
 

SIMMEC/EMMCOMP 2014 
XI Simpósio de Mecânica Computacional  
II Encontro Mineiro de Modelagem Computacional 
Juiz De Fora, MG, 28-30 de Maio de 2014 

 

MÉTODO DOS ELEMENTOS DE CONTORNO DUAL USANDO O 
OPERADOR DIFERENCIAL TANGENTE E A INCORPORAÇÃO DE 

MODELO DE ZONA COESIVA PARA FRATURAS ELASTOSTÁTICAS  

Paulo C. Gonçalves, Leandro Palermo Junior  
paulocg9@unifei.edu.br, leandro@fec.unicamp.br  

Universidade Federal de Itajubá, Universidade Estadual de Campinas. 

Sérgio P. B. Proença 
persival@sc.usp.br 

Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos. 

Abstract. Problema plano da mecânica da fratura envolvendo modelo coesivo é investigado a 
partir do Método dos Elementos de Contorno Dual, onde em cada face da fratura é utilizada 
uma equação integral de contorno distinta. A equação integral de forças de superfície é 
escrita em termos da técnica do operador diferencial tangente em conjunto com integração 
por parte, reduzindo a ordem da singularidade forte presente no núcleo da integral. A 
estratégia da formulação é desenvolvida utilizando a técnica de aproximação de 
descontinuidade de deslocamentos. A análise de um espécime com fratura simples de canto 
emprega um modelo coesivo linear em termos de dois parâmetros. Os resultados obtidos são 
comparados com a análise não linear. Elementos de contorno lineares isoparamétricos foram 
usados com parâmetros nodais fixos em suas extremidades. Os pontos de colocação foram 
posicionados no interior dos elementos na equação integral de contorno de forças de 
superfície e interpolação conforme é empregada ao longo das superfícies da fratura. 

 Palavras-Chave: Método dos Elementos de Contorno. Método dos Elementos de Contorno 
Dual. Mecânica da fratura linear. Modelos coesivos. 
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1  INTRODUCÃO 

Este trabalho tem por objetivo apresentar o estudo de problemas planos sujeitos a fraturas 
a partir da formulação do Método dos Elementos de Contorno (BEM). As equações 
diferenciais que regem o problema físico são transformadas em equações integrais de 
contorno e tratadas numericamente pelo Método de Elementos de Contorno. Na análise dos 
problemas planos foram utilizados elementos de contorno isoparamétricos lineares com as 
variáveis nodais fixadas nas suas extremidades.  

A fratura pode ser entendida como uma degeneração do domínio físico de um problema e 
sua modelagem matemática é definida com uma linha, onde as duas faces da fratura são 
coincidentes. Os elementos de contorno nas faces da fratura apresentam as mesmas 
coordenadas geométrica levando a um sistema indeterminado na solução do problema quando 
é aplicada uma única equação integral de contorno. O Método de Elementos de Contorno 
Dual (DBEM) trata o problema matemático da fratura onde em uma face da fratura é aplicada 
a equação integral de contorno de deslocamentos (DBIE) e na outra face, a equação integral 
de contorno de forças de superfície (TBIE).  

A formulação do dano localizado pode ser modelada como duas superfícies separadas, 
cuja interação natural entre elas pode ser substituída por forças de superfície equivalentes, 
descrevendo o comportamento de materiais com fratura coesiva, os denominados materiais 
quase frágeis. Há uma região, denominada de zona de processo coesivo, onde as faces da 
fratura não estão totalmente separadas e surgem forças coesivas moleculares atrativas. Na 
zona de processo coesivo os esforços transmitidos entre as faces da fratura diminuem de 
maneira gradual até cessarem, caracterizando a propagação da abertura. (Yang & Chandar, 
1998). 

Um modelo coesivo é desenvolvido no sentido de analisar o efeito não linear na zona de 
processo coesivo onde o comportamento do material descreve um amolecimento à frente da 
ponta da fissura quando o sistema de forças supera a tensão de tração deste material. A lei 
constitutiva que rege o modelo é caracterizada por uma relação entre forças de superfície e 
deslocamento, considerada apropriada em problemas com carregamento quase estático. 

