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INTRODUÇÃO 

 
 

Já foi observado que as tentativas anteriores de interpretação do fenômeno da fratura 

nos sólidos padecem de inconsistência termodinâmica, isto é, são elas organizadas sem que se 

considerem, no processo de sua construção, a primeira e a segunda lei da termodinâmica, 

conjuntamente. Diante desse vazio, o que aqui se pretende é dar os passos iniciais para a 

organização de uma teoria termodinamicamente consistente da fratura. Naturalmente, poderia 

ser sugerido que, antes desta iniciativa, fosse examinado o importante aspecto microscópico 

no fenômeno da ruptura de um corpo sólido. Seria uma interpretação do ponto de vista local, 

como se a iniciação da fratura representasse o começo do afastamento do corpo de uma 

configuração estável de equilíbrio, isto é, o processo estaria colocado diante de uma 

bifurcação que o obrigaria, por assim dizer, a escolher, em certo instante, um dos ramos 

possíveis para a evolução do processo de deformação.  

No entanto, sem que se desconsidere a importância de tal aspecto na compreensão do 

fenômeno da fratura, o fundamento para a formulação da teoria termodinamicamente 

consistente será buscado através da idealização macroscópica, auxiliada pela termodinâmica, 

em que corpo é considerado contínuo, e o processo de fissuração é entendido como resultante 

da evolução de superfícies, também contínuas, imersas no interior do sólido. 

A ideia chave da termomecânica do contínuo clássica é a passagem das cinco 

equações de balanço global − massa, quantidade de movimento linear, quantidade de 

movimento angular, energia, princípio da irreversibilidade ou desigualdade de Clausius-

Duhem −, tomadas como axiomas, para as respectivas equações locais, nos pontos interiores 

do sólido. A novidade está em examinar-se a possibilidade da extensão desse procedimento ao 

caso de um sólido contendo vazios, isto é, fissuras, cujas superfícies internas possam evoluir, 

podendo nelas estar presente uma componente irreversível nos deslocamentos dos pontos 

dessas superfícies. 

Embora a proposta de tratamento do fenômeno da fratura aqui apresentada seja de 

caráter essencialmente teórico, inclui-se no texto, de passagem, a sugestão da verificação de 

sua validade prática, com o auxílio de um método que associa experimentação de laboratório 

a experimentação numérica, porém restrita a problemas isotérmicos. 

Para evitar dubiedade na aplicação de dois termos que aparecem com bastante 

frequência no contexto do estudo do fenômeno aqui examinado, e que, na língua portuguesa, 

costumam ter aplicação ambígua, define-se: 



 
 

 

22 

 

 

Fratura (fracture), como o fenômeno, em geral irreversível, caracterizado pelo crescimento 

das áreas das superfícies internas dos vazios de um sólido em processo de deformação. 

 

Fissura, como um ente cuja extensão física é caracterizada somente pela medida de sua 

fronteira. A medida de seu crescimento é dada pelo acréscimo da área de sua fronteira, 

ocorrido no processo de fratura. É nesse sentido que ela se identifica com o vazio. O valor da 

área da superfície de uma fissura é sempre, por hipótese, diferente de zero, isto é, toda fissura 

é resultante da evolução de uma situação inicial, caracterizada por um vazio preexistente. 

Existem fissuras que ficam totalmente imersas no interior do sólido (cracks), e outras que 

adentram a partir da fronteira do sólido (notches). 

 

 As características essenciais da teoria termodinamicamente consistente da fratura são: 

1) A parcela de energia dissipada nas superfícies de avanço das fissuras deve ser 

considerada, para efeito de balanço; 

2) Associada ao processo de avanço de uma fissura, incluída em uma parte arbitrária do 

sólido, aparece uma grandeza, a densidade termodinâmica superficial de fratura, que 

é definida em cada ponto da superfície de avanço. Com o auxílio dessa grandeza pode-

se aferir como o acoplamento de influências entre a temperatura absoluta e a 

velocidade de propagação influencia na estabilidade do processo de fissuração; 

3) No caso do regime quase estático e isotérmico verifica-se a emergência de uma 

grandeza, denominada parâmetro termodinâmico de fratura, cuja determinação, 

através da análise de sensibilidade, decorre da consideração das leis da termodinâmica. 

