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1. Introdução 
 
A análise de tensões consiste fundamentalmente em determinar o estado de tensão num ou 
vários pontos duma estrutura, a partir de um conjunto de condições que incluem a sua 
geometria, as suas ligações ao meio exterior e o tipo de solicitações a que está submetida. 
 
Conhecido o estado de tensão em cada ponto, essa informação é então combinada com os 
dados relativos às propriedades mecânicas do material, com vista a explicar ou prever o 
comportamento do elemento estrutural ou componente mecânico em questão. Isto é, as 
amplitudes das tensões efectivas são comparadas com o limite elástico do material para daí 
se inferir o funcionamento do elemento estrutural em condições estáveis, sem ocorrência 
de deformações permanentes irrecuperáveis, com a tensão de ruptura para prever ou 
explicar fracturas, com a tensão limite de cedência para prever ou explicar situações de 
fluência sob a acção de cargas prolongadas, particularmente em condições de 
funcionamento a temperaturas elevadas, ou ainda com a tensão limite de fadiga, para 
prever ou explicar a ocorrência de ruptura por fadiga 
 
A teoria da elasticidade pode ser e é efectivamente utilizada para obter o estado de tensão 
em corpos elásticos sujeitos às mais variadas condições de solicitação. As teorias da 
plasticidade, viscoelasticidade e viscoplasticidade são também frequentemente utilizadas 
para analisar problemas relativos a estados de tensão em materiais de comportamento não 
elástico. 
 
O problema da análise de tensões e deformações em corpos sólidos é um assunto que 
preocupa os investigadores e os engenheiros desde há longo tempo. Os fundamentos da 
teoria da elasticidade foram desenvolvidos no século XIX por A. Cauchy, C. Navier e S. 
Poisson, havendo no entanto a registar alguns trabalhos preliminares desenvolvidos nos 
séculos XVII e XVIII por G. Galilei, E. Mariotte, R. Hooke, J. Bernoullí, L. Euler, C. 
Cauchy, entre outros que abordaram problemas relativos ao comportamento de elementos 
estruturais simples como barras esbeltas, membranas, placas e cascas finas. 
 
Os primeiros passos para o desenvolvimento da teoria da plasticidade foram dados por 
Saint-Venant e Lévy, na segunda metade do século XIX, que prosseguiram depois, já no 
século XX, com os trabalhos de Von Karman, Von Mises, Henky, Prandtl e outros. A 
análise dos materiais viscoelásticos e viscoplásticos surgiu já em pleno século XX e a seu 
interesse tem vindo constantemente a aumentar, sobretudo devido à utilização crescente 
dos materiais polímeros nas indústrias mecânica, de transportes, aeroespacial e de 
construção civil. 
 
No caso particular duma estrutura elástica, a problema da análise de tensões e deformações 
reduz-se, fundamentalmente, à resolução de um sistema de quinze equações diferenciais 
que são, nomeadamente, três equações de equilíbrio, 
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0, =+σ ijji F  (1.1) 
 
 seis equações que traduzem a lei de Hooke, 
 

ijijij eµ+θλδ=σ 2  (1.2) 

 
e seis equações de compatibilidade, 
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ou 
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tendo ainda que ter em conta as condições fronteira relativas à solicitação exterior aplicada, 
 

jiji eT .σ=  (1.5) 

 
ou a quaisquer restrições impostas à deformação do corpo. Nas equações (1.1) a (1.5) é 
utilizada a notação habitual da Teoria da Elasticidade. 
 
Dado o carácter linear das equações de campo acima descritas, quando se sobrepõem 
diversos modos de solicitação ou carga obtêm-se tensões, deformações ou deslocamentos 
que são o somatório dos resultados de cada uma das solicitações consideradas 
isoladamente. No entanto existem situações práticas em que o referido princípio de 
sobreposição não é aplicável. É o caso, por exemplo, das situações em que as deformações 
sofridas são de tal modo importantes que a estrutura assume uma forma consideravelmente 
diferente daquela que é considerada à partida, Fig. 1.1, ou ainda quando os deslocamentos 
sofridos são de tal ordem que se modificam por completo as condições de apoio, Fig. 1.2. 
Neste último caso, o princípio de sobreposição é apenas aplicável até ao momento em que 
o terceiro apoio C entra em acção. 
 

 

 
Figura 1 – Deformação de uma estrutura devida ao carregamento 

 
Uma consequência fundamental decorrente do carácter linear das equações da teoria da 
elasticidade é a unicidade das soluções existentes para cada problema específico. Com 

F
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efeito, se existissem duas soluções diferentes resultantes de um mesmo sistema de forças F, 
sobrepondo a este um sistema simétrico -F5 resultaria um sistema de forças nulo associado 
ao qual haveria tensões não nulas, o que constituiria um absurdo. 
 

 

 
 

Figura 2 – Carregamento e condições de apoio de uma estrutura 
 
Embora o problema geral da elasticidade tal como foi apresentado, abrangendo tensões 
deformações e deslocamentos, seja formalmente simples, os cálculos envolvidos na sua 
resolução são geralmente muito complexos e a obtenção duma solução para um dado caso 
concreto é praticamente impossível. Habitualmente recorre-se a um determinado número 
de hipóteses simplificativas, desprezando certas grandezas menores em comparação com 
outras, para representar os casos mais simples tradicionalmente considerados na 
Resistência dos Materiais. Dessa forma são idealizados sólidos teóricos representando 
parcialmente os seus equivalentes reais, tais como vigas, membranas, placas e cascas finas. 
Os resultados que assim se obtêm são apenas válidos para um número muito limitado de 
situações práticas e geralmente não são aplicáveis nas secções de encastramento, nos 
apoios, nos pontos de aplicação das cargas e noutros casos importantes em aplicações 
industriais. 
 
A utilização do princípio de Saint-Venant, que estabelece fundamentalmente que "se se 
substitui um sistema de forças aplicadas numa região limitada duma estrutura por um 

sistema estaticamente equivalente, as tensões serão consideravelmente alteradas nessa 

região, mas permanecerão sensivelmente idênticas nas zonas mais afastadas", permite 
simplificar extraordinariamente a resolução de numerosas problemas em aplicações 
correntes de análise de tensões. Muitos elementos estruturais de utilização comum em 
engenharia mecânica e engenharia civil, tais como vigas, placas, cascas, etc., são 
susceptíveis de um tratamento analítico fácil, permitindo a obtenção de soluções que se 
enquadram perfeitamente dentro dos limites de aplicação do princípio de Saint-Venant. As 
fórmulas que se obtêm são, de uma maneira geral, simples e de confiança para a maior 
parte dos pontos do volume da estrutura, mas nunca utilizáveis na vizinhança das zonas de 
aplicação das forças, nos apoios ou encastramentos. Para fazer face a tais dificuldades é 
frequente recorrer-se à utilização de coeficientes de segurança e regras mais ou menos 
empíricas resultantes de observações directas e experiências acumuladas, que conduzem 
normalmente ao sobredimensionamento da estrutura que se pretende projectar ou construir. 
Por outro lado o progresso tecnológico, o desenvolvimento de maquinarias de altas 
velocidades e a necessidade de reduzir a utilização supérfula de materiais (por razões 
económicas), tem vindo a impôr o recurso, cada vez mais frequente, a técnicas mais 
rigorosas de cálculo e de processos de verificação experimental. 
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Para alguns casos de estruturas de geometrias simples e em que as solicitações aplicadas 
obedecem a determinadas condições de simetria, é possível obter soluções rigorosas 
directamente a partir da integração das equações de campo, tendo em conta as condições 
fronteira do problema em questão. É o caso, por exemplo, dos corpos cilíndricos circulares 
onde se acaba por cair em equações diferenciais integráveis de Bessel, ou dos corpos 
esféricos onde frequentemente se é conduzido às equações de Legendre. Qualquer manual 
clássico de elasticidade (A.E. Love, S.P. Timoshenko, etc.) apresenta soluções analíticas de 
diversos problemas deste tipo. 
 
O desenvolvimento dos meios de cálculo automático nas últimas décadas veio finalmente 
permitir a resolução numérica de um grande número de problemas complexos de análise de 
tensões, para os quais não se conseguia obter uma solução adequada a partir dos modelos 
matemáticos correspondentes. Em particular, utilizando o método das diferenças finitas ou 
o método dos elementos finitos, é agora possível calcular as distribuições de tensões e 
deformações em estruturas e componentes estruturais ou mecânicos de todas as formas e 
sujeitos às solicitações mais variadas, em condições de funcionamento estáticas ou 
dinâmicas. Actualmente é ainda consideravelmente intensa a actividade de investigação 
que se desenvolve em todo o mundo no domínio da mecânica estrutural e na mecânica dos 
materiais, em que se recorre especificamente ao método dos elementos finitos. 
 
O poderosíssimo método dos elementos finitos apareceu no início dos anos cinquenta e, 
beneficiando do desenvolvimento espectacular dos computadores digitais, foi-se impondo 
progressivamente a todas as outras técnicas de aproximação numérica. O método dos 
elementos finitos pode ser encarado como uma aplicação combinada do método de Ritz e 
do método das variações à mecânica dos meios contínuos, permitindo o cálculo de tensões 
e deformações em estruturas, com uma simplicidade e precisão até então inatingíveis. 
 
Os procedimentos gerais do método dos elementos finitos e de outros métodos 
convencionais de análise matricial de estruturas (método dos deslocamentos e método das 
forças) são semelhantes. 
 
Nestes últimos, a estrutura é idealizada como um conjunto de elementos estruturais ligados 
uns aos outros nos nós, nos quais se supõem concentradas as resultantes das forças 
aplicadas. Considerando as equações de equilíbrio e de compatibilidade em cada nó, daí 
resulta um conjunto de equações algébricas cujas incógnitas são os deslocamentos nodais, 
as forças nodais ou ambos, conforme o método específico que se esteja a utilizar. 
 
No caso particular do método dos elementos finitos, um sólido ou estrutura continua é 
discretizado num número finito de elementos ligados entre si não apenas pelos nós, mas 
também ao longo de hipotéticas fronteiras inter-elementos. Por isso, além das condições de 
equilíbrio e de compatibilidade em cada nó, há também que garantir as condições de 
compatibilidade ao longo das fronteiras entre elementos. 
 
Existe uma diferença essencial entre o método dos elementos finitos e o método das 
diferenças finitas para a análise de estruturas. Neste último método, as equações 
diferenciais que descrevem o comportamento contínuo do material, as tensões e as 
deformações são aproximadas por um conjunto finito de equações de diferenças finitas, 
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relativas a um número restrito de nós. Por outro lado, o método dos elementos finitos 
trabalha com um conjunto de elementos discretos que substituem a estrutura contínua, e é 
sobre essa estrutura discretizada que se faz a análise das tensões e deformações, Fig. 1.3. 
 
 

 
 

Figura 3 – Malha de elementos finitos 
 
Quer o método das diferenças finitas quer a método dos elementos finitos conduz sempre, 
em última análise, à resolução dum sistema linear de equações algébricas. Frequentemente 
é utilizado um computador para obter a solução rápida desse sistema de equações 
simultâneas, recorrendo habitualmente a métodos matriciais de resolução que envolvem 
processos iterativos ou outras técnicas de análise numérica envolvendo grande número de 
equações. 
 
Comparado com as técnicas analíticas, o método dos elementos finitos apresenta a grande 
vantagem de permitir o tratamento de situações de anisotropia e análise de problemas bi e 
tridimensionais que envolvam geometrias irregulares e solicitações complexas. A 
utilização dos computadores, proporcionando uma incontestável velocidade de cálculo, 
tende a encorajar o utilizador a reter na análise toda a complexidade do problema, em 
contraste com a posição oposta de se introduzirem simplificações excessivas, quando se 
procura obter procedimentos mais simples e susceptíveis de um tratamento manual. Por 
outro lado, tem a desvantagem de que o utilizador, muitas vezes preocupado com os 
procedimentos numéricos de tratamento das matrizes envolvidas nos processos de cálculo, 
perde por completo a sensibilidade física dos fenómenos intrínsecos ao comportamento 
próprio da estrutura e dos materiais que pretende analisar. 
 
No contexto que se acabou de descrever, poderá parecer que o desenvolvimento de tão 
potentes meios de cálculo veio contribuir definitivamente para reduzir o interesse pelos 
métodos experimentais de análise de tensões e favorecer a previsão por via numérica ou 
numérico/analítica. Pelo contrário, as técnicas experimentais continuam a ser uma 
ferramenta do maior interesse em análise estrutural, na medida em que os modelos 
experimentais são constantemente valorizados pela crescente preocupação dos 
investigadores num melhor ajustamento das suas previsões à realidade. De facto, nenhuma 
teoria poderá ser definitivamente aceite até que os seus resultados sejam directa ou 
indirectamente confirmados pela observação experimental. Por outro lado, as técnicas 
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analitico/numéricas disponíveis, incluindo o método dos elementos finitos, requerem um 
conhecimento preciso das condições fronteira e das propriedades mecânicas dos materiais, 
muitas vezes são conseguidas através da medição experimental. 
 
Graças ao progresso das técnicas de experimentação, as medidas que se conseguem obter 
são cada vez mais precisas e a "arte" do engenheiro consiste, hoje em dia, em combinar 
adequadamente os métodos de cálculo analítico disponíveis com as técnicas experimentais 
de análise de tensões. A teoria permite reduzir o número de medições a efectuar sobre a 
estrutura em estudo, enquanto que os valores medidos com precisão servem para validar ou 
desmentir as hipóteses de cálculo utilizadas. Além disso, verifica-se actualmente uma 
tendência crescente para a utilização de métodos híbridos de análise de tensões, em que 
dados experimentais são introduzidos directamente nos programas de cálculo numérico, 
com vista à obtenção de soluções mais económicas e de qualidade superior. 
 
De entre as numerosas técnicas de análise experimental de tensões, algumas estudam o 
comportamento interno dos corpos sólidos por processos destrutivos, ou recorrendo à 
utilização de modelos apropriados. Outras, pelo contrário, limitam-se a medir as 
deformações ou as tensões na superfície exterior da estrutura ou protótipo real. São 
algumas destas últimas técnicas que se descrevem a seguir e as quais permitirão medir, 
afinal, não mais do que as tensões ou deformações superficiais. De qualquer modo, como é 
à superfície das peças que geralmente aparecem as tensões mais elevadas, essa limitação 
não constitui um inconveniente de maior. Por outro lado, desde que as medições à 
superfície verifiquem os resultados dos cálculos, se bem que isso não comprove em 
absoluto os métodos analíticos, constituirão sem dúvida um forte indício da sua validade 
nos pontos interiores da estrutura. 
 
2. Métodos de Análise Experimental de Tensões 
 
Conforme foi já referido anteriormente a análise de tensões por via exclusivamente teórica 
é limitada, por várias razões. Em primeiro lugar, as teorias clássicas da elasticidade, 
plasticidade, visco-elasticidade e visco-plasticidade, todas elas assentam sobre um número 
considerável de hipóteses restritivas e, em segundo lugar, as equações resultantes dessas 
teorias são em geral de resolução extremamente difícil, ou mesmo impossível, apenas 
aplicáveis a um número muito limitado de situações. 
 
Se o estado de tensão num ponto é determinado recorrendo de alguma forma à utilização 
de grandezas medidas experimentalmente, então o processo é designado como um método 
de análise experimental de tensões. No entanto, a análise experimental de tensões só muito 
raramente envolve uma medição directa dessa grandeza como tal. De facto, o que se faz 
habitualmente é medir uma outra quantidade que de algum modo possa ser relacionada 
com o estado de tensão no ponto considerado. Ao relacionar essa grandeza secundária com 
a tensão está-se de certa forma a recorrer às equações da teoria da elasticidade, por 
exemplo, de tal modo que pode dizer-se que os métodos de análise experimental de tensões 
não são, afinal 100% experimentais (! ... ), mantendo-se por conseguinte algumas das 
objecções apontadas para os métodos teóricos de análise estrutural. 
 
Uma das grandezas mais frequentemente medidas em análise experimental de tensões é a 
deformação ou extensão linear, a partir da qual se passa depois para as tensões, recorrendo 
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às equações da teoria da elasticidade ou da teoria da plasticidade. Outras técnicas recorrem 
à medição de um determinado fenómeno físico que tenha uma distribuição geométrica 
semelhante e directamente relacionada com a distribuição das tensões. De entre os 
fenómenos físicos provocados pelas tensões, ou deformações que lhes estão associadas, 
podem citar-se os seguintes: 
 
(i) - Variação da frequência de vibração duma corda metálica com a tensão de 

esticamento (extensómetros de cordas vibrantes); 
 
(ii)-  Variação da resistência eléctrica dum filamento metálico com a deformação axial a 

que está sujeito (extensómetros de resistência eléctrica); 
 
(iii)- Efeito de birrefringência ocasional exibida por determinados materiais plásticos 

transparentes, sob o efeito do estado de tensão a que estão submetidos 
(fotoelasticidade); 

 
(iv)-  Rutura de revestimentos frágeis aplicados sobre a superfície da estrutura a estudar 

(vernizes frágeis); 
 
(v) -  Efeito óptico de formação de franjas, resultantes da sobreposição de duas redes de 

linhas com espaçamentos ou orientações ligeiramente diferentes (método de moiré); 
 
(vi)-  Franjas de interferência resultantes da sobreposição de dois hologramas ou campos 

de granitado laser (interferometria holográfica e de speckle). 
 
Pelo papel importante que desempenharam no desenvolvimento das modernas técnicas de 
análise experimental de tensões, pela facilidade de utilização e interpretação, pela precisão 
dos resultados que produzem, ou ainda pelo elevado número das suas aplicações na análise 
de estruturas, referem-se a seguir, com maior ou menor profundidade, os fundamentos 
teóricos dos seguintes métodos: 
 
- Extensometria mecânica e técnicas afins 
 
- Extensometria eléctrica 
 
- Fotoelasticidade 
 
- Revestimentos frágeis 
 
- Método de moiré 
 
- Interferometria holográfica e de Speckle. 
 
 
 
3. Extensómetros mecânicos 
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As técnicas mais antigas de medição de deformações recorrem à medição directa, por 
meios mecânicos, da variação do comprimento de um segmento marcado sobre a superfície 
da estrutura a estudar. Assim, tomando o segmento de recta entre dois pontos A e B, Fig. 
3.1, com um comprimento inicial Lo, seja L o seu comprimento após a deformação da 
estrutura. O alongamento do segmento Lo pode ser convertido em deformação linear ou 
extensão ε através da relação: 
 

0

0

L

LL −
=ε  (3.1) 

 
Note-se que a deformação medida desta maneira representa a deformação média ao longo 
do segmento AB e não a deformação linear num determinado ponto daquele segmento a 
qual, por definição, corresponderá ao caso limite de 0→oL . O erro que se comete ao 

considerar um comprimento finito Lo depende do gradiente do campo das deformações e, 
em geral, será tanto maior quanto mais acentuado for esse gradiente e quanto maior for o 
comprimento de referência Lo. 
 

 

 
 

Figura 3.1 – Definição do elongamento 
 
O primeiro extensómetro mecânica de que se tem conhecimento foi projectado, construido 
e utilizado por Peter Barlow, em 1850, consistindo fundamentalmente de uma simples 
alavanca Mecânica com uma amplificação de 10/1, munida de um nónio sobre uma escala 
graduada em décimos de polegada e aplicada sobre um comprimento de referência de 10 
polegadas. Desde então e até 1950, altura em que surgiram os primeiros extensómetros 
eléctricos, a extensometria mecânica sofreu uma evolução considerável, cuja história é 
descrita em pormenor por M. Hetényi no seu manual "Handbook of Experimental Stress 
Analysis". Alguns destes instrumentos, desde os mais simples até à versão mais elaborada 
do extensómetro de Huggenberger (que dá uma amplificação de 200/1) estão representados 
na Fig. 3.2 

Duma forma geral, o aparelho é ligado à estrutura em dois pontos cujo afastamento é 
amplificado por uma série de alavancas sendo o seu valor indicado por um ponteiro que se 
desloca em frente de uma escala convenientemente graduada. Uma variante deste tipo de 
extensómetro consiste em utilizar, em alternativa às alavancas mecânicas de movimento, 

A

A’

x

B’

y

B
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um dispositivo óptico que permite obter amplificações apreciáveis, sem os inconvenientes 
dos atritos nas chumaceiras, flexão dos braços de transmissão de movimento e efeitos de 
inércia dos componentes mecânicos. A amplificação óptica consiste em medir a rotação 
dum espelho convenientemente montado sobre a estrutura, através do deslocamento dum 
feixe luminoso reflectido no espelho e observado frente a uma escala apropriada. Na Fig. 
3.3 estão representados esquematicamente dois destes tipos de extensómetros ópticos. 

Existem ainda outros dispositivos de amplificação, como no caso dos extensómetros 
pneumáticos, em que o princípio de funcionamento consiste em medir a perda de carga no 
escoamento de ar através do conjunto dum orifício apertado (gigleur) e duma placa, sendo 
o afastamento entre ambos controlado pela deformação da estrutura e Medido pela altura 
duma coluna de água, Fig. 3.4. 
 