O propósito deste trabalho é apresentar a utilização do DBEM na análise do 
comportamento de problemas com fraturas, onde inclui na sua formulação a técnica da 
descontinuidade de deslocamentos (Bonnet, 1999). Recorre-se a interpolação conforme ao 
longo da superfície da fratura sem a necessidade de utilização de elementos especiais. A 
ordem da forte singularidade presente no núcleo da solução fundamental de forças de 
superfície é reduzida com a aplicação da estratégia do operador diferencial tangente (TDO) 
em conjunto com a técnica de integração por partes. Esta formulação se demonstra robusta e 
eficiente no estudo da Mecânica da Fratura Linear em problemas de fratura para materiais 
quase frágeis cujo comportamento de amolecimento na zona de dano pode ser numericamente 
representado por forças de superfície. 
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2  MODELO DA FRATURA COESIVA 

O modelo de zona de processo coesivo apresentado por Yang & Chandar (1998), cujos 
resultados são parâmetros utilizados neste estudo, tem bases no método “single-domain dual-
boundary-integral equations (SDDBIEs)”, onde a fratura coesiva é representada por uma linha 
em formato de mola conectando dois pontos inicialmente considerados coincidentes na fratura. 

 
Figura 1: Modelo de fratura coesiva representada por linha em formato de mola. 

 
Os dois pontos são separados em pontos distintos, conectados pela zona coesiva do 

material. Contínuos acréscimos no carregamento aumentam a separação entre esses dois 
pontos e possivelmente conduz a fratura. A cinemática desse processo pode ser descrita pela 
separação das faces da fratura, w , a qual possui uma componente normal, w  (ou 
deslocamento de abertura da zona coesiva) e por uma componente tangencial, w  (ou 
deslocamento de escorregamento). 

Neste trabalho considerou apenas o modo I de abertura localizada w > 0. 

É importante salientar que o modelo utilizado traduz o amolecimento do material na 
região à frente da ponta da fratura para sucessivos passos de carregamentos, onde a rigidez K 
do material é função decrescente da abertura 푊 . 

          푝 = 퐾(푤 ).푤                (1) 

A lei constitutiva utilizada neste trabalho foi apresentada nos estudos de Yang & Chandar 
(1998).  

 
 

Figura 2: Lei constitutiva linear de dois parâmetros para material na zona coesiva. 
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Esta lei constitutiva linear é definida por dois parâmetros, força de superfície e abertura 
da fratura, apresentada na fig. (2). 

          푃 = −10푊 + 0,01                         (2) 

onde a força de superfície máxima é representada por 푝 = 0,01 e a abertura máxima 
normal (considerando apenas o modo I da fratura) é representada por 푤 = 0,001. 

 

3  MÉTODO DOS ELEMENTOS DE CONTORNO DUAL  

Os problemas planos envolvendo fratura linear podem ser tratados por várias estratégias, 
como método dos deslocamentos descontínuos, o método do sub-domínio (sub-região). Neste 
trabalho o problema de fratura é tratado numericamente a partir do Método dos Elementos de 
Contorno Dual, que apresenta duas equações integrais de contorno (Portela et al., 1992). Com 
o DBEM, o modo misto de problema de fratura pode ser tratado a partir de um domínio único, 
onde as bases de integração permanecem as mesmas para os pontos coincidentes nas faces da 
fratura, porém, as respectivas integrais de contorno são distintas. 

Detalhada revisão da formulação do Método dos Elementos de Contorno (MEC) aplicado 
à mecânica da fratura é apresentada em Aliabadi (1997). 

A equação integral de contorno para deslocamentos no ponto x é descrita a partir da 
derivada em termos das variáveis de campo. 