 

• Modelo físico 

 

a) Tal como na mecânica do contínuo, parte-se do pressuposto que, para um sólido 

sujeito à fratura, sempre são atendidas as cinco equações termomecânicas de 

balanço global, inclusive nos pontos das superfícies de avanço das fissuras; a 

primeira e a segunda leis da termodinâmica fornecem a base para a construção de 

um critério de fratura termodinamicamente consistente; 
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b) No caso particular em que o regime de deformação é quase estático e isotérmico, o 

processo termodinâmico só progredirá, espontaneamente, entre dois estados, se a 

função energia livre de Helmholtz (para todo o sólido) sofrer um decréscimo, de 

um estado para o outro;  

c)  O crescimento das fissuras é, em geral, irreversível, embora a simples ocorrência 

de um decréscimo na função energia livre de Helmholtz não seja condição 

suficiente para indicar que tenha sido provocado pelo avanço de uma fissura. O 

decréscimo da energia livre de Helmholtz é, pois, uma condição necessária, mas 

não suficiente, para a ocorrência de fissuração no sólido. Isto porque podem 

ocorrer outros fenômenos dissipativos durante a deformação dos sólidos, tais como 

a plasticidade e o dano; 

d)  A evolução do processo de fissuração pode ser modelada tal como se estivesse 

ocorrendo uma sequência de iniciações de fratura, após cada uma das quais o 

domínio do problema precisará ser atualizado 

 

• Modelo matemático 

 

a)  Ditado pela física do problema, esse modelo busca acompanhar, nas sucessivas 

representações atualizadas do corpo, a interação contínua entre fenômenos que 

ocorrem no IR3 (pontos interiores não atingidos pela fissuração) e outros que 

ocorrem, simultaneamente, no IR2 (superfícies de avanço das fissuras); 

 b)  A alternativa à ideia de energy release rate, devida a Griffith e Irwin, será o 

parâmetro termodinâmico de fratura, calculado como sendo a derivada material da 

energia de deformação do sólido em relação a um parâmetro geométrico de fratura. 

A análise de sensibilidade à variação de forma, da otimização estrutural, será 

utilizada como ferramenta, no cálculo dessa derivada. 

 

 Como orientação básica para a abordagem do problema da iniciação da fratura nos 

sólidos foram examinadas detalhadamente, na fonte, as publicações tidas como fundamentais 

no estudo da fratura, a partir do trabalho pioneiro de Griffith (1921). E a pesquisa do 

instrumental adequado aos objetivos propostos exigiu um aprofundamento teórico geral nos 

campos da mecânica do contínuo, da análise de sensibilidade e dos métodos numéricos da 

física matemática, com destaque para o método dos elementos de contorno (BEM). 
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Síntese histórica 

 

 Visando prever o limite da capacidade resistente dos materiais, busca-se compreender, 

desde os primórdios, o mecanismo do rompimento das ligações interiores, responsável pela 

perda da integridade dos corpos sólidos submetidos a ações externas. 

 Se se acompanha a evolução dos procedimentos utilizados nesse tipo de previsão, na 

fase mais recente da história, marcada pela aplicação do conhecimento científico à 

compreensão dos fenômenos da resistência dos materiais, verifica-se que Galileo Galilei 

(1564-1642) foi o pioneiro nesse terreno. Tido como um dos precursores da mecânica dos 

sólidos, Galilei (1945) destaca em sua obra Diálogos acerca de duas novas ciências, a 

preocupação com “a coerência das partes nos corpos sólidos” e com a “resistência dos sólidos 

à fratura”, temas sobre os quais desenvolve a conversação entre os personagens Salviati, 

Sagredo e Simplício nas duas primeiras jornadas de seu famoso livro. Aí apresenta 

proposições que já revelam uma clara compreensão dos mecanismos da resistência dos 

materiais, alimentada certamente pela necessidade prática imediata de resolver os problemas 

surgidos nas atividades de projeto e construção, que então desenvolvia no Arsenal de Veneza. 

A ênfase de Galilei foi colocada na busca da resistência à fratura, isto é, na obtenção de 

informações sobre a capacidade resistente do material no momento da ruptura. 

 Diferente foi a orientação decorrente das experiências de Robert Hooke (1635-1703) 

com molas. Baseado na analogia que intuiu entre elas e o comportamento dos materiais, 

Hooke levou a então incipiente mecânica dos sólidos a optar pela hipótese da linearidade da 

relação força x deslocamento nas peças e estruturas, cujo reflexo é evidente na simplificação 

dos modelos para o estudo dos fenômenos dessa área. Isso parece ser a razão fundamental 

para o abandono da ênfase na questão da fratura, isto é, a resistência limite dos materiais, 

prevalecendo, até recentemente, a opção pelo limite elástico como referência básica no estudo 

do comportamento mecânico dos materiais.  

 Saint-Venant (1797-1886), com sua plasticodinâmica, deu os primeiros e seguros 

passos, segundo Timoshenko (1953), no sentido do desenvolvimento da teoria da plasticidade. 

E a ele se seguiu um grande número de contribuições relevantes, levando a que se reforçasse a 

volta à ênfase original de Galilei, centrada no comportamento limite dos materiais, a partir da 

década de 20 do século passado. Dentre elas, a contribuição de Griffith (1921, 1924), a quem 

se deve o início da mecânica da fratura.  

