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4  ANÁLISE DE SENSIBILIDADE APLICADA AO PROBLEMA DA FRATURA 
 

 No capítulo 3 apresentou-se o critério termodinâmico de fratura, representado pela Eq. 

(3.12). A consistência termodinâmica faz com que, em tese, esse critério seja capaz de dar 

conta do problema da fratura em um sólido deformável qualquer, sujeito às ações mais gerais, 

incluindo-se as de caráter térmico e dinâmico. Neste capítulo, no entanto, o critério de fratura 

será particularizado para o caso da Eq. (3.10), que corresponde a situações em que o processo 

é quase estático e isotérmico. 

A aplicação da análise de sensibilidade à mecânica da fratura, como se verá, é serve 

para o cálculo da integral J, de maneira mais geral que aquela advinda da definição de Rice 

(1968). Para isso, será aproveitada a metodologia da análise de sensibilidade para o cálculo do 

parâmetro termodinâmico de fratura, Gt (identificado com a variação da energia de 

deformação), quando o parâmetro geométrico da fissura varia. 

Antes, porém, serão feitas considerações sobre a integral J, de Rice. O paralelo entre a 

metodologia de interesse do presente trabalho e a do cálculo da integral J prosseguirá por todo 

o desenvolvimento aqui elaborado, de modo que o mesmo programa automático, baseado no 

BEM, será utilizado para o cálculo aproximado, tanto do parâmetro termodinâmico, Gt, 

quanto da integral J (ver capítulo 5). Ressalte-se que a formulação aqui apresentada é 

absolutamente geral, valendo também para problemas tridimensionais e podendo ser 

estendida ao caso dinâmico. No entanto, o cálculo automático será realizado para o caso 

particular do problema bidimensional, quase estático e em regime isotérmico. O que será 

mostrado serve mais para a fixação de conceitos relacionados com a nova proposta, do que 

para explorar todas as potencialidades da presente formulação. 

 

 

A INTEGRAL J DE RICE 
 

Para o estudo da fratura em problemas da elasticidade plana, Rice (1968) introduziu 

uma integral independente do caminho, conhecida como integral J. Para conceber a integral J, 

ele afirma ter se inspirado no tensor momentum energia, definido por Eshelby (1956) “como 

um ente matemático capaz de caracterizar as forças generalizadas nas discordâncias e nos 

defeitos pontuais em campos elásticos” (RICE, 1968, p.379). A integral J seria, segundo seu 

criador, a componente estática do tensor momentum energia. 
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No trabalho de Rice, a integral J é definida para o caso plano, através da seguinte 

expressão: 
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∂                      (4.1) 

onde  
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é a densidade de energia de deformação. Na integral da Eq. (4.1) Γ é uma curva regular, 

arbitrária e fechada, que se desenvolve em torno da extremidade da fissura. Percorrida a curva 

no sentido anti-horário, a região interna fica sempre à esquerda do observador, sendo o vetor 

normal unitário, em qualquer ponto de Γ, orientado para fora. Ao vetor deslocamento, u,  está 

associado o tensor de deformação infinitesimal cuja matriz é ε=[εij]. O vetor de tensão de 

Cauchy é notado por t [traction], e dΓ é o comprimento do elemento de arco do caminho Γ. 

Havendo uma fissura no interior da região contornada por Γ, a integral J capta um 

campo local associado ao estado tensional na vizinhança da extremidade da fissura. No caso 

contrário, em que não houver fissura no interior da região, então a integral J será nula. 

Considera-se que a principal vantagem do uso da integral J está no fato de ser 

independente do caminho de integração. Essa propriedade permite a escolha de curvas Γ 

distantes o suficiente da zona perturbada, para que os campos envolvidos no cálculo da 

integral possam ser determinados com melhor precisão, desde que o material seja 

caracterizado através de uma função densidade de energia,  com o seu comportamento menos 

influenciado pelos efeitos da alta concentração das tensões que a vizinhança mais próxima da 

extremidade da fissura. A rigor, a integral J só pode ser calculada se o caminho de integração 

for constituído de pontos nos quais seja possível definir-se uma função densidade de energia 

de deformação. 
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       Figura 4 - Fissura reta crescendo na direção  x1 

As hipóteses de Rice admitidas para a obtenção da integral J, segundo Cunha et al. 