                         


 xdxpyxUxdxuyxPyuC jijjijiij ,, **                                     (3) 

onde 푈∗ (푥,푦) e 푃∗ (푥, 푦)  são deslocamentos e forças de superfície, respectivamente, na 
direção j no ponto de contorno 푦  devida a carga concentrada unitária aplicada na direção i no 
ponto x, de acordo com solução de Kelvin (Becker,1992). 푢  e 푝 são, respectivamente, os 
deslocamentos e forças de superfície nos ponto campo. ijC é dado por 훿 2⁄  (훿  é o delta de 

Kronecker). 

O núcleo da primeira integral da Eq. (3) é regular para pontos internos e apresenta uma 
singularidade da ordem de 1 푟⁄  quando o ponto de colocação (pontos onde se posiciona a 
carga unitária da solução de Kelvin para escrever a equação integral) aproxima-se do ponto 
campo. Quando o ponto de colocação (x) aproxima-se do ponto campo (푦), a distância (raio 푟) 
entre estes pontos tende a zero. A integral imprópria pode ser tratada no sentido do valor 
principal de Cauchy (Almeida and Palermo, 2004). Para avaliar a integral com núcleo 
singular são utilizadas expressões analíticas e para integral regular é aplicada a técnica 
numérica de Gauss-Legendre.  

A outra equação integral de contorno utilizada no DBEM é a equação de forças de 
superfície TBIE. 
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Uma estratégia para reduzir a forte singularidade  1 푟⁄  presente no núcleo da derivada da 
solução fundamental de forças de superfície é a introdução do operador diferencial tangente 
(TDO). Kupradze (1979) foi o primeiro a apresentar em seu trabalho a aplicação do TDO e 
Sladek (1983) empregou o TDO em seus estudos na solução de fraturas curvas. Problemas de 
elasticidade e potencial a partir da formulação de regularização aplicada no BEM com 
utilização do TDO, incluindo a formulação da mecânica da fratura, foi apresentado no 
trabalho de Bonnet (1999). Palermo et al. (2006) apresentou a aplicação do TDO a problemas 
utilizando interpolação não conforme. Esta estratégia foi estendida em Palermo et al. (2008) 
na elasticidade tridimensional para equação de contorno de forças de superfície. A análise da 
fratura em materiais quase frágeis através do DBEM incorporada com a técnica do TDO foi 
apresentada no trabalho de Gonçalves et al. (2011) onde os resultados não demonstraram 
alterações quando confrontados com aqueles cuja formulação não utiliza o operador, mas 
emprega na formulação a singularidade forte.    

Partindo da derivada da solução fundamental de forças de superfície 푃∗  escrita em termos 
do tensor de tensões, após manipulações algébricas e aplicando a técnica da integral por parte 
(Bonnet, 1999; Palermo et al 2006), a DBIE do gradiente no ponto interno com TDO pode ser 
expressa por: 

                        xdxpyxUxdxuDyxyu jkijjkpipjki 


 ,, *
,,                                 (4) 

Na Eq. (4), 퐷 [ ]  é denominado operador diferencial tangente e possui a seguinte 
definição matemática: 

                   xfxnxfxnxfD kppkkp ,,)(                                                                            (5) 

A Eq. (4) passa a apresentar singularidade apenas de ordem de 1 푟⁄  quando o ponto do 
campo aproxima-se do ponto de colocação. Maiores detalhes para obter o operador diferencial 
tangente são apresentados no trabalho de Gonçalves et al. (2011). A equação integral de 
tensões em um contorno suave pode ser obtida em termos do tensor de Hooke e da parte 
simétrica da solução fundamental de deslocamentos ),(*

, yxU kij .  

                       


 ydypyxDydyuyxSCx jikjjikjikjmik ,,
2
1
                              (6) 

ikjmC  é o tensor de Hooke em um meio isotrópico, 푆  e  퐷  são  os tensores de terceira 

ordem que representam a derivada da solução fundamental de forças de superfície e de 
deslocamento, respectivamente, em relação ao ponto campo. A primeira integral na Eq. (6), 
que apresenta singularidade de 1 푟⁄ , é definida como a parte finita da integral de Hadammard 
(Portela et al., 1992). 