     
Figura 3.2 a) Extensómetros mecânicos (www.mayes.co.uk) e extensómetro de Huggenberg 

 
 

               
 
Figura 3.2 b) Extensómetro mecânico baseado na utilização de alavancas para amplificar os deslocamentos 

 



 Análise Experimental de Tensões  

  
 10 DEMEGI 

                  

 
Figura 3.2 c) Extensómetro utilizando comparador mecânico para medir a extensão 

 

 
Figura 3.2 d) Extensómetros ópticos. 
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Figura 3.2 e) Extensómetro baseado na utilização de uma queda de pressão  
 
Todos os tipos de extensómetros acima descritos apresentam uma série de desvantagens 
comuns, que se podem enunciar da seguinte maneira: 
 
(i) -  Comprimento de referência muito grande; 
 
(ii) -  Grande sensibilidade às variações térmicas; 
 
(iii) -  Existência de partes móveis com massas elevadas, o que baixa a sua frequência de 

resposta e os torna inadequados em aplicações dinâmicas; 
 
(iv) -  Susceptibilidade a imprecisões incontroláveis devidas à existência de folgas nas 

articulações, atritos, desgaste e flexão dos componentes. 
 
Desde o aparecimento dos extensómetros eléctricos, a partir dos anos cinquenta, o uso 
generalizado destes tipos de extensómetros mecânicos declinou drasticamente, sendo hoje 
em dia utilizados apenas em algumas aplicações muito especiais. 
 
 
4. Extensómetros de cordas vibrantes 
 
Estes extensómetros, desenvolvidos a partir de 1920, foram utilizados em grande escala 
particularmente em aplicações na engenharia civil, onde assumiram um papel importante 
sobretudo pela sua estabilidade a longo prazo e pela precisão dos resultados que produzem, 
mesmo quando trabalham em condições ambientais desfavoráveis. Actualmente estão 
praticamente fora de uso, mercê do desenvolvimento e divulgação dos extensómetros de 
resistência eléctrica surgidos no início da década de cinquenta. Na Fig. 4.1 está 
representado esquematicamente um extensómetro de cordas vibrantes, cujo principio de 
funcionamento é basicamente o seguinte: 
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Figura 4.1 Extensómetros de cordas vibrantes e respectivo sistema de aquisição 
 

 

 
 

Figura 4.1 (a) Representação esquemática de um extensómetro de cordas vibrantes. 
 

Um dos cutelos de amarração é fixado rigidamente ao corpo do extensómetro, enquanto 
que o outro cutelo é móvel, relativamente ao primeiro, e livre de se deslocar, 
acompanhando a deformação da estrutura. O comprimento de referência Lo é da ordem dos 
10 cm. Um fio de aço é amarrado numa das extremidades ao cutelo móvel, passa por um 
orifício através do cutelo fixo e é amarrado na outra extremidade a um parafuso de tensão. 
O cutelo móvel é ligado a um segundo parafuso que permite aplicar uma tensão inicial ao 
arame de aço. Este tipo de construção permite a aplicação de uma tensão inicial ao arame, 
sem qualquer transmissão de esforços aos cutelos de fixação. O arame é excitado por um 
electroiman A que o faz vibrar na sua frequência natural, a qual depende da tensão a que o 
fio está sujeito; um segundo electroiman B é utilizado para captar a frequência induzida no 
sistema, o respectivo sinal é amplificado e reintroduzido no primeiro, de modo a manter o 
sistema excitado na sua frequência natural. O sinal acústico emitido pelo extensómetro é 

Extensómetro para embeber

Extensómetro para exterior

Sistema de aquisição
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comparado com o sinal proveniente de um fio padrão, cuja tensão de esticamento é 
controlada por um parafuso micrométrico. 
 
A frequência natural de vibração de um fio de comprimento L sujeito a uma tensão σ é 
dado pela expressão 
 

ρ
σ

=
g

L
f

2

1
 (4.1) 

 
onde ρ é a massa específica do material e g a aceleração da gravidade. Em termos da 
deformação a expressão para a frequência é dada por 
 

ρ
ε

=
gE

L
f

2

1
 (4.2) 

 
onde E é o módulo de Young do material do fio.  
 
A sensibilidade  destes  instrumentos é bastante elevada (tipicamente da ordem de 0,5 a 
4x10-6), apresentam um campo de medida de 500 a 50000x10-6  e  uma  precisão de 0,5 a 
5x10-6. A força necessária para actuar o extensómetro é relativamente elevada, pelo que 
não deverá ser utilizado em estruturas pouco rigidas. Além disso são sensíveis às variações 
de temperatura, a não ser que os coeficientes de dilatação térmica do material da estrutura e 
da corda vibrante sejam semelhantes. Finalmente este tipo de instrumento apresenta os 
inconvenientes já referidos a propósito dos extensómetros mecânicos, nomeadamente no 
que diz respeito ao comprimento de referência e à sua utilização em aplicações dinâmicas. 
 
5. Extensometria Eléctrica 
 

5.1 Introdução. Principio de Funcionamento 

 
O princípio de funcionamento dos extensómetros eléctricos baseia-se numa característica 
fundamental dos condutores eléctricos descoberta em 1956 por Lord Kelvin, segundo a 
qual a resistência eléctrica varia em função de tensão ou deformação a que o condutor está 
sujeito. No entanto, só a partir dos anos trinta do presente século é que tal propriedade 
começou a ser utilizada para medir deformações em estruturas, tendo-se desenvolvido 
rapidamente numa das técnicas mais poderosas e mais precisas de análise experimental de 
tensões. É aplicável nas mais diversas condições de trabalho, estáticas ou dinâmicas, 
praticamente sem qualquer tipo de interferência no funcionamento da estrutura ou 
componente a ensaiar. Além disso, atendendo a que a resposta do extensómetro se traduz 
num sinal eléctrico, é depois extremamente fácil o seu tratamento através de operações de 
amplificação, adição, integração, processamento digital, etc.. 
 
Se um condutor linear for colado à superfície duma estrutura, de tal forma que as 
deformações desta sejam transmitidas ao filamento, a variação da resistência eléctrica do 
condutor dá indicação da deformação superficial sofrida pela estrutura, na direcção do 
filamento. A relação entre a deformação e a variação da resistência eléctrica obtém-se 
facilmente, considerando a expressão para a resistência de um condutor linear, Fig. 5.1, 
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onde 
L é comprimento do filamento, A é a área da secção recta do condutor e ρ é a resistência 
específica do material. 
 
 

 
 

Figura 5.1 – Caracterização de um condutor linear em termos de resistência eléctrica 
 
Tomando logarítmo, obtém-se: 
 

ALR loglogloglog −+ρ=  (5.2) 
 
e, diferenciando, 
 

A

dA

L

dLd

R

dR
−+

ρ
ρ

=  (5.3) 

 
O volume do condutor é dado por: 
 

ALV .=  (5.4) 
 
Por outro lado, 
 

( )υ−ε=θ= 21
V

dV
 (5.5) 

 
onde 
 
θ é a dilatação volumétrica 

L

dL
=ε  é a deformação axial do condutor 

υ é o coeficiente de Poisson do material. 
 
Da equação (5.4) pode escrever-se: 
 

A

dA

L

dL

V

dV
+=  (5.6) 

 
Combinando as equações (5.5) e (5.6) obtém-se: 

F F

L,  A,  ρ   e   R
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L

dL

A

dA
υ−= 2  (5.7) 

 
E, substituindo em (5.3), 
 

( )υ++
ρ
ρ

= 21
L

dLd

R

dR
 (5.8) 

 
De acordo com a lei de Bridgman, 
 

V

dV
C

d
=

ρ
ρ

 (5.9) 

 
donde, combinando equações (5.3), (5.8) e (5.9), obtém-se: 
 

L

dL
K

R

dR
=  (5.10) 

 
onde k=(1+2υ)+C(1-2υ) define a sensibilidade do extensómetro linear à deformação e é 
habitualmente designado por factor de sensibilidade do filamento em questão. 
 
Na prática verifica-se que, para a maioria dos metais ou ligas metálicas, o factor de 
sensibilidade k é constante (pelo menos numa determinada faixa de deformações), sendo 
da ordem de grandeza de k= 2.0, na zona das grandes deformações. Na Fig. 5.2 
apresentam-se as curvas dR/R versus dL/L para alguns dos materiais mais correntemente 
utilizados no fabrico de extensómetros. 
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Figura 5.2 – Variação de ∆R/R com a deformação para vários materiais 
 
 

5.2. Extensómetros de Filamento e Extensómetros de Folha 
 
Por razões de ordem prática, que têm a ver com a necessidade de que o extensómetro 
deverá ter uma resistência nominal relativamente elevada (normalmente 120 Ω ou 350 Ω), 
correspondente a um comprimento total de alguns centímetros, o filamento é habitualmente 
"dobrado" numa série de pequenos segmentos, de forma a constituir a grelha do 
extensómetro. A partir de 1952 começaram a surgir extensómetros em que a grelha é 
construida a partir duma folha metálica, de espessura muito fina, conseguindo-se 
actualmente espessuras de apenas alguns micrómetros. 
 
Normalmente a grelha é montada numa base de papel ou material polímero, Fig. 5.3, que 
actua como isolante, ao mesmo tempo que facilita o manuseamento do extensómetro. 
Quando o extensómetro é colado à superfície da estrutura a ensaiar, qualquer deformação a 
que esta fique sujeita será transmitida ao elemento sensor através da camada de cola e do 
material de suporte. Isso provoca uma variação da resistência eléctrica do elemento sensor, 
que é proporcional ao alongamento ou deformação sofrida. 
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Figura 5.3 – Extensómetro de grelha com indicação dos principais elementos que o constituem

 
Os extensómetros de folha metálica apresentam vantagens consideráveis relativamente aos 
extensómetros de filamento. Uma dessas vantagens diz respeito à espessura final do 
extensómetro, que nos de folha metálica é muito mais reduzida (pode ir até 0.025 mm, 
incluindo a placa de suporte), permitindo uma melhor transmissão da deformação da peça 
para o elemento sensor do extensómetro. Além disso, e em consequência da forma plana da 
respectiva grelha, nos extensómetros de folha há uma melhor dissipação de calor, 
permite trabalhar com intensidades de corrente mais elevadas. Por outro lado, os métodos 
actualmente utilizados no fabrico deste tipo de extensómetros, onde a configuração da 
grelha é obtida por um processo de fotogravação, permitem obter com relativ
precisões dimensionais muito elevadas, para as mais variadas formas dos extensómetros 
usados em aplicações correntes e em aplicações especiais, Fig. 5.4.
 
Existem extensómetros que, não possuindo qualquer material de suporte, são colados 
directamente à superfície da peça onde se pretende medir a deformação. A necessidade de 
utilizar tais tipos de extensómetros surge, por exemplo, em situações onde se pretende 
medir deformações sob condições de temperatura extremamente elevadas. Neste caso é a 
própria cola, normalmente do tipo cerâmico, que assegura o isolamento eléctrico em 
relação à superfície da estrutura.
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extensómetro, que nos de folha metálica é muito mais reduzida (pode ir até 0.025 mm, 
incluindo a placa de suporte), permitindo uma melhor transmissão da deformação da peça 
para o elemento sensor do extensómetro. Além disso, e em consequência da forma plana da 
respectiva grelha, nos extensómetros de folha há uma melhor dissipação de calor, 
permite trabalhar com intensidades de corrente mais elevadas. Por outro lado, os métodos 
actualmente utilizados no fabrico deste tipo de extensómetros, onde a configuração da 
grelha é obtida por um processo de fotogravação, permitem obter com relativ
precisões dimensionais muito elevadas, para as mais variadas formas dos extensómetros 
usados em aplicações correntes e em aplicações especiais, Fig. 5.4. 

Existem extensómetros que, não possuindo qualquer material de suporte, são colados 
tamente à superfície da peça onde se pretende medir a deformação. A necessidade de 

utilizar tais tipos de extensómetros surge, por exemplo, em situações onde se pretende 
medir deformações sob condições de temperatura extremamente elevadas. Neste caso é a 
rópria cola, normalmente do tipo cerâmico, que assegura o isolamento eléctrico em 

relação à superfície da estrutura. 
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permite trabalhar com intensidades de corrente mais elevadas. Por outro lado, os métodos 
actualmente utilizados no fabrico deste tipo de extensómetros, onde a configuração da 
grelha é obtida por um processo de fotogravação, permitem obter com relativa facilidade 
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Existem extensómetros que, não possuindo qualquer material de suporte, são colados 
tamente à superfície da peça onde se pretende medir a deformação. A necessidade de 

utilizar tais tipos de extensómetros surge, por exemplo, em situações onde se pretende 
medir deformações sob condições de temperatura extremamente elevadas. Neste caso é a 
rópria cola, normalmente do tipo cerâmico, que assegura o isolamento eléctrico em 



 

 
 

Figura 5.4 

5.3. Factor de Sonda e Sensibilidade Transversal
 
A grelha de um extensómetro é constituída por um conjunto de segmentos rectilíneos 
relativamente curtos, ligados nas extremidades por anéis semi
extensómetros de filamento), conforme ilustrado na Fig. 5.5.
 
Fixada a resistência do extensómetr
adjacentes, à medida que o comprimento do extensómetro é reduzido, a sua largura terá 
necessariamente que aumentar. Considerando o caso representado na Fig. 5.5, a não ser 
que as deformações na direcção axial 
resposta dos segmentos lineares da respectiva grelha será diferente da resposta dos 
segmentos semi-circulares que os unem. Daí resultará que, se a deformação segundo a 
direcção transversal εy for de sinal con
semi-circulares irá opor-se ao efeito nos segmentos rectilineos, de tal forma que a resposta 
global dR/R será menor que a correspondente a um único segmento rectílineo de 
comprimento igual ao comprimento
transversal for do mesmo sinal que a deformação longitudinal e de amplitude superior
efeito nos segmentos semi-circulares será maior que nos rectílineos e o valor global de 
dR/R será superior. 
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Figura 5.4 – Alguns dos principais tipos de extensómetros 
 
 

5.3. Factor de Sonda e Sensibilidade Transversal 

extensómetro é constituída por um conjunto de segmentos rectilíneos 
relativamente curtos, ligados nas extremidades por anéis semi-circulares (isto no caso dos 
extensómetros de filamento), conforme ilustrado na Fig. 5.5. 

Fixada a resistência do extensómetro e escolhido o espaçamento entre os segmentos 
adjacentes, à medida que o comprimento do extensómetro é reduzido, a sua largura terá 
necessariamente que aumentar. Considerando o caso representado na Fig. 5.5, a não ser 
que as deformações na direcção axial εx e na direcção transversal εy 
resposta dos segmentos lineares da respectiva grelha será diferente da resposta dos 

circulares que os unem. Daí resultará que, se a deformação segundo a 
for de sinal contrário ao da deformação axial εx, o efeito nos anéis 
se ao efeito nos segmentos rectilineos, de tal forma que a resposta 

global dR/R será menor que a correspondente a um único segmento rectílineo de 
comprimento igual ao comprimento total da grelha. Pelo contrário, se a deformação 
transversal for do mesmo sinal que a deformação longitudinal e de amplitude superior

circulares será maior que nos rectílineos e o valor global de 
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adjacentes, à medida que o comprimento do extensómetro é reduzido, a sua largura terá 
necessariamente que aumentar. Considerando o caso representado na Fig. 5.5, a não ser 

 sejam iguais, a 
resposta dos segmentos lineares da respectiva grelha será diferente da resposta dos 

circulares que os unem. Daí resultará que, se a deformação segundo a 
, o efeito nos anéis 

se ao efeito nos segmentos rectilineos, de tal forma que a resposta 
global dR/R será menor que a correspondente a um único segmento rectílineo de 

total da grelha. Pelo contrário, se a deformação 
transversal for do mesmo sinal que a deformação longitudinal e de amplitude superior, o 

circulares será maior que nos rectílineos e o valor global de 
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Figura 5.5 – Extensómetros de filamento sem e com placa de enrolamento 
 
Em consequência do efeito da deformação transversal acima referido resulta que, embora a 
resposta do extensómetro em termos de dR/R seja proporcional ao valor da deformação 
axial, o respectivo factor de proporcionalidade será em geral diferente do factor de 
sensibilidade do filamento, tal como foi inicialmente definido. Há de facto que ter em 
conta o valor da deformação transversal existente, do qual dependerá o factor de 
sensibilidade efectivo do extensómetro. 
 
No caso particular de ser εy = -0.285 εx e obtém-se o chamado FACTOR DE SONDA do 
extensómetro,  
 

xy

R

dR

F
x

ε−=ε

ε
=

285,0

 (5.11) 

 
que é uma das características fundamentais fornecidas pela fabricante, e que é obtida por 
calibração do extensómetro montado num provete de tracção em aço (coeficiente de 
Poisson v=0.285). 
 
Uma outra característica também habitualmente fornecida pelo fabricante, e que é obtida 
por uma calibração adequada do extensómetro, é o chamado Factor de Sensibilidade 
Transversal, ou factor K, definido pela relação: 
 

Extensómetro de filamento

   Cartão

Extensómetro de filamento enrolado
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 (5.12) 

 
O factor K pode ser utilizado para calcular o factor de sonda efectivo do extensómetro, no 
caso de ser εy= - 0.285 εx, recorrendo à seguinte fórmula: 
 

K

aK
FFcorr 285.01

1

−
+

=  (5.13) 

 
onde a representa a relação εy/εx entre os valores das deformações transversal e 
longitudinal do campo onde o extensómetro está montado. 
 
5.4. Efeito da temperatura sobre o comportamento dos 

extensómetros 

O princípio básico da extensometria eléctrica assenta, como vimos, na variação da 
resistência eléctrica dum condutor com a deformação a que este é submetida. No entanto, a 
resistência dos extensómetros é afectada por muitos outros factores e a instrumentação 
utilizada para a leitura interpretará qualquer variação de resistência do extensómetro activo 
como uma deformação de facto. De todos os factores susceptíveis de causar perturbações 
no comportamento do extensómetro, o mais importante é sem dúvida a temperatura. 

Os fenómenos físicos que ocorrem entre o extensómetro propriamente dito, a cola e a 
superfície da estrutura, quando se verifica uma variação de temperatura, são bastante 
comp1exos. Desse conjunto de fenómenos salientam-se os seguintes 
 
(i) -  O material da estrutura sofre uma expansão ou contracção na direcção do eixo do 

extensómetro, de acordo com a lei: 

dta
L

dL
=  (5.14) 

 
(ii.) -  A grelha do extensómetro sofre também uma variação dimensional, de acordo com 

uma lei semelhante: 

dtb
L

dL
=  (5.15) 

 (iii) - A resistência eléctrica do extensómetro altera-se com a temperatura, de acordo com 
uma lei do tipo: 

 

dtc
R

dR
=  (5.16) 

 
onde 
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L  é o comprimento de referência; 
dL  é a variação incremental do comprimento de referência, provocada pela variação de 

temperatura dt;  
dt  é a variação de temperatura; 
R  é a resistência nominal do extensómetro; 
dR é a variação da resistência do extensómetro provocada pela variação de temperatura 

dt;  
a é o coeficiente de dilatação linear do material da estrutura; 
b é o coeficiente de dilatação linear do material da grelha do extensómetro; 
c representa o coeficiente termo-resistivo do material da grelha  do extensómetro. 
 
Se houver uma variação de temperatura dt, a deformação aparente indicada pelo 
extensómetro será dada por uma expressão do tipo: 
 

( ) dt
F

c
dtba +−=ε  (5.17) 

 
Considerando, a titulo de exemplo, o caso de extensómetros de advance (liga metálica de 
45% Ni e 55% Cu) montados em três tipos de materiais diferentes (aço macio, latão e 
alumínio), as curvas correspondentes a cada um dos termos que constituem o segundo 
membro da equação (5.17) são conforme se representam na Fig. 5.6. Na Fig. 5.7 estão 
representadas as curvas globais que traduzem as deformações aparentes que seriam 
indicadas por um mesmo extensómetro de advance, montado sobre cada um daqueles três 
tipos de materiais. 
 
 

 
 

Figura 5.6 – Variação da deformação aparente com a temperatura para diferentes materiais 
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Para uma temperatura de referência de 25 ºC, à qual corresponde uma deformação aparente 
nula para todos os materiais considerados, verifica-se que, no caso do aço, uma variação de 
temperatura de 20 ºC não produz efeitos sensíveis em termos de deformações aparentes. Já 
nos casas do alumínio e do latão são bastante significativos as efeitos associados a essa 
mesma variação de temperatura. 
 

 

 
 

Figura 5.7 – Variação da deformação induzida com a temperatura 
 

Ajustando convenientemente a composição da liga metálica que constitui a grelha, é 
possível obter extensómetros especialmente adequados a cada tipo de material, por forma a 
minimizar o efeito das variações de temperatura. Actualmente existem no mercado 
diversos tipos de extensómetros autocompensados termicamente para uma enorme 
variedade de materiais de base. 
 
Além deste método de autocompensação existem outros métodos para prevenir o efeito 
nefasto das variações de temperatura. Em particular, o método do extensómetro 
compensador, que é de longe o mais popular nas aplicações de extensometria eléctrica, 
baseia-se directamente numa propriedade característica do circuito em que os 
extensómetros são habitualmente integrados. Este método de compensação será discutido 
mais adiante. 
 
