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APRESENTAÇÃO 

 

A mecânica da fratura é um campo científico de grande relevância, hoje em dia, 

atestado pela quantidade de abordagens distintas do problema crucial da caracterização do 

limite último de resistência dos sólidos. Tem seu começo na década de 1920, quando  

A. A. Griffith formulou o primeiro critério de iniciação do processo de fissura nos sólidos.  

A repercussão do trabalho de Griffith, então engenheiro e pesquisador da empresa 

inglesa Rolls-Royce, deu-se por ter sido ele o responsável pela introdução de um material 

composto, ou compósito, que ainda tem importante presença no cenário da construção: a fibra 

de vidro. 

 Além da repercussão tecnológica que causou, o trabalho de Griffith teve o mérito de 

examinar o problema da fratura utilizando, mesmo que não explicitamente, a primeira lei da 

termodinâmica (ou lei de conservação da energia). A interpretação, posterior, segundo a qual 

o critério de fratura resultante de sua abordagem do problema, levava em conta a primeira lei, 

acabou por abrir a perspectiva de continuidade e refinamento de sua pioneira pesquisa, o que 

agora se intenta. 

 A despeito de ter experimentado um desenvolvimento bastante extenso, com a 

abertura de vasto campo de aplicações tecnológicas dispersas nas Engenharias Mecânica, de 

Minas, Civil, Metalúrgica, Naval e Aeroespacial, a mecânica da fratura ainda necessita de 

fundamentação teórica mais unificadora, o que abriu oportunidade para o tipo de investigação 

desenvolvida na presente obra.  

O aperfeiçoamento da ideia de Griffith, com a inclusão da segunda lei da 

termodinâmica no estudo da fratura, configura a, assim chamada, teoria termodinamicamente 

consistente, objetivo principal deste trabalho. Além da consistência com a primeira e com a 

segunda lei, cuja construção está fundada em extensa utilização da mecânica do contínuo no 

estudo da fratura, aqui desenvolvida em todos os seus detalhes, busca-se utilizar ferramentas 

recentes, tais como a análise de sensibilidade e o método dos elementos de contorno, na busca 

de facilitar a criação de um novo critério de iniciação da fratura. 

A iniciativa da aproximação entre a mecânica da fratura, a termodinâmica, a mecânica 

do contínuo, a análise de sensibilidade e o método dos elementos de contorno, tomada no 

presente trabalho, contribuiu para o refinamento dos instrumentos teóricos e numéricos de 

análise, com um objetivo bem delineado: atacar o problema da fratura, a partir da busca de 

uma alternativa à hipótese introduzida por Griffith, segundo a qual seria legítima a aplicação 
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do princípio da mínima energia potencial total à interpretação de um fenômeno 

essencialmente dissipativo, como o da fratura. Quando se imagina que, além de Grifith, Irwin 

e Rice também desenvolveram suas importantes concepções a partir da ideia de energy 

release rate – maltraduzida por taxa de dissipação de energia, calculada como a derivada 

diferença entre a energia potencial elástica, antes e depois do processo de avanço da fratura,  

em relação a um parâmetro geométrico da fissura −, percebe-se que o presente trabalho 

contribui, de fato, com novos elementos para a discussão dos fundamentos do problema em 

estudo. 

Embora a proposta de uma teoria termodinamicamente consistente da fratura não seja 

original, alguns resultados aqui apresentados o são. Dentre eles, destaca-se a obtenção da 

equação geral do balanço termomecânico local, nos pontos da superfície de avanço de uma 

fissura, resultado que decorre da ideia de utilizar-se, diretamente, a definição da integral de 

Riemann para a obtenção de derivadas materiais no tempo. Também parece ser uma 

contribuição original a aplicação da função energia livre de Helmholtz para chegar-se a um 

critério de iniciação de fratura, no caso quase estático e isotérmico, trilhando-se um caminho 

semelhante ao de Griffith.  

Dentre outras contribuições trazidas pelo presente trabalho, destacam-se, no campo 

teórico: 1) A forma de utilização do método dos elementos de contorno, tanto para o cálculo 

da integral J quanto do novo parâmetro termodinamicamente consistente, Gt, e 2) A utilização 

da análise de sensibilidade no cálculo desse último parâmetro.  

Embora não se trate de um trabalho de caráter experimental, aqui se destaca a proposta 

de um ensaio de laboratório para a determinação do valor crítico de Gt, com o auxílio de 

extensômetros elétricos de resistência [strain gages], que poderá levar, no futuro, à 

elaboração de procedimentos de normalização. 

A percepção de que a energia livre de Helmholtz pode ser utilizada, no caso particular 

do regime isotérmico, para o estudo da iniciação e do avanço de uma fissura, ao estilo da 

análise de Griffith, forneceu uma saída importante para a obtenção do parâmetro 

termodinâmico Gt, útil à construção de um novo critério de previsão do avanço da fissura e da 

direção desse avanço. 

Embora o recurso à mecânica do contínuo tenha sido fundamental para o 

embasamento das conclusões práticas que emergiram ao final, é certo que só os problemas em 

regime quase estático e isotérmico foram satisfatoriamente abordados, restando ainda os 

problemas dinâmicos e os não isotérmicos. No caso dos problemas não isotérmicos, o método 

a ser desenvolvido tende a ser bastante distinto do utilizado no caso isotérmico. Mas, 
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certamente, a base foi construída. Acredita-se, assim, que o fundamento teórico encontra-se 

seguramente colocado e que a investigação de parâmetros experimentais capazes de permitir o 

estudo termodinamicamente consistente da fratura, também no caso não isotérmico, fica como 

proposta para a continuidade deste trabalho. 