(1995), podem ser sintetizadas da seguinte  forma: 

1. O material, nos pontos do caminho de integração, é hiperelástico, ou seja, caracteriza-se 

através da função densidade de energia, φ, que é um potencial a partir do qual podem ser 

derivadas as componentes do tensor de tensão, isto é: 

;
ij

ijT ∂ε
∂φ

=  

2. Não existem deformações iniciais nem cargas no domínio, havendo somente cargas 

aplicadas no contorno, e as bordas da fissura estão livres de tensões; 

3. A fissura inicial é reta e se propaga na mesma direção original; 

4. A base de referência (e1, e2) é ortogonal, e e1 coincide com a direção da fissura, tal como 

indicado na figura 4. 

No caso do problema bidimensional, usando-se a definição de tensor transposto, e 

levando-se em conta, na Eq. (4.1), as relações: 

,)(xu/eT,dd 12 11 entn.e ux ∇==Γ= ∂∂  

tem-se: 
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,.].])( 111 [.[ ∫∫∫ ΓΓΓ
ΓΣ=Γ∇−=Γ∇−= • ddduJ T nenTuIeeTnen 1 φφ                 (4.3) 

onde TuI T∇−= φΣ   é conhecido como o tensor momentum energia de Eshelby. 

Da interpretação termodinamicamente consistente do fenômeno da fratura emerge uma 

grandeza que considera a produção de calor ocorrida com a quebra de ligações materiais, 

responsável pela parte irreversível do avanço da fissura. Evita-se assim, portanto,  o conceito 

impreciso de energia potencial total, tal como Griffith (1924) o pretendeu estender para a 

mecânica da fratura.  

Em seu trabalho pioneiro de 1921, embora tenha definido uma grandeza que 

denominou energia potencial total, como sendo a soma da energia potencial elástica (ou de 

deformação) com a energia superficial desenvolvida nas faces da fissura, Griffith introduziu 

certa confusão, que ainda persiste. E o equívoco faz com que muitos recorram à verdadeira 

energia potencial total, da mecânica dos sólidos, no lugar da energia de deformação, para 

calcular a energy release rate. (GRIFFITH, 1921, p. 169)8. Ressalte-se ainda que, no seu 

trabalho de 1924, Griffith continou a defender o uso da energia de deformação como base 

para a construção de seu conhecido critério. A razão desse segundo trabalho, aliás, é quase 

que só para apresentar a expressão corrigida do primeiro membro da inequação que representa 

o critério (somente um coeficiente de Poisson é eliminado da fórmula original, nessa 

correção). Nele, Griffith assegura que o erro cometido no primeiro trabalho deveu-se a um 

equívoco que cometera em certa passagem matemática. Embora não seja mostrado o 

desenvolvimento matemático responsável pela correção do erro identificado, é certo9 que ele 

tenha continuado a usar (corretamente) sempre a energia de deformação, e não a energia 

potencial total tradicional, da mecânica dos materiais, em seus cálculos. 

O fato de esse equívoco não ter sido percebido, parece ser explicável somente por 

achar-se que a sugestão de Griffith (1924) estaria de acordo com a extensão natural de um 

princípio de uso bastante generalizado na mecânica dos materiais, a saber, o clássico princípio 

da mínima energia potencial total, adaptado arbitrária e incorretamente por ele, para o estudo 

da fratura. Como pode ser verificado através da leitura de seus dois trabalhos aqui referidos, 

Griffith (1921, 1924) não definiu de maneira precisa a natureza da energia associada ao 
                                                
8  Ver especificamente Eqs. (4.7) a (4.10). 
9 A certeza baseia-se num fato ainda pouco conhecido da história da mecânica da fratura: trata-se da existência 
do trabalho Zur Bruchtheorie von A. Griffith, de 1923, cujo autor, K. Wolf,  enviou ao criador da mecânica da 
fratura, sugerindo a correção, que foi feita no trabalho de 1924, embora Griffith não tenha feito o registro.  
O editor da publicação em que o trabalho corrigido de Griffith foi divulgado, no entanto, fez questão de registrá-
lo, em nota afixada ao fim do texto do artigo corrigido. 
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avanço da fissura. Daí a hipótese de que só seria plausível a reversibilidade se, cessada 

aplicação do carregamento, a elipse que simula a fissura voltasse à situação original. Imagine-

se, por exemplo, que existissem molas lineares ligando pontos opostos, nas duas faces de uma 

fissura preexistente, antes de começar a crescer. Se as molas, por hipótese os únicos 

elementos responsáveis pelo controle da abertura da fissura, pudessem manter-se íntegras e 

elásticas, de modo que, ao serem retiradas as ações sobre o sólido, ele voltasse a seu estado 

inicial, então essa parcela de energia poderia ser considerada como totalmente recuperável. 