Convém ainda referir que os efeitos da temperatura sobre a comportamento dos 
extensómetros não se limitam exclusivamente aos resultantes de variações da temperatura 
ambiente. A corrente eléctrica que passa através do extensómetro provoca, ela própria, um 
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aquecimento (efeito Joule) que pode produzir uma variação de temperatura. Os 
extensómetros instalados em materiais polímeros, por exemplo, aquecem muito mais 
rapidamente do que quando montados em materiais metálicos, devido à sua menor 
conductibilidade térmica e, portanto, as intensidades de corrente admissíveis deverão ter 
em conta este pormenor importante. 
 
Dos outros factores que, de alguma forma, poderão influenciar o comportamento dos 
extensómetros podemos ainda enunciar os seguintes: 
 
• Distância da grelha à superfície da estrutura (particularmente importante na análise de 

estruturas tipo casca de espessura muito reduzida); 
 
• Colagem incompleta do extensómetro (se há falha de cola no centro e o extensómetro 

trabalha à compressão, pode sofrer fenómenos de encurvadura; se a colagem é 
incompleta nas extremidades, apenas a parte central da grelha será solicitada) 

 
• Comprimento do extensómetro (tendo em conta o gradiente do campo das deformações 

e a estrutura do material de base); 
 
• Cola utilizada (deverá ter em conta o tipo de material base, a temperatura de 

funcionamento, a duração prevista para a montagem, efeitos de fadiga, condições de 
humidade e graus de deformações que se pretendem medir); 

 
• Acabamento superficial do material base (pode provocar um efeito de encurvadura 

semelhante ao duma colagem incompleta); 
 
• Desalinhamento na montagem do extensómetro; 
 
• Frequência da solicitação (tem a ver com a frequência de resposta do extensómetro, em 

condições dinâmicas de funcionamento, e está directamente relacionada com o seu 
comprimento); 

 
• Resistência eléctrica dos cabos de ligação; 
 
• Tensões mecânicas aplicadas nos cabos; 
• Isolamento eléctrico da grelha relativamente ao material base; 
 
• Correntes parasitas induzidas nos circuitos; 
 
• Comutadores (resistências de contacto). 
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5.5. Selecção do tipo de extensómetro 
 
Existem actualmente no mercado mais de um milhar de tipos diferentes de extensómetros 
eléctricos, para as mais variadas aplicações. Basicamente poder-se-à dizer que todos esses 
tipos de extensómetros são idênticos, na medida em que em todos eles existe um elemento 
sensor metálico constituindo uma grelha com determinada configuração, montada sobre 
uma placa suporte, com terminais de ligação para soldar o elemento ao circuito eléctrico de 
que irá fazer parte. A grande variedade dos extensómetros existentes no mercado resulta de 
pequenas diferenças de pormenor envolvendo um ou mais dos parâmetros seguintes: 
 
• O tipo de material que constitui o elemento sensor do extensómetro, o qual é 

normalmente uma liga à base de níquel-cobre (constantan ou advance), níquel-crómio-
molibdénio-ferro (isoelástico), níquel-crómio-alumínio-ferro (karma), ou ainda uma ou 
outra liga utilizada em aplicações especificas; 

• O material suporte e seus adesivos; 

• O comprimento do extensómetro; 

• A forma da grelha que, pelo menos nos extensómetros de folha, aparece com uma 
enorme variedade de configurações diferentes; 

• As características de autocompensação térmica, que podem ser controladas através da 
composição relativa da liga que constitui o elemento sensor; 

• A resistência eléctrica da grelha; 
 
Fundamentalmente, o processo de selecção do tipo correcto do extensómetro a utilizar 
numa determinada aplicação específica consiste em escolher uma combinação adequada 
daqueles parâmetros que seja compatível com as condições físicas em que o trabalho vai 
ser executado, ao mesmo tempo que satisfaça um certo número de requisitos de natureza 
funcional, como por exemplo precisão, estabilidade, deformação máxima admissível, 
duração do ensaio, resistência à fadiga, simplicidade e facilidade de instalação, etc.. É 
evidente que o processo de selecção dos extensómetros conduz sempre à determinação de 
uma solução de compromisso. Na verdade, a escolha de parâmetros que satisfaçam 
determinadas características ou requisitos poderá ir prejudicar outras características de 
natureza diferente. Por exemplo, no caso de pequenos raios de concordância, onde o 
espaço disponível para a montagem dos extensómetros é necessariamente limitado, e onde 
o gradiente de deformação é extremamente elevado, a utilização de extensómetros mais 
curtos poderia parecer, à primeira vista, a escolha mais adequada. No entanto, é um facto 
constatado que os extensómetros de comprimento inferior a 3 mm são em geral 
caracterizados por uma menor extensão admissivel, menor resistência à fadiga, 
comportamento mais instável e uma maior dificuldade de montagem. 
 
Consciente das limitações dos processos de selecção do tipo de extensómetro a utilizar 
numa determinada aplicação, o experimentador deverá procurar encontrar o compromisso 
que melhor se adapte ao conjunto de circunstâncias que se lhe apresentam, devendo fazer 
sempre o balanço dos efeitos que essa solução de compromisso irá ter sobre a precisão e 
validade dos resultados obtidos durante o ensaio. Duma maneira geral, podem resumir-se 
da seguinte maneira os pontos fundamentais a ter em consideração na selecção do tipo de 
extensómetro mais adequado para uma determinada aplicação prática: 
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(i) A configuração global da grelha a utilizar, isto é, se há-de ser linear ou em roseta, é 

fixada à partida pela própria pega ou provete de ensaio e pelo tipo de medições que 
se pretende levar a efeito. 

 
(ii) Quanto ao comprimento útil do extensómetro, deve ter-se sempre em conta que o 

que aquele efectivamente mede é o valor médio da deformação sobre a área coberta 
pela respectiva grelha. Atendendo a que o valor médio de qualquer distribuição não 
uniforme de deformações é sempre inferior ao valor máximo, um extensómetro que 
seja consideravelmente maior do que a região de máxima deformação indicará um 
valor bastante mais baixo, Fig. 5.8. Como regra expedita, e sempre que isso seja 
praticável, o comprimento do extensómetro não deverá exceder um décimo do raio 
do furo, concordância, entalhe ou a dimensão característica correspondente a 
qualquer outro acidente geométrico susceptível de provocar um efeito de 
concentração de tensões na zona onde se pretende medir as deformações. Deverá 
no entanto ter-se sempre em atenção os inconvenientes já apontados para os 
extensómetros de comprimento inferior a 3 mm. 

 
Os extensómetros maiores, quando é viável a sua utilização, oferecem algumas 
vantagens que convém aproveitar sempre que possível. Em primeiro lugar, são 
muito mais fáceis de manusear do que os extensómetros mais pequenos. Além 
disso, os extensómetros maiores apresentam melhores características de dissipação 
de calor dado que, para uma mesma resistência nominal, estão envolvidas menores 
potências por unidade de área da grelha. 

 
Um caso típico de aplicação de extensómetros de grandes dimensões (e por vezes 
mesmo muito grandes); é o da medição de deformações em materiais heterogéneos, 
como o betão por exemplo. Em aplicações dinâmicas, os extensómetros maiores 
têm normalmente uma resistência à fadiga mais elevada. No entanto, nos casos em 
que se pretende medir vibrações de alta frequência, os extensómetros mais curtos 
deverão ser utilizados, por apresentarem uma frequência de resposta mais elevada. 

 
 

 
 

Figura 5.8 – Influência do comprimento útil do extensómetro na medição da deformação 

(iii) A composição da liga metálica de que é constituído o elemento sensor vai fixar não 
só a sensibilidade à deformação, traduzida pelo factor de sonda do extensómetro, 
mas também ao comportamento do mesmo em relação a variações de temperatura, 
resistência à fadiga e outras características. Dos materiais habitualmente utilizados 
no fabrico de extensómetros o mais comum é, de longe, o constantan ou advance. 
Trata-se de uma liga à base de cobre e níquel apresentando um número de 
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propriedades características que, em termos globais, são as mais adequadas para a 
maior parte das aplicações em extensometria. Em termos de sensibilidade à 
deformação, por exemplo, este tipo de liga apresenta um valor bastante razoável 
(factor de sonda à volta de 2.10), e o seu comportamento é praticamente insensível 
ao nível de deformação e à temperatura. A sua resistividade é suficientemente 
elevada para permitir valores de resistência eléctrica compatíveis, mesmo nos 
extensómetro de dimensões mais reduzidas. Uma outra característica muito 
importante deste tipo de liga é que ela pode ser ajustada de modo a satisfazer 
condições de autocompensação térmica para um grande número de materiais de 
base. Para medição de grandes deformações (acima de 5%), é também o constantan 
o material de liga habitualmente utilizado, aqui no estado de recozido, permitindo 
medir deformações até cerca de 20%. 

 
Nos casos em que não é absolutamente necessário manter um zero estável, como 
por exemplo em algumas aplicações dinâmicas, utilizam-se frequentemente 
extensómetros construidos à base de uma liga de níquel-crómio-molibdénio-ferro, 
designada por material isoelástico. Este tipo de material apresenta uma elevada 
resistência à fadiga e uma sensibilidade consideravelmente superior à do constantan 
(o factor de sonda dos extensómetros isoelásticos é aproximadamente igual a 3.20). 
O seu principal. inconveniente reside no facto de não permitir um fácil ajustamento 
no que diz respeito à autocompensação térmica. 
 
Outras ligas à base de níquel-crómio, ferro-crómio-alumínio, platina-tungsténio, 
etc., aparecem frequentemente nos catálogos dos construtores de extensómetros, 
para utilização em determinadas aplicações especificas. 

 
(iv) Os extensómetros existem habitualmente no mercado com resistências de valores 

nominais iguais a 120 Ω ou 350 Ω. Alguns fabricantes apresentam também 
extensómetros com resistência nominal de 600 Ω. 

 
Para uma mesma diferença de potencial aplicada nos terminais do extensómetro, é 
evidente que quanto maior for a sua resistência eléctrica, menor será a quantidade 
de calor gerado por efeito Joule. Extensómetros de 350 Ω ou 600 Ω são 
frequentemente utilizados na medição de deformações muito pequenas, onde. se 
consegue aumentar a amplitude do sinal eléctrico correspondente à custa de um 
aumento da diferença de potencial aplicada nos terminais do extensómetro. 

 
(v) No que diz respeito ao tipo de material de suporte, a maior parte dos extensómetros 

são fornecidos já montados numa placa de papel ou plástico, o que facilita 
extraordinariamente o seu manuseamento durante a fase de montagem, proporciona 
uma superfície já preparada para a colagem do extensómetro à peça ou provete de 
ensaio, e assegura o isolamento eléctrico indispensável entre a grelha metálica e o 
material base. 

 
Para além de ter que resistir às condições ambientais sob as quais a instalação irá 
funcionar, o material de suporte deverá transmitir com fidelidade a deformação na 
superfície da peça até à grelha do extensómetro. Deve ter uma espessura tão reduzida 
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quanto possível, possuir uma resistência mecânica elevada, não ser higroscópico e 
assegurar o isolamento eléctrico entre a peça. e o elemento metálico do extensómetro. 
 
Para além da tradicional base de papel, a maior parte dos construtores oferecem os seus 
extensómetros montados em três tipos distintos de material plástico: Poliamida, resina 
epóxica e resina fenólico-epóxica reforçada com fibra de vidro. A poliamida é a mais 
comum dos três materiais, sendo de fácil manuseamento, bastante resistente, flexível e 
capaz de suportar temperaturas entre -195 ºC e +175 ºC. A resina epóxica é caracterizada 
por uma grande rigidez e ausência de relaxação, tornando-se o material recomendável para 
os casos de aplicação em transdutores, por exemplo, onde se exijam graus de precisão 
muito elevados e grande estabilidade. O material à base de resinas fenólico-epóxicas 
reforçadas com fibras de vidro pode ser utilizado em boas condições tanto em medições 
estáticas como em medições dinâmicas, num intervalo de temperaturas entre –269 ºC e 
+400 ºC. No entanto, para os dois últimos tipos de materiais citados, a extensão máxima 
admissível é de apenas 2%. 
 
5.6. Colagem dos extensómetros 
 
O adesivo a utilizar na colagem do extensómetro deverá ser capaz de suportar as condições 
de temperatura e humidade a que vai estar sujeita a peça ou provete de ensaio, assim como 
transmitir sem distorções a sua deformação, através da placa suporte, até ao elemento 
sensor. As colas vulgarmente utilizadas são feitas à base de materiais polímeros, podendo 
ser classificadas em dois grandes grupos, nomeadamente: 
 
(i) colas solúveis  
(ii) colas de cura por reacção química.  

 
O nitrato de celulose (ordinariamente mais conhecido pela designação de Cola-Ducco), é 
um exemplo típico de cola solúvel, cuja cura se faz por evaporação do solvente. Fenóis, 
epóxis e cianoacrilatos são três tipos diferentes de colas cuja cura se realiza pela passagem 
do estado líquido ao estado sólido através duma reacção de polimerização induzida. 
 
A cola Ducco é habitualmente utilizada na instalação de extensómetros de base de papel. 
Quando aplicada convenientemente, este tipo de cola é perfeitamente adequado para a 
maioria das aplicações. Para a obtenção de resultados satisfatórios, logo após a secagem da 
cola, a instalação deverá ser imediatamente impermeabilizada, caso contrário o nitrato de 
celulose começará a absorver humidade atmosférica, prejudicando o bom funcionamento 
do sistema. 
 
Nas colas fenólicas (bakelite), a cura é provocada por uma combinação de pressão e 
temperatura aplicadas durante um certo período de tempo. A reacção de polimerização que 
se desenvolve durante o processo de cura dá origem a uma libertação de água que deverá 
ser eliminada, bem assim como quaisquer poros que daí resultem. Estes dois objectivos são 
realizados se a cura da cola se processar a uma temperatura relativamente baixa (80 ºC 
durante cerca de 12 horas),. sob a acção duma pressão de 7,5 a 15,0 Kgf/cm2. Áquela 
temperatura a água que se liberta da reacção forma-se a uma velocidade relativamente 
baixa, permitindo a sua evaporação sem acumulação apreciável. A pressão aplicada torna-



 Análise Experimental de Tensões  

  
 28 DEMEGI 

se indispensável para evitar a formação de bolhas sob o extensómetro, à medida que a água 
vai sendo libertada. 
 
As colas epóxicas pertencem a uma classe de plásticos termo-endurecíveis mais resistentes 
e que em geral apresentam uma maior deformação à ruptura. São compostas a partir de 
dois elementos constituintes nomeadamente, uma base de resina epóxica e um agente 
endurecedor que, quando misturado com a primeira, vai induzir a respectiva reacção de 
polimerização. Fundamentalmente há dois tipos de agentes endurecedores: os de tipo 
amino-ácido que, produzindo uma reacção exotérmica, libertam calor suficiente para 
completar a cura à temperatura ambiente ou a temperaturas moderadas (40 ºC a 60 ºC), e 
os do tipo anídrido, que necessitam já duma aplicação de calor para que se dê a 
polimerização. 
 
Os adesivos à base de cianoacrilato constituem um novo tipo de cola que tem ganho grande 
popularidade no campo da extensometria eléctrica pela sua facilidade, rapidez e 
simplicidade de aplicação. Para a colagem do extensómetro basta aplicar uma camada de 
cola entre aquele e a superfície da peça, exercendo de seguida uma ligeira pressão durante 
alguns segundos.Qualquer operação de colagem requere naturalmente uma preparação 
prévia da superfície onde vai ser montado o extensómetro. Normalmente, para cada tipo de 
cola, o fabricante fornece instruções detalhadas sobre a preparação da superfície e colagem 
dos extensómetros, as quais deverão ser rigorosamente cumpridas para garantir o sucesso 
total da instalação. 
 
5.7. Instrumentação 
 
As variações de resistência eléctrica que ocorrem no extensómetro quando este é 
deformado são muito pequenas. Com efeito, sendo o factor de sonda da ordem de F=2.0, 
isto significa que para medir uma deformação de ε = 10-6 é necessário dispôr de 
aparelhagem capaz de detectar uma variação relativa de resistência dR/R = 2.0 x 10-6, isto 
é, 2.0 µΩ/Ω (micro-Ohm por Ohm). 
 
Os princípios básicos em que assentam os métodos para medir com precisão essas 
pequenas variações de resistência são já conhecidos desde há muito tempo. O 
desenvolvimento da electrónica e das modernas tecnologias tem vindo a permitir obter 
técnicas sucessivamente mais requintadas, melhor resolução, precisão mais elevadas e, 
sobretudo, maiores velocidades de aquisição de dados e análise. 
 
Basicamente, qualquer sistema moderno de análise de tensões por extensometria eléctrica é 
constituído por um conjunto de componentes típicos, conforme ilustrado na Fig. 5.9. O 
extensómetro propriamente dito é um elemento de importância Fundamental, cujas 
características e factores a ter em conta na sua selecção foram já anteriormente analisados. 
Por isso, aqui, o extensómetro poderá ser encarado como uma simples resistência passiva, 
alimentado por uma fonte de tensão adequada. As variações de resistência causadas por 
deformações mecânicas do extensómetro são medidas num circuito do tipo potenciómetro 
ou ponte de Wheatstone, que produzem um determinado sinal de saída em termos de 
tensão. Esse sinal é amplificado, lido e/ou registado, depois de convenientemente 
manipulado, por forma a representar directamente as grandezas que se pretendem medir 
(deformações). Esta manipulação do sinal pode ser feita através de controlo sobre o 



 

 
 

"hardware" (processo analógico), por exemplo actuando no controlo do factor de sonda. 
Nos sistemas baseados em computador, toda a manipulação do sinal é normalmente 
realizada por "software". 
 
 

Figura 5.9 

A análise detalhada dos sistemas de amplificação, processamento, leitura e registo de sinais 
sai fora do âmbito desta exposição e, por isso, esses aspectos não serão aqui abordados. 
Existe no mercado uma variedade enorme de sistemas tipo chave
resposta imediata a qualquer problema de análise de tensões, em condições estáticas e 
dinâmicas de funcionamento, Fig. 5. 10.
 
 

Figura 5.10 
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"hardware" (processo analógico), por exemplo actuando no controlo do factor de sonda. 
Nos sistemas baseados em computador, toda a manipulação do sinal é normalmente 

 
 

Figura 5.9 – Sistema de medida para extensometria 
 

A análise detalhada dos sistemas de amplificação, processamento, leitura e registo de sinais 
sai fora do âmbito desta exposição e, por isso, esses aspectos não serão aqui abordados. 

uma variedade enorme de sistemas tipo chave-na-mão, prontos a dar 
resposta imediata a qualquer problema de análise de tensões, em condições estáticas e 
dinâmicas de funcionamento, Fig. 5. 10. 

 
 

Figura 5.10 – Equipamentos de medida para extensometria 
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Figura 5.10 – Equipamentos de medida para extensometria 
 

Foi já referido que o princípio dos métodos de medição da variação de resistência dos 
extensómetros se baseia na utilização do circuito do potenciómetro ou da ponte de 
Wheatstone. Analisemos as características particulares de cada um desses dois tipos de 
circuitos. 
 
 
5.7.1. Circuito do Potenciómetro 
 
O circuito do potenciómetro, frequentemente utilizado em análise dinâmica de 
deformações por extensometria, consiste basicamente de uma fonte de alimentação V 
ligada a duas resistências em série R1 e R2, conforme indicado na Fig. 5.11. O potencial de 
saída, E, em circuito aberto é dado pela expressão, 
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onde a = R2/R1. 
 
Se as resistências R1 e R2 sofrerem variações dRl e dR2, respectivamente, o potencial de 
saída varia de, 
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ou seja, 
 
 

Unidade autónoma de aquisição para extensometria

Sistema de aquisição para extensometria baseado em PC

Impressora

Monitor gráfico

Unidade de aquisição



 Análise Experimental de Tensões  

  
 31 DEMEGI 

 
 

Figura 5.11 – O circuito potenciómetro 
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onde o coeficiente de não linearidade η é dado pela expressão 
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é tanto menor quanto maior for a relação a = R2/R1. 
 
Se no lugar de R1 for colocado um extensómetro de resistência nominal Re, e R2 é uma 
resistência dissipativa de valor fixo Rd, então; 
 
R1=Re, dR1=dRe  

 

R2=Rd, dR2 = 0 (5.22) 
 
donde 
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Para valores de a >>1, a resposta do circuito é linear, dada pela expressão 
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e a sensibilidade do circuito, dE/ε, será 
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ou seja, 
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A sensibilidade do circuito depende, portanto, de dois factores independentes, 
designadamente a/(1+a) e (FIRe). O primeiro determina a eficiência do circuito e será 
tanto maior quanto maior for a; normalmente adopta-se um valor de a = 9, ao qual 
corresponde uma eficiência de aproximadamente 90%. O segundo factor depende do tipo 
de extensómetro utilizado, sendo totalmente independente dos parâmetros do circuito. 
 
Para eliminar a componente estática do sinal de saída, é habitual utilizar-se um filtro passa-
alto, conforme indicado na Fig. 5.12. A diferença de potencial E’ medida através da 
resistência RM do instrumento de medida é dada por; 
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onde C é a capacitância utilizada no filtro e ω é a frequência angular do sinal E+dE. A 
curva de resposta dum filtro deste tipo está representada na Fig. 5.13. 
 

