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APÊNDICE A - PROGRAMA AUTOMÁTICO PARA O CÁLCULO DA INTEGRAL  
J E DO PARÂMETRO TERMODINÂMICO DE FRATURA (Gt)  

 
Desenvolvido com a finalidade de ilustrar as possibilidades de utilização prática do 

critério termodinâmico de fratura, formulado teoricamente no capítulo 4, o programa 

automático Elcfrat, em linguagem Fortran, aplica-se a problemas de elasticidade plana.  

A ideia que presidiu sua concepção foi a de testar procedimentos de cálculo baseados na 

análise de sensibilidade à variação de forma do domínio, tanto aquele que permite a obtenção 

da integral J, a partir do tensor momentum-energia de Eshelby (1975) quanto o que calcula Gt 

a partir do tensor diagonal ao qual se chegou no presente trabalho, cujas componentes são 

iguais à energia de deformação. Embora a teoria tenha sido desenvolvida em sua forma mais 

geral, isto é, para o caso tridimensional, ambos os tensores são aqui particularizados para 

problemas bidimensionais, sendo o programa Elcfrat elaborado para estes.  

O programa utiliza o BEM como ferramenta de cálculo numérico. A eficiência de 

programação foi bastante melhorada, ao tirar-se proveito da propriedade da integral J da 

independência do caminho. Para isso, ia-se variando o número de pontos de integração de 

Gauss-Legendre, na programação, enquanto se calculava a integral J para distintos caminhos. 

A eficiência ia sendo aferida, à medida que os resultados se tornavam mais próximos entre si, 

quando alternativas de caminhos elípticos alternativos passavam a ser, sucessivamente, 

utilizadas. Considerou-se a eficiência satisfatória quando o número de pontos de Gauss 

chegou a 48, para a integração no circuito elíptico, o que se justifica pelo alto grau de 

singularidade das integrais envolvidas. Para além desse número de pontos de Gauss não mais 

foi percebida melhoria significativa na precisão, para além de três algarismos significativos, 

isto após já se ter verificado um sensível aumento na eficiência do cálculo de J, mediante a 

utilização da técnica de subelementação. Usou-se um elemento de contorno retilíneo, 

isoparamétrico, com funções de interpolação lineares. 

Ao final, conseguiu-se gerar uma ferramenta com perspectiva de ampla utilização 

tecnológica, para a caracterização de estruturas à fratura, tanto por calcular bem a integral J, 

quanto por aplicar a metodologia desenvolvida no presente trabalho, que tira proveito da 

vocação natural do BEM, no cálculo de integrais sobre caminhos situados no plano médio de 

uma chapa. 

O programa Elcfrat contém dois subprogramas acoplados: o primeiro, que calcula o 

tensor tensão, o tensor deformação e o tensor gradiente do vetor deslocamento, em um 

problema bidimensional contendo uma ou mais trincas no domínio; e o segundo, um pós-
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processador desses valores, para o cálculo da integral J e para a aplicação do esquema 

termodinamicamente consistente, baseado no parâmetro Gt.  

A inovação trazida neste trabalho está contida, basicamente, no segundo subprograma, 

cuja generalização para o caso tridimensional, completamente geral, não é muito difícil. 

Assim, desde que o tensor tensão, o tensor gradiente de deslocamento e o tensor deformação 

sejam fornecidos, até mesmo por um programa automático não especializado em fratura, o 

segundo subprograma do Elcfrat se encarregará do cálculo de J e de Gt. 

 

Saída do programa automático, do valor da integral J , do valor limite de Gt e do 
ângulo formado pela direção do avanço da fissura com o eixo x1 

 

 Mostra-se, a seguir, o trecho final de uma saída de resultados do programa Elcfrat, 

com o intuito de interpretar-se, no caso do exemplo processado, o fato de saírem, para um 

dado valor crítico de Gt, duas soluções para a direção dos ramos de avanço da fissura. De fato, 

o programa reflete o resultado teórico, elaborado no capítulo 4, segundo o qual o problema da 

determinação do valor desses ângulos poderia ter: duas, uma, ou nenhuma solução, a indicar 

três possibilidades excludentes entre si: 1) a fissura avança, segundo caminhos bifurcados; 2) 

a fissura avança, sem se bifurcar e 3) a fissura não avança.  