 É curioso verificar-se que a ideia fundamental, base para a retomada da ênfase na 

resistência limite de fratura, iniciada por Griffith, decorre do aproveitamento criativo de 
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resultados da própria elasticidade linear, a saber, da análise de problemas sobre concentração 

de tensão em torno de reentrâncias e orifícios, divulgada num trabalho de Inglis (1913), 

inspirado em problemas práticos da indústria naval. A proposta teórica de Griffith parte do 

pressuposto de que não se criam fissuras no interior de um sólido, e sim que elas crescem a 

partir de vazios preexistentes. Assim, em seu modelo plano, a fissura é assimilada a um furo 

elíptico cujas dimensões lineares variam, no processo de deformação, de acordo com um 

único parâmetro, o comprimento a do semi-eixo maior da elipse. Admitindo o carregamento 

externo constante, Griffith calcula a variação da energia potencial elástica da chapa contendo 

o furo elíptico, quando a aumenta para a+da. Obtém, assim, a expressão dU/da, que revela a 

sensibilidade da energia potencial elástica em relação à variação ocorrida no comprimento a, 

quando o tamanho do furo varia. A grandeza G=dU/da, denominada mais tarde strain-energy 

release rate, é considerada, desde Griffith, um parâmetro-chave na caracterização do 

fenômeno da fratura. O problema, portanto, é reduzido à verificação da estabilidade de uma 

fissura. 

Quando ocorre o crescimento da fissura, alguma quantidade de energia deve estar 

associada à área da superfície do furo acrescida nesse processo. Griffith propõe quantificar 

essa energia com base em um parâmetro que denomina densidade superficial de energia, que 

seria, segundo a sua compreensão, uma propriedade intrínseca do material. Em função dos 

resultados dessa análise concluiu que, se fosse possível uma intervenção no processo de 

produção do material, com o intuito de diminuir-se o tamanho médio dos vazios em seu 

interior, então a tensão limite de fratura poderia ser artificialmente aumentada.  

Devido ao sucesso tecnológico representado pela síntese de um material de alta 

resistência − a fibra de vidro −, com base nessa ideia, foi que se deu a grande difusão do 

critério de iniciação de fratura proposto por Griffith. Ao diminuir as dimensões dos vazios no 

interior do vidro, Griffith conseguiu aumentar bastante o valor da tensão limite de ruptura 

desse material. Chegou a esse objetivo através da produção de finíssimas fibras 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 o seu 

nome, Griffith (1924) chamou atenção para o fato muito relevante de que a resistência do 

material não estava relacionada somente com a coesão entre as moléculas, mas, também, com 

os espaços vazios existentes entre elas. Assim, segundo ele, para bem caracterizar 

mecanicamente os materiais, não bastaria apenas o conhecimento dos limites de resistência, 

mas também a determinação experimental de alguma(s) grandeza(s) capaz(es) de dar conta da 

tenacidade, (toughness ou fracture toughness) do material, uma propriedade associada à 
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capacidade do material de impedir o crescimento de fissuras em seu interior. Para isso seria 

fundamental, em um sólido sujeito a ações e a restrições a seu deslocamento, a determinação 

da denominada energy release rate. Na visão de Griffith, a comparação dessa grandeza com a 

tenacidade do material (uma característica associada à densidade superficial de energia γ) 

forneceria um critério para aferir a integridade mecânica do sólido. 

 Com o objetivo de estender a aplicação do critério de Griffith aos materiais dúcteis, 

Orowan (1952) sugeriu que, além da grandeza γ, deveria ser considerada mais  outra, notada 

por γpl, que faria às vezes de uma espécie de componente plástica da densidade de energia 

superficial, servindo para corrigir o critério de Griffith nesses casos. A experiência mostra que 

tal parcela assume, de fato, valores muito maiores que γ. A rigor, a soma dos dois parâmetros 

produziria um valor crítico que seria uma característica do material. Assim:  

Gcrit = 2γ+γpl, 

onde Gcrit serviria para caracterizar o material, sendo uma grandeza macroscópica capaz de 

permitir a ampliação das aplicações da mecânica da fratura à análise dos problemas correntes 

da engenharia estrutural, principalmente naqueles em que os materiais utilizados tivessem um 

comportamento predominantemente dúctil.  

O passo seguinte ao de Griffith, no sentido do aperfeiçoamento da utilização da 

mecânica da fratura na caracterização da integridade dos sólidos e na síntese de novos 

materiais, deve-se a Irwin, e está baseado numa série de trabalhos por ele realizados na década 

de 1950. Embora tivesse o mesmo sentido da contribuição de Orowan (1950), que seria 

estender as possibilidades da mecânica da fratura para além do estudo dos materiais frágeis, a 

ideia central de Irwin (1957) conduz a uma nova interpretação da energy release rate, a qual, 

por possuir dimensão de força por unidade de área, permitiria ser por ele interpretada da 

seguinte maneira:  

 
Quando a fissura cresce, alguma energia passa de mecânica (ou de 
deformação) para outras formas, na vizinhança da fissura. O processo é tal 
que predomina a energia calorífica. A grandeza G dá a medida dessa energia 
externa associada com a extensão unitária da fissura e pode ser considerada 
como a força tendente a causar o crescimento da fissura. (IRWIN, 1957, p. 
363) 

 

Utilizando as expressões das componentes de tensão e de deslocamento apresentadas 

por Westergaard (1939), Irwin analisa o caso de uma chapa de espessura unitária, em estado 
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plano, através da aplicação da teoria das funções de variável complexa à elasticidade plana, 

sendo a(s) fissura(s) simulada(s) por segmento(s) de reta contido(s) no plano médio da chapa. 