 

 
 

Figura 5.12 – Circuito potenciómetro com filtro passa-alto 
 

Uma vez que a componente E do sinal de saída E+dE é constante no tempo, isto é ω=0, 
esta componente estática do sinal é completamente bloqueada pelo filtro. Para um valor de 
RM=10+6 Ω e C = 0.1 µf, a constante RC do filtro é 10-1, o que quer dizer que as 
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componentes associadas a dE passarão através do filtro praticamente sem distorção, desde 
que a sua frequência seja superior a 30 rad/seg, isto é 5 Hz. A utilização dum filtro deste 
tipo é habitualmente adoptada em conjunto com o circuito do potenciómetro, para medir 
deformações dinâmicas com frequências superiores a 5 Hertz. 
 
 
5.7.2. Ponte de Wheatstone 
 
A ponte de Wheatstone é o tipo de circuito mais frequentemente utilizado em 
extensometria eléctrica. Ao contrário do que acontece com o circuito do potenciómetro, a 
ponte de Wheatstone pode ser usada indiscriminadamente para medir deformações 
estáticas e dinâmicas. Basicamente o circuito é constituído por quatro resistências R1, R2, 
R3 e R4 dispostas segundo os lados de um paralelogramo, ver Fig. 5.14, sendo alimentada 
por uma fonte de tensão V entre dois vértices diametralmente opostos A e C. O potencial 
de saída, medido entre os outros dois vértices B e D, é dado pela expressão: 
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No caso de ser E=0 diz-se que a ponte está em equilíbrio, e essa condição ocorre quando 
for 
 

4231 R.RR.R =  (5.29) 

 
Isto significa que qualquer desiquilibrio provocado por pequenas variações das resistências 
dos diversos braços da ponte será medido a partir do zero. Esse sinal poderá 
posteriormente ser amplificado com facilidade para níveis de tensão suficientemente 
elevados, de forma a permitir a sua leitura e registo por equipamentos apropriados. 
 
 

 
 

Figura 5.14 – O circuito em ponte de Wheatstone 
 

Quaisquer variações dR1, dR2, dR3, dR4 das resistências R1, R2, R3, R4, respectivamente, 
produzem um desiquilíbrio dE dado pela expressão: 
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onde a = R2 / R1 e η é o coeficiente de não linearidade, dado pela equação: 
 

1

3

3

2

2

4

4

1

1

1
1

−





























++−

+
+=

R

dR

R

dR
a

R

dR

R

dR

a
η  (5.31) 

 
Nos casos de serem dR1= -dR4 e dR2= dR3=0 ou dR2= -dR3 e dR1= dR4=0, o factor de não 
linearidade será nulo. Este resultado é importante, na medida em que a ponte apresentará 
um comportamento perfeitamente linear sempre que dois extensómetros activos, sujeitos a 
uma mesma deformação, sejam montados nas posições R1 e R4 ou R2 e R3. 
 
Na generalidade dos casos, mesmo quando é utilizado um único extensómetro activo, o 
efeito de não linearidade não ultrapassa 1%, desde que dR1/R1 seja inferior a 0.02 (o que 
corresponde aproximadamente a uma deformação de 10000 µm/m). Por conseguinte, em 
termos práticos poder-se-á tomar 
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 (5.32) 

 
Da alternância de sinais + e - na expressão do segundo membro da equação (5.30), resulta 
que quando dois extensómetros idênticos são montados em braços adjacentes da ponte de 
Wheatstone, o sinal dE será independente de qualquer variação de dR provocada por 
eventuais alterações de temperatura, desde que as variações de temperatura sejam iguais 
para ambos os extensómetros. Este é o processo mais frequentemente utilizado para 
compensar os efeitos das variações de temperatura sobre o comportamento dos 
extensómetros. 
 
Existem quatro maneiras distintas de ligar os extensómetros na ponte de Wheatstone: 
 
(i) - Montagem em Quarto de Ponte (R1) 

 
E utilizado um único extensómetro activo na posição R1, conforme ilustrado na Fig. 5.15. 
Esta montagem é utilizada para medição de deformações estáticas ou dinâmicas, quando 
não se põe o problema da compensação do efeito da temperatura. As resistências R2, R3 e 
R4 são habitualmente escolhidas de forma a proporcionar o equilíbrio inicial da ponte e a 
máxima sensibilidade do circuito. Esta última é dada pela expressão: 
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A sensibilidade da ponte de Wheatstone depende de dois factores distintos, a/(1+a) e 
(FIRe). O primeiro traduz a eficiência do circuito e o segundo está directamente 
relacionado com o tipo de extensómetro utilizado. A eficiência do circuito será tanto maior 
quanto maior for a relação a=R2/Rl a qual, por sua vez, exigirá valores maiores do 
potencial de alimentação V. 
 
 

 
 

Figura 5.15 – Colocação do extensómetro no circuito em ponte de Wheatstone 
 

Por exemplo, para um valor de a = 9, a que corresponde uma eficiência de 90%, se for 
utilizado um extensómetro de resistência Re=120 Ω e factor de sonda F=2.0, capaz de 
suportar uma intensidade máxima de 50 mA (miliampere), será necessária uma tensão de 
alimentação de V = 60V (Volt). 
 
(ii) - Montagem em Meia-Ponte (R1, R2) 

 
Esta é a montagem habitualmente utilizada quando se pretende fazer a compensação de 
temperatura, colocando o extensómetro activo na posição R1 e um extensómetro 
compensador na posição R2, como se pode ver na Fig. 5.16(a). Neste caso tem-se 
a=R2/R1=1 e, portanto a eficiência do circuito fica reduzida a 50%. 
 
(iii) - Montagem em Meia-Ponte (R1, R4) 

 
Esta montagem é semelhante à anterior, só que o extensómetro compensador é colocado na 
posição R4 em vez de R2, Fig. 5.16(b). A compensação de temperatura fica 
automaticamente assegurada e a eficiência do circuito pode ser controlada por uma escolha 
adequada da relação a= R2/Rl. Por exemplo, tomando a =9 a eficiência do circuito aumenta 
80% relativamente ao caso anterior. 
 
(iv) - Montagem em Ponte-Completa (R1, R2, R3, R4) 

 
Neste tipo de montagem há quatro extensómetros activos, um em cada um dos braços da 
ponte, como se pode observar na Fig. 5.17. Numa situação como a ilustrada na Fig. 5.18, 
por exemplo, a potencial de salda dE é dado por; 
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Figura 5.16 – As duas configurações possíveis para a montagem em ½ ponte 
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A sensibilidade do circuito é, neste caso, 
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isto é, a eficiência é maior do que o dobro da correspondente à montagem em quarto de 
ponte e quatro vezes maior do que na montagem em meia ponte (caso (ii)). Quanto à 
compensação da temperatura, também aqui ela fica automaticamente assegurada. 
 
 

 
 

Figura 5.17 – Montagens em ponte completa  
  

∆V ∆V

a) b)
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6. FOTOELASTICIDADE 
 

6.1. Introdução 
 
A fotoelasticidade é um método óptico de análise experimental de tensões particularmente 
útil no estudo de peças e estruturas de geometrias difíceis ou sujeitas a solicitações 
complexos. O método baseia-se numa propriedade característica de certos materiais 
plásticos transparentes, cujo comportamento óptico se altera em função do estado de tensão 
ou de deformação a que estão sujeitos. Como técnica de análise experimental de tensões, a 
fotoelasticidade é o método ideal quando se pretende obter informações sobre a 
distribuição das tensões em regiões extensas duma estrutura ou componente mecânico. O 
método consiste fundamentalmente em medir um dos estados de tensão ou de deformação, 
a partir do qual o outro pode ser calculado. 
 
A descoberta do efeito fotoelástico é atribuída a Sir David Brewster, que em 1816 a 
detectou pela primeira vez ao observar uma placa de vidro temperado atravessada por um 
feixe de luz polarizada. Posteriormente, com o aparecimento dos materiais plásticos, muito 
mais sensíveis ao efeito fotoelástico, surgiram as aplicações em engenharia estrutural e, 
actualmente, a fotoelasticidade é uma das técnicas mais populares que se utilizam em 
análise experimental de tensões. A estrutura a estudar poderá ser revestida com uma 
película de material fotoelástico, ou representada por modelos bi- ou tridimensionais. Com 
a fotoelasticidade consegue-se uma visualização global do campo das tensões ou das 
deformações, como se pode constatar na Fig. 6.1, o que permite uma apreciação fácil e 
rápida da qualidade do dimensionamento da peça ou estrutura e dá indicações úteis sobre 
eventuais correcções de forma, com vista à optimização do desenho final. 
 

 

 
 

Figura 6.1 – Padrões de franjas obtidos em flexão em quatro pontos para dois cargamentos distintos 
 
 

6.2. Luz ordinária e luz polarizada 
 
De acordo com os princípios da teoria electromagnética da luz, proposta por Maxwell em 
1864, um feixe de luz pode ser convenientemente representado por qualquer um dos 
vectores associados ao correspondente campo eléctrico ou campo magnético, daqui em 
diante designado simplesmente por vector luminoso, o qual permanece constantemente 
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num plano perpendicular à direcção de propagação da luz. Este conceito de vector 
luminoso tem sido aplicado com sucesso na interpretação de variados fenómenos 
associados à propagação da luz, incluindo os efeitos de polarização e de birrefringência ou 
dupla refracção. Em cada posição do espaço, e em cada instante, o vector luminoso fica 
definido pela respectiva amplitude e direcção. 
 
A amplitude do vector luminoso, ou de uma qualquer das suas componentes, poderá ser 
descrita na forma complexa por uma expressão do tipo, 
 

( )ctzi

aeA
−

= λ
π2

 (6.1) 
 
ou, considerando apenas a parte imaginária, 
 

( )ctzsinaA −=
λ
π2

 (6.2) 

 
onde a é a sua amplitude máxima, z é a coordenada ao longo do eixo de propagação, c é a 
velocidade de propagação da luz e t é o tempo. Na Fig. 6.2 estão representadas 
graficamente as amplitudes do vector luminoso em dois instantes diferentes. A distância 
entre dois picos consecutivos do gráfico é, por definição, o comprimento de onda, 
habitualmente representado pela letra grega λ. O tempo gasto pela luz para percorrer a 
distância de um comprimento de onda é o período, representado pela letra T, isto é, 
 

c
T

λ
=  (6.3) 

 
A frequência da luz, é definida como sendo o número de oscilações por segundo; é dada 
pelo inverso do período, ou seja,  
 
 

 
 

Figura 6.2 – Representação de uma onda em dois instantes diferentes. 
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e a frequência angular ω é dada por, 
 

f
T

π
π

ω 2
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==  (6.5) 

 
Considerem-se duas ondas de uma mesma frequência, mas com fases e amplitudes 
diferentes, conforme ilustrado na Fig. 6.3. Estas duas ondas podem ser descritas por 
expressões do tipo: 
 
 

 
 

Figura 6.3 – Representação de duas ondas de igual frequência mas com diferente amplitude e fase 
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( )ctzsinbA −+= 22
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onde δ1 é a fase inicial de A1 e δ2 a fase inicial de A2. A distância δ=δ1-δ2, entre dois picos 
consecutivos das duas ondas é o desfasamento linear entre elas; a diferença ∆ entre os 
respectivos ângulos de fase é o desfasamento angular. O desfasamento linear e o 
desfasamento angular estão relacionados entre si através da equação; 
 

δ
λ
π

∆
2

=  (6.7) 

 
A côr da luz é determinada pela frequência das componentes do vector luminoso. Assim, 
as cores do espectro visível da luz variam entre o vermelho escuro, correspondente a uma 
frequência de 390. 1012Hz, e o violeta, ao qual corresponde uma frequência de 770. 
1012Hz. Quando o vector luminoso é constituído por componentes A1, A2, A3, .... etc., 
todas da mesma frequência, a luz diz-se monocromática, com uma côr que é característica 
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dessa frequência. As cores que podem ser reconhecidas pela visão humana são, por ordem 
decrescente da respectiva frequência, o violeta, o indigo, o azul, o verde, o amarelo e o 
vermelho. Quando o vector luminoso inclui componentes de frequências diferentes, as 
cores correspondentes aparecem misturadas, daí resultando uma combinação que é vista 
sob a forma de luz branca. 
 
Segundo a teoria electromagnética de Maxwell, um feixe de luz ordinária, como aquele 
que é emitido por uma lâmpada eléctrica de filamento, por exemplo, é descrito por um 
vector luminoso que se movimenta de forma irregular no plano perpendicular à direcção de 
propagação, sem manifestar qualquer orientação preferencial. Uma tal situação está 
ilustrada na Fig. 6.4(a), onde a direcção do raio luminoso é perpendicular ao plano do 
papel e o vector luminoso OA move-se aleatoriamente nesse plano. A extremidade do 
vector luminoso descreve uma trajectória complexa e irregular conforme é ilustrado na Fig. 
6.4(b). 
 

 

 
 

Figura 6.4 – Representação esquemática das várias ondas que constituem a luz branca ordinária e das 
posições ocupadas pelo vértice do vector luminoso durante a propagação. 

 
Recorrendo à utilização de técnicas adequadas, é possível introduzir uma certa ordem no 
movimento irregular do vector luminoso correspondente à luz ordinária acima descrita. Tal 
processo de rectificação ou ordenamento de movimento do vector luminoso é designado 
pelo nome de polarização, e a luz daí resultante diz-se polarizada. Num feixe de luz 
polarizada, a extremidade do vector luminoso descreve uma trajectória simples e bem 
definida, numa determinada direcção. Há várias formas de luz polarizada, conforme o tipo 
de curva ao longo da qual a extremidade do vector luminoso se movimente: 
 
(i) - Luz Polarizada Plana. A luz polarizada diz-se plana ou linearmente polarizada, 
quando o vector luminoso é obrigado a .”vibrar”' num determinado plano paralelo à 
direcção de propagação, conhecido pela designação de plano de polarização. Neste caso, o 
vector luminoso mantêm constantemente uma mesma direcção, variando apenas a sua 
amplitude. Graficamente, um feixe de luz polarizada plana pode ser representado por uma 
curva sinusoidal que, em cada instante, traduz a variação da amplitude do vector luminoso 
ao longo da direcção de propagação, tal como um observador o veria olhando 
perpendicularmente ao plano de polarização, Fig. 6.5(a). Este tipo de luz polarizada 
engloba uma família de um único parâmetro, sendo cada um dos seus elementos 
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identificado pela ângulo de inclinação ψ do vector luminoso, em relação à horizontal, por 
exemplo, Fig. 6.5(b). Um feixe de luz comum ou luz ordinária pode ser sempre encarado 
como a combinação de um número infinito de componentes linearmente polarizadas, cujos 
planos de polarização têm todas as orientações possíveis. 
 
 

 
 

Figura 6.5 – Luz polarizada plana. O plano Ψ é o plano de polarização. 
 

(ii) - Luz Polarizada Circular. A luz polarizada diz-se circular quando a extremidade do 
vector luminoso descreve uma hélice cilíndrica, à medida que a luz se propaga ao longo do 
raio luminoso OZ, conforme ilustrado na Fig. 6.6(a). Neste caso, amplitude do vector 
luminoso mantém-se constante, mas a sua direcção varia continuamente entre 0 e 2π. 
Podem distinguir-se dois tipos de polarização circular, Fig. 6.6(b): Polarização circular 
direita e polarização circular esquerda. Luz polarizada circular diz-se direita quando a 
rotação do vector luminoso se faz no sentido do movimento dos ponteiros do relógio, para 
um observador orientado ao longo do raio luminoso e olhando na direcção da fonte de luz. 
Diz-se luz polarizada circular esquerda, quando a rotação do vector luminoso se faz no 
sentido contrário. 
 
 

 
 

Figura 6.6 – Luz polarizada circular, esquerda (rotação contrária à dos ponteiros do relógio) e direita. 
(iii) - Luz Polarizada Elíptica. Esta é a forma mais geral de polarização e inclui a luz 
polarizada plana e a luz polarizada circular como casos particulares. A extremidade do 
vector luminoso descreve uma hélice elíptica à medida que a luz se propaga ao longo do 
eixo Oz, conforme ilustrado na Fig. 6.7(a). São necessários três parâmetros diferentes para 
definir completamente o tipo de polarização elíptica: a relação b/a entre os semi-eixos da 
elípse, designada por excentricidade; o ângulo de inclinação ψ do semi-eixo maior da 
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elipse em relação à direcção Ox, designado por azimute, Fig. 6.7(b); e o sentido do 
movimento do vector luminoso (direito ou esquerdo). Às formas de polarização linear e 
circular atrás consideradas correspondem a luz polarizada elíptica de excentricidades, (b/a), 
iguais a 0 e 1, respectivamente. 
 
 

 
 

Figura 6.7 – Luz polarizada elíptica, esquerda e direita (sentido dos ponteiros do relógio). 
 
 

6.3. Polarizadores Planos 
 
O polarizador plano é um elemento óptico que divide o feixe incidente em duas 
componentes ortogonais, absorvendo uma delas. Quando o vector luminoso passa através 
dum polarizador plano, este comporta-se como um filtro óptico que absorve a componente 
perpendicular ao eixo de polarização, transmitindo apenas a componente paralela, 
conforme ilustrado na Fig. 6.8. Isso significa que um polarizador plano de eixo vertical 
transmite sem qualquer perda de intensidade toda a luz verticalmente polarizada que sobre 
ele incida, e absorve a totalidade da luz polarizada na horizontal. 
 
 

 
 

Figura 6.8 – Polarizador plano, componente transmitida e componente absorvida. 
Se um polarizador plano é colocado numa determinada posição ao longo da trajectória da 
luz, que se toma como origem das coordenadas (z = 0), a amplitude duma componente 
sinusoidal qualquer do vector luminoso pode escrever-se sob a forma: 
 









λ
π

= ctaA
2

sin  (6.8) 

ou seja, 
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( )tsinaA ω=  (6.9) 

 
onde ω=2πc/λ é a frequência angular da luz. As componentes absorvida e transmitida do 
vector luminosa são, respectivamente, 
 

( ) θω sintsinaAa =  

 (6.10) 
( ) θω costsinaAt =  

 
onde θ é o ângulo entre o eixo de polarização e a direcção do vector luminoso do feixe 
incidente. 
 
O método mais frequentemente utilizado para obtenção de luz polarizada plana consiste em 
fazer passar um feixe de luz ordinária através duma folha transparente de celulóide 
polarizador, mais conhecido pela designação de filtro polaroide. Este tipo de filtro contém 
pequenos cristais de herapatite orientados paralelamente a uma direcção comum, o que 
permite absorver todas as componentes do vector luminoso segundo essa direcção. Os 
filtros polaroide têm a vantagem de produzirem campos vastos de luz polarizada plana de 
boa qualidade e a custos relativamente baixos. 
 

6.4. Placas Birrefringentes e Placas Quarto-de-Onda 
 
Existem certos materiais cristalinos tais como placas de mica, por exemplo, que possuem a 
propriedade de dividir o vector luminoso incidente, A, em duas componentes ortogonais, 
Al e A2, Fig. 6.9, transmitindo-as a velocidades diferentes, c1 e c2, respectivamente. Tal 
fenómeno é conhecido pela designação de dupla refracção ou birefringência, e os 
elementos ópticos que possuem tal característica são chamados placas birefringentes. As 
direcções (1) e (2) definem os, eixos ópticos principais da placa birefringente, aos quais 
correspondem índices de refracção n1 e n2, respectivamente. Considerando c1 > c2, o eixo 
(1) é habitualmente designado por eixo rápido e a eixo (2) por eixo lento. 
 
Dado que as duas componentes Al e A2 são transmitidas a velocidades diferentes, elas 
emergem do outro lado da placa em instantes diferentes. Consequentemente, uma das 
componentes é atrasada em relação à outra, conforme ilustrado na Fig. 6.10. Esse atraso 
pode ser expresso em termos duma diferença de fase, ∆, entre as duas componentes, 
desfasamento esse que depende da espessura da placa, h, do comprimento de onda da luz, 
λ e das propriedades do material da placa, descritas pela diferença (n1-n2): 
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Figura 6.9 – Placa com birrefringência permanente, as duas componentes são transmitidas a velocidades 

diferentes. 
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Depois de emergirem do outro lado da placa, as duas componentes do vector luminoso, A1

’ 
e A2

’ são dadas por: 
 

( )∆+= tsincosaA' ωβ1  
 (6.12) 

( )tsenaA ωβ sin'
2 =  

 
onde β é o ângulo de inclinação do vector luminoso incidente em relação ao eixo rápido da 
placa. A amplitude do vector luminoso resultante à saída é, portanto, 
 

( ) ( ) βωβω 22222
2

2
1 sintsincostsinaAAA

''' +∆+=+=  (6.13) 

 
 

 
 

Figura 6.10 – Propagação a velocidade diferente numa placa birrefringente 
 



 Análise Experimental de Tensões  

  
 45 DEMEGI 

Por outro lado, o ângulo γ que o vector luminoso emergente faz com o eixo rápido da placa 
birefringente é dado pela equação: 
 

( )
( )

β
ω

ω
γ tan

tsin

tsin

A

A
tan

'

'

∆+
==

1

2  (6.14) 

 
donde se pode concluir que o efeito da placa birefringente sobre um feixe de luz polarizada 
plana sobre ela incidente se traduz por uma rotação do vector luminoso. 
 