Fornecido ao programa o valor crítico de Gt, isto é, γE, a ser obtido experimentalmente 

para um dado material, o resultado do processo de cálculo automático indica, ao final, se a 

fissura pára; continua sem se bifurcar ou, ainda, se ela se bifurca.  

No caso abaixo, o resultado indica que o valor crítico do parâmetro Gt está muito 

próximo do valor limite da estrutura. Para este caso, o valor crítico fornecido ao programa foi 

.2437034E+04 J/m. 

*********************INTEGRAL J********************* 

               VALOR DE a (m)           VALOR DA INTEGRAl J (J/m) 

               a=  .499D+00                               .2700308D+04         

      ********INTERPRETAÇÃO TERMODINÂMICA DE FRATURA************ 

      ÂNGULOS DE ORIENTAÇÃO PROVÁVEL DOS RAMOS DA FISSURA: 

       TETA1= -.1680005D+02GRAUS     PARÂMETRO  Gt=  .2437034D+04. 

       TETA2= -.1683919D+02GRAUS     PARÂMETRO  Gt=  .2437034D+04 



 
 

 

185 

 

No caso seguinte, o valor dado para Gt crítico, por ter sido um pouco maior, isto é, 

.3000000D+04 J/m, levou a fissura a não avançar, tal como mostra o relatório abaixo: 

             *********************INTEGRAL J********************* 

                     VALOR DE a (m)           VALOR DA INTEGRAl J (J/m) 

                      .499D+00                           .2700308D+04 

               ***************A FISSURA NÃO AVANÇA************** 

A integral J vale .2700308D+04 J/m. 

 

Exemplos de aplicação 

 

 Os resultados abaixo são obtidos com o auxílio do programa automático Elcfrat.  

Os primeiros exemplos correspondem a dois casos de carregamento para uma mesma haste, 

constituída de material elástico linear (figuras 14 e 15), contendo um entalhe na forma de 

ângulo agudo.  

Antes das considerações sobre fratura, mostra-se, com o auxílio das figuras 17 e 18, o 

resultado do experimento numérico, no qual se ressalta a tendência à singularidade da tensão, 

na vizinhança da extremidade da fissura. O exemplo 1 corresponde ao caso da tração simples 

sobre uma haste. Já no Exemplo 2, a haste é submetida a uma força tangencial distribuída na 

extremidade livre. É de se esperar que, quanto mais as dimensões da peça, no plano, tendam 

para valores infinitos, e o ângulo entre as faces do entalhe se aproxime de zero, a 

singularidade da tensão torne-se próxima de 1/√r, tal como prevê a teoria da elasticidade. 

Nessa situação, de acordo com Irwin (1957), podem-se obter os fatores de intensidade de 

tensão KI e KII, a partir da consideração de que os coeficientes das respectivas parcelas 

singulares das expressões das tensões, em casos como os dos exemplos  

1 e 2. 

EXEMPLO 1- HASTE SUBMETIDA À TRAÇÃO SIMPLES (FIGURA 11) e EXEMPLO 2.  HASTE 
SUBMETIDA A FORÇA TANGENCIAL NA EXTREMIDADE LIVRE (FIGURA 12) 

  DADOS: 

  NÚMERO DE NÓS DO CONTORNO = 51 

  NÚMERO DE PONTOS INTERNOS = 48 

  NÚMERO DE PARES DE NÓS DUPLOS= 13 
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  NÚMERO DE ELEMENTOS DE COTORNO= 38 

  CARGA DISTRIBUÍDA NA EXTREMIDADE LIVRE =  .2000000E+09 Pa 

  MÓDULO DE ELASTICIDADE TRANSVERSAL =  .8000000E+11 Pa 

  COEFICIENTE DE POISSON =  .2000000E+00 

  ESPESSURA DA CHAPA =  0.3000000E-2 

  VALOR INICIAL DO PARÂMETRO TERMODINÂMICO CRÍTICO GAMMA= .5000000E+05 

 TOLERÂNCIA DE GAMA e= .3000000E-03 

              
      Figura 14 – Exemplo 1                    Figura 15 – Exemplo 2 

 