No entanto, se pelo menos algumas molas se rompessem, assim caracterizando o avanço do 

processo irreversível de fissuração, não mais seria possível desprezar-se a parcela de calor 

produzido, evidentemente não recuperável, que se dissiparia no ambiente. 

O equívoco fica bastante evidenciado, por exemplo, em Taroco (1996), para quem o 

conceito de integral J estaria diretamente relacionado com a ideia de Griffith (1924) de 

estender o princípio da energia potencial total ao estudo da fratura.   Taroco usa a energia 

potencial total, clássica, ao invés da energia de deformação, na sua engenhosa extensão da 

análise de sensibilidade para a mecânica da fratura, mas não é este, definitivamente, o sentido 

que Griffith atribui à energia potencial total.   

Em trabalhos considerados clássicos (KNOWLES; STERNBERG, 1972; GURTIN, 

1979), fica evidente a necessidade de que o caminho de integração usado para o cálculo de  

J esteja totalmente inserido em uma região do sólido com comportamento hiperelástico. Além 

disso, esses últimos trabalhos associam a ideia de Eshelby (1956), base para a concepção da 

integral J de Rice, ao teorema de Noether, segundo o qual pode-se partir da propriedade da 

invariância, em relação a determinados parâmetros, de funcionais associados a princípios 

variacionais, para a obtenção de certas leis de conservação da mecânica, tais como a da 

conservação de energia e da quantidade de movimento linear (NOETHER, 1918 apud 

LANCZOS, 1986). Com o auxílio desse raciocínio fica também resolvida a questão da 

adequação do uso da integral J, quando se leva em conta a acomodação plástica ocorrida na 

vizinhança da extremidade de uma fissura. Para todos os efeitos, o cálculo da integral J tem 

legitimidade, desde que o caminho de integração sobre o qual seu cálculo seja realizado esteja 

imerso em uma região hiperelástica do sólido, da qual exclui-se, naturalmente, por precaução, 

vizinhanças muito próximas da extremidade da fissura, onde as tensões tendem a se afastar da 

condição de hiperelasticidade. 

É difícil a obtenção de soluções fechadas, tanto para o cálculo da integral J quanto 

para o parâmetro termodinâmico de fratura Gt. Essa dificuldade é superada, no entanto, com o 

cálculo indireto da integral J, auxiliado pela análise de sensibilidade á variação de forma, 
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aplicada à mecânica da fratura. Tal técnica vale-se da analogia existente entre o problema da 

fratura e outro, no contexto da otimização estrutural, no qual é estudado o efeito particular da 

variação da forma do domínio do sólido e de seu contorno, em relação a um determinado 

parâmetro real. Utilizando-se, no essencial, o desenvolvimento matemático contido em 

Taroco (1996), para o cálculo da integral J, passa-se, a seguir, à apresentação dessa técnica, 

visando à obtenção de uma medida da sensibilidade da energia de deformação em relação a 

um parâmetro do domínio do problema. Tal parâmetro, como à frente se verá, é concebido de 

tal maneira que, com o auxílio de sua variação, pode-se simular o avanço da fissura.  

 

 

DERIVADA MATERIAL DA ENERGIA DE DEFORMAÇÃO 

 

O desenvolvimento que se segue, baseia-se na análise de sensibilidade á variação de 

forma, cujos fundamentos são apresentados no capítulo 7. O suporte teórico para as operações 

matemáticas aqui apresentadas encontra-se também naquele capítulo. 

Para cada forma do corpo, associada ao domínio parametrizado Ωτ, a energia de 

deformação, Edτ, expressa-se como: 

,d ττφτ Ω= ∫ΩdE                       (4.4) 

onde φτ  é a energia de deformação específica associada ao domínio Ωτ. 

 Para se obter a taxa de variação da energia de deformação armazenada no sólido, 

quando o domínio sofre modificação, é necessário derivar ambos os membros da Eq. (4.4) em 

relação ao parâmetro τ. Após, calcula-se o valor da derivada quando o valor desse parâmetro é 

nulo, o que fornece a medida da tendência de evolução da energia de deformação do sólido, 

na configuração considerada. A derivação em relação ao parâmetro τ guarda analogia com a 

derivação material no tempo, usada no balanço termomecânico da mecânica do contínuo.  