As equações (6.13) e (6.14) mostram que quer a amplitude quer a orientação do vector 
luminoso podem ser controladas através dos parâmetros da placa birefringente, 
designadamente a sua espessura, h, e a orientação dos respectivos eixos ópticos definida 
pelo ângulo β. Quando a espessura da placa é escolhida de forma a produzir um 
desfasamento ∆= π/2 entre as duas componentes do vector luminoso, aquela toma a 
designação de placa quarto-de-onda ou, abreviadamente, placa λ/4. De acordo com a 
equação (6.11), o desfasamento produzido por, uma placa birefringente depende do 
comprimento de onda da luz utilizada. Isso implica que uma placa λ/4 adequada para um 
determinado tipo de luz monocromática, será inadequada para luz de um comprimento de 
onda diferente. 
 
As placas λ/4 são os elementos ópticos essenciais para a produção de luz polarizada 
circular. Com efeito, considere-se um feixe de luz polarizada plana incidindo 
perpendicularmente sobre uma placa λ/4, conforme ilustrado na Fig. 6.11. Se se escolher 
um ângulo β igual a π/4, a amplitude do vector luminoso à saída da placa será 
 

( ) ( ) atcostsinaA'

2

2

2

2 22 =+= ωω  (6.15) 

 
 

 
 

Figura 6.11 – Placa quarto-de-onda iluminada com luz polarizada plana 
 
e a sua inclinação será, 
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( )ttantan ωγ =  (6.16) 

 
ou seja, 
 

tωγ =  (6.17) 
 
A equação (6.15) mostra que a amplitude do vector luminoso à saída da placa λ/4 é 
constante. Por outro lado, a equação (6.17) traduz que o ângulo de inclinação γ aumenta 
linearmente com o tempo. A extremidade do vector luminoso descreve, portanto, uma 
hélice cilíndrica, correspondente à luz polarizada circular. 
 

6.5.Birefringência Acidental.  
 Lei Fundamental da Fotoelasticidade 
 

O fenómeno da dupla refracção ou birefringência pode ocorrer também em certos materiais 
transparentes, quando sujeitos a um campo de tensões ou deformações. Contudo, essa 
condição é temporária, desaparecendo imediatamente após a retirada da solicitação 
aplicada. Esta birefringência acidental ou temporária foi descoberta em 1816 por Sir David 
Brewster e constitui o princípio da Teoria da Fotoelasticidede. As solicitações aplicadas ao 
corpo produzem deformações que alteram por completo o carácter de isotropia inicial do 
material, no que diz respeito ao seu comportamento sob o ponto de vista óptico. As 
direcções principais de tensão em cada ponto do modelo correspondem os eixos ópticos 
principaís da placa birefringente em que aquele localmente se transformou. 
 
As relações entre a birefringência acidental e as tensões que lhe deram origem assentam 
numa evidencia experimental. Essas relações podem reduzir-se a uma única equação do 
tipo:  
 

( )21

2
σσ

λ
π

−=∆
hK

 (6.18) 

 
onde ∆ é o desfasamento entre as componentes rápida e lenta do vector luminoso, h é a 
espessura da placa, K é uma constante óptica do material fotoelástico, λ é o comprimento 
de onda da luz utilizada e σ1  e σ2, são as tensões principais no ponto considerado. A 
equação (6.18) é a forma clássica de apresentar a lei fundamental da fotoelasticidade. Para 
um dado material fotoelástico, utilizando luz de um determinado comprimento de onda, o 
desfasamento é directamente proporcional à diferença entre as duas tensões principais, 
(σ1−σ2) no ponto considerado, e à espessura, h, do modelo. 
 
Na prática é habitual escrever-se a equação (6.19) sob a forma seguinte: 
 

( )
h

Nfσσσ =− 21  (6.19) 

 
onde 
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π2
∆

=N  (6.20) 

 
é o número de franja, (grandeza adimensional), que traduz o desfasamento angular em 
termos de um ciclo completo, e 
 

K
f

λ
σ =  (6.21) 

 
É a chamada constante de franja do material, (N x m-l), para o comprimento de onda da luz 
utilizada. 
 
A diferença de tensões (σ1−σ2) pode portanto ser determinada se for possível medir o 
desfasamento, valor de N, no ponto considerado e se a constante de franja do material, fσ, 
for conhecida ou obtida por calibração. O número de franja N em cada ponto pode ser 
determinada observando o modelo num polariscópio, como se verá mais à frente. 
 
O comportamento dum material fotoelástico pode também ser descrito em termos das 
deformações. Com efeito, se o material apresenta um comportamento elástico linear, e no 
caso de um estado plano de tensão, as relações entre as tensões e as deformações são 
traduzidas pelas equações seguintes: 
 

( )211
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ε
ε −=  

  (6.22) 
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donde, 
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 (6.23) 

 
Substituindo em (6.19), obtêm-se, 
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 (6.24) 

 
ou seja, 
 

h

Nfεεε =− 21  (6.25) 

 
onde 
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 (6.26) 

 
é a constante de franja do material fotoelástico em termos das deformações. 
 

6.6. Polariscópios 
 
O sistema óptico mais frequentemente utilizado para produzir o feixe de luz polarizada 
necessário à interpretação do efeito fotoelástico em termos das tensões, ou das 
deformações, é o polariscópio. Este instrumento pode assumir uma variedade de formas 
diferentes, conforme a utilização pretendida mas, em geral, é constituído por três 
elementos essenciais: (i) uma fonte de luz, (ii) uma primeira unidade de polarização, 
designada por Polarizador e (iii) uma segunda unidade de polarização, designada por 
Analisador. O modelo fotoelástico a estudar é colocado entre o polarizador e o analisador. 
Para além daqueles três elementos fundamentais, pode haver também um sistema de lentes, 
um écran ou outros acessórios necessários para uma observação visual conveniente ou 
registo fotográfico. 
 

6.6.1. Polariscópio Plano 
 
O Polariscópio Plano è o mais simples dos sistemas ópticos utilizados em fotoelasticidade. 
È constituído por uma fonte de luz e dois polarizadores planos dispostos em linha, 
conforme se indica no esquema da Fig. 6.12. Neste tipo de polariscópio, os eixos do 
polarizador e do analisador são orientados sempre perpendicularmente entre si (eixos 
cruzados), de tal forma que é nula a intensidade de luz que atravessa o analisador, 
produzindo portanto um campo escuro. O modelo fotoelástico é introduzido entre as duas 
placas polarizadoras e observado através do analisador. 
 
 

 
 

Figura 6.12 – Polariscópio plano 
 
Considere-se o caso de um modelo fotoelástico plano sob tensão, colocado 
perpendicularmente ao eixo do polariscópio, Fig. 6.12. A luz que emerge do polarizador 
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apresenta-se polarizada verticalmente, sendo representada por um vector luminoso que 
"vibra" no plano vertical de acordo com uma equação do tipo: 
 

( )tsinkA ω=  (6.27) 
 

 

 
 

Figura 6.13 – Modelo fotoelástico exibindo birrefringência acidental. 
 
No ponto P do modelo, Fig. 6.13, as tensões principais são σ1 e σ2, e as respectivas 
direcções principais são definidas pelo ângulo α entre σ1 e o eixo do polarizador. Ao 
incidir sobre o modelo fotoelástico, o vector luminoso é dividido em duas componentes 
ortogonais, Al e A2, segundo as direcções principais de tensão, σ1 e σ2, respectivamente: 
 

( ) αω costsinkA =1  
 (6.28) 

( ) αω sintsinkA =2  
 
Estas duas componentes propagam-se através da espessura do modelo a velocidades 
diferentes e, por conseguinte, quando emergem do outro lado estão desfasadas de um 
ângulo dado pela expressão: 
 

( )212 σσπ∆
σ

−==
f

h
N  (6. 29) 

 
À saída do modelo fotoelástico as componentes do vector luminoso segundo σ1 a σ2 são: 
 
 








 +=
21

∆
ωα tsencoskA'  

 (6.30) 








 −=
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∆
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Ao atravessar o analisador, as componentes verticais de A’1; e A’2 são absorvidas, 
passando apenas as componentes horizontais, Fig. 6.14: 
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Figura 6.14 – Comportamento do analisador após a luz polarizada ser alterada pelo modelo. 
 

( ) ( )θωα += tsinsin
k

"A 2
21  

 (6.31) 

( ) ( )θωα −= tsinsin
k

"A 2
22  

 
onde θ é o ângulo de fase da componente rápida, A’1, no instante inicial t = 0. Dado que as 
duas componentes A’1 e A’2. estão no mesmo plano, a amplitude do vector luminoso 
resultante pode obter-se por simples adição: 
 

( ) ( ) ( )[ ]∆θωθωα −+−+= tsintsinsin
k

A 2
2

 (6.32) 

 
ou seja 
 

( ) 






 −+=
22

2
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θω
∆

α tcossinsinkA  (6.33) 

 
Para um determinado estado de tensão, o ângulo α e o desfasamento ∆ são constantes, de 
tal modo que a equação (6.33) é do tipo: 
 

( )γω += tcosCA  (6.34) 
 
Trata-se portanto duma função harmónica simples, cuja amplitude máxima é C = k sen(2α) 
sen(∆/2). Por outro lado, a intensidade da luz é proporcional ao quadrado da amplitude do 
correspondente vector luminoso. Portanto, em cada ponto do modelo fotoelástico, a 
intensidade da luz que emerge do analisador é dada por: 
 

( ) 






=
2

2 222 ∆
α sinsinkI  (6.35) 

ou, em termos do número de franja, 
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( ) ( )NsinsinkI πα 222 2=  (6.36) 

 
ou ainda, em termos da diferença ( )21 σσ − , 
 

( ) ( )







 −
=

σ

σσπ
α

f

h
sinsinkI 21222 2  (6.37) 

 
onde k representa a intensidade de luz à saída do polarizador. 
 
A equação (6.37) mostra que num polariscópio plano a intensidade de luz à saída do 
analisador é uma função do ângulo α que define a orientação das direcções principais de 
tensão, e da diferença ( )21 σσ −  entre as duas tensões principais no ponto considerado 
sobre o modelo. Formar-se-á um ponto escuro sobre a imagem do modelo fotoelástico 
sempre que nesse ponto seja nula a intensidade de luz. Tendo em conta a equação (6.37), 
essa condição de extinção ocorrerá sempre que for: 
 

( ) ( )
02 21 =
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σ

σσπ
α

f

h
sinsin  (6.38) 

 
Esses pontos escuros aparecem normalmente ligados entre si, constituindo linhas que 
correspondem a uma das duas condições seguintes: 
 
(i) Franjas isoclinicas, representando o lugar geométrico dos pontos com as mesmas 

direcções principais e que ocorrem para ângulos α=0 ou α=π/2; 
 
(ii) Franjas isocromáticas, representando lugares geométricos de pontos de igual 

diferença de tensões principais, (σ1 −σ2). Correspondem a pontos onde 
N=(σ1 −σ2)h/fσ = 0, 1, 2, 3, …, etc. 

 
No polariscópio plano, as franjas isocromáticas e as franjas isoclínicas aparecem 
sobrepostas, conforme ilustrado no exemplo da Fíg. 6.15. A sua separação requere a 
utilização de técnicas especiais de observação, que serão descritas mais adiante. 
 
A fotografia apresentada na Fig. 6.15 mostra as franjas como bandas escuras com uma 
largura considerável. Igualmente, a observação directa dessas franjas no polariscópio 
mostra-las-ia como bandas espessas e não como linhas geométricas. A largura das franjas 
surge em consequências do modo como o registo é feito, quer através duma observação 
directa, quer sobre uma película fotográfica. No caso da intensidade da luz emergente do 
polariscópio ser registada através duma célula fotoeléctrica adequada, as franjas 
representariam linhas de intensidade mínima que coincidiriam exactamente com as linhas 
de extinção da luz. 
 
 



 

 
 

 
Figura 6.15 – Padrão de franjas (isoclínicas e isocromáticas) obtidas num 

 
 

6.6.2. Polariscópio Circular
 
O polariscópio circular utiliza luz polarizada circular. E constituído por quatro elementos 
ópticos, para além da fonte de luz, conforme ilustrado no esquema da Fig. 6.16. O primeiro 
elemento a seguir à fonte de luz é um polarizador linear, tal como no caso do polariscópio 
plano. O segundo componente é uma placa quarto
ao eixo do polarizador, de forma a transformar a luz polarizada plana que emerge do 
polarizador em luz polarizada circular. A segunda placa quarto
modo que o seu eixo rápido fica paralelo ao eixo lento da primeira, e vice
reconstituindo assim a luz polarizada no plano vertical. O último elemento do polariscópio 
circular é o analisador, cujo eixo pode ser orientado perpendicularmente ao eixo do 
polarizador (configuração de eixos cruzados ou campo escuro), ou paralelamente ao eixo 
do polarizador (configuração de eixos paralelos ou campo iluminado).
 
 

 
Figura 6.16 – Config

Quando o modelo fotoelástico sob tensão é introduzido entre as duas placas quarto
do polariscópio circular, (na configuração de campo escuro, por exemplo), o efeito óptico 
produzido difere de certo modo do que se observa no polariscópio plano. A lu
da primeira placa λ/4 é descrita por um vector luminoso que tem as seguintes 
componentes: 
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Padrão de franjas (isoclínicas e isocromáticas) obtidas num polariscópio plano.

6.6.2. Polariscópio Circular 

O polariscópio circular utiliza luz polarizada circular. E constituído por quatro elementos 
ópticos, para além da fonte de luz, conforme ilustrado no esquema da Fig. 6.16. O primeiro 

onte de luz é um polarizador linear, tal como no caso do polariscópio 
plano. O segundo componente é uma placa quarto-de-onda, orientado a 45º relativamente 
ao eixo do polarizador, de forma a transformar a luz polarizada plana que emerge do 

uz polarizada circular. A segunda placa quarto-de-onde é orientada de tal 
modo que o seu eixo rápido fica paralelo ao eixo lento da primeira, e vice
reconstituindo assim a luz polarizada no plano vertical. O último elemento do polariscópio 

é o analisador, cujo eixo pode ser orientado perpendicularmente ao eixo do 
polarizador (configuração de eixos cruzados ou campo escuro), ou paralelamente ao eixo 
do polarizador (configuração de eixos paralelos ou campo iluminado). 

Configuração do polariscópio circular campo escuro. 
Quando o modelo fotoelástico sob tensão é introduzido entre as duas placas quarto
do polariscópio circular, (na configuração de campo escuro, por exemplo), o efeito óptico 
produzido difere de certo modo do que se observa no polariscópio plano. A lu

/4 é descrita por um vector luminoso que tem as seguintes 
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polariscópio plano. 

O polariscópio circular utiliza luz polarizada circular. E constituído por quatro elementos 
ópticos, para além da fonte de luz, conforme ilustrado no esquema da Fig. 6.16. O primeiro 

onte de luz é um polarizador linear, tal como no caso do polariscópio 
onda, orientado a 45º relativamente 

ao eixo do polarizador, de forma a transformar a luz polarizada plana que emerge do 
onde é orientada de tal 

modo que o seu eixo rápido fica paralelo ao eixo lento da primeira, e vice-versa, 
reconstituindo assim a luz polarizada no plano vertical. O último elemento do polariscópio 

é o analisador, cujo eixo pode ser orientado perpendicularmente ao eixo do 
polarizador (configuração de eixos cruzados ou campo escuro), ou paralelamente ao eixo 

 

Quando o modelo fotoelástico sob tensão é introduzido entre as duas placas quarto-de-onda 
do polariscópio circular, (na configuração de campo escuro, por exemplo), o efeito óptico 
produzido difere de certo modo do que se observa no polariscópio plano. A luz que emerge 

/4 é descrita por um vector luminoso que tem as seguintes 



 Análise Experimental de Tensões  

  
 53 DEMEGI 

( )tcosktsink'A ω
π

ω
2

2

22

2
1 =







 +=  

 (6.39) 

( )tsink'A ω
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1 =  

Estas duas componentes propagam-se no ar à mesma velocidade, entrando no modelo de 
acordo com o esquema ilustrado na Fig.6.17. 
 
 

 
 

Figura 6.17 - Efeito da birrefringência acidental na luz polarizada plana. 
 
Sejam σ1, e σ2 as tensões principais no ponto de interesse sobre o modelo fotoelástico, e 
seja α o ângulo de inclinação da direcção principal σ1 relativamente ao eixo do 
polarizador. Cada uma das componentes A’1 e A’2, é então dividida segundo as direcções 
principais σ1 e σ2 , resultando daí: 
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 (6.40) 
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Ao atravessar o modelo, estas duas componentes ficam desfasadas de um ângulo 

( )212 σσπ∆
σ

−==
f

h
N  (6.41) 

e portanto, à saída do modelo, as componentes do vector luminoso segundo as direcções 
principais σ1 e σ2 são: 
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As componentes A"'1 e A"'2 atingem a segunda placa λ/4 de acordo com o esquema 
representado na Fig. 6.18. Projectando segundo as direcções dos eixos rápido e lento dessa 
placa, obtêm-se: 
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A estas duas componentes é então imposto um desfasamento igual a π/2. 
Consequentemente, à saída da segunda placa quarto-de-onda, o vector luminoso pode 
exprimir-se através das seguintes componentes segundo σ1 e σ2: 
 
















 −






 −−++






 −






 −+= α
π

∆
π

αωα
ππ

αω
44442

2
1 costsinsintcoskAv  
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Figura 6.18 -  As componentes do vector luminoso à entrada do analisador. 
Ao atingirem o analisador, Fig. 6.18, as componentes verticais de A1

v e A2
v são absorvidas, 

sendo transmitidas apenas as componentes horizontais, produzindo um vector luminoso 
resultante de amplitude: 
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A intensidade do feixe luminoso que emerge do polariscópio circular (campo escuro) é, 
portanto, dada pela expressão: 
 

( )π
∆

NsinKsinKI 22

2
=







=  (6.46) 

 
Isto é, a intensidade de luz emergente depende apenas do valor da diferença (σ1−σ2) entre 
as tensões principais no ponto considerado. As franjas isoclínicas que apareciam no 
polariscópio plano são portanto eliminadas quando o modelo é observado num 
polariscópio circular. As linhas de extinção de luz obtidas sobre a imagem do modelo são o 
lugar geométrico dos pontos onde ∆/2 = nπ para valores de n = 0, 1, 2, 3, ... etc., e 
correspondem às franjas isocromáticas de ordem inteira, N = 0, 1, 2, 3, ..., etc., 
respectivamente. Na Fig. 6.20 mostra-se um exemplo em que aparecem isoladas as franjas 
isocromáticas de ordem inteira. 
 
 

 
 

Figura 6.20 – Padrão de franjas isocromáticas obtidas para um polariscópio plano campo escuro. 
 
No caso em que o eixo do analisador é orientado paralelamente ao eixo do polarizador 
(campo iluminado), Fig.6.21, pode mostrar-se que a intensidade do feixe que emerge do 
polariscópio circular é dada por uma expressão do tipo: 
 

2
2 ∆

cosKI =  (6.47) 

 
A condição de extinção ocorre quando for 
  



 

 
 

 
Figura 6.21 – Polariscópio circular na 
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ou seja, 
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o que corresponde às franjas isocromáticas de ordem metade, isto é, N=1/2, 3/2, 5/2, ..., 
etc., Fig. 6.22. 
 
 

 
Figura 6.22 – Padrão de franjas isocromáticas de ordem ½, 

 
Na Fig. 6.23 mostra-se uma fotografia dum polariscópio de 430 mm de diâmetro, existente 
no Laboratório de Óptica e Mecânica Experimental (LOME) do Departamento de 
Engenharia Mecânica da Facu
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Polariscópio circular na configuração de em campo iluminado.

para n=0, 1, 2, 3, 

o que corresponde às franjas isocromáticas de ordem metade, isto é, N=1/2, 3/2, 5/2, ..., 

 

Padrão de franjas isocromáticas de ordem ½, 3/2, … 

se uma fotografia dum polariscópio de 430 mm de diâmetro, existente 
no Laboratório de Óptica e Mecânica Experimental (LOME) do Departamento de 
Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (DEMEGI).
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configuração de em campo iluminado. 

(6.48) 

(6.49) 

o que corresponde às franjas isocromáticas de ordem metade, isto é, N=1/2, 3/2, 5/2, ..., 

se uma fotografia dum polariscópio de 430 mm de diâmetro, existente 
no Laboratório de Óptica e Mecânica Experimental (LOME) do Departamento de 

ldade de Engenharia da Universidade do Porto (DEMEGI). 



 

 
 

Figura 6.23 – Polariscópio de transmissão existente no LOME

6.6.3. Polariscópio de Reflexão
 
A análise de tensões por fotoelasticidade em protótipos metálicos ou de outros materiais 
não transparentes é também possível, se se recorrer à utilização de um polariscópio de 
reflexão. Sob o ponto de vista óptico, o polariscópio de reflexão é basicamente idêntico a 
um polariscópio de transmissão convencional, apenas que aquele é "dobrado" pelo pl
onde estava colocado o modelo fotoelástico, Fig. 6.24. No caso do polariscópio de 
reflexão, o modelo é habitualmente substituído pela componente ou estrutura real, a 
superfície da qual foi previamente revestida com uma película de material fotoelástico
colada com um cimento reflector adequado.
 