            
Figura 16 - Haste dos Exemplos 1 e 2, indicando os pontos de integração 
do contorno elíptico e os nós do contorno 

 

Observações: i) A unidade de comprimento adotada para as medidas indicadas na figura 15 é 

o metro e; ii) Diferentemente do que é feito nos textos sobre fratura, a unidade considerada 

para a integral J é Joule/metro ou Newton, em razão de incluir-se no cálculo, por 

conveniência, a multiplicação pela medida da espessura da chapa (constante), o que é 

excluído da definição clássica de Rice (1968). Esta opção foi escolhida com o intuito de fazer 

com que seja uma só a unidade de medida da integral J e do parâmetro termodinâmico Gt, da 

forma como são definidos para o caso geral, de sólidos tridimensionais, no capítulo 5. 
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Figura 17- Componentes σ 22, σ 11 e τ 12 como funções de r  no exemplo 1  

 

Figura 18 - Componentes σ 22, σ 11 e τ 12 como funções de r no exemplo 2   

A seguir, apresentam-se os valores da integral J calculados para o caso dos exemplos 

1, e 2, respectivamente, para diversos valores da medida do semieixo maior (a), conformando 

os caminhos elípticos sobre os quais é calculada aquela grandeza. De acordo com a tabela 1, 

verifica-se a propriedade da independência do caminho da integral J, com boa aproximação. 

Tabela 1-Valores da integral J calculada pelo BEM (ELCFRAT) para o caso de uma haste com entalhe 
em ângulo (θ= 11,42O; abertura inferior = 2.10-2 m) 

Valor de a  
m 

Exemplo 1 
J/m 

Exemplo 2 
J/m 

0,250 629,749 21 774,2 
0,300 630,183 21 809,2 
0,400 630,640 21 872,5 
0,450 630,457 21 980,4 
0,490 630,156 22 253,8 
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A tabela 2, na sequência, dá uma ideia da influência do tipo do entalhe sobre a integral 

J. Para os mesmos Exemplos 1 e 2, obtém-se, agora, o resultado quando o entalhe tem a 

forma retangular. Na comparação entre as tabelas 1 e 2, é curioso observar que, mesmo para 

uma abertura muito pequena (2x10-4m) do entalhe retangular, o fato de a fissura ter um trecho 

horizontal reto, em seu final, e não um ponto, faz com que o valor da integral J, tanto no 

Exemplo 1, quanto no Exemplo 2, sofra uma alteração significativa, segundo uma razão 

próxima de 4 : 1. 

Tabela 2 - Valores da integral J, calculada pelo BEM (Elcfrat) nos exemplos 1 e 2 

Entalhe retangular (abertura = 10-4 m, comprimento = 10-1 m) 

Valor de a  

m 

Ex 1: Tração simples: 

J/m 

Ex 2: Força tangencial 

J/m  
0,250 144,982 5698,08 
0,300 144,976 5695,27 
0,400 144,954 5681,16 
0.450 144,931 5664,14 
0.490 144,903 5643,33 

 

O Exemplo 3, ilustrado pela figura 16, é útil a uma comparação com o resultado 

obtido para a integral J, por Cunha e outros (1995), através do MEF. Trata-se de uma chapa  

de espessura constante, com uma fissura reta, central, cuja simetria permite que a análise seja 

realizada na quarta parte da chapa, de acordo com a figura 16. Na resolução via BEM, toma-

se metade do caminho, isto é uma semielipse de pontos de Gauss-Legendre, em torno de uma 

das extremidades da fissura. 

EXEMPLO 3: HASTE TRACIONADA, CONTENDO UMA FISSURA INTERNA  

DADOS: 

NÚMERO DE NÓS DO CONTORNO = 44 

NÚMERO DE PONTOS INTERNOS = 48 

NÚMERO DE PARES DE NÓS DUPLOS 

NÚMERO DE ELEMENTOS DE CONTORNO= 39 

CARGA DE TRAÇÃO, DISTRIBUÍDA NA EXTREMIDADE LIVRE =  .1000000E+09 Pa 

MÓDULO DE ELASTICIDADE TRANSVERSAL =  .8080000E+11 
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COEFICIENTE DE POISSON =  .2300000E+00 