No capítulo 7 encontram-se os resultados da análise tensorial úteis ao desenvolvimento 

matemático que se segue. 

A derivada dE , da energia de deformação em relação a τ, em τ = 0, é uma grandeza 

associada ao sólido real, ou melhor, à configuração atualizada do sólido real, que mede a 

sensibilidade dessa configuração em relação à variação de forma do domínio. A derivada dE  
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pode ser obtida da mesma forma como se calcula a derivada material no tempo, da mecânica 

do contínuo, em que o ponto sobre a variável refere-se à derivada em relação ao parâmetro τ. 

Assim: 

.divd(
d
d

0

Ω+== ∫Ω
=

v)φφ
τ τ

τ !! dEEd                                (4.5) 

Ainda conforme o que se encontra no capítulo 7: 

.)( v.φφφ ∇+ʹ′=!                       (4.6) 

Considerando-se a simetria do tensor T e usando a comutatividade entre operações 

lineares, tem-se: 

.sTs
)sd(

d' u:Tu:u:
u

ʹ′∇=ʹ′∇=ʹ′∇
∇

=
φ

φ                        (4.7) 

Então a Eq. (4.5) fica: 

.ddiv( . Ω∇+ʹ′∇= ∫Ω v)+vu:T φφdE!             (4.8) 

Porém, de acordo com os resultados expressos pelas Eqs. (7.89b) e (7.89d), vem: 

Tu)u(Tu:T divdiv .ʹ′−ʹ′=ʹ′∇              (4.9) 

e 

),divdiv. v( =v +v !!!"                    (4.10) 

cuja substituição na Eq. (4.8) conduz a:  

Ω∫ +ʹ′ʹ′= Ω )]d(divdiv([div vT .u-)uT φdE! .                 (4.11) 

Aplicando-se o teorema de Gauss (da divergência) à primeira e à terceira parcelas da 

integral do segundo membro da Eq. (4.11), tem-se:  
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Ω∫ ʹ′−Ω∫ ʹ′= ΩΩ ddivd. T.un]v +.nu[T ∂φ∂dE! .                 (4.12) 

Adotando-se o vetor das forças de corpo como identicamente nulo, e levando-se em 

conta o equilíbrio do sólido, então, divT= 0, e a Eq. (4.12) fica: 

).(d. Ω∫ ʹ′= Ω ∂φ∂ n]v +.nu[TdE! .                  (4.13) 

Em virtude da simetria de T, e considerando-se as definições de tensor transposto e de 

tensor identidade (capítulo 7), tem-se, finalmente:  

).]d()([ . Ω∫ +ʹ′= Ω ∂φ∂ vnIuTn.dE!                   (4.14) 

Essa expressão fornece a derivada material no parâmetro τ, em τ=0, da energia de 

deformação armazenada no sólido. Os campos T, φ e uʹ′  aí presentes estão associados ao 

estado inicial, isto é, ao sólido não perturbado pela variação de forma (τ = 0). T e φ 

correspondem, portanto, à configuração do sólido associada a τ = 0. Quanto ao campo uʹ′ , 

verifica-se que adquire uma forma especial, relacionada com a estratégia utilizada para a 

simulação do avanço da fissura, com auxílio da análise da sensibilidade, tema que será tratado 

a seguir. 

 

A SIMULAÇÃO DO AVANÇO DA FISSURA VIA ANÁLISE  
DE SENSIBILIDADE 

 

Conforme ilustrado através das figuras 5 e 6, o avanço da fissura será simulado com 

auxílio de uma translação dos pontos do sólido e de sua fronteira, de modo que, para todos os 

pontos de Γ, v = -e e, para todos os pontos de ΓT, v = 0, tal como se a fissura estivesse parada 

e a fronteira Γ estivesse em movimento, dirigindo-se para a fissura, em sentido inverso ao de 

sua propagação.  