Tal análise também facilitou a simulação geométrica de uma faixa com dimensões finitas, 

sendo apresentada, no citado trabalho de Irwin, a solução para um exemplo muito útil: uma 

faixa de comprimento infinito, porém com largura finita, submetida à tração uniforme 

aplicada no infinito. 

O problema tratado por Irwin, embora sofrendo da mesma limitação do de Griffith, 

por situar-se no âmbito da elasticidade linear, revelou uma característica que passou a 

influenciar grandemente o estudo da fratura. Trata-se da observação da ocorrência de um tipo 

especial de singularidade nas componentes do tensor tensão, em problemas planos de fratura 

(da ordem de 1! ! ! , onde r é a distância do ponto considerado à extremidade da fissura), 

evidenciada em todos os cinco exemplos apresentados no seu histórico trabalho (IRWIN, 

1957).  

Ora, se as expressões das componentes de tensão apresentam alguma parcela singular, 

então elas tendem para infinito quando r tende para zero. No entanto, no tratamento 

matemático do problema só é possível trabalhar-se com as hipóteses da elasticidade linear 

enquanto as componentes de tensão estiverem abaixo do limite elástico. Isso conduz, 

portanto, a uma contradição, que só pode ser resolvida se forem excluídas do domínio do 

problema as zonas de acomodação plástica situadas próximas das extremidades das fissuras. 

A consideração dessas zonas passou a ser, então, um novo problema, porque elas só poderiam 

ser incluídas se o modelo constitutivo previsse a dissipação de parte da energia associada ao 

avanço das fissuras.  

Irwin (1957) procurou fugir dessa exigência, mediante o seguinte raciocínio: se os 

deslocamentos calculados são da ordem de r , então o trabalho empregado na abertura da 

fissura deverá ser finito, na medida em que é calculado através de uma integral cujo 

integrando envolve o produto de força (que teria o mesmo tipo de singularidade da tensão, 

isto é, r/1 ) por deslocamento, na vizinhança das extremidades das fissuras. É certo que isso 

eliminaria a singularidade, o que ele desejava, mas não eliminaria a existência de calor, por 

ele considerada inadequadamente, como trabalho reversível. Vê-se, portanto, que Irwin 

(1957) recorre à mesma simplificação de Griffith, cuja ideia de energia superficial equivale à 

de trabalho desenvolvido na zona próxima à extremidade da fissura. Isto quer dizer que, 

usando a elasticidade linear, Irwin intuiu um resultado que dá conta da plastificação local na 

vizinhança da extremidade da fissura, o que, a despeito de ser coerente com a sugestão de 
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Orowan (1950), é inconsistente, do ponto de vista teórico, porque a produção de calor e sua 

dissipação durante o processo não poderia ser incluída, por deficiência intrínseca do modelo 

linear.  

A partir da hipótese de que a região plastificada em torno da extremidade da fissura é 

muito pequena, Irwin (1957), introduziu os fatores de intensidade de tensão, KI, KII e KIII, 

grandezas-chave da chamada mecânica da fratura linear, que são os coeficientes das parcelas 

não-lineares presentes nos respectivos desenvolvimentos em séries que aproximam os valores 

das componentes planas do tensor tensão, em cada um dos três modos de fratura sugeridos por 

Irwin. Esses modos são denominados: de abertura (KI), de deslizamento (KII) e de 

rasgamento (KIII). Os fatores de intensidade de tensão estão funcionalmente relacionados com 

os respectivos valores da energy release rate associados aos três modos, e com o módulo de 

elasticidade, E, do material. Tais grandezas, segundo Irwin, seriam capazes de caracterizar, do 

ponto de vista da fratura, o estado de uma peça submetida a esforços, desde que a zona de 

acomodação plástica próxima à extremidade da fissura não tivesse extensão relevante. 

Segundo Irwin, a avaliação da integridade de um sólido contendo fissuras seria feita mediante 

a comparação entre tais grandezas, calculadas para determinada configuração de ações 

aplicadas e deslocamentos prescritos no contorno do sólido, e os respectivos valores críticos, 

KIc, KIIc e KIIIc, determinados experimentalmente. 