 

Figura 6.24 – Representação esquemática do polariscópio de reflexão.
 
Quando o objecto é solicitado, as deformações à superfície da peça são transmitidas ao 
revestimento fotoelástico, o qual responde de acor
 

h

Nfεεε =− 21  

 
Na Fig. 6.25 mostra-se uma fotografia dum modelo comercial deste tipo de polariscópio, 
também existente no LOME. 
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Polariscópio de transmissão existente no LOME-DEMEGI.
 
 

6.6.3. Polariscópio de Reflexão 

A análise de tensões por fotoelasticidade em protótipos metálicos ou de outros materiais 
transparentes é também possível, se se recorrer à utilização de um polariscópio de 

reflexão. Sob o ponto de vista óptico, o polariscópio de reflexão é basicamente idêntico a 
um polariscópio de transmissão convencional, apenas que aquele é "dobrado" pelo pl
onde estava colocado o modelo fotoelástico, Fig. 6.24. No caso do polariscópio de 
reflexão, o modelo é habitualmente substituído pela componente ou estrutura real, a 
superfície da qual foi previamente revestida com uma película de material fotoelástico
colada com um cimento reflector adequado. 

 
 

Representação esquemática do polariscópio de reflexão.

Quando o objecto é solicitado, as deformações à superfície da peça são transmitidas ao 
revestimento fotoelástico, o qual responde de acordo com a lei habitual: 

se uma fotografia dum modelo comercial deste tipo de polariscópio, 
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DEMEGI. 

A análise de tensões por fotoelasticidade em protótipos metálicos ou de outros materiais 
transparentes é também possível, se se recorrer à utilização de um polariscópio de 

reflexão. Sob o ponto de vista óptico, o polariscópio de reflexão é basicamente idêntico a 
um polariscópio de transmissão convencional, apenas que aquele é "dobrado" pelo plano 
onde estava colocado o modelo fotoelástico, Fig. 6.24. No caso do polariscópio de 
reflexão, o modelo é habitualmente substituído pela componente ou estrutura real, a 
superfície da qual foi previamente revestida com uma película de material fotoelástico, 

 

Quando o objecto é solicitado, as deformações à superfície da peça são transmitidas ao 

(6.50) 

se uma fotografia dum modelo comercial deste tipo de polariscópio, 
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Figura 6.25 – Modelo de polariscópio de reflexão existente no LOME-DEMEGI. 
 
 

6.7. O Efeito Fotoelástico com Luz Branca 
 
O efeito fotoelástico descrito atrás para um modelo iluminado com luz monocromática 
difere de certa maneira daquele que é observado quando se utiliza um feixe de luz branca. 
Em vez das franjas isocromáticas negras, a imagem do modelo aparecerá neste caso 
coberta por uma série de bandas de diversas cores, Fig. 6.26. O aspecto colorido das 
franjas deve-se ao facto da luz branca ser constituída por componentes de frequências 
diferentes e da condição de extinção variar de cor para cor, de acordo com o respectivo 
comprimento de onda. Com efeito, a extinção da luz ocorre sempre que o desfasamento 
linear imposto pelo modelo é um múltiplo inteiro do seu comprimento de onda. Assim, 
para um desfasamento nulo (estado hidrostático de tensão), toda a luz se extingue e a 
imagem do modelo aparece coberta por uma mancha negra. A medida que o estado de 
tensão varia, o desfasamento aumenta e as diversas cores vão sendo sucessivamente 
restituídas, produzindo primeiro um tom acinzentado e depois luz branca. Em seguida 
extingue-se a componente violeta, resultando a cor complementar, que é o amarelo. O azul 
é a próxima cor a ser extinguida, produzindo a componente cor de laranja. E assim 
sucessivamente, através das várias cores do espectro visível. Das diversas isocromáticas, e 
para efeitos de contagem do número de franjas, é habitual considerar-se a franja 
correspondente à transição do vermelho para o azul. Esta é de todas as franjas aquela que 
mais bem definida se apresenta e mais se aproxima duma linha geométrica perfeita. 
 
Quanto às franjas isoclínicas, essas continuam a ser linhas negras, pois correspondem ao 
lugar geométrico dos pontos de extinção de luz, qualquer que seja o seu comprimento de 
onda. É portanto muito fácil, na observação com luz branca, distinguir as isoclinicas (que 
são linhas negras) das isocromáticas (que são linhas coloridas). 
 
 



 

 
 

 
Figura 6.26 Padrões de franjas isocromáticas obtidas na análise de uma biela.

 
 

6.8. Materiais Fotoelásticos
 
Um dos factores mais importantes 
é a escolha do material adequado para o modelo ou revestimento fotoelástico. O vidro foi o 
primeiro material a ser utilizado por Sir David Brewster, em 1016, mas trata
material extremamente difícil de maquinar e com uma sensibilidade muito reduzida. 
Actualmente existe no mercado uma enorme variedade de plásticos que podem ser 
utilizados com bons resultados na construção de modelos para análise fotoelástica no 
polariscópio de transmissão, ou em r
reflexão. os materiais mais vulgarmente utilizados são a bakelite, a castolite, a resina 
columbiana (CR-39), as resinas epoxi e a borracha de poliuretano.
 
Para se determinar o estado de tensão a partir dos d
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Figura 6.26 Padrões de franjas isocromáticas obtidas na análise de uma biela.

6.8. Materiais Fotoelásticos 

Um dos factores mais importantes em análise experimental de tensões por fotoelasticidade 
é a escolha do material adequado para o modelo ou revestimento fotoelástico. O vidro foi o 
primeiro material a ser utilizado por Sir David Brewster, em 1016, mas trata

ícil de maquinar e com uma sensibilidade muito reduzida. 
Actualmente existe no mercado uma enorme variedade de plásticos que podem ser 
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fabricante, o certo é que ela se altera com determinados factores, nomeadamente com a 
temperatura e humidade ambientes e com a idade. Por essa razão, é sempre conveniente 
calibrar cada placa de material fotoelástico na altura do ensaio. 

No quadro da página seguinte estão resumidas as propriedades ópticas e mecânicas mais 
importantes dos cinco tipos de materiais fotoelásticos atrás referidas. De todos os 
materiais, as resinas epoxi são as mais populares. Possuem uma elevada sensibilidade ao 
efeito fotoelástico e apresentam uma baixa tendência para absorver humidade pelos bordos. 
Além disso, possuem excelentes propriedades mecânicas e são extrema mente fáceis de 
maquinar. A borracha de poliuretano, pela sua elevada sensibilidade óptica e pelo reduzido 
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que se pretende medir tensões produzidas por forças de volume, como no caso do peso 
próprio, por exemplo. 
 
 
Características dos Materiais Fotoelásticos mais Correntes 

Material 
Efeito 

de 
bordo 

Fluência 
fσ 

(N/m) 
fε 

(N/m) 
E 

(N/m2) 
ν σσσσL 

(N/m2) 
Maquinabilidade 

 
Bakelite 
Castolite 
CR-39 
Res. Epoxi 
Poliuretano 

 
Mau 
Excelente 
Razoável 
Bom  
Excelente 

 
Bom 
Bom 
Mau 
Bom 
Bom 

 
1.537 x 104 
2.824 x 104 
1.573 x 104 
1.072 x 104 
1.609 x 102 

 
4.85 x 10-6 
7.72 x 10-6 
1.28 x 10-5 
4.44 x 10-6 
8.23 x 10-5 

 
4.328 x 109 
4.961 x 109 
1.759 x 109 
3.343 x 109 
3.167 x 109 

 
0.365 
0.355 
0.42 
0.37 
0.46 

 
4.926 x 107 
5.207 x 107 
2.111 x 107 
5.630 x 107 

- 

 
Boa 
Boa 
Má 
Boa 
Má 

 

 
 

6.9. Métodos de Compensação 
 
O processo de análise de tensões por fotoelasticidade consiste, em primeiro lugar, em 
determinar o número de franja em cada ponto do modelo, a partir do qual se pode obter 
depois o valor da diferença entre as tensões principais no ponto considerado, (σ1-

σ2)=Nfσ/h. Utilizando o polariscópio circular nas suas duas configurações clássicas, (eixos 
cruzados ou campo escuro e eixos paralelos ou campo iluminado), é possível medir a 
ordem da isocromática em cada ponto com uma aproximação até 1/2 franja. Esta limitação 
pode, no entanto, ser facilmente ultrapassada recorrendo aos chamados métodos de 
compensação, através dos quais franjas de ordem fraccionária podem ser medidas com 
grande precisão em qualquer ponto do modelo. Os métodos de compensação mais 
frequentemente utilizados são o método de Babinet-Soleil e o método de Tardy. 
 

6.9.1. Método de Babinet-Soleil 
 
Este método de compensação consiste em introduzir no campo dum polariscópio circular 
(eixos cruzados, em série com o modelo fotoelástico), uma segunda fonte de birefringência 
regulável que anula o efeito produzido pelo modelo. O efeito óptico resultante da 
sobreposição daquelas duas fontes de birrefringência está representado esquematicamente 
na Fig. 6.27. Fixado um ponto qualquer sobre a imagem do modelo, a birefringência 
introduzida pelo compensador de Babinet-Soleil é ajustada de modo a restituir a franja 
isocromática de ordem zero nesse ponto. A condição de birefringência nula é facilmente 
reconhecida quando se utiliza luz branca, uma vez que ela produz uma franja negra sobre 
um fundo colorido existente antes da introdução do compensador. 
 
O compensador Babinet-Soleil é constituído por uma placa birefringente de espessura 
constante, Fig. 6.28, e uma outra placa do mesmo tipo, formada por dois elementos em 
forma de cunha, com os respectivos eixos orientados perpendicularmente aos da primeira. 
A birefringência do compensador pode ser ajustada através dum parafuso micrométrico 
que faz variar a espessura duma das placas que a constituem. Com este método de 
compensação é possível medir ordens de franja, N, com uma precisão até duas ou mesmo 
três casas decimais. 
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Figura 6.27 O efeito óptico resultante da sobreposição daquelas duas fontes de birrefringência. 

 
 

 
Figura 6.28 – Método de compensação de Babinet-Soleil 

 
 

6.9.2. Método de Tardy 
 
O método de compensação de Tardy é um dos processos mais simples, rápidos e precisos 
de medir ordens fraccionárias de franjas isocromáticas. Para se utilizar este método de 
compensação, começa-se por alinhar os elementos ópticos do polariscópio de acordo com a 
configuração do polariscópio circular de eixos cruzados, orientando o eixo do polarizador 
paralelamente a uma das direcções principais de tensão no ponto considerado (α =0 ou a 
α=π/2) O vector luminoso à saída da segunda placa λ/4 é dado pelas suas componentes, 
Fig. 6.29: 
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Rodando o analisador de um ângulo γ (posição A Fig. 6.29), a amplitude do vector 
luminoso à saída do polariscópio é: 
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e ocorrerá extinção da luz quando for: 
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Os valores de ∆ que satisfazem a equação (6.53) são dados por, 
 

πγ n22 ±=∆  para n=0, 1, 2, 3, . . .  (6.54) 
 
 

 
 

Figura 6.29 – Vector luminoso à saída da segunda placa λ/4. 
 
O número de ordem da franja isocromática no ponto considerado é então dado pela 
expressão: 
 

π
γ

π
±=

∆
= nN

2
 (6.55) 

 
O procedimento habitual para a utilização do método de Tardy é o seguinte: Em primeiro 
lugar, e recorrendo a um polariscópio plano, determinam-se as direcções principais de 
tensão no ponto de interesse, Fig. 6.30, levando uma isoclínica a passar por esse ponto. O 
eixo do polarizador fica então alinhado com uma das direcções principais (α =0 ou α = 
π/2) e os restantes elementos do polariscópio são orientados de acordo com a configuração 
do polariscópio circular de eixos cruzados. Roda-se então o analisador no sentido do 
movimento dos ponteiros do relógio até levar uma das franjas isocromáticas ao ponto de 
interesse. Se for a franja de ordem inferior, n, que se aproxima do ponto, a ordem da franja 
nesse ponto será: 
 

π
γ

+= nN  (n é positivo) (6.56) 

 
Se for a franja de ordem superior, n+1, que se aproxima do ponto, a ordem da franja 
isocromática nesse ponto será: 
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 −+−=
π
γ

1nN  (n é negativo) (6.57) 

 
A precisão do método de Tardy depende da qualidade das placas quarto-de-onda utilizadas 
no polariscópio, mas é comum obterem-se ordens de franjas com uma precisão de duas 
casas decimais. 
 

 

 
 

Figura 6.30 – Determinação da ordem de franja com o método de compensação de Tardy 
 
 
 
6.10. Separação das Tensões Principais. Método da Incidência 
Oblíqua 
 
As isocromáticas que se obtêm no polariscópio permitem determinar directamente o valor 
da diferença ( σ1 - σ2) em cada. ponto do modelo. Ao longo dum contorno livre do modelo, 
a tensão principal perpendicular a esse contorno é nula e, portanto, as isocromáticas dão 
também o valor da outra tensão principal. Noutros casos, como por exemplo em regiões 
interiores do modelo, poderá haver necessidade de separar as tensões principais, isto é, 
determinar individualmente os valores σ1 e σ2. Existem vários métodos para conseguir essa 
separação das tensões principais, dos quais se destaca o método de incidência oblíqua. 
Trata-se dum método simples, rápido e preciso cujo principio consiste em analisar as 
franjas isocromáticas para uma incidência oblíqua relativamente à superfície do modelo, e 
combinar os dados obtidos com os resultados duma incidência normal. 
 
Considere-se um ponto A qualquer no interior dum modelo fotoelástico, Fig. 6.31. 
Observando o modelo no polariscópio plano é sempre possível, por rotação adequada do 
polarizador e do analisador em bloco, ou do próprio modelo, fazer passar uma isoclinica 
pelo ponto A, ficando assim identificadas as direcções principais de tensão nesse ponto. O 
modelo é então examinado fazendo incidir o feixe luminoso segundo um ângulo de 
inclinação θ relativamente à perpendicular à superfície, Fig. 6.32.  
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Figura 6.31 – As direcções principais de tensão determinadas no ponto A com o polariscópio plano. 
 
As franjas isocromáticas que se formam estão relacionadas com a espessura h/cosθ  
atravessada pelo raio luminoso e com as tensões principais secundárias σ’1 e σ’2 no plano 
perpendicular à direcção do raio luminoso: 
 

θ
σσ θσ
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Nf
' =− 21  (6.58) 

 
onde Nθ é o número de ordem da franja correspondente à incidência oblíqua e 
 

θσσ 2
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Portanto, 
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Por outro lado, para uma incidência normal, 
 

h

fNo σσσ =− 21   (6.61) 

 
onde No é a ordem de franja no ponto A, para uma incidência perpendicular à superfície do 
modelo. Resolvendo o sistema de equações (6.60) e (6.61), obtém-se: 
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As equações (6.62) permitem obter os valores individuais das tensões principais σ1 e σ2 a 
partir das isocromáticas No e Nθ, correspondentes às incidências normal e oblíqua, 
respectivamente. 
 
 

 
 

Figura 6.32 – Separação de tensões pelo método da incidência oblíqua. 
 
 

6.11. Fotoelasticidade Tridimensional 
 
Até aqui foram discutidas apenas técnicas bidimensionais de análise de tensões, para o 
estudo de modelos planos. Em muitos problemas práticos, no entanto, a forma da estrutura 
ou o tipo de solicitação aplicada são demasiadamente complexos para que seja possível 
fazer-se o seu estudo em termos dum modelo bidimensional. Surge então a necessidade de 
recorrer às técnicas tridimensionais. Os métodos da fotoelasticidade tridimensional 
baseiam-se na construção dum modelo a três dimensões, planos interiores do qual são 
analisados fotoelasticamente da maneira habitual. Os métodos mais correntemente 
utilizados em fotoelasticidade tridimensional são o método do congelamento das tensões e 
o método da luz difractada. 
 
O método do congelamento das tensões baseia-se numa outra propriedade característica de 
certos materiais fotoelásticos, onde é passível "congelar" as deformações bem como a 
correspondente anisotropia óptica que lhe está associada. O modelo tridimensional é 
aquecido até à temperatura de recozimento(temperatura de transição), solicitado e depois 
arrefecido lentamente, mantendo-se as forças aplicadas. Atingida a temperatura ambiente, 
as forças são retiradas, mas uma grande parte das deformações e os efeitos ópticos 
associados permanecem "congelados" no interior do modelo. Este é então cortado ás 
"fatias" e analisado no polariscópio, como qualquer modelo fotoelástico plano. 
 
Com o método da luz difractada, podem obter-se informações sobre a distribuição das 
tensões no interior dum modelo tridimensional, sem necessidade de "congelar" as 
deformações ou parti-lo às fisicamente "fatias". O fenómeno da difracção é atribuído à 
absorção da energia luminosa pelas partículas do meio material, que é assim excitado e 
subsequentemente reemite parte da luz incidente. Para ilustrar este fenómeno, considere-se 
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um feixe de luz ordinária a propagar-se ao longo do eixo Oz, Fig. 6.33. O feixe incidente é 
difractado em cada ponto, produzindo uma segunda fonte de luz polarizada plana que se 
propaga radialmente. E possível utilizar essa luz polarizada, produzida por difracção no 
interior do modelo, em vez do polarizador ou do analisador dum polariscópio 
convencional. Tal situação está ilustrada na Fig. 6.34. A partir de dois feixes incidentes 
segundo PQ e P'Q' é possível medir-se a diferença (σ1-σ2) entre as tensões principais 
secundárias que actuam numa "fatia" plana de espessura h, Fig. 6.34. Na prática é habitual 
utilizarem-se "folhas planas" de luz incidente, em vez dum único raio luminoso. A 
utilização duma "folha de luz"(plano de luz) permite observar directamente a distribuição 
das franjas ao longo do plano do modelo que interessa estudar. 
 
 

 
 

Figura 6.33 – Análise fotoelástica tridimensional utilizando luz difractada. 
 
O método da luz difractada tem sobre o método de congelamento das tensões a vantagem 
de ser não-destrutivo, eliminando por isso todos os inconvenientes inerentes ao 
congelamento das tensões e subsequente divisão do modelo em "fatias". Além disso, as leis 
de semelhança na transição do modelo para o protótipo são aplicadas com melhor 
aproximação neste método, dado que o modelo é ensaiado à temperatura ambiente e, 
portanto, o coeficiente de Poisson do material fotoelástico é aproximadamente igual ao do 
protótipo. No caso do método de congelamento, a coeficiente de Poisson dos materiais 
polímeros a elevadas temperaturas é igual a 0.5, muito diferente portanto do coeficiente de 
Poisson do material do protótipo. 
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Figura 6.34 – Análise fotoelástica tridimensional  utilizando planos de luz 

 
7. Revestimentos Frágeis 
 
Este método consiste na aplicação de uma película fina de revestimento (verniz) frágil 
sobre a superfície da estrutura ou peça a estudar. Trata-se de uma técnica simples de 
aplicar que, embora não produzindo resultados de grande precisão, fornece indicações 
imediatas sobre a localização de zonas de concentração de tensões e orientação das 
direcções principais, onde poderão depois ser colados extensómetros ou utilizadas outras 
técnicas mais rigorosas. 

O método baseia-se numa aderência perfeita da película de revestimento, cujas 
características de fragilidade são conhecidas à priori ou podem ser determinadas por um 
processo de calibração adequado. Quando a estrutura ou componente estrutural é 
solicitado, as deformações que nele se desenvolvem são transmitidas à película de 
revestimento, produzindo o aparecimento de fissuras que se desenvolvem 
perpendicularmente às direcções de máxima deformação em tracção, Fig.7.1. 
 
 

 
 

Figura 7.1 – Alguns exemplos de aplicação dos vernizes frágeis na medição de tensões. 
A fissuração do verniz ocorre quando a nível do alongamento relativo (deformação) atinge 
um determinado valor fixo, que pode ser determinado por calibração, utilizando um 
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provete de flexão apropriado, conf
duma estrutura, nas mesmas condições que no provete de calibração, quando a estrutura é 
carregada progressivamente, as primeiras fissuras aparecem numa região onde as 
deformações locais correspondem a
carga sobre a estrutura, o aparecimento de novas fissuras revela sucessivamente zonas de 
tensões mais pequenas, por ordem decrescente de intensidade, Fig. 7.3.
 
 

 
Figura 7.2 – Provete de calibração e fix

densidade de fendas. 
 
À primeira vista poderia parecer que a utilização desta técnica dos vernizes frágeis permite 
apenas uma análise em tempo real, na medida em que as fissuras desaparece
forem retiradas as forças que produzem a deformação da peça. No entanto, a existência 
duma tensão superficial inicial na película de revestimento permite que as fendas 
permaneçam visíveis mesmo após a recuperação elástica da deformação imposta p
solicitação da estrutura. Este fenómeno está bem patente nos esquemas ilustrados na Fig. 
7.4. 
 
