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Resumo: Este projeto tem como objetivo 

estudar a interação entre os bulbos de fundações em 

sapatas vizinhas. O bulbo de tensões de uma sapata (fig. 

1) é dado pela região do solo delimitada pela linha 

isóbara (mesma tensão) de 10% da tensão de contato da 

sapata no solo. Para isso serão realizados ensaios em 

escala reduzida do modelo de fundação em tanque de 

material fotoelástico composto por água, glicerina e 

gelatina incolor [1]. 

 
Figura 1 – Bulbo de tensões de fundação em sapata 

 

1. Introdução 
A fotoelasticidade permite visualizar a distribuição 

das linhas de tensão no interior do material, que nesse 

caso representa o solo. Ao se aplicar uma carga sobre a 

sapata, a tensão se dissipa para o material formando 

assim as primeiras franjas fotocromáticas (fig. 2), dadas 

pela variação de tensões internas no material. 

Para a visualização do bulbo de tensões é necessária 

luz polarizada, que se propaga em um único plano, 

obtida com filtros polarizadores. Importante também é o 

uso de filtro para luz monocromática verde, por ter o 

comprimento de onda de maior sensibilidade ao olho 

humano[2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 2 - Bulbo de tensões em estaca helicoidal [2]. 

 

2. Metodologia 

O projeto é baseado na referência [1], sendo o 

tamanho do tanque de acrílico para os ensaios definido 

de modo que as suas paredes não interferissem nos 

bulbos de tensões, adotando-se 5,5 vezes a largura ‘B’ 

do modelo da sapata de 3,0 cm. Outro critério é que a 

quantidade de glicerina utilizada não ultrapassasse a 

cota permitida em legislação. O sistema de luz foi feito 

de modo que a luz externa não interferisse, 

concentrando a luz polariza na parte do tanque que 

contém o material fotoelástico(fig. 3). 

  Testes com os filtros e lâmpadas diversificadas 

devem se iniciar durante a calibração dos instrumentos, 

a fim de se descobrir qual a melhor combinação para 

melhorar a qualidade das imagens obtidas 

preliminarmente pela referência [3]. 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 3 – fonte de luz e sistema para isolar a luz polarizada. 

 

3. Conclusões 
Os ensaios ainda serão efetuados, contudo os 

equipamentos necessários foram confeccionados e 

devem permitir a determinação da melhor montagem 

para obtenção de imagens mais nítidas. 
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