 Segundo Knott (1993), a contribuição de Irwin deu vez ao surgimento da Engenharia 

da Fratura, enquanto Griffith seria, para ele, o criador da Ciência da Fratura. No entanto, 

como antes aqui foi dito, a introdução dos fatores de intensidade de tensão, por Irwin, faz uso 

da mesma base física utilizada por Griffith, isto é, o recurso à elasticidade linear, que não 

resolve a questão do caráter irreversível do fenômeno da fratura. A diferença dos dois 

enfoques está somente em que, para simular a fissura, Irwin substituiu o orifício elíptico, 

usado no modelo de Griffith, por um segmento de reta, tirando daí conclusões sobre a 

interpretação da energy release rate como sendo uma força por unidade de área da superfície 

de avanço da fissura. Embora possa parecer que os valores críticos dos K's, os fatores de 

intensidade de tensão, obtidos experimentalmente, sejam capazes de caracterizar os materiais, 

do ponto de vista da fratura, diferentemente da grandeza densidade de energia superficial de 

Griffith, isso não é verdade, pelo fato de que a determinação experimental dos fatores críticos 

depende de uma série de variáveis, tais como a escala da peça ensaiada e outras grandezas 

relacionadas com o meio ambiente.  

Uma importante vertente teórica na interpretação do fenômeno da fratura deve-se à 

chamada Escola Russa, liderada por G. I. Barenblatt, que, entre 1959 e 1961, apresentou uma 
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série de trabalhos nos quais elabora um princípio geral (válido, segundo ele, para uma série de 

fenômenos da mecânica do contínuo), aplicável particularmente ao fenômeno da fratura. Em 

sua interpretação, busca adaptar a ideia de Griffith à consideração de aspectos microscópicos 

do fenômeno presentes nas extremidades das fissuras. O princípio é baseado, segundo seu 

autor, na formulação de hipóteses físicas fundadas em observações experimentais capazes de 

assegurar a unicidade da solução de problemas dependentes de parâmetros. 

 No caso da mecânica da fratura, a busca de tais hipóteses físicas teria, segundo 

Barenblatt (1960), a finalidade de assegurar a finitude das tensões nas extremidades das 

fissuras. Tais ações caracterizariam um efeito coesivo capaz de produzir uma variação gradual 

da tensão em uma minúscula zona especial de interação entre as duas faces da fissura, 

próxima à extremidade. A exigência da finitude da tensão induziria, segundo ele, à 

necessidade de uma concordância tangencial entre as duas faces, na extremidade da fissura, 

conformando algo com o aspecto de uma cúspide. É importante observar, também, que outra 

das preocupações de Barenblatt (1960) é a formulação de uma mecânica da fratura capaz de 

dar conta da pressão de fluidos no interior de maciços rochosos fissurados. Essa exigência de 

concordância tangencial entre as faces nas extremidades da fissura também estaria relacionada 

com suas observações experimentais nesse campo (BARENBLATT, 1959, 1960, 1964). 

A contribuição de Barenblatt (1960) lança novos elementos à discussão sobre o caráter 

do fenômeno da fissuração, se reversível ou irreversível. Conhecedor que era das 

contribuições de Westergaard e de Irwin a respeito das distribuições de tensão e de 

deslocamento, típicas dos modelos matemáticos do problema de fratura, introduz fatos 

exteriores à teoria da elasticidade, a saber, a interação material ao nível microscópico, nas 

extremidades de fissuras, para justificar a reversibilidade. Não há dúvida de que o 

aproveitamento de suas ideias na formulação de modelos adequados a materiais 

caracterizados pela grande presença de micro-fissuras, durante a evolução do fenômeno da 

fratura, permitiu o desenvolvimento paralelo de uma interpretação que associa a 

reversibilidade do processo ao comportamento coesivo do material na vizinhança das 

extremidades de fissuras. 

Essa interpretação deu origem a modelos, aplicados principalmente ao concreto, 

dentre os quais se destaca o da fissura fictícia, assim denominado por seu principal autor, 

Hillerborg, para quem:  

 
Uma vantagem do modelo da fratura fictícia sobre o convencional da 
Mecânica da Fratura é que, além de ele ser usado para analisar a estabilidade 
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do crescimento de fissuras, pode também ser usado para a análise da 
formação de fissuras. (HILLERBORG, 1991, p. 97)  
 

Isto significa a introdução de uma hipótese essencialmente distinta da tradicional 

(devida a Griffith) que não admite a possibilidade de a fissura surgir no sólido, só podendo 

crescer a partir de um vazio preexistente. Afirma ainda Hillerborg (1991), no artigo antes 

citado: “Como uma fissura real não pode transferir tensão entre suas faces, a fissura que 

admite transferência de tensão foi chamada de fissura fictícia - daí o nome do modelo".  

