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Resumo: Este trabalho tem como objetivo estudar e 

analisar tensões submetidas ao solo (material que simula 
amostra de solo com características fotoelásticas) e a um 

modelo de túnel (cano de PVC), utilizando 

primeiramente extensômetria e posteriormente, a 

fotoelasticidade para visualização e obtenção de 

resultados quando os mesmos estão submetidos a 

cargas. 

1. Introdução 
Este projeto foi subdividido em três diferentes 

ensaios em que foram utilizados distintos materiais e 

modos de visualização a fim de analisar as tensões sobre 

os mesmos quando submetidos às diferentes cargas e 

condições. 

O primeiro ensaio teve o objetivo de analisar as 

tensões diretamente submetidas ao revestimento do 

túnel (modelo em cano instrumentado) consequente do 

peso do solo sobre ele, será utilizado o tanque já 

preparado preenchido com areia até a seção de seu 

orifício, onde será depositado o cano instrumentado já 
devidamente instalado, ou seja, fios ligados ao indicador 

de deformação e consequentemente será preenchido o 

restante a fim de obter as deformações 
Consequentemente, simulando um carregamento 

distribuído (peso de alguma estrutura ou pavimento) 

será utilizado uma tábua de madeira de 0,200kg, que 

será imposta sobre a areia, onde será realizado 

simultaneamente mais uma leitura das deformações. A 

fim de simular a presença de cargas pontuais. 

 
Figura 1: Ensaio 1c) (Fonte: Autora,2016). 

A fim de aprimorar os resultados obtidos no 1º 

ensaio, no 2º ensaio foi realizado uma análise dinâmica 

dos dados (utilizando o equipamento, no laboratório de 

Materiais da FEI, conhecido por “Spider”). O 

equipamento utilizado baseia-se em gerar dados de 

micro deformações ocorridas ao instrumento em estudo 

ao longo do tempo. 

Já no terceiro ensaio foi utilizado o material com 

propriedades fotoelásticas (composto de água destilada, 

glicerina e gelatina incolor, nas proporções, 
respectivamente, 60%, 25% e 15% do volume total) em 

um novo tanque (mas que manteve as mesmas 

proporções do tanque utilizado anteriormente que após 

realização de ensaios tornou-se inviável a sua 

utilização) de dimensões: 23x10x14,5cm. Nesse ensaio 

adotou-se o método de visualização da fotoelasticidade 

(já estudado no projeto de Iniciação Científica da aluna 

do Fernanda Morais,2015, do Centro Universitário da 

FEI) e foram reutilizados alguns equipamentos e 

materiais utilizados pela mesma também com aplicação 

de cargas (na devida proporção) sobre o material. 

 
Figura 2: Material do 3º ensaio pronto para análise  

(Fonte: Autora,2017). 

2. Metodologia 
1º Ensaio: Inicialmente foi preenchido o tanque até 

a metade (orifício do tanque) com areia (de 

granulometria homogênea) e o revestimento do túnel 

(cano de PVC) foi colocado pelo orifício e fixado ao 

tanque. Já com o equipamento de medição ligado 

(célula de carga) aos strain-gages foi preenchido o 

restante do tanque com areia e iniciou-se a primeira 

análise (já com a tábua de madeira, a fim de simular a 

presença de uma carga distribuída) depositada sobre a 

superfície de areia) e posteriormente as análises “a”,”b” 

e “c” que variam somente quanto aos valores de cargas 

utilizadas. 