Assim, pode-se provar, tal como demonstrado no capítulo 7, que uʹ′= 0, tanto em Γ, 

como em ΓT. Vale relembrar que a exigência sobre v é que seja um campo, definido em Ω, 

capaz de simular a perturbação causada no sólido por uma fissura, não necessariamente reta, 

de comprimento característico inicial igual a a0. Considera-se que a fissura parte do contorno 

∂Ω e evolui segundo a orientação dada pelo vetor unitário e, conforme mostrado na figura 5. 
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Já foi dito que a extensão ΓT, do contorno da parte P, é tomada tão próxima à 

extremidade da fissura quanto seja necessário para o isolamento de uma região Ωo, a ela 

solidária, de forma a garantir que a parte P esteja completamente contida em uma região na 

qual o material tenha comportamento hiperelástico. Os limites dessa região são 

implicitamente estabelecidos em função da extensão da zona de acomodação plástica, típica 

da vizinhança da extremidade da fissura. Isso corresponde a uma simulação bastante razoável 

do movimento da fissura, indicado na figura 5, cuja orientação é dada pelo vetor unitário e 

que, como se verá no capítulo 5, será considerado com orientação inicialmente variável, que 

se define a partir da condição de mínima variação da energia livre. Para completar o contorno 

fechado da parte P, passa-se a analisar como seria a descrição adequada para o campo v, nas 

partes planas do contorno de P, i. e, em Γ+ e em Γ
-, de modo a se conformar adequadamente 

a simulação matemática do movimento da fissura. 

 

                          Figura 5 - A delimitação da parte P  e o avanço da fissura 

Admite-se, por necessidade, que o vetor de tensão [traction] de Cauchy, em cada 

ponto das faces da fissura, deve ser nulo, isto é,  

Tn=0, em Γ+ e Γ
-
. 

Por conta do compromisso de manutenção da continuidade geométrica, será aqui 

adotado um campo de translações v, variável segundo uma lei linear, em Γ+ e Γ 
-
, de tal modo 
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que seu valor seja nulo nas intercessões de Γ+ e Γ 
- 

com ΓT, e igual a (- e) nas intercessões 

dos dois primeiros com Γ. 

De acordo com o esquema acima exposto (figura 5), o desdobramento da Eq. (4.14) no 

contorno de P fornece:  
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 Observe-se que, na segunda e na quarta integrais do segundo membro da última 

equação, em virtude de v não ser um campo de translações constante, nessas partes da 

fronteira de P, a derivada espacial uʹ′  não foi substituída por 0, embora isso seja verdade, nos 

limites das integrações. Daí a exigência de que sejam nulas as tractions em Γ+ e Γ-, para que 
as parcelas (desconhecidas), envolvendo uʹ′ , desapareçam dessas integrais. 

                          

Figura 6- Simulação do avanço da fissura 
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Assim, a Eq. (4.15) reduz-se a:  

∫−∫
−

+Γ∫ −= Γ

21

0 2

2
2

0 1

11
1 d)(d)(d)()(

LL
s

L
sbs

L
LsbE

P
d φφφ en.I! ,               (4.16) 

onde  

b1= n.e, constante em Γ+,                            (4.17 a) 

b2 = n.e, constante em Γ-.                      (4.17 b) 

Como se observa na Eq. (4.16), as duas últimas integrais do segundo membro são 

realizadas nos trechos planos da superfície do entalhe. Vê-se, portanto, que os valores de b1 e 

b2 serão nulos, quando o avanço da fissura for na direção do vetor unitário e, que é normal ao 

vetor unitário n nessas superfícies. No caso da integral J, por definição, exige-se que o vetor e 

tenha sempre a direção paralela às faces do entalhe (supondo-se que o ângulo entre elas seja 

bem próximo de zero). No caso de Gt, no entanto, isso não ocorre, necessariamente, embora 

se possa admitir, com boa aproximação, no caso de entalhes de faces retas, que a contribuição 

das integrais nelas realizadas tende a se anular. Já no caso em que isso ocorre, a Eq. (4.16) 

fica: 

e.nI Γ∫ −= Γ d)()( φ
P

dE                    (4.18) 

referida a certa parte P do sólido contendo uma fissura, o valor da derivada material da 

energia de deformação, ( )
.
dE P

, com o sinal trocado, será doravante denominado parâmetro 

termodinâmico de fratura, sendo notado por Gt.  

Com base na estrutura da Eq. (4.18), o programa automático também calculará a 

integral J, dada pela Eq. (4.3), que pode ser obtida, segundo Taroco (1996), como a derivada 

material da energia potencial total em relação ao parâmetro τ, quando τ=0. Para isso, basta 

que se troque o tensor (φI), da Eq. (4.18), pelo tensor momentum energia, Σ , da Eq. (4.3). 