E continua: 

 

 A expressão modelo de fissura fictícia tem sua origem derivada nas 
aplicações do método dos elementos finitos onde tem sido adotado, nas quais 
não se admite nem fissura fictícia nem zona de fissuração infinitamente 
estreita, adotando-se, no entanto, que a deformação adicional ocorrida dentro 
da zona de fissuração tem de ser considerada como derivada de uma relação 
tensão-deslocamento. (HILLERBORG, 1991, p. 97) 
 

Pelo que se percebe, o modelo da fissura fictícia parece ficar mais adequadamente 

incluído em outro campo da mecânica dos materiais, a saber, a mecânica do dano, segundo a 

qual a interpretação do fenômeno da fratura ganha sentido enquanto considerado em 

sequência, no processo deformação dos sólidos, desde a situação de total integridade até a 

ruptura, que, em geral, inicia-se pelo comportamento elástico, passa pelo plástico (ou 

elastoplástico), a este se seguindo o regime de dano e, finalmente, o de fratura. A passagem 

do regime de dano para o de fratura decorreria da exaustão de um estado de microfissuração 

distribuída (dano), a partir do qual ocorreria a localização do fenômeno em uma região 

limitada do sólido, na qual se instalaria uma macro-fissura preferencial, caracterizadora da 

bifurcação do equilíbrio local, gerando uma bem determinada porção amolecida do material, 

por onde a ruptura, finalmente, teria curso (LEMAITRE; CHABOCHE, 1990). 

 A partir da década de 1960 as investigações no campo da mecânica da fratura 

intensificam-se bastante, estendendo-se para uma ampla gama de materiais, que vai dos 

metálicos aos derivados de polímeros, passando pelos compósitos, particularmente o 

concreto. O desenvolvimento ocorreu segundo duas principais vertentes: a primeira, no 

campo experimental, que se orienta para a pesquisa de parâmetros caracterizadores, e sua 

consequente determinação em laboratório, visando à quantificação da tenacidade dos 

materiais. Nesse particular, destacam-se os métodos da ASTM para a determinação de valores 

críticos dos fatores de intensidade de tensão em materiais metálicos, e o método normalizado 

pela Réunion Internationale des Laboratoires d’Éssais et de Recherches sur les Matériaux et 
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des Constructions (RILEM), para a determinação da energia de fratura, aplicada ao concreto. 

A segunda vertente é a da pesquisa de métodos numéricos, visando à determinação 

aproximada de parâmetros caracterizadores da iniciação e da evolução do fenômeno da 

fratura. Tais parâmetros estão relacionados, seja com o método de Irwin (1957), dos fatores 

de intensidade de tensão, seja com o método de Rice (1968), através da integral J, uma 

grandeza que resulta da adoção de um modo conveniente de integração de certa função de 

tensões, cujo resultado leva a que a integral  se torne independente do caminho. 

Na aplicação de métodos numéricos ao cálculo aproximado dos fatores de intensidade 

de tensão ou da integral J destaca-se a utilização do MEF. Mais recentemente, a partir da 

década de 1980, no entanto, o BEM passou a ser também aplicado intensamente. As principais 

contribuições nesse campo estão sintetizadas em Venturini (1995a, 1995b). 

Um dos mais difíceis problemas da mecânica da fratura é a obtenção, por via analítica, 

da energy release rate, particularmente porque, para ser feita de forma direta, é necessário o 

conhecimento da expressão que forneça a energia potencial total do sólido fissurado, em 

função de parâmetros de fissura. Em geral, os métodos da mecânica da fratura partem da 

análise da evolução de um vazio preexistente em que uma dimensão característica das fisuras 

é tomada como variável. 

Tal dificuldade pode ser superada, mesmo que para um número ainda limitado de 

casos, através do cálculo da grandeza denominada integral J, mediante a integração realizada  

sobre qualquer contorno regular que circunde uma região em que a extremidade de fissura 

esteja situada em seu interior. O método da integral J foi inspirado, segundo revela seu 

próprio criador, J. Rice (1968), na componente estática do tensor momentum energia, uma 

grandeza introduzida por Eshelby (1956) para caracterizar forças generalizadas atuando sobre 

discordâncias e defeitos pontuais em meios elásticos. O significado físico dessa integral 

(originalmente com dimensão de J/m2) é, segundo Rice, o de uma grandeza associada ao 

estado médio da deformação na vizinhança da extremidade da fissura. Além disso, possui a 

seguinte propriedade: se realizada em qualquer contorno de um meio contínuo não contendo 

fissura passível de avançar, o valor da integral J é nulo.  