2º Ensaio: O procedimento foi semelhante ao 1º 
ensaio exceto que se utilizou silicone para vedar a 

junção cano e tanque a fim de obter resultados mais 

precisos. O equipamento de leitura de micro 

deformações em função do tempo “Spider” foi utilizado 

para a realização de duas análises “a” e “b” em que a 

primeira se baseou no preenchimento de areia (da 

metade do tanque até seu preenchimento completo) e a 

segunda foi composta de aplicação de cargas pontuais 

(semelhantes ao primeiro ensaio, exceto que a carga 

“p3” e a tábua utilizada não foram localizados para a 

realização do ensaio). 
3º Ensaio: Primeiramente foi preparado o material 

fotoelástico que após pronto foi depositado no tanque já 

com o cano de 1’’ fixado ao tanque e devidamente 

vedado. Para a análise fotoelástica usou-se a mesa com 

lâmpada de sódio (utilizados anteriormente), porém os 

filtros polaroides não foram localizados, tornando 

inviável a visualização ao longo de todo o tanque, uma 

vez que, os únicos filtros disponíveis nos laboratórios 
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eram de pequena dimensão e que, uma vez 

perpendiculares (que impede a passagem de luz), a área 

seria ainda menor. Por esse motivo, escolheu-se fixar 

um deles paralelamente à borda do tanque e o outro, 

primeiramente fixado perpendicularmente ao mesmo na 

região central e posteriormente, em uma das 

extremidades.  

3. Resultados 
Obteve-se como resultado do primeiro ensaio 

(análise extensométrica estática) o gráfico a seguir:  

 
Figura 3: Deformação em função da carga aplicada 

(mm x kg) (Fonte: Autora,2016). 
Após realização das análises, foi possível comprovar 

que as direções submetidas a deformações são as 

longitudinais (Gages 1 e 4) e principalmente 

circunferenciais, resultando sobre o cano (modelo de 

estrutura do túnel) maior tendência a fletir (devido às 

deformações longitudinais) e a comprimi-lo tendendo a 

transformar sua seção transversal cilíndrica em uma 

elipse (Gages 3 e 6). 

A partir do 2º ensaio realizado (ensaio dinâmico), 

que foi subdivido em duas análises, verificou-se que os 

terminais (gages) mais solicitados foram os que 
mediram deformações na direção transversal ao cano 

(perpendicular ao mesmo) e que os picos visualizados 

graficamente foram nos instantes em que o volume de 

terra adicionado foi capaz de cobrir por completo o cano 

(revestimento). 

Com a realização do 3º ensaio, análise fotoelástica, 

os resultados obtidos foram limitados devido à ausência 

de materiais que permitiriam a completa visualização 

das tensões. Entretanto, foi possível visualizar os 

resultados obtidos nos 1º e 2º ensaios a partir das duas 

(primeiramente com os filtros localizados na região 

central do tanque e posteriormente na extremidade do 
tanque, em que ambas estavam submetidas à aplicação 

de cargas pontuais) análises fotoelásticas realizadas, 

como é possível visualizar nas imagens a seguir: 

 
Figura 4: Bulbos de tensão na região central do tanque 

(Fonte: Autora, 2017). 

 
Figura 5: Bulbos de tensão na extremidade do tanque 

(Fonte: Autora,2017). 

4. Conclusão 
A partir da execução dos ensaios estático e dinâmico 

com uso dos gages, foi possível verificar que as maiores 

solicitações e deformações estavam sob as direções 

transversais ao cano (que reproduzia o revestimento do 
túnel), radiais e então normais, respectivamente. 

Com as análises fotoelásticas, que apesar de terem 

sido altamente limitadas, foi possível notar que, assim 

como mostraram as imagens, com a aplicação gradual 

de cargas, as maiores solicitações são partindo do centro 

em direção às extremidades (análise com as cargas na 

região central) e que as mesmas ficam concentradas 

superiormente ao cano, isto é, não foi possível verificar 

a transmissão de esforços para as camadas mais 

inferiores do material. 

Apesar das inúmeras dificuldades e contratempos 
quanto á disposição de materiais, equipamentos e 

imprevistos ocorridos durante a pesquisa (fatores que 

contribuíram para a não execução completa da proposta 

inicial), foi possível cumprir parcialmente com o 

esperado e resultados surpreendentes foram atingidos, 

ou seja, a partir da avaliação do professor Sérgio 

Delijaicov dos resultados obtidos no ensaio estático com 

a aplicação de cargas medida pela P3 nos gages, os 

resultados surpreenderam (elevadas 

deformações).Destaque os principais resultados 

alcançados na pesquisa. 
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