Desprezadas as forças de corpo, e sob um regime quase estático e isotérmico, a 

Eq.(4.16) é aplicável a qualquer parte P do sólido que contenha uma fissura. Convém lembrar 
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que a Eq. (4.18) foi deduzida com o intuito de permitir a análise do fenômeno desenvolvido 

na parte P do domínio Ω, partindo-se do que ocorre nos pontos do caminho regular Γ que a 

delimita. Fica-se, portanto, com a liberdade de estendê-la, de modo a incluir pontos cada vez 

mais distantes da extremidade da fissura (alterando-se, por consequência, o contorno Γ). 

E o que dizer sobre a fronteira ΓT da figura 5? Como se viu na simulação do avanço da 

fissura, via análise de sensibilidade, a translação dos pontos dessa fronteira é tomada como 

nula. Isto simula uma espécie de adesão dos pontos da região próxima da extremidade da 

fissura ao provável movimento da mesma. Passa-se a usar, a propósito, a expressão zona de 

processo, tomada de empréstimo a Hillerborg (1991), para se caracterizar essa região 

plastificada, vizinha da extremidade da fissura. A delimitação estabelecida para ΓT deve ser, 

portanto, aquela capaz de assegurar, implicitamente, a vigência da condição hiperelástica em 

todos os pontos da parte P⊂ Ω, lembrando-se que ela é delimitada por Γ, ΓT, e também pelas 

faces da fissura, Γ+ e Γ-, como na figura 5. 

Do ponto de vista da organização do programa automático para o cálculo da integral J 

e de Gt, o risco só estaria em escolher-se um caminho de integração Γ, tal que algum de seus 

pontos estivesse fora da condição de hiperelasticidade.  

 

DISCUSSÃO SOBRE O SIGNIFICADO E A OBTENÇÃO DOS  
PARÂMETROS J E Gt 

 

A Eq. (4.18) mostra que o parâmetro Gt está associado ao tensor ! I, que guarda 

semelhança formal com o tensor momentum energia Σ= I!  - (∇u)TT, motivo do trabalho de 

Taroco (1996). A partir do tensor Σ , a integral J pode ser obtida mediante a Eq. (4.3), como 

há pouco foi explicado, isto quando o material é hiperelástico em todo contorno da parte P no 

qual a integração é realizada. Válida esta última hipótese, sabe-se que a integral J possui a 

propriedade de independência do caminho. Isso só se verifica, no entanto, porque o vetor 

unitário e está orientado em uma direção paralela às faces do entalhe a partir do qual a fissura 

avança, tal como indica a Eq. (4.3). Com maior precisão e generalidade, esse resultado é 

demonstrado por Gurtin (1979). 

Vale destacar a importante distinção entre os tensores I!  e Σ , refletida nos 

respectivos parâmetros Gt e integral J, gerados a partir desses tensores como as respectivas 

projeções dos fluxos definidos na fronteira de P, sobre o vetor e. O que resulta, em geral, é 

que são calculados como integrais no contorno de uma parte arbitrária do sólido próxima à 
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extremidade da fissura (figura 5). O tensor I!  surge em decorrência da interpretação 

termodinâmica do fenômeno da fratura, com base em um modelo que considera a produção de 

calor e a consequente dissipação, em certa vizinhança Ωo da extremidade da fissura, quando a 

fissura sofre um avanço irreversível. Tal tensor, como se viu, é calculado como a variação da 

energia de deformação da parte P em relação ao parâmetro geométrico da fissura. Já o tensor 

Σ  não surge a partir de uma análise termodinamicamente consistente, sendo obtido como a 

variação da energia potencial total do sólido em relação ao parâmetro geométrico da fissura. 

Do ponto de vista prático, nisso se resume a diferença entre a abordagem com base na integral 

J e a que aqui se desenvolve, baseada no parâmetro Gt. 

Em razão do extenso uso tecnológico da integral J como parâmetro de fratura, e da 

introdução de Gt como uma alternativa associada à formulação termodinamicamente 

consistente, cabe a busca de comparação entre eles. A propriedade de J, da independência do 

caminho, é atraente e julgada importante. No entanto, a obtenção dessa grandeza, a partir de 

integral realizada sobre uma superfície imersa no interior do sólido, baseia-se no pressuposto 

de que a fissura avançará segundo uma direção paralela às faces da fissura preexistente, para 

que a independência da integral J em relação ao caminho se mantenha. No entanto, por ser um 

fenômeno natural, a evolução da fissura segue, quase sempre, uma orientação distinta dessa 

direção paralela às faces da fissura.  