Recentemente, a aplicação da integral J ganhou engenhoso suporte matemático, com o 

qual é possível identificá-la com a energy release rate − o mesmo que a derivada da energia 

potencial total em relação a certo parâmetro geométrico de fratura −, sem que seja necessário 

conhecer-se uma expressão explícita dessa energia em função do parâmetro de fratura 

(TAROCO, 1996). Isso está baseado em uma adaptação da análise de sensibilidade à variação 

de forma do domínio e da fronteira do sólido ao problema da fratura. Com o auxílio dessa 



 
 

 

32 

 

técnica, advinda da otimização estrutural, pode-se construir um modelo teórico do problema 

da fratura a partir da analogia deste com o problema da deformação (mecânica do contínuo), 

num caso em que se considera que a evolução da fissura configura uma variação de forma do 

domínio e do contorno do sólido. Isto permite que o cálculo da integral J seja feito na 

configuração atualizada do sólido, na qual o parâmetro que controla a variação do domínio e 

do contorno do sólido torna-se nulo. Segundo essa interpretação, a integral J pode ser 

calculada com o auxílio da derivada material da energia potencial elástica associada ao sólido 

fissurado, em relação a um parâmetro que tem a propriedade de poder simular uma especial 

alteração geométrica do domínio e da fronteira do sólido. Isso consiste, em suma, na 

simulação de um movimento relativo entre a fissura que avança e a fronteira distante de uma 

região que contém essa fissura, que se aproxima. Foi com o auxílio dessa ferramenta que se 

tornou possível, mesmo que somente para problemas isotérmicos (no presente trabalho), 

chegar-se a algum resultado numérico que serve para aquilatar a potencialidade prática do 

desenvolvimento teórico aqui intentado. 

 O objetivo principal deste trabalho é contribuir para a formulação de uma teoria 

termodinamicamente consistente da fratura, a partir da qual se busca construir uma base para 

a elaboração de critérios de iniciação e de propagação de fissuras. Para isso,  utiliza-se a 

análise de sensibilidade, particularizada para o problema da fratura, como instrumento útil à 

construção de um esquema de resolução numérica aproximada do problema. 

 Inicialmente, estabelecem-se as condições para a aplicação dos princípios da mecânica 

do contínuo à mecânica da fratura, propondo-se a introdução, em cada uma das cinco 

equações clássicas do balanço termomecânico global, de uma parcela nova, referente ao que 

ocorre na superfície de avanço das fissuras. Aparece, então, em decorrência da operação de 

passagem da equação de balanço global da energia para a correspondente equação local, nos 

pontos da superfície de avanço da fissura (ROCHA; VENTURINI, 1997), um critério 

termodinâmico generalizado de fratura. 

 Na sequência, adotando-se o método de Griffith (mais em sua forma do que no 

conteúdo) faz-se a utilização da análise de sensibilidade para chegar-se a um critério de 

fratura válido para casos em que o processo é quase estático e isotérmico. Já orientando para o 

uso do BEM, obtém-se a variação da energia de deformação do sólido fissurado, que pode ser 

reduzida a uma função definida na fronteira regular, por partes, de uma região interior 

arbitrária contendo a extremidade de uma fissura iniciada no contorno do sólido. É um 

procedimento em tudo semelhante ao desenvolvido por Taroco (1996) para o caso do cálculo 
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da integral J; só que, naquele caso, como já se disse, foi utilizada a energia potencial total, e 

não a energia potencial elástica ou de deformação, tal como aqui é feito. 

 A opção de método aproximado para o cálculo do novo parâmetro, alternativo à 

integral J, aqui denominado parâmetro termodinâmico de fratura Gt recaiu sobre o BEM. A 

opção de realizar-se o cálculo automático, tanto desse parâmetro quanto da integral J, 

obedeceu ao interesse da comparação com resultados existentes na literatura sobre essa última 

grandeza, através do MEF, particularmente os obtidos por Cunha et al. (1995), que também 

utiliza o recurso da análise de sensibilidade aplicada à mecânica da fratura.  

 No caso da fratura frágil, à semelhança do que ocorre com a fadiga e com o impacto, 

manifesta-se a dependência do fenômeno à escala, isto é, ao tamanho (volume) do sólido. 

Uma discussão sobre esse fato foi realizada com o apoio da interpretação estatística fundada 

na conjectura conhecida como hipótese do elo mais fraco, introduzida no estudo da resistência 

dos materiais por Weibull (1939). Baseado na hipótese do caráter aleatório da resistência, 

ponto a ponto, nos sólidos, Weibull mostrou que, para um dado material, se são feitas duas 

séries de ensaios de tração, em corpos de prova com os volumes V1 e V2, respectivamente,  os 

correspondentes valores da resistência última obedecem à seguinte relação: 
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onde m é uma constante do material, qualquer que seja o tamanho dos corpos de prova. Os 

experimentos sugeridos por Weibull (1939) foram realizados por Davidenkov (1947), que 

obteve resultados bastante concordantes com a teoria.  

 Uma abordagem recente e promissora do problema da fratura busca recuperar essa 

importante contribuição de Weibull. A chave dessa vertente é a articulação do comportamento 

local, na vizinhança da extremidade da fissura, com o comportamento à distância, medido em 

um caminho situado no interior do sólido contendo a fissura, com auxílio da integral J.  