A Eq. (6) pode ser escrita em termos do TDO.  

                        


 ydypyxxdyuDyxCx jjikjkpikjikjmik ,,
2
1

                     (7) 



Paulo Cesar Gonçalves, Leandro Palermo Junior; Sérgio P. B. Proença 

SIMMEC/EMMCOMP 2014 
XI Simpósio de Mecânica Computacional  e II Encontro Mineiro de Modelagem Computacional 

ABMEC, Juiz de Fora, MG, 28-30 de maio de 2014 

A equação integral de contorno de forças de superfície pode ser obtida da Eq. (7) 
multiplicando o tensor de tensões pelo cosseno diretor da normal em um ponto de colocação푥 ′ 
no contorno suave. 

                        


 ydypyxxnydyuDyxCxnxp jjikijkpikjikjmik ,)(,)(
2
1

 (8) 

4  ESTRATÉGIA DOS ELEMENTOS DE CONTORNO E PONTOS DE 
COLOCAÇÃO  

A estratégia do DBEM utilizada neste trabalho emprega elementos de contorno 
isoparamétricos lineares, cuja característica principal é apresentar a mesma função de forma 
tanto na descrição de sua geometria como na solução das variáveis incógnitas do problema.  

Os pontos de colocação podem ser posicionados nas extremidades do elemento contínuo 
para interpolação conforme e no interior do elemento descontínuo para interpolação não 
conforme. Quando se utiliza equação de contorno para forças de superfície, os pontos de 
colocação são sempre posicionados no interior do elemento a uma distância da sexta parte do 
comprimento do elemento a partir da sua extremidade. Tais posições são definidas no sentido 
de satisfazer as condições de continuidade das equações de deslocamento e de sua derivada.  

As coordenadas paramétricas locais nos elementos de contorno são definidas no intervalo 
de -1 a +1 e as posições 휉′ do ponto de colocação, a partir das extremidades dos elementos, 
foram assumidas de 휉′ = −2/3 para elementos contínuos e de 휉′ = −2/3 e de 휉′ = +2/3 
para elementos descontínuos.  

Nas faces da fratura podem ser utilizadas interpolações conformes na formulação do 
DBEM e, de acordo com o estudo apresentado em Almeida & Palermo (2004), não há perda 
de precisão nos resultados.  

5  TÉCNICA DA DESCONTINUIDADE DE DESLOCAMENTOS  

A técnica de aproximação de descontinuidade de deslocamentos apresentada em Bonnet 
(1999) é aplicada na formulação do DBEM na análise de fratura coesiva estudada neste 
trabalho. 

Considerando um meio elástico infinito que contem uma fratura, cujas faces constituem 
um contorno único. O prolongamento do contorno suave da fratura define um domínio 
fechado. 



Paulo Cesar Gonçalves; Leandro Palermo Junior, Sérgio P. B. Proença  

SIMMEC/EMMCOMP 2014 
XI Simpósio de Mecânica Computacional  e II Encontro Mineiro de Modelagem Computacional 

ABMEC, Juiz de Fora, MG, 28-30 de maio de 2014 

 
 

Figura 3: Fratura inserida em meio elástico infinito, seguida de delimitação de subdomínio Ω . 
 

A notação geométrica é definida de forma que Γ seja uma superfície suave fechada Γ ∪ Γ 
da normal unitária externa 푛; Ω  representa o domínio delimitado por Γ ∪ Γ e Ω  representa o 
domínio infinito. As respectivas normais unitárias são 푛 = 푛 e 푛 = −푛.  