Assim, a utilização dos dados experimentais só teria sentido, para a finalidade de 

avaliação de integridade, no caso raro em que o crescimento da fissura, no sólido real, 

obedecesse estritamente à forma matematicamente prevista, para que o valor da integral 

ficasse independente do caminho. Se a fissura real precisa crescer segundo a direção paralela 

às faces da fissura preexistente, para que a integral J seja um parâmetro significativo, então 

isso coloca uma séria objeção à sua utilidade na caracterização da integridade de um sólido 

real à fratura. 

Reconhece-se, evidentemente, a importância de J que, se bem utilizada, pode ser um 

eficiente sensor da presença, ou ausência, de fissura em uma região fechada, pois, no caso de 

o caminho de integração não circundar qualquer extremidade de fissura, seu valor é nulo. Do 

ponto de vista físico, no entanto, a simples propriedade de independência do caminho não 

acrescenta à integral J qualquer qualidade objetiva especial, diferentemente do que parece, à 

primeira vista.  

Dito de outro modo, a interpretação advinda da análise de sensibilidade, no caso de 

uma fissura reta, define a integral J como a projeção (na direção original da fissura) do vetor 
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fluxo do tensor de Eshelby (1978), tomado sobre o caminho de integração, e esse 

procedimento será aqui utilizado, no cálculo automático daquela integral,  como um balizador 

da precisão na programação automática. 

 Sem o intuito de desmerecer as contribuições de Griffith (1924), Irwin (1957) e Rice 

(1968), referências históricas do estudo da fratura, este trabalho propõe-se a explorar os 

primeiros desdobramentos advindos da substituição, notoriamente imprecisa, do princípio da 

mínima energia potencial total, pela consideração da primeira e da segunda lei da 

termodinâmica, na interpretação do fenômeno da fratura.  

A concepção da qual emerge o parâmetro Gt, que ora se coloca como uma alternativa 

consistente, se comparada à integral J, tem sua legitimidade respaldada na ideia do modelo 

físico do problema que inclui como necessidade a consideração do caráter dissipativo do 

processo de fissuração. A determinação de Gt dá-se concomitantemente com a obtenção  da 

direção do avanço real da fissura, não sendo necessário estabelecer-se, a priori, a direção do 

avanço, tal como na integral J. Entretanto, Gt depende do caminho de integração. 

Uma consequência prática desse fato, no caso da determinação experimental do valor 

crítico, γE, do parâmetro Gt, seria, a quebra da exigência de que o corpo de prova para o 

ensaio de fratura tivesse de conter uma pré-fissura de fadiga, com  carregamento 

rigorosamente simétrico, para garantir que o avanço da fissura rigorosamente paralelo às faces 

originais do entalhe, diferentemente do que se exige na determinação de Jic e na construção da 

curva J-R dos materiais. 

Conquanto o resultado teórico obtido seja aplicável ao caso geral de problemas 

tridimensionais, daqui em diante a análise será particularizada para o caso de uma chapa 

finita, em regime isotérmico e quase estático, contendo uma fissura que se inicia no contorno. 

Será a oportunidade de se retomar o paralelo com a teoria original de Griffith (1924) cujo 

desenvolvimento foi discutido no capítulo 3, agora com base no resultado sintetizado na 

Eq.(4.18), útil ao propósito da determinação da direção de tendência de propagação da fissura.  

Dentro dessa linha foi concebido um programa automático, em linguagem Fortran, 

com o intuito de demonstrar-se a possibilidade de aplicação da presente proposta. Na verdade, 

a fronteira ΓT (figura 5) resulta, implicitamente, da exigência de que P seja uma região em 

que os pontos de seu contorno estejam dentro da zona de comportamento hiperelástico do 

material do sólido. 

A experimentação numérica aqui desenvolvida, com a utilização do programa 

automático (apêndice A), organiza-se com base no que consta do capítulo 5, no qual se faz 

uso de um modelo de elemento de contorno reto, isoparamétrico, cujo aumento da eficiência 
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numérica foi conseguido com auxílio de uma técnica de subelementação, especialmente 

desenvolvida no presente trabalho.  

