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PREFÁCIO 

 

Excelente iniciativa do Prof. João Augusto de Lima Rocha. Faltam-nos textos 

elaborados por autores brasileiros que além da exposição do tema central coloquem-nos 

imersos na nossa cultura científica e tecnológica. Isto é, apresentem o assunto com o contorno 

da nossa própria formação e construção da ciência e tecnologia cuja individualidade é rica e 

certamente necessária para apresentar os pontos de vista que nos distinguem, contribuindo 

para o avanço do conhecimento universal. Traduzir um livro tem sem dúvida seu valor, mas a 

tradução fica sempre imersa no ponto de vista do autor e nunca do tradutor. Tradução cabe 

mais em situações em que o assunto ainda encontra-se imaturo na comunidade científica e 

tecnológica.  

Ressalto este primeiro aspecto, com grande satisfação, porque está claro no texto o 

reflexo da formação do autor ao longo de sua vida acadêmica, desde os tempos de estudante 

até sua atuação como pesquisador e professor na UFBA. O fio condutor que orienta a ênfase 

dada aos diversos temas que se distribuem nos sete capítulos reflete claramente a nossa 

tradição já emergente na área de mecânica dos sólidos.    

O tratamento do tema introduz aspectos originais com o enfoque da mecânica da 

fratura no contexto da termodinâmica do contínuo. A facilidade com que o autor trata do 

ferramental matemático e computacional agrega à física do problema particular elegância.  

O uso da análise de sensibilidade permitiu o cálculo apurado do parâmetro Gt que é 

termodinamicamente consistente e oferece informação complementar a outros fatores 

introduzidos por outros autores.  

O texto é claro e o autor teve o cuidado de apresentar os aspectos mais fundamentais 

da física do problema bem como do ferramental analítico permitindo uma leitura 

relativamente fácil. O desenvolvimento da teoria da fratura desde os primeiros trabalhos 

importantes de Griffith até os recentes resultados mais importantes dão uma consistência 

histórica que auxilia no melhor entendimento do fenômeno. Os exemplos são bem-vindos, 

completando os resultados teóricos com segurança.  

A mecânica da fratura vem se tornando um dos pontos críticos nos projetos de 

estruturas para as mais variadas utilizações. O desenvolvimento de novos materiais, 

particularmente os não homogêneos, exige a análise da vida útil e dos diversos riscos que 

podem levar uma estrutura ao colapso sendo a progressão da fratura um importante fenômeno 

que necessita de análise cuidadosa. O livro do Prof. Lima Rocha é um ótimo texto, tanto para 
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estudantes de Engenharia como para engenheiros encarregados do projeto de estruturas que 

exigem alto grau de confiabilidade, como as que estão presentes em aeronaves, plantas 

nucleares, navios e outros veículos, para dar alguns exemplos.  

Não posso encerrar estas palavras introdutórias sem externar minha imensa satisfação 

de ver um dos meus estimados ex-alunos contribuindo significativamente para o progresso da 

Engenharia brasileira, agregando conhecimento verdadeiramente autônomo a um setor de 

capital importância para a prática da Engenharia. Que este exemplo possa ser imitado por 

tantos outros professores e pesquisadores, demonstrando a maturidade a que chegamos na 

área de Engenharia.   

Finalmente devo dizer que este livro é de certa forma a história da vida acadêmica do 

Prof. João Augusto de Lima Rocha (o João Menino dos velhos tempos) e em menor escala da 

minha própria.  

Obrigado João, por ter escrito este livro. 

Luiz Bevilacqua 

Outubro de 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