As superfícies da fratura Γ±, que representam um contorno único, são carregadas por 
forças de superfície prescritas 푝 ± 

O carregamento prescrito e as condições de continuidade na superfície Γ ∪ Γ, onde são 
impostas as variáveis elastostática (푢 ,휎  ) em Ω  e (푢 ,휎  ) em Ω , devem satisfazer as 
seguintes condições: 

          Na superfície Γ  → (휎.푛) = 푝  ;  (휎. 푛) = −(휎.푛)  ; 푢 = 푢  

          Na superfície Γ  → (휎.푛) = 푝                                                                          (9) 

 Neste contexto, a partir da manipulação da descontinuidade de deslocamentos (salto de 
deslocamento) na superfície da fratura, o objetivo da técnica é o estudo de forças de superfície 
aplicadas nas faces da fratura. 

A Eq. (7) pode ser escrita a partir do salto de deslocamento (descontinuidade de 
deslocamentos) através de Γ ∪ Γ e a força de superfície descontinua através de  Γ ∪ Γ. As 
normais unitárias 푛± devem ter sinais opostos e após a soma das equações previamente 
escritas em Ω  e em Ω  e considerando as condições dadas na Eq. (9): 

                       


  xdxyxxdxDyxCx jjikjkpikjikjmik  ,,
2
1

             (10) 

휙 = 푢 − 푢   e Ψ = 푝 + 푝  representam o salto de deslocamento (descontinuidade 
de deslocamento) e forças de superfície descontinuas, respectivamente, através de Γ ∪ Γ. O 
operador diferencial tangente tem referência na direção do unitário 푛 = 푛 . 

Aplicando o produto interno da Eq. (10) com o cosseno diretor da normal à superfície é 
possível obter a expressão de forças de superfície 푝 .  



Paulo Cesar Gonçalves, Leandro Palermo Junior; Sérgio P. B. Proença 

SIMMEC/EMMCOMP 2014 
XI Simpósio de Mecânica Computacional  e II Encontro Mineiro de Modelagem Computacional 

ABMEC, Juiz de Fora, MG, 28-30 de maio de 2014 

Considerando 푛 = 푛 , 푝 = 푝  e Ψ = 푝 + 푝 . Após algumas manipulações 
algébricas. 

          [휎 − 휎 ](푥).푛 (푥) = 푝 (푥)− 휓 (푥)                                                          (11) 

No modelo analisado, as forças de superfície são simétricas nas faces da fratura e, 
portanto, têm-se 휓 = 푝 + 푝 = 0.  

Com o propósito de obter de forma direta os saltos de deslocamentos 휙 , ao longo da 
linha da fratura, na formulação do DBEM consideraram-se as relações 푢 = 휙 + 푢  e 
푝 = 휓 − 푝  aplicadas na equação integral de contorno de forças de superfície, Eq. (8). 

6  EXEMPLO NUMÉRICO 

Um modelo retangular com fratura de canto sob a ação de um campo uniforme de tensão 
de tração foi estudado neste trabalho. Foi levado em conta no modelo deslocamentos 
controlado de alongamento. O espécime tem largura 푤 e altura ℎ unitárias. Comprimentos são 
normalizados de valor unitário para efeito de fácil interpretação dos resultados. Os resultados 
são confrontados com os obtidos em Gonçalves et al. (2011) que tem como base o modelo 
utilizado no trabalho de Yang & Chandar (1998). Neste contexto, o modelo de fratura coesiva 
utilizado nesta análise é o apresentado no item 2, cuja lei constitutiva é escrita em termos de 
dois parâmetros, força de superfície e abertura de fissura demonstrada na fig. (2).  

 
 

Figura 4: Espécime retangular com fratura de canto com comprimento inicial de 풂ퟎ e zona 
coesiva ZPC, sob deslocamento controlado de alongamento ∆.  

