
Resumo 

É completamente impossível realizar estruturas isentas de defeitos. Do facto de se aceitar que 

existem sempre defeitos nas estruturas, torna-se muito importante o estudo do modo como eles 

afectam a sua integridade.  

Inicia-se esse estudo no Capítulo 2 onde se começa por analisar as tensões na vizinhança das 

fendas admitindo-se zonas de deformação plástica de pequena extensão na extremidade destas. 

Define-se factor de intensidade de tensão como o parâmetro que controla o campo de tensões na 

vizinhança da extremidade duma fenda, o qual, atingindo um valor crítico, designado por tenacidade 

do material, é responsável pela propagação súbita da fenda.  

Como um dos objectivos deste trabalho é a determinação de factores de intensidade de tensão por 

métodos numéricos, fizemos no Capítulo 3 uma revisão genérica do método dos elementos finitos. O 

programa de elementos finitos utilizado na determinação de factores intensidade de tensão, foi um 

programa de cálculo automático escrito em linguagem FORTRAN IV e descrito por E. Hinton e D. R. 

J. Owen na ref.[2] do Capítulo 3.  

No Capítulo 4 são descritos os métodos utilizados na determinação de factores de intensidade de 

tensão,isto é, o método da energia e o método de Albrecht e apresentamos alguns exempIos da sua 

utilização em algumas geometrias.  

No Capítulo 5 estuda-se um caso de fractura de um olhal de uma biela por um mecanismo de fadiga 

tendo este caso também servido como ilustração de algumas das técnicas laboratoriais hoje 

disponíveis nos Laboratórios de Ensaios Tecnológicos e de óptica do Departamento de Engenharia 

Mecânica da F.E.U.P..  

No Capítulo 6 descrevem-se as técnicas mais recentes de previsão do comportamento de estruturas 

fissuradas desde o estado perfeitamente elástico ao totalmente plástico, e o modo como essas 

técnicas são utilizadas na previsão da instabilidade dúctil de provetes CT e de um depósito com uma 

fenda axial na parede externa.  

Para efeitos comparativos, utilizam-se na previsão do colapso do depósito outros métodos, como 

sejam o BS PD 6493, o COD crítico e o método semi-empirico de Kiefner.  

Finalmente no Capítulo 7 tecem-se algumas considerações acerca do trabalho realizado.  