Enfatizada por Beremin (1983), Minami e colaboradores (1992), Rugggieri e Dodds 

(1996a, 1996b), o essencial dessa abordagem parte da constatação de que os problemas 

práticos de verificação da integridade de componentes de estruturas não podem se valer 

diretamente dos resultados de ensaios de laboratório, tais como projetados e incorporados às 

normas técnicas correntes. Isto é devido devido ao que denominam a diferença do nível de 

restrição do campo de tensão entre o ensaio de laboratório e as estruturas reais.  
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Distribuições de Weibull (1939) de dois ou de três parâmetros costumam ser utilizadas 

nessas análises, cujo objetivo é estabelecer a correlação entre, por um lado, a tensão σw e o 

parâmetro m, de Weibull, determinados em função de uma interpretação estatística do 

fenômeno localizado (na vizinhança da fratura) e, pelo outro, a integral J, associada ao 

carregamento atuante e a configuração física do sólido considerado como em regime 

elastoplástico, na vizinhança da extremidade da fissura. Ruggieri et al. (1997) desdobra ainda 

mais essa análise, em relação ao significado do parâmetro de escala m, questionando sobre se, 

de fato, pode, ou não, ser ele considerado um parâmetro característico do material, no 

contexto do estudo da dependência de m com a temperatura, no regime de transição dúctil-

frágil dos aços. 

Tudo leva a crer que o resultado almejado pelo presente trabalho será útil ao 

aperfeiçoamento da vertente que acaba de ser analisada, pelo fato de que o tratamento 

estatístico parece ser o mais adequado para a análise de um fenômeno, tal como o da fratura, 

em que está fortemente presente a interação entre os níveis micro e macroscópico, 

ressaltando-se as heterogeneidades e as singularidades em nível local. Contudo, a 

possibilidade do uso da hipótese da continuidade, no nível global do sólido, é plenamente 

factível. Neste sentido, este trabalho pode contribuir para o aperfeiçoamento do modelo físico 

da fratura, já que está centrado na consideração da produção e dissipação de calor no processo 

de avanço das fissuras no interior do sólido.  

 A despeito de todo o grande desenvolvimento até agora experimentado no estudo da 

fratura, as teorias em voga só consideram, seja de forma explícita, tal como em Griffith, ou 

implicitamente, tal como em Irwin e Rice, o princípio de conservação da energia, isto é, a 

primeira lei da termodinâmica. Por isso, há muito que o estudo do fenômeno necessita de um 

tratamento teórico capaz de dar conta dos aspectos termodinâmicos relacionados com a 

parcela irreversível do processo de fissuração. Sabe-se que as teorias de Griffith, de Irwin e da 

integral J, de Rice, não consideram a segunda lei da termodinâmica, razão pela qual não 

conseguem dar conta do fato de que a fissuração é, no geral, um fenômeno irreversível. 

A despeito da grande preocupação, particularmente dos engenheiros, com o problema 

da fratura, pelo fato de ele estar intimamente relacionado com sua responsabilidade 

profissional, diante da incerteza dos comportamentos locais na mecânica dos sólidos, físicos e 

matemáticos também são responsáveis por importantes caminhos investigativos nesse campo. 

Vale, como exemplo, as seguintes observações: 
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Paralelamente à mecânica da fratura, a física também tem contribuído na 
busca de modelos para explicar, do ponto de vista microscópico, 
particularmente a resistência dos sólidos cristalinos. (VOLTERRA, 1907) 
 
As imperfeições detectadas na rede cristalina (discordâncias) são utilizadas 
para explicar os fenômenos da resistência e da fratura nesse tipo de sólido. O 
movimento das discordâncias no interior da rede cristalina, ocasionado pela 
aplicação de esforços, faz com que elas aflorem na superfície. O número de 
discordâncias contadas na superfície externa do sólido está diretamente 
relacionado com o estado de tensão no interior. Foram desenvolvidos 
métodos para a contagem dessas discordâncias e isso permitiu importantes 
interpretações úteis ao interesse tecnológico, particularmente no campo da 
metalurgia. O comportamento dúctil (tomado como distinto do 
comportamento frágil de um material), particularmente na extremidade de 
fissuras, tem merecido um sem -número de interpretações, também à base do 
conceito de discordância. (RICE ; THOMSON, 1974, p. 74) 
 

Espera-se que a contribuição teórica trazida pelo presente trabalho, centrada no 

aperfeiçoamento do modelo físico do fenômeno da fratura e nas possibilidades matemáticas 

de sua interpretação, possa ser desdobrada em novos métodos de ensaio de materiais e na 

construção de uma base conceitual que sirva, tanto à concepção de novos modelos 

matemáticos quanto ao melhor aproveitamento dos potentes métodos de cálculo aproximado 

de que dispomos, para o melhor conhecimento do fenômeno da fratura nos sólidos.  

 
 

 
 
 
 