O programa automático foi organizado para calcular, tanto a integral J quanto o 

parâmetro Gt, e cumpre o propósito de mostrar a simplicidade do processo de determinação 

dessas duas grandezas, através do BEM.  

A comprovação da independência do caminho da integral J é facilmente verificável, 

na experimentação numérica, já que escolha de caminhos de integração alternativos fica muito 

fácil de ser implementada, haja vista a vocação natural do BEM para o cálculo de integrais 

sobre caminhos. De fato, a independência do caminho, no cálculo da integral J, foi utilizada 

como balizamento, na elaboração do programa automático, a fim de controlar-se a própria 

correção e precisão do programa. 

Para a avaliação prática da integridade dos sólidos, com o uso do critério 

termodinâmico apresentado no capítulo 3, sintetizado no resultado representado pela Eq. 

(3.10), seria necessária a determinação experimental de um valor crítico do parâmetro, isto é,  

γE. No entanto, a experimentação numérica, auxiliada pelo programa automático, revela que é 

possível avançar-se um pouco na simulação, mesmo sem o conhecimento experimental do 

parâmetro crítico. Nesse sentido, foi incluído um processo iterativo, no programa automático, 

para permitir que se chegue, em cada problema particular, a um valor de Gt que, se 

ultrapassado, levará à instabilidade da fissura. O assunto será explorado no capítulo 7, no qual 

são apresentados exemplos numéricos. 

 

 

PARTICULARIZAÇÃO DE Gt
 PARA O CASO DE UMA CHAPA DE ESPESSURA 

CONSTANTE CONTENDO UMA FISSURA INICIADA NO CONTORNO 
 

O sentido do que se segue, é traçar-se um paralelo entre a metodologia aqui proposta e 

o critério de iniciação de fratura de Griffith (1924), propondo-se o exemplo de uma chapa de 

espessura constante, representada por uma região plana, Ω, correspondente a seu plano médio, 

e com um carregamento contido nesse plano. 

Admite-se que a chapa esteja em equilíbrio com um campo externo de cargas, t , 

aplicado em uma parte Γt da fronteira de Ω, e submetida a restrições de deslocamento na parte 

complementar, Γu, sendo que, nas faces da fissura, t  é nulo. Nessa chapa, que pode ser finita, 

supõe-se a presença de um entalhe de comprimento a, a partir de uma  pequena abertura que 
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se inicia no contorno (figura 5). Como a chapa tem espessura unitária, essa fissura possui uma 

área aproximadamente igual a 2a. 

A grandeza γE, a seguir introduzida, é o valor crítico do parâmetro termodinâmico Gt. 

Tal valor crítico está associado à variação da energia livre de Helmholtz, na circunstância em 

que a fissura avança. 

O critério a ser utilizado decorre da Eq. (3.9). No presente caso, entende-se que o 

acréscimo no trabalho de deformação, quando a fissura avança a partir do contorno, para um 

incremento da área de fissura igual a 2da, deve ser dado, no limite, por: 

 - dEd = 2γE da                    (4.19) 

ou, de acordo com a Eq.(4.18): 

.2ds])[()( .
t EGEd γφ∂ =∫==− ΩΩ enI!                  (4.20) 

Esta seria, portanto, a expressão do critério termodinâmico para o caso de uma chapa 

plana com espessura unitária, em regime isotérmico e quase estático, com a fissura iniciando-

se a partir do contorno. 

Antecipando-se ao que vai ser feito nos capítulos 6 e 7, imagine-se que o valor crítico 

de Gt, isto é, γE, tenha sido obtido experimentalmente. A interpretação mais cabível seria a 

seguinte: se a variação da energia de deformação, entre um estado imediatamente anterior ao 

início do avanço da fissura, e outro, imediatamente posterior, for tal que o critério da Eq. 

(4.20) se verifique, então a fissura sofrerá um avanço inicial. Para saber se ela continuará 

avançando, será necessário, no curso da análise numérica do problema, que o domínio seja 

continuamente atualizado. Do ponto de vista mais completo da física do problema, entretanto, 

caberia a adoção de um critério semelhante ao representado pela Eq. (3.12), porquanto ele 

encarna a consideração do movimento, o que exige a utilização do parâmetro dinâmico, γEdin, 

ao invés de γE, adequado somente para o caso quase estático 