 

 
Figura 7.3 – Fendilhação nas proximidades de um furo para níveis de carga crescentes.
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Figura 7.4 – Abertura das fendas na camada de verniz. As 
superficial 

O método em discussão permite também obter indicação sobre deformações de 
compressão. Neste caso, o verniz é aplicado sobre a peça ou estrutura carregada, mantendo 
o carregamento durante tudo o tempo ne
estabilização do revestimento. Libertando depois progressivamente a solicitação, as 
fissuras aparecem nas zonas inicialmente em compressão, à medida
o relaxamento das deformações correspondentes.
 
Os vernizes disponíveis no mercado são fornecidos em reservatórios tipo aerosol, com 
bomba incorporada, Fig. 7.5, ou no estado líquido, para maiores quantidades, sendo neste 
caso aplicados por intermédio de uma pistola de pintura. Em ambos os casos, a superfíc
da peça ou estrutura a analisar deve ser convenientemente preparada. A preparação da 
superfície inclui uma operação de regularização com lixa de esmeril e na aplicação prévia 
de uma base de alumínio, no caso de não se tratar de uma superfície metálica, 
contraste na vizualização da rede de fissuras. A espessura da película, que varia entre 0.01 
e 0.1 mm, pode ser controlada pela número de passagens ou pela própria coloração do 
revestimento. Para um verniz de sensibilidade típica de 500 
da sua resistência em função do tempo de secagem e da espessura da película.
 
 

 
Figura 7.5 
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Abertura das fendas na camada de verniz. As fendas mantêm-se abertas devido à tensão 

 
O método em discussão permite também obter indicação sobre deformações de 
compressão. Neste caso, o verniz é aplicado sobre a peça ou estrutura carregada, mantendo 
o carregamento durante tudo o tempo necessária para se processar a secagem e 
estabilização do revestimento. Libertando depois progressivamente a solicitação, as 
fissuras aparecem nas zonas inicialmente em compressão, à medida 
o relaxamento das deformações correspondentes. 

ernizes disponíveis no mercado são fornecidos em reservatórios tipo aerosol, com 
bomba incorporada, Fig. 7.5, ou no estado líquido, para maiores quantidades, sendo neste 
caso aplicados por intermédio de uma pistola de pintura. Em ambos os casos, a superfíc
da peça ou estrutura a analisar deve ser convenientemente preparada. A preparação da 
superfície inclui uma operação de regularização com lixa de esmeril e na aplicação prévia 
de uma base de alumínio, no caso de não se tratar de uma superfície metálica, 
contraste na vizualização da rede de fissuras. A espessura da película, que varia entre 0.01 
e 0.1 mm, pode ser controlada pela número de passagens ou pela própria coloração do 
revestimento. Para um verniz de sensibilidade típica de 500 µε a Fig. 7.6 mostra a evolução 
da sua resistência em função do tempo de secagem e da espessura da película.

Figura 7.5 – Verniz frágil sob a forma de aerosol. 
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Figura 7.6 – Variação da resistência do verniz em função do tempo de secagem e da espessura.
 
A sensibilidade do método depende de numerosos parâmetros, como por exemplo a 
espessura da película de verniz, o tempo de secagem ou da sua cura, a técnica de aplicação 
e as condições de temperatura e humidade ambientes, muitos deles dificilmente 
numericamente. O método subsiste como um óptimo auxiliar de análise de deformações, 
mas os valores quantitativos com ele obtidos terão sempre um significado discutível. 
Produzem no entanto indicações qualitativas de grande interesse, sobretudo 
localização e direcção das deformações máximas, que poderão depois ser utilizadas na 
definição das posições e orientações dos extensómetros para medições mais rigorosas, Fig. 
7.7. 
 
 

 
Figura 7.7 – Montagem de um extensómetro numa zona onde se conh

zona de maoir intensidade de tensão.
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Variação da resistência do verniz em função do tempo de secagem e da espessura.

A sensibilidade do método depende de numerosos parâmetros, como por exemplo a 
espessura da película de verniz, o tempo de secagem ou da sua cura, a técnica de aplicação 
e as condições de temperatura e humidade ambientes, muitos deles dificilmente 
numericamente. O método subsiste como um óptimo auxiliar de análise de deformações, 
mas os valores quantitativos com ele obtidos terão sempre um significado discutível. 
Produzem no entanto indicações qualitativas de grande interesse, sobretudo 
localização e direcção das deformações máximas, que poderão depois ser utilizadas na 
definição das posições e orientações dos extensómetros para medições mais rigorosas, Fig. 

 

Montagem de um extensómetro numa zona onde se conhecem a a direcção de máxima tensão e a 
zona de maoir intensidade de tensão. 
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Variação da resistência do verniz em função do tempo de secagem e da espessura. 

A sensibilidade do método depende de numerosos parâmetros, como por exemplo a 
espessura da película de verniz, o tempo de secagem ou da sua cura, a técnica de aplicação 
e as condições de temperatura e humidade ambientes, muitos deles dificilmente traduzíveis 
numericamente. O método subsiste como um óptimo auxiliar de análise de deformações, 
mas os valores quantitativos com ele obtidos terão sempre um significado discutível. 
Produzem no entanto indicações qualitativas de grande interesse, sobretudo sobre a 
localização e direcção das deformações máximas, que poderão depois ser utilizadas na 
definição das posições e orientações dos extensómetros para medições mais rigorosas, Fig. 

ecem a a direcção de máxima tensão e a 
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8. O Método de Moiré 
 
O método de moiré para a análise de deformações é uma técnica de carácter puramente 
geométrico, que não recorre a qualquer fenómeno físico intermediário associado ao estado 
de tensão ou de deformação como no caso da extensometria eléctrica ou da 
fotoelasticidade, e que permite vizualizar e medir as deformações na superfície duma peça 
mesmo em condições já dentro do domínio da plasticidade ou fluência do material. 
 
O princípio do método baseia-se na formação de franjas de interferência geométrica 
criadas pela sobreposição de duas redes de linhas com espaçamentos diferentes ou 
orientações diferentes. O processo de formação das franjas mostra-se esquematicamente na 
Fig. 8.1. Dois tipos diferentes de franjas de moiré podem ser considerados: (i) franjas 
claras e (ii) franjas escuras. Quando se observa a partir de uma certa distância, deixa de se 
poder distinguir as linhas individuais de cada rede e apenas se observam as franjas de 
moiré, com menor frequência espacial. As franjas escuras correspondem aos pontos em 
que as linhas de uma das redes ocupam os espaços entre as linhas da outra rede, enquanto 
que as franjas claras correspondem à situação em que as linhas de uma rede coincidem 
com as linhas da outra. 
 
 

 
 

Figura 8.1 – Formação das franjas de Noiré. Por deformação e por rotação. 
 
Matematicamente, o efeito de moiré é semelhante ao princípio do nónio utilizado em 
metrologia dimensional (neste caso trata-se de um nónio a duas dimensões). Para efeitos de 
identificação, as linhas de uma das redes (geometricamente representadas pelas respectivas 
linhas médias) são numeradas de 0 a m, enquanto que as linhas da outra são numeradas de 
0 a n. Sob a ponto de vista geométrico é muito mais fácil identificar o centro das franjas 
claras do que o das franjas escuras, Fig. 8.2. Aquelas são numeradas de 0 a N, que 
representa o seu número de ordem o qual pode ser obtido por relações simples do tipo 
 

nmN −=  (franjas de subtracção) (8.1) 
 
ou 
 

nm'N +=  (franjas de adição) (8.2) 
 

0
1
2

3
4
5

6

7
8

0

1

2
3
4

5

6

7

8

dx

Franja clara

Franja escura

Franja 
escura

Franja
clara



 Análise Experimental de Tensões  

  
 72 DEMEGI 

 
 

Figura 8.2 – Identificação do centro das franjas de Moiré 
 
 

A aplicação mais frequente do método de moiré é na determinação de deslocamentos e 
deformações no plano da superfície do objecto ou estrutura a analisar, utilizando duas 
redes de linhas paralelas equidistantes. Uma dessas redes (rede objecto) fica ligada à 
superfície do objecto e a outra (rede de referência) é sobreposta à primeira. Quando a 
estrutura se deforma ou se desloca, a rede objecto acompanha essa deformação e formam-
se as franjas de moiré Fig. 8.3. 
 
 

 
 

Figura 8.3 – Formação das franjas de Moiré por batimento entre a rede objecto e a rede mãe. 
 
As franjas de moiré obtidas pela sobreposição das duas redes correspondem ao lugar 
geométrica dos pontos de igual deslocamento d na direcção perpendicular à orientação da 
rede de referência 
 

Nxed =  (8.3) 
 
onde N é a ordem da franja e e é o espaçamento da rede de referência. Considerando uma 
malha rectangular segundo as direcções Ox e Oy, obtêm-se as componentes u e v do campo 
de deslocamentos: 
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yyxx .Nve.Nu εε ==  (8.4) 

 
onde εx e εy são os espaçamentos da malha padrão nas direcções de Ox e Oy, 
respectivamente. O conhecimento dos deslocamentos u e v permitirá depois, por processos 
gráficos ou analíticos, determinar o campo das deformações: 
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Na Fig. 8.4 apresentam-se as franjas de moiré obtidas na sobreposição de uma malha 
objecto rectangular com uma rede de referência vertical (Fig. 8.4a) e horizontal (Fig.8.4b), 
ilustrando o estado de deformação num disco comprimido por duas forças diametralmente 
opostas até ao aparecimento de uma fissura central. 
 
 

 
 

Figura 8.4 – Padrões de Moiré obtidos para a distribuição de deslocamentos a)horizontal, b) vertical. 
 
A determinação rigorosa da orientação e da distância entre franjas consegue-se recorrendo 
à utilização de equipamento apropriado, como por exemplo o ilustrado na Fig. 8.5. 
 
A precisão do método depende da densidade da malha utilizada (1 a 100 linhas/mm) e da 
amplitude das deformações a medir, que pode variar desde as pequenas deformações 
elásticas até às grandes deformações plásticas. A maior parte das redes disponíveis no 
mercado têm linhas com uma espessura cerca de 50% do passa ao que, sob a ponto de vista 
de visibilidade, correspondem franjas de moiré com um máxima de contraste. 
 

a) b)



 

 
 

Figura 8.5 

 
 
 

9. Holografia e Speckle
 

9.1. Introdução 
 
Os métodos ópticos de interferometria laser (holografia 
ferramentas extraordinariamente úteis na análise de tensões e deformações de estruturas e 
componentes mecânicos, em condições de funcionamento estáticas ou dinâmicas. Duma 
maneira geral, pode dizer-se que apresentam sobre a superfície do objecto a estudar um 
conjunto de franjas que dão indicação do deslocamento dos diferentes pontos da superfície, 
entre uma posição de referência e a posição do objecto após a deformação no caso estático, 
ou das amplitudes do movimento desses pontos, no caso dinâmico.
 
Estes métodos apresentam vantagens consideráveis relativamente às técnicas clássicas de 
metrologia e análise de tensões. Com efeito, são métodos não
necessitam sequer de um contacto físico com a superfície do objecto a analisar. Possuem 
uma sensibilidade elevada (permitem medir deslocamentos da ordem de grandeza do 
comprimento de onda da luz 
superfície do objecto. Apresentam ainda a vantagem de proporcionar uma imagem global 
da distribuição das deformações sobre a superfície do objecto, facilitando assim a 
identificação imediata das zon
 
A holografia, inventada em 1949 por Denis Gabor, consiste em gravar sobre um meio 
fotossensível adequado toda a informação contida numa frente de onda emanada da 
superfície de um objecto iluminado. Ao contrário do que aconte
em que apenas é registada informação sobre a amplitude da radiação luminosa, no caso da 
holografia há outro tipo de informação que fica também registada, nomeadamente 
informação relativa à fase da radiação incidente, o que permit
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Figura 8.5 – Leitor de padrões de Moiré. 
 

9. Holografia e Speckle 

Os métodos ópticos de interferometria laser (holografia speckle) têm-se revelado como 
ferramentas extraordinariamente úteis na análise de tensões e deformações de estruturas e 

mecânicos, em condições de funcionamento estáticas ou dinâmicas. Duma 
se que apresentam sobre a superfície do objecto a estudar um 

conjunto de franjas que dão indicação do deslocamento dos diferentes pontos da superfície, 
a posição de referência e a posição do objecto após a deformação no caso estático, 

ou das amplitudes do movimento desses pontos, no caso dinâmico. 

Estes métodos apresentam vantagens consideráveis relativamente às técnicas clássicas de 
de tensões. Com efeito, são métodos não-destrutivos que não 

necessitam sequer de um contacto físico com a superfície do objecto a analisar. Possuem 
uma sensibilidade elevada (permitem medir deslocamentos da ordem de grandeza do 
comprimento de onda da luz utilizada), e não requerem nenhuma preparação especial da 
superfície do objecto. Apresentam ainda a vantagem de proporcionar uma imagem global 
da distribuição das deformações sobre a superfície do objecto, facilitando assim a 
identificação imediata das zonas de concentração de tensões. 

A holografia, inventada em 1949 por Denis Gabor, consiste em gravar sobre um meio 
fotossensível adequado toda a informação contida numa frente de onda emanada da 
superfície de um objecto iluminado. Ao contrário do que acontece numa fotografia normal, 
em que apenas é registada informação sobre a amplitude da radiação luminosa, no caso da 
holografia há outro tipo de informação que fica também registada, nomeadamente 
informação relativa à fase da radiação incidente, o que permite obter uma imagem 

Análise Experimental de Tensões  

 
DEMEGI 

se revelado como 
ferramentas extraordinariamente úteis na análise de tensões e deformações de estruturas e 

mecânicos, em condições de funcionamento estáticas ou dinâmicas. Duma 
se que apresentam sobre a superfície do objecto a estudar um 

conjunto de franjas que dão indicação do deslocamento dos diferentes pontos da superfície, 
a posição de referência e a posição do objecto após a deformação no caso estático, 

Estes métodos apresentam vantagens consideráveis relativamente às técnicas clássicas de 
destrutivos que não 

necessitam sequer de um contacto físico com a superfície do objecto a analisar. Possuem 
uma sensibilidade elevada (permitem medir deslocamentos da ordem de grandeza do 

utilizada), e não requerem nenhuma preparação especial da 
superfície do objecto. Apresentam ainda a vantagem de proporcionar uma imagem global 
da distribuição das deformações sobre a superfície do objecto, facilitando assim a 

A holografia, inventada em 1949 por Denis Gabor, consiste em gravar sobre um meio 
fotossensível adequado toda a informação contida numa frente de onda emanada da 

ce numa fotografia normal, 
em que apenas é registada informação sobre a amplitude da radiação luminosa, no caso da 
holografia há outro tipo de informação que fica também registada, nomeadamente 

e obter uma imagem 



 Análise Experimental de Tensões  

  
 75 DEMEGI 

tridimensional do objecto holografado. Inicialmente a holografia teve um desenvolvimento 
bastante reduzido, principalmente devido a problemas associados à falta de 
monocromaticidade e incoerência das fontes de luz então disponíveis. 
 
No início da década de sessenta apareceu o raio laser e, em 1962, E. Leith e J. Upatnieks 
utilizaram pela primeira vez este tipo de radiação na gravação de hologramas. Desde então 
a holografia teve um desenvolvimento espectacular, com aplicações nos mais diversos 
ramos da ciência, em particular na metrologia e análise experimental de tensões, onde se 
recorre especificamente a técnicas de interferometria holográfica. 
 
As técnicas de interferometria speckle (granitado laser) desenvolvidas no início dos anos 
setenta por J. Leendertz, E., Archbold e J. Butters baseiam-se também nas características 
de coerência da radiação laser. Com este método, o objecto é iluminado com dois feixes 
que interferem no plano do registo, e a informação sobre os deslocamentos da superfície 
obtém-se comparando posteriormente os padrões dos granitados fotografados antes e 
depois do processo de deformação do objecto. Archbold e Ennos e, mais tarde, Duffy 
propuzeram uma técnica diferente, melhor descrita pela designação de "fotografia 
speckle", que envolve a utilização de um único feixe de iluminação, fazendo uma gravação 
por dupla-exposição dos campos de granitado correspondentes à superfície do objecto 
antes e depois da deformação. 
 
O interesse crescente pelas técnicas da holografia interferométrica e de speckle, e as 
exigências impostas pelas diferentes aplicações conduziram à procura e consequente 
desenvolvimento de novos meios físicos de registo, capazes de reduzir os tempos de 
processamento, e de aumentar significativamente a velocidade de interpretação dos 
resultados, permitindo o melhor acompanhamento da evolução de fenómenos dinâmicas. 
 
A câmara de video, apesar da sua resolução limitada (50 linhas/mm), constitui um novo 
meio de registo directo ou indirecto das frentes de onda codificadas pela superfície do 
objecto em estudo, conduzindo a técnicas similares à holografia interferométrica, das quais 
se destaca o método habitualmente conhecido pela designação de ESPI (Electronic Speckle 
Pattern Interferometry). Por outro lado, os avanços tecnológicos recentes nas áreas da 
digitalização, memorização e processamento de sinais de video, bem como a 
desenvolvimento dos pequenos computadores pessoais, em particular na sua capacidade de 
memória de massa, memória RAM e velocidade de cálculo, permitem conceber sistemas 
que integram nas técnicas referidas as capacidades oferecidas pelas sistemas de 
processamento de imagens baseados nesses microcomputadores. Tais sistemas permitem 
memorizar e processar directa ou indirectamente os registos de intensidade com 
informação de fase das frentes de onda, possibilitando operações sobre os registos e 
obtenção de resultados anteriormente impraticáveis. Além disso, o carácter modular e a 
facilidade de acesso ao barramento desses sistemas permite ainda a integração de 
microelectrónica para controlo e sincronização de diversos componentes electro-mecânicos 
e electro-ópticos como moduladores de amplitude e fase do feixe laser, essenciais para a 
análise de fenómenos dinâmicos. 
 

9.2. Gravação e Reconstrução dum Holograma 
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Um feixe de luz pode ser descrito como uma perturbação electromagnética que se propaga 
no espaço a uma determinada velocidade. Considerando um feixe de luz plana que se 
propaga na direcção do eixo dos zz, Fig. 9.1, a amplitude U do vector campo eléctrico ou 
campo magnético num ponto da superfície frente de onda (x,y), pode ser representada por 
uma expressão do tipo: 
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 (9.1) 
 
onde A é a amplitude, A2 a intensidade (ou melhor, é proporcional à intensidade), λ o 
comprimento de onda, t o tempo, ω a frequência e φ a fase da radiação. 
 

 

 
 

Figura 9.1 – Representação esquematica da propagação de uma frente de onda plana. 
 
A montagem óptica clássica para a gravação dum holograma está representada na Fig. 9.2. 
O feixe de luz proveniente do laser é dividido em dois por um divisor de feixe (BS1), um 
dos quais (feixe de referência) é orientado por forma a incidir directamente sobre a placa 
holográfica (H). O segundo feixe é orientado de forma a iluminar o objecto a holografar e é 
reflectido pela superfície do objecto, dando origem ao chamado "feixe objecto". Os dois 
feixes vão sobrepôr-se no plano da placa holográfica (H) e interferem entre si da maneira a 
seguir indicada. 
 
Para luz monocromática, isto é de uma única frequência, ambos os feixes terão o factor 
comum e−iωt e, considerando as frentes de onda sobre o plano do holograma, z=0, as 
expressões para os feixes objecto e de referência nesse plano serão, respectivamente, 
 

oi

oo eAU
φ=  (9.2) 

 
ri

rr eAU φ=  (9.3) 
 
Da sobreposição dos dois feixes no plano do holograma resultará, 
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Figura 9.2 – Montagem óptica para a gravação de um holograma. 
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A intensidade de luz resultante é dada pelo quadrado da amplitude, isto é, 
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ou seja, 
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onde U* é o complexo conjugado de U. 
Tendo em conta que 
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a expressão para a intensidade pode escrever-se, 
 

( )rororo cosAAAAI φφ −++= 222  (9.8) 

 
Esta equação mostra que a intensidade de luz no plano do holograma é modulada pelo 
cosseno da diferença de fases entre o feixe objecto e o feixe de referência em cada ponto, 
daí,resultando um padrão complexo de franjas de interferência. Se no plano do holograma 
for colocada uma placa fotográfica de alta resolução, esta será sujeita a uma exposição cuja 
distribuição é definida pela equação (9.8). Depois de revelada, a placa fotográfica constitui 
um holograma que consiste numa rede muito fina e complexa de áreas claras e escuras 
aleatoriamente distribuídas. Toda a informação sobre fase e amplitude da frente de anda 
fica registada na placa holográfica, mas sob uma forma altamente codificada. Não existe 
qualquer semelhança entre holograma e o objecto que ele representa. 
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Depois do holograma ter sido exposto e convenientemente revelado, a descodificação de 
toda a informação, ou reconstrução da imagem do objecto, pode conseguir-se à custa da 
montagem ilustrada na Fig. 9.3. Para tal, basta recolocar o holograma na posição inicial e 
iluminá-lo com o feixe de referência. 
 