 

O comprimento da fratura foi de a = 0,2 e a zona de processo coesivo foi de ZPC = 0,5. 
O coeficiente de Poisson foi de 0,3. As deformações no modelo são consideradas a partir do 
estado plano de deformações. Foram utilizados na discretizado elementos isoparamétricos 



Paulo Cesar Gonçalves; Leandro Palermo Junior, Sérgio P. B. Proença  

SIMMEC/EMMCOMP 2014 
XI Simpósio de Mecânica Computacional  e II Encontro Mineiro de Modelagem Computacional 

ABMEC, Juiz de Fora, MG, 28-30 de maio de 2014 

lineares no contorno retangular de comprimento de 0,05. Na fratura inicial a  foram utilizados 
4 elementos lineares de comprimento de 0,025 em cada face da fratura. Na zona de processos 
coesivos ZPC, 20 elementos lineares de comprimento 0,05 foram utilizados em cada face. De 
acordo com o número de elementos na discretização da ZPC, 21 nós conectam as faces 
opostas da zona coesiva, representada por molas. Nós duplos foram utilizados nos cantos do 
contorno do espécime e na ponta da fratura fictícia (ZPC). A técnica dos nós duplos consiste 
em adotar dois nós, inicialmente de mesmas coordenadas geométricas, onde há angulosidade 
ou mudança de direção no contorno geométrico. Para aplicação da carga unitária da solução 
de Kelvin, os nós duplos são deslocados na direção interna do elemento ao qual cada nó 
pertence, por uma fração do seu comprimento. 

Segundo o modelo de fratura utilizado na formulação, definiu-se que a ponta da fratura 
física esta localizada na extremidade final da fratura inicial a , cuja abertura pode ser 
representada por 푤  e a ponta da fratura fictícia está localizada na extremidade final da zona 
coesiva (ZPC), na qual a força de superfície normal pode assumir valor ≤ 푝 . 

 
 

Figura 5: Modelo fratura. Fratura inicial 풂ퟎ e fratura coesiva ZPC. 
 

Os resultados a seguir apresentam o comportamento não linear na zona de processo 
coesivo do modelo estudado. A carga normalizada representa a relação entre a média das 
reações de apoio nos nós onde se aplicam os deslocamentos controlados e o módulo de 
elasticidade transversal, a cada alongamento imposto. A análise do problema através do 
DBEM com a incorporação do TDO na sua formulação utilizou a técnica da descontinuidade 
de deslocamento, onde foi permitido escrever as equações que governam o problema a partir 
do salto de deslocamento 휙 e de força de superfície descontínuas 휓 , que traduzem a 
diferença de deslocamentos e de forças de superfície, respectivamente, em relação às faces da 
fratura.  

Os resultados obtidos com a formulação do DBEM utilizando o TDO com a técnica da 
descontinuidade dos deslocamentos, representados por DBEM_TDO_DISPLAC_DISCONT 
no diagrama força normalizada por alongamento, são confrontados com os resultados 
apresentados no trabalho de Gonçalves et al. (2011), os quais são representados no diagrama 
por DBEM_TDO_2011. Neste último, a formulação do DBEM empregou a técnica do TDO e 
para obter deslocamentos nos na ZPC utilizou o método de extrapolação de deslocamentos 
(Aliabadi and Rooke, 1992). 

A análise inicial utilizou interpolação não conforme no elemento anterior e posterior a 
ponta da fratura física. Esta estratégia foi adotada tanto na formulação da técnica de 
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descontinuidade de deslocamento, utilizadas neste trabalho, como nas formulações utilizadas 
em Gonçalves et al.(2011). Nas duas formulações foi adotado nó duplo na ponta da fratura 
física em ambas as faces da fratura. 

 

 
 

Figura 6: Diagrama de carga normalizada e alongamento do espécime. Interpolação não 
conforme 

 
Conforme se observa nos resultados apresentados na fig. (6), os valores de carga 

normalizada em ambas as formulações, ao longo de todo desenvolvimento do processo, têm 
diferenças inferiores a 0,5%. 