A utilização do método dos elementos de contorno como ferramenta numérica para a 

obtenção da integral J e do parâmetro Gt revela-se bastante promissora, por conta de sua 

praticidade, na medida em que a obtenção de Gt (também a integral J) é praticamente um 

trabalho de pós-processamento, desde que sejam fornecidas as informações sobre as 

distribuições de tensões e dos gradientes de deslocamento, advindas de programas 

automáticos que não precisam ser, necessariamente, especializados em mecânica da fratura ou 

em elementos de contorno. Espera-se, no entanto, que a ideia da utilização do método dos 

elementos de contorno, tal como aqui é aplicada a problemas planos de fratura, possa ser 

estendida para os casos tridimensionais, placas e cascas, com a utilização de domínios de 

integração (no caso do programa automático aqui apresentado, o caminho é elíptico) tomados 

sobre as superfícies dos sólidos. 

A organização do texto tem o objetivo de tornar a obra autocontida, o estritamente 

necessário para a compreensão do esboço da nova teoria sobre a fratura nos sólidos. Daí a 

exigência de uma introdução extensa, que busca dar conta das diversas formas atuais de 

ataque ao problema da fratura nos sólidos. 

No capítulo 1, apresenta-se um apanhado dos conceitos básicos da termodinâmica 

aplicados à interpretação do processo de deformação que se desenvolve nos sólidos. 

No capítulo 2, que contém a principal contribuição trazida pelo presente trabalho, 

desenvolve-se a pesquisa da possibilidade de extensão, ao caso da fratura, do balanço 

termomecânico típico da mecânica do contínuo, que permite a passagem das equações globais 

às equações locais, tanto nos pontos interiores quanto em pontos das superfícies de avanço 

das fissuras. O desenvolvimento apresentado nesse capítulo é uma alternativa àquele proposto 

por Zhang e Karihaloo (1993), baseado no teorema de transporte de Reynolds. Optou-se por 

um novo caminho para chegar a uma forma geral da equação de balanço local, válida para 

cada ponto das superfícies de avanço das fissuras. De posse desse resultado, partiu-se para a 

interpretação, uma a uma, das cinco equações locais. Assim, conseguiu-se preencher algumas 

lacunas existentes no trabalho há pouco citado. 

O capítulo 3 centra-se na busca de conexão entre o método ora proposto e aquele 

sugerido por Griffith (1921, 1924), cujo conhecido critério de iniciação da fratura tem a 

limitação de somente considerar a conservação da energia (primeira lei da termodinâmica) em 
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sua fundamentação. Assim, realizou-se o exercício de interpretar termodinamicamente o 

critério de Griffith, agregando-se a primeira e a segunda lei, no exame do caso particular em 

que o fenômeno se dá, por hipótese, em regime quase estático e isotérmico. Daí, chegou-se a 

uma explicação sobre a razão pela qual o original critério de Griffith não dá conta, 

completamente, do fenômeno. 

No capítulo 4, apresenta-se a potente ferramenta matemática cuja utilização facilita a 

generalização, até para os casos de problemas tridimensionais, tanto do cálculo da integral J, 

de Rice (1968), quanto da obtenção do parâmetro termodinâmico de fratura sugerido no 

presente trabalho. Trata-se da análise de sensibilidade à variação de forma do domínio, um 

campo de estudo cujas aplicações tradicionais encontram-se na área da otimização estrutural, 

mas que foi adaptado com sucesso à mecânica da fratura, principalmente por Taroco (1996). 

No capítulo 5 desenvolve-se, com o auxílio do método dos elementos de contorno − 

boundary element method (BEM) −, uma aplicação simples que permite a programação 

automática do esquema de cálculo aproximado, tanto do parâmetro termodinâmico quanto da 

integral J. Trata-se do clássico problema da chapa contendo um entalhe. O programa 

automático, denominado Elcfrat, em linguagem Fortran, desenvolvido com base no conteúdo 

desse capítulo, utiliza um elemento de contorno retilíneo, isoparamétrico, com interpolação 

linear, subelementação automática e a possibilidade de colocação de nós duplos. Não é 

propósito desse capítulo fornecer uma descrição minuciosa do BEM, na medida em que é uma 

ferramenta numérica cuja fundamentação exige rigor. Espera-se, no entanto, que o leitor possa 

captar o essencial, que é o fato de ser o BEM bastante adaptado à natureza própria do 

problema da fratura.  

No capítulo 6 discorre-se sobre a análise experimental na mecânica da fratura, 

destacando-se os métodos correntes de ensaio, basicamente aqueles propostos pela American 

Standard for Testing and Materials (ASTM) para os aços. Apresenta-se, também, o esboço de 

uma proposta original de ensaio de laboratório que, em associação com a experimentação 

numérica, realizada sobre um modelo do mesmo corpo de prova ensaiado, poderá 

fundamentar o critério de fratura baseado no valor crítico do parâmetro termodinamicamente 

consistente de fratura, aqui sugerido. 

No capítulo 7 apresentam-se, sumariamente, alguns resultados da álgebra e da análise 

tensorial úteis aos desenvolvimentos matemáticos realizados nos capítulos anteriores. Além 

disso, inclui-se uma revisão dos conceitos básicos da mecânica do contínuo, sobre a aplicação 

deformação e sobre a derivação material no tempo, além de uma apresentação da análise de 

sensibilidade, tal como se aplica ao problema da fratura.  
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Finalmente, no apêndice A, encontra-se uma rápida descrição do programa automático 

Elcfrat através do qual a experimentação numérica pode ser realizada, com a utilização do 

BEM. Também são apresentados exemplos de aplicação da programação automática a 

problemas reais, junto com a análise desses resultados, incluindo-se a comparação, para um 

mesmo problema retirado da literatura, entre a solução obtida pelo método dos elementos 

finitos (MEF) a aquela que aqui se obtém, através do BEM. 

 

 