 

 
 

Figura 9.3 – Reconstrução da frente de onda registada num holograma 
 
A luz incidente sobre o holograma é parcialmente transmitida e parcialmente absorvida. A 
transmitância do holograma, aqui designada por T, é definida pela relação: 
 

incidentefeixedoAmplitude

otransmitidfeixedoAmplitude
T =  (9.9) 

 
A transmitância da placa holográfica é uma função linear da intensidade I utilizada na sua 
gravação. Por outro lado, uma vez que interessa mais considerar as zonas ande as franjas 
ocorrem do que a intensidade do brilho que apresentam, pode fixar-se arbitrariamente a 
constante de proporcionalidade como unitária. Nestas circunstâncias, a luz transmitida 
através do holograma,UT, é dada pela expressão; 
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Neste caso, UI =Ur, donde 
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Esta equação mostra que a frente de onda original Uo (feixe objecto) foi regenerada por 
difracção através do holograma. Essa frente de onda é identificada pelo último termo da 
equação (9.12) e é designada por imagem-real do objecto. O segundo termo também 
contém informação sobre a fase do feixe objecto e reconstitui a imagem-conjugada do 
mesmo objecto. O primeiro termo da equação (9.12) não contém φo e representa o feixe 
não difractado pela placa holográfica. 
 
Observando através do holograma, na direcção do feixe correspondente à frente de onda 
reconstruida, tem-se a ilusão de "ver" o objecto. É praticamente impossível distinguir se se 
está a observar o objecto real ou as frentes de onda reconstruídas pelo holograma. 
Utilizando os dois olhos, cada um deles intersectando uma porção diferente da frente de 
onda, o observador terá a percepção de profundidade, tal como se estivesse a observar o 
objecto real. Por outro lado, uma vez que as frentes de onda reconstruidas são idênticas às 
emitidas pelo objecto real, na observação do holograma poderá ser utilizado qualquer tipo 
de instrumento óptico apropriado para análise de pormenores, como um telescópio ou um 
microscópio, por exemplo. 
 
No caso da análise de fenómenos transitórios como, por exemplo, uma explosão pode 
obter-se o holograma utilizando um único impulso de um laser de rubi, com o qual se 
conseguem tempos de exposição típicos da ordem dos 50x10-9 do segundo. O 
acontecimento tal como ocorre nesse determinado instante pode ser gravado num 
holograma e depois analisado em pormenor, utilizando um laser contínuo na reconstrução 
da imagem. Recorrendo à utilização de instumentos ópticos adequados, a localização de 
cada partícula no espaço tridimensional poderá assim ser determinada com extrema 
precisão. 
 

9.3. Interferometria Holográfica 
 
Para o estudo de deformações em superfícies esta é talvez a técnica mais importante das 
que emergiram da holografia. De facto, com o aparecimento da holografia a interferometria 
clássica usada para medir pequenos deslocamentos de superfícies planas reflectoras e 
perfeitamente polidas viu ampliar-se o seu campo de aplicação, passando a incluir também 
a análise de superfícies tridimensionais difusas. A técnica da interferometria holográfica 
foi pela primeira vez referida por Powell e Stetson e, sendo em tudo semelhante à 
holografia convencional, implica apenas a sobreposição de dois hologramas do mesmo 
objecto ou a sobreposição da imagem real do objecto com a imagem produzida por um 
holograma previamente processado e realizado sobre o mesmo objecto. 
 
Quando duas frentes de anda são sobrepostas num mesmo plano, resultam os fenómenos 
conhecidos pela designação de interferência construtiva e interferência destrutiva. Se as 
duas frentes de onda são muito diferentes, o padrão de franjas resultante é de tal modo 
denso que é praticamente impossível distingui-las a olho nú. É o que acontece, por 
exemplo, no caso da formação de um holograma normal. No entanto, se as duas frentes de 
onda são quase idênticas, formam-se apenas um número reduzida de franjas de 
interferência que podem ser facilmente observadas. 
 
Com um interferómetro do tipo clássico como o representado na Fig. 9.4, as duas frentes 
de onda são geradas simultaneamente por uma mesma fonte de luz e percorrem trajectórias 
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diferentes até se reencontrarem e interferirem entre si no plano de observação. No caso da 
holografia é possível reconstruir e fazer interferir simultaneamente duas frentes de onda 
que seguem uma mesma trajectória, mas em instantes diferentes. Isto é, as frentes de onda 
emanadas dum objecto podem ser gravadas num holograma, o objecto é então deformado e 
um segundo conjunto de frentes de onda é gravado sobre a mesma placa holográfica, ou 
outra diferente. Quando os dois conjuntos de frentes de onda são reconstruidos em 
simultâneo, forma-se um padrão de franjas de interferência que pode ser directamente 
relacionado com a deformação e deslocamento do objecto, permitindo assim a sua 
medição. Neste processo, as irregularidades da superfície do objecto (e até dos próprios 
espelhos utilizados na montagem) são autocompensadas e não intervêm de modo nenhum 
na formação do padrão de franjas. Esta é uma das grandes vantagens da holografia, no que 
diz respeito à interferometria, em relação aos interferómetros clássicos. Mesmo uma 
superfície rugosa duma estrutura real, que reflete a luz duma forma irregular, permite a 
gravação de hologramas de excelente qualidade. 
 
 

 
 

Figura 9.4 – Configuração do interferómetro de Michelson 
 
Existem três variantes distintas desta técnica de, interferometria holográfica, conforme se 
descreve a seguir. Cada uma delas tem as suas características próprias, que a tornam mais. 
ou menos adequada a determinados tipos especificas de utilização. 
 

9.3.1. Interferometria Holográfica em Tempo-Real 
 
Teoricamente a maneira mais simples de produzir as duas frentes de onda responsáveis 
pela formação das franjas de interferência é através da montagem representada na Fig. 9.5. 
Após a gravação do holograma do objecto e da sua revelação, este é reposicionado 
"exactamente" na posição inicial, mantendo-se o corpo também na mesma posição. Nestas 
condições, o objecto iluminado e o feixe de referência incidindo sobre a holograma 
deverão, cada um deles, produzir frentes de onda idênticas que se reforçam mutuamente 
provocando um aumento da intensidade do brilho da imagem resultante. Agora, enquanto 
observando as imagens, se se deslocar ou deformar o objecto, a frente de onda proveniente 
deste último é alterada, enquanto que a frente de onda reconstruida pelo holograma se 
mantém inalterada. O resultado é a observação de um conjunto de franjas de interferência, 
em consequência da adição daquelas duas frentes de onda. Nos pontos em que as duas 
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frentes de onda estão desfasadas de λ/2, 3λ/2 ou qualquer múltiplo impar de λ/2 produzir-
se-á uma interferência destrutiva, com o consequente aparecimento de franjas escuras, que 
são observadas em tempo-real. 
 
 

 
 

Figura 9.5 - Formação de franjas de interferência em interferometria holográfica 
 
A principal vantagem deste método consiste na possibilidade de, com um único holograma, 
se poderem estudar várias situações de movimento ou deformação do objecto mantendo 
sempre a mesma montagem. Apresenta a desvantagem de exigir uma grande precisão no 
reposicionamento do holograma, para evitar a aparecimento das chamadas franjas de 
reposicionamento. 
 

9.3.2. Interferometria Holográfica de Dupla-Exposição 
 
Neste método fazem-se sobre a mesma placa holográfica duas exposições do objecto em 
estudo: uma antes da deformação ou deslocamento e outra depois da deformação do 
objecto. Na reconstrução da imagem, aparece um padrão de franjas de interferência que 
está directamente relacionado com o deslocamento de cada ponto da superfície do objecto 
ocorrido entre a gravação das duas exposições. O aparecimento dessas franjas é devido a 
variações da trajectória óptica (distância do laser ao objecto e deste à placa holográfica) 
iguais a múltiplas impares de metade do comprimento de anda da luz utilizada. Franjas 
consecutivas correspondem a lugares geométricos de pontos para os quais os 
comprimentos das trajectórias ópticas diferem de um comprimento de onda. 
 
Se forem U01 e U02 as duas frentes de onda reflectidas pelo objecto e gravadas no 
holograma e Ur o feixe de referência comum às duas gravações, a intensidade resultante no 
plano do holograma aquando da gravação é dada por uma expressão do tipo,. 
 

( ) ( ) r

***

rr UUUUUUUUUI 02010201
22

02
2
01 ++++++=  (9.13) 

 
Quando, após a processamento químico do holograma, este é iluminado com uma frente de 
anda idêntica à do feixe de referência, é reconstruido por difracção através do holograma 
um feixe imagem Ui proporcional à soma dos dois feixes objecto, isto é, 
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0201 UUU i +=  (9.14) 

Representando U01 e U02 na forma exponencial, 

01
01

φi
oeAU =  (9.15) 

 
02

02
φi

oeAU =  (9.16) 

 
a distribuição da intensidade da frente de anda reconstruida por difracção através do 
holograma de dupla exposição será: 
 

( )[ ]0201
2 12 φφ −+= cosAI o  (9.17) 

 
Isto é, a distribuição de intensidade ao longo da imagem é função da intensidade da frente 
de onda reflectida pela objecto (Ao ) e modulada por um factor cosseno que, por sua vez, 
depende da variação de fase provocada pela deformação do objecto. 
 
No caso particular de um deslocamento z1 na direcção perpendicular à superfície do 
objecto, se o ângulo de incidência do feixe de iluminação for α (relativamente à normal à 
superfície) e o ângulo de observação for β, Fig. 9.6, a distribuição da intensidade luminosa 
sobre a imagem reconstruida será dada por uma expressão do tipo, 
 

( ) 
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λ
π
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12  (9.18) 

 
 

 
 

Figura 9.6 – Definição do vector sensibilidade para uma montagem de interferometria holográfica 
ou, utilizando a identidade trigonométrica cos (x/2)=(1+cos x)/2, 
 

( )βα
λ
π

coscoszcosAI o += 1
224  (9.19) 

 
Esta equação mostra que a sensibilidade do método ao deslocamento z1 do objecto pode ser 
controlada por uma escolha conveniente das direcções de iluminação e de observação. 
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No caso geral de um deslocamento numa direcção arbitrária, definida pelas componentes 
(u1, u2, u3) em relação a um sistema de eixos coordenados adequado, Fig. 9.7, demonstra-se 
que a distribuição de intensidade sobre a imagem reconstruida é dada pela seguinte 
expressão: 
 

( ) 














 ++= iiiio umuecosAI
λ
π2

12 2  (9.17) 

 
onde (e1, e2, e3) e (m1, m2, m3) são os cossenos directores das direcções de iluminação e de 
observação, respectivamente. Em principio, as três componentes u do vector deslocamento 
em cada ponto poderão ser determinadas de duas formas distintas: (i) utilizar três 
hologramas diferentes ou (ii) recorrer a três direcções de observação distintas do mesmo 
holograma. As deformações podem então determinar-se pelas derivadas parciais do vector 
deslocamento em relação às coordenadas espaciais correspondentes. Na prática este 
processo apresenta numerosas dificuldades associadas à derivação dos dados 
experimentais, é muito morosa e pouca precisa. Uma alternativa mais adequada consiste 
em recorrer ao método da interferometria speckle, que será discutido mais adiante. 
 
 

 
 

Figura 9.7 – Medição do deslocamento 3D utilizando três direcções de medida. 
 
 

9.3.3. Interferometria Holográfica em Tempo-Médio 
 
Esta variante do método da interferometria holográfica é particularmente adequada ao 
estudo de vibrações harmónicas de estruturas ou componentes. O objecto em vibração é 
iluminado por um feixe incidindo praticamente segundo a normal à superfície e as frentes 
de onda reflectidas são gravadas da maneira habitual, apenas com a condição de que o 
tempo de exposição deve ser várias vezes superior ao período da vibração. Nestas 
condições, o holograma exposto registará preferencialmente as frentes de onda associadas 
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com as posições extremas de cada ciclo de vibração. A diferença entre essas duas posições 
extremas é a amplitude de vibração. Aquando da reconstrução das frentes de onda, elas 
formam um padrão de franjas de interferência que estão directamente relacionadas com 
essa amplitude de vibração. 
 
Durante a exposição da placa fotográfica, o feixe objecto pode ser representado por uma 
equação do tipo, 
 

tsenai

oo

o

eAU
ω

λ
π2

=  (9.21) 

 
onde ω é a frequência de vibração da estrutura e a representa a amplitude da vibração. O 
valor médio da amplitude do vector luminoso durante o tempo de exposição T será, 
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Após o processamento químico do holograma, se este for iluminado pelo feixe de 
referência, será reconstituido um feixe imagem Ui proporcional ao valor médio do feixe 
objecto, isto é, 
 

dteA
T

U

T
tsenai

oi

o

∫=
0

21 ω
λ
π

 (9.23) 

 
e a distribuição da intensidade da frente de onda reconstruida será, 
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ou, em termos da função de Bessel de ordem zero, Jo: 
 








= ooo aJAI
λ
π222  (9.25) 

 
Para ângulos de iluminação e de observação α e β respectivamente, a equação anterior 
tomará a forma: 
 

( )




 += βα
λ
π

coscosaJAI ooo

222  (9.26) 

 
A função de Bessel Jo

2 tem uma representação gráfica conforme ilustrado na Fig. 9.8. 
Apresenta um máximo absoluto quando o argumento é nulo e tem depois sucessivos 
máximos relativos que decrescem rapidamente à medida que o argumento aumenta. 
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Figura 9.8 – Padrão de franjas obtido em Time average e função Jo
2 

 
Da análise das equações (9.25) e (9.26) resulta que aos pontos de deslocamento nulo 
(ao=0) corresponderão, na reconstrução da imagem, pontos de máxima intensidade 
luminosa. A ausência de movimento quer nos pontos fixos, quer nos nodos de vibração ou 
linhas nodais, permite a sua identificação imediata, pois que correspondem às zonas que na 
imagem apresentam um brilho mais intenso. 
 
O estudo de vibrações pode também ser feito em tempo-real. Neste caso faz-se um 
holograma do objecto em repouso e observam-se depois as frentes de onda reconstruídas 
em simultâneo com as. frentes de onda produzidas pelo objecto em vibração. Variando 
progressivamente a frequência de vibração, é possível identificar as frequências próprias 
do sistema e os correspondentes modos próprios. As frequências assim identificadas 
poderão depois ser utilizadas para a gravação de hologramas em tempo-médio (time 

average). 
 

9.4. Interferometria Speckle 
 
Quando uma superfície rugosa, sob o ponto de vista óptico, (isto é, cujas variações em 
profundidade são da ordem de grandeza ou superiores ao comprimento de onda da luz), é 
iluminada por um feixe de luz laser apresenta um aspecto granitado muito característico, 
Fig. 9.9, constituído por um conjunto de pontos claros e escuros que resultam da 
interferência dos diversos feixes provenientes da difracção da luz incidente sobre a 
superfície difusora. Esse aspecto granitado (speckle) está associado a uma distribuição 
aleatória dos pontos de interferência, isto é, dos pontos onde ocorre a extinção de luz. 
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Figura 9.9 – Fotografia de um padrão de speckle 
 
A estrutura do speckle está por sua vez associada ao estado de rugosidade da superfície 
difusora a nível microscópio, não tendo nada a ver com o aspecto macroscópico da mesma. 
E habitual fazer-se a distinção entre o chamado speckle objectivo Fig. 9.10a, que não é 
mais do que a variação aleatória da intensidade da luz difundida pela superfície, e o speckle 
subjectivo, Fig. 9.10b, que representa a distribuição da intensidade de luz numa imagem do 
objecto obtida por interposição duma lente. O tamanho do speckle é dado por uma 
expressão do tipo, 
 

a

v.
d sp

λ42
=  (9.27) 

 
isto é, depende exclusivamente do comprimento de onda da luz, da geometria da 
montagem óptica e da abertura da lente utilizada, sendo independente das características da 
superfície difusora. 
 
 

 
 

Figura 9.10 – Formação de padrões de speckle objectivo, a), e subjectivo b). 
 

9.4.1. Medição de Deslocamentos no Plano 
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Considere-se a montagem óptica ilustrada na Fig. 9.11. A superfície difusora (D) é 
iluminada por um feixe Uo e a sua imagem registada numa película fotográfica colocada no 
plano imagem (I), que é o plano focal da lente (L) de distância focal f e abertura a. 
 

 

 
 

Figura 9.11 – Montagem óptica para registo de padrões de speckle. 
 
Se a placa fotográfica for exposta apenas uma vez, distribuição da intensidade do speckle é 
aleatória e, após a sua revelação, nela fica registada a estrutura do speckle cujo tamanho de 
grão é dado pela equação (9.27). Iluminando agora a placa revelada com um feixe de luz 
colimado, Fig. 9.12, e observando a feixe difractado no plano de Fourier (plano focal da 
lente) obtém-se um disco iluminado (disco de difracção), Fig.9.13, cujo diâmetro depende 
do tamanho do grão do speckle e, obviamente, da geometria da montagem óptica. 
 
 

 
 

Figura 9.12 – Observação, no plano de Fourier, da difracção de um feixe colimado num registo de speckle. 
 

Quando sobre a mesma película fotográfica são gravados dois campos de speckle, cada um 
deles correspondente a posições diferentes do objecto, o feixe de luz difractado pela placa 
produz sobre o plano de Fourier um padrão de franjas, Fig. 9.14, cuja orientação e 
espaçamento dão indicações acerca da direcção e amplitude do deslocamento da superfície 
do objecto.  
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Figura 9.13 – Figura de difracção, registada no plano de Fourier de uma lente, de um feixe laser colimado 
 
As franjas estão orientadas perpendicularmente à direcção do deslocamento sofrido pela 
peça e o espaçamento entre elas é inversamente proporcional à amplitude desse 
deslocamento. No caso de uma deformação do objecto, o campo dos deslocamentos pode 
ser determinado por uma análise ponto a ponto, recorrendo a uma montagem conforme 
indicado na Fig. 9.15. A relação entre o número de franjas observáveis e o deslocamento 
sofrido pelo objecto é de) tipo: 
 

θ
λδ

sen

n

2
=  (9.28) 

onde 
 
δ é o deslocamento do objecto no plano tangente à superfície; λ representa o comprimento 
de onda da luz; n é o número de franjas desde o centro até à periferia da imagem de 
difracção; θ representa metade do ângulo definido pela abertura da lente e o objecto. 
 
 

 

 
 

Figura 9.14 – Figura de difracção de um padrão de dois padrões de speckle registados após introduzir um 
deslocamento entre ambos. 
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Figura 9.15 – Medição de deslocamentos utilizando difracção de speckle. 
 
Utilizando a montagem ilustrada na Fig. 9.16, é possível reconstruir a imagem do objecto 
no plano (I), sobre o qual aparecem franjas de interferência que representam linhas da igual 
deslocamento δ na direcção definida pelo ponto focal da lente (L1) e o centro da abertura: 
 

θ
λδ

sen

'n

2
=  (9.29) 

 
onde 
λ é o comprimento de onda da luz, 
n' representa o número de ordem da franja (n'= -2, -1, 0, 1, 2, 3,…) 
θ é metade do ângulo de abertura na montagem da gravação (Fig. 9.  ). 
 

 

 
 

Figura 9.16 – Reconstrução da imagem do objecto. 
 

Pode ainda ser utilizado um duplo feixe de iluminação na gravação do speckle de dupla 
exposição, Fig. 9.17a. Na reconstrução da imagem do objecto, com as correspondentes 
franjas sobrepostas, Fig. 9.17b, o deslocamento na direcção paralela ao plano de 
iluminação à dado por: 
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φ
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onde 
 
λ é o comprimento de onda da luz; 
n" representa o número de ardem da franja (n’’= -2, -1, 0, 1, 2,…); 
φ  é o ângulo de iluminação (Fig. 9.17a). 
 
Em ambos os casos, o espaçamento entre essas franjas depende do gradiente do campo dos 
deslocamentos sobre a superfície do objecto, dando portanto indicação directa àcerca da 
respectiva deformação. 
 

 

 
 

Figura 9.17 – montagens ópticas para medição de deslocamentos no plano por interferometria de speckle. 
 

 

9.4.2. Medição de Deslocamentos Fora do Plano 
 
Para medir deslocamentos perpendiculares à superfície do objecto recorrendo à 
interferometria de speckle, utiliza-se habitualmente a montagem representada na Fig. 9.18. 
Esta montagem permite obter padrões de franjas sensíveis a deslocamentos fora do plano e 
pode inclusivamente ser utilizada para a análise de vibrações. 
 
De acordo com a montagem da figura 9.18, a superfície da peça é iluminada pelo feixe 
objecto Uo inclinado de um ângulo θ em relação à normal à superfície, e a imagem é 
formada pelo conjunto de lentes (Ll) e (L2) no plano imagem. Uma segunda onda esférica 
divergente é acrescentada à imagem assim obtida, conforme ilustrado na figura. 
 
Se cada um dos feixes incidentes no plano imagem da lente (L2) for representado por: 
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Figura 9.18 – Montagem óptica para medição de deslocamentos for a do plano. 
 
onde x e y são as coordenadas no plano imagem, Ao e Ar as amplitudes das duas frentes de 
onda e φo e φr as correspondentes fases. Da sobreposição das duas frentes de onda no plano 
imagem resultará uma distribuição de intensidade dada por; 
 

( )rororo cosAAAAI φφ −++= 222
1  (9. 33) 

 
Quando a superfície do objecto se desloca de uma distância dl na direcção da normal x1, a 
variação de fase da onda de luz que procede dessa superfície será: 
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π
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E o novo valor da intensidade no mesmo ponto considerado anteriormente, passará a ser: 

( )( )1
22

2 2 dcosAAAAI rororo ∆Ψφφ +−++