Em uma segunda análise passou-se a adotar nas duas formulações elementos contínuos 
em ambas as faces da fratura, procedendo à interpolação conforme. Observou-se através dos 
resultados valores muito discrepantes entre as duas formulações. Percebeu-se um salto muito 
elevado no diagrama de carga normalizada para os valores obtidos na formulação que utilizou 
a descontinuidade de deslocamentos, desta forma optou-se em manter interpolação não 
uniforme nos elementos na ponta da fratura física e os resultados foram confrontados com a 
interpolação uniforme na formulação apresentada na literatura. Pode-se perceber que o valor 
da carga normalizada máxima obtida na formulação atual foi menor que o apresentado em 
Gonçalves et al. (2011) na ordem de 10%.  Por outro lado, observam-se na fig. (7) que os 
valores na extremidade do diagrama apresentam uma diferença menor, em torno de 0,5% 
entre as duas formulações, apresentado uma menor discrepância. 
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Figura 7: Diagrama de carga normalizada e alongamento do espécime. Interpolação conforme 

e interpolação não conforme. 
 

 
Figura 8: Distribuição das forças coesivas ao longo da zona de processo ZPC. 
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O diagrama apresentado na fig. (8) representa a distribuição das forças normais coesivas 

ao longo da ZPC, segundo o modelo de processo coesivo adotado, para um passo de 
deslocamento incremental imediatamente inferior ao desenvolvimento da fratura na ZPC.  

7  CONCLUSÃO 

Um modelo coesivo foi analisado em um espécime com fratura de canto, a partir da 
lei constitutiva de dois parâmetros, onde a redução da rigidez traduz o amolecimento do 
material é frente da ponta da fratura em materiais quase frágeis. No estudo do 
comportamento das forças coesivas, a formulação empregada utilizou a estratégia da 
descontinuidade de deslocamentos, a qual representa uma forma mais simplificada e 
direta de obter o salto de deslocamento na zona de processo coesivo. Os resultados, 
obtidos através do Método dos Elementos de Contorno Dual que empregou o método do 
operador diferencial tangente, foram confrontados com os resultados apresentados na 
literatura de referência, cuja formulação utilizou o método de extrapolação de 
deslocamentos para obter o salto de deslocamentos na ZPC. Os resultados obtidos na 
formulação, onde foram utilizados interpolação não conforme nos elementos 
concorrentes à ponta da fratura física, demonstram-se consistente. Por outro lado, quando 
se utilizou elementos contínuos nesta região, observou-se discrepância nos valores. 
Acredita-se que este fato tem origem na manipulação numérica da técnica de 
descontinuidades de deslocamentos utilizada na formulação do modelo. Percebeu-se que, 
ao realizar as manipulações na formulação do DBEM para implantar a técnica da 
descontinuidade de deslocamentos, as leituras dos deslocamentos nos nós da ponta da 
fratura física apresentaram inconsistência para o modelo analisado quando se utilizou 
elementos contínuos. Pretende-se investigar as origens do problema que geram os 
resultados não consistentes, pois acredita-se que esta formulação é robusta e pode ser 
aplicada na análise de diversos problemas envolvendo fratura coesiva em materiais quase 
frágeis, como o concreto.  

O comportamento não linear do modelo pode ser observado através da curva 
apresentada no diagrama nas fig. (6) e (7), o qual é apropriado aos materiais quase 
frágeis. Na fig. (8) é demonstrado o comportamento das forças coesivas ao longo da zona 
de processo coesivo. A distribuição das forças coesivas é crescente ao longo da zona 
coesiva, de acordo com que os pontos se afastam da ponta da fratura física, em um passo 
incremental imediatamente anterior ao início do desenvolvimento da fratura na ZPC, 
denotando que as forças coesivas moleculares estão agindo com maior intensidade na 
linha da zona coesiva na região mais distante da extremidade da fratura inicial a0, onde 
nesta região a distância entre as faces opostas da fratura é muito pequena, ocorrendo 
força de atração entre elas. Estes resultados, portanto, estimulam a verificação da 
estratégia numérica utilizada na formulação da técnica da descontinuidade de 
deslocamentos no sentido de ajusta-la.    
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