deve ser aquela que corresponda ao mínimo decréscimo dessa grandeza. Isso é aproveitado na 

elaboração do programa automático Elcfrat (apêndice A). 

Por oportuno, vale recordar que, no caso em que a deformação do sólido ocorre sem a 

presença de fissura no meio sendo o processo, por hipótese, reversível e isotérmico tal como o 

analisado no final do capítulo 1, então a energia livre corresponde à parcela da energia interna 

que pode ser transformada em trabalho. Nesse caso, e só nesse caso, como revela a Eq. (1.14), 

a energia livre equivale à energia de deformação armazenada no sólido (o mesmo que o 

trabalho realizado pelas ações externas sobre ele), na medida em que o processo é reversível.  
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Até o presente capítulo, a ênfase foi colocada no aperfeiçoamento do modelo físico do 

fenômeno da fratura, buscando-se tratar o problema a partir da constatação da irrever-

sibilidade do processo de fissuração. A consideração dessa possibilidade traz como 

consequência a exigência de novos esquemas numéricos de cálculo. A busca de soluções 

aproximadas, a ser encetada a partir do próximo capítulo, baseia-se na utilização de um 

recurso recente, a análise de sensibilidade à variação de forma. Essa ferramenta, já utilizada 

com sucesso no cálculo da integral J, via MEF, adiante será adaptada para o cálculo da 

variação da energia de deformação, considerada como o parâmetro decorrente da análise 

termodinâmica da fratura, a ser obtida com o auxílio do BEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