ESPESSURA DA CHAPA =  0.1000000E-2 

VALOR  INICIAL DO PARÂMETRO TERMODINÂMICO CRÍTICO GAMMA=  .5000000E+05 

TOLERÂNCIA DE GAMA e=  .3000000E-03 

             
Figura 19 - Exemplo 3: Peça com fissura central 

 

Na figura 20 estão indicados os nós dos elementos de contorno e os pontos de 

integração situados na semi-elipse da parte superior esquerda da figura 19. Sendo assim, o 

valor real da integral J, referente a uma extremidade da fissura, deverá ser igual a duas vezes 

o valor calculado pelo Elcfrat (os valores colocados na terceira coluna da tabela 3, já estão 

duplicados). Observe-se que, com esse programa, só será possível o cálculo da integral J, no 

caso de fissura interna (figura 19), quando o carregamento for simétrico em relação a um eixo, 

tal como a linha pontilhada longitudinal daquela figura. Assim, ao ser subdividida a peça, 

com base na simetria, para efeito de cálculo, o seja de tal forma a simular-se uma fissura 

iniciando-se no contorno. No caso, o contorno será a linha pontilhada longitudinal da figura 

16. 

A seguir, apresentam-se, na tabela 3, os resultados referentes ao exemplo 3, 

comparando-os com os obtidos para a integral J, por Cunha e outros (1995). Nesse trabalho 

foi utilizada uma malha refinada de elementos finitos para efetuar a análise do equilíbrio, 

realizando o cálculo da integral J, em pós-processamento, com base no recurso ao tensor 

momentum energia de Eshelby. Três caminhos de integração foram utilizados nesse estudo. 



 
 

 

190 

 

       
Figura 20 - Exemplo 3: Caminho da integral J em torno de uma das  
extremidades da fissura 

A malha II, tal como referida no citado trabalho, é obtida por um processo adaptativo, 

ou seja, é uma malha que permite boa representação das tensões próximo à trinca. São 

considerados elementos triangulares de 3 nós, e depois elementos triangulares de 6 nós. 

Consta, ainda, daquele trabalho, a referência a um valor de KI calculado para o mesmo 

problema, tomado de Owen e Fawkes (1983), que seria KI=560 (unidade: ?), o que, pela 

expressão J = KI
2/E, no caso do Exemplo 3, daria o valor de J = 1,4933. No entanto, não fica 

claro, com a consulta à fonte acima indicada, porque esse valor de KI pode ser tomado como 

correto. Os resultados, para o cálculo da integral J, com base no programa Elcfrat, que 

aparecem na última coluna da tabela 3, são obtidos para três caminhos elípticos distintos, e 

revelam, com razoável aproximação, a propriedade da independência do caminho da integral 

J. Porém, se comparados com os valores apresentados por Cunha e outros (1995), eles 

diferem entre si em torno de 3% até 9%. Como há pouco foi dito, o valor de J=1,4933, 

tomado do referido trabalho, como base para avaliação da eficiência, por ser obtido a partir de 

KI, fator de intensidade de tensão do modo de abertura, não pode ser considerado como a 

expressão mais próxima da verdade. Assim, pode-se aceitar que a tabela 3 revele uma 

razoável aproximação entre os resultados baseados no BEM e no MEF, para a integral J. 

Quanto à questão do sistema de unidades, embora não haja referência ao que foi utilizado por 

Cunha e outros (1995), e nem mesmo seja explicitada a unidade de medida de KI, o recurso 

foi admitir-se que o exemplo apresentado deveria estar algo próximo de um que foi incluído 

em Cimini Junior e outros (1991), no qual a unidade de força adotado é o Newton, e a unidade 

de comprimento é o milímetro.  
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Tabela 3 - Comparação do cálculo de J (J/M) pelo MEF e pelo BEM 

 CUNHA et al (1995) 

MEF linear 

CUNHA et al (1995) 

     MEF quadrático 

Presente trabalho  

BEM linear Caminho 1 1,4520 1,4120 - 
Caminho 2 1,4074 1,4934 - 
Caminho 3 1,4618 1,4990 - 

Elipse 1 (a=0,10m) - - 1,53851 
Elipse 2 (a=0,16m) - - 1,53912 
Elipse 3 (a=0,18m) - - 1,53914 

 

Assim sendo, os valores constantes em Cunha e outros (1995) devem ser                 

KI= 560 N/mm3/2  e E=210 000 N/mm2. E o valor da integral J, retirado de Owen e Fawkes 

(1983) e calculada através da expressão J= KI
2/E, deve ter o valor 1,4933 Nmm/mm2. Com 

base nessa hipótese, adotou-se uma espessura de 1 mm para a chapa, a fim de serem 

compatibilizados os resultados constantes das colunas 2 e 3 da tabela 3. 

No intuito de explicar detalhadamente a metodologia baseada no parâmetro 

termodinâmico de fratura, serão apresentados, a seguir, dois exemplos, o 4 e o 5, com base 

nos mesmos dados geométricos dos exemplos 1 e 2, respectivamente. No entanto, ao invés de 

uma carga uniforme, aplicada em uma das extremidades da haste, têm-se agora deslocamentos 

uniformes prescritos, em ambas as extremidades. No caso do exemplo 4, o valor dos 

deslocamentos prescritos aplicados no sentido do aumento do comprimento da peça, é igual a 

10-3 m. Na tabela 4 são apresentados os resultados referentes a esse exemplo, ficando 

evidenciado que, diferentemente da integral J, não vale a propriedade de independência do 

caminho no caso do parâmetro termodinâmico Gt. Observe-se que é bastante razoável a 

previsão para a orientação do possível avanço da fissura, indicada pelos ângulos das duas 

últimas colunas da tabela 4: a simetria dos deslocamentos prescritos sugere que o ângulo da 

fissura com o eixo x1 seja zero, e nessa tabela verifica-se que dão sempre algo em torno de um 

décimo de grau. 

Neste ponto, vale descrever em linhas gerais o procedimento para a realização dos 

experimentos numéricos cujos resultados estão sendo apresentados. Inicialmente, fornece-se 

como dado, ao programa Elcfrat, o valor do parâmetro crítico γE e, também, um valor de 

tolerância para o cálculo iterativo do valor limite de Gt. A convergência do processo iterativo, 

para um só valor do limite de Gt, revela-se bastante boa.  
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Tabela 4 - Valores de J, Gt e a direção de possível propagação da fissura: exemplo  4 

Valor de a 

m 

Caso de deslocamento constante prescrito nas extremidades da 
haste (J/m) 

 J Gt 

0,200 1056,285 241,3896 

0,280 1056,589 365,0595 

0,345 1056,516 473,57781 

0,472 1058,628 703,0787 

0,495 1057,548 744,8425 

 No exemplo 5, a seguir, prescreve-se um deslocamento constante, 10-2 m, na direção 

tangencial, em todos os nós da face extrema esquerda, na figura 12, ficando a outra com 

deslocamento nulo na mesma direção. Note-se que há uma tendência clara de convergência 

para um valor do ângulo de avanço da fissura em torno de 16,8o, sentido horário em relação 

ao eixo x1  (Tabela 5).  

Tabela 5 - valores de J , de  Gt  e da direção de avanço da fissura: exemplo 5 

Valor de a (m) Caso de deslocamento constante prescrito nas extremidades 
da haste   (J/m) 

 J Gt 

0,200 687,9999 356,3301 
0,280 689,42519 438,4738 
0,345 690,8777 486,9242 
0,405 692,3343 522,0943 
0,472 689,7161 548,6402 
0,495 680,7566 550,9933 
0,499 678,3267 550,9299 

 

Evidentemente, Gt é um parâmetro que depende do tamanho da parte P contornada 

pelo correspondente caminho elíptico. Isso faz com que a concepção de Gt seja a do que se 

denomina, na termodinâmica, de uma grandeza extensiva. Assim, quanto maior for a extensão 

da parte P, mais aumenta a possibilidade do valor de Gt representar o que ocorre, na realidade, 

com o sólido inteiro.  
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A metodologia utilizada no estudo da fratura que usa a integral J como parâmetro 

inclui a determinação experimental de valores críticos (Jic, por exemplo) dessa grandeza, que 

deverão servir de referência para critérios de integridade baseados na comparação com o valor 

de J obtido modelo teórico aplicado ao sólido em análise.  
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