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RESUMO

A fotoelasticidade é uma importante ferramenta para a análise de tensões e deformações em objetos translúcidos. Para isso, é necessário que 
um feixe de luz polarizada atravesse um objeto transparente para ser observado a partir de uma segunda lente polarizada. Este método emprega 
modelos translúcido birrefringentes, ou seja, possuem propriedades ópticas que variam de acordo com a direção analisada. Desta forma, é 
possível observar ao longo do objeto, faixas de diferentes cores que correspondem a determinados níveis de tensões e mudam com as aplicações 
de carregamentos. O presente trabalho busca verificar a confiabilidade da técnica fotoelástica e tem como objetivo geral desenvolver uma 
metodologia alternativa de estudo de tensões e deformações em elementos da construção civil através da fotoelasticidade, bem como: montar 
um sistema fotoelástico para o estudo acadêmico, comparar as franjas coloridas geradas no corpo de prova em formato de pórtico com modelos 
equivalentes analisados no programa SolidWorks, simular os efeitos de uma sapata em um solo e desenvolver uma metodologia que torne 
acessível aos acadêmicos de engenharia a análise de tensão em objetos translúcidos através da fotoelasticidade. Para isso, foi usada uma fonte de 
luz polarizada e uma câmera com lente polarizada com o intuito de facilitar a observação, bem como registrar o experimento e também criou-se 
um material birrefringente no laboratório para simular o solo e analisar as tensões no mesmo. Os resultados colhidos foram comparados com 
modelos virtuais equivalentes, possibilitando que as faixas de cores observadas fossem atribuídas às suas respectivas intensidades de esforços. 
Conclui-se, portanto, que a fotoelasticidade pode ser utilizada como ferramenta complementar no cálculo de elementos estruturais, pois existe 
uma relação entre a distribuição de tensões e as faixas de cores observadas. Através desta técnica, é possível ter uma maior percepção dos 
pontos mais críticos de um elemento estrutural, além de tornar a análise mais intuitiva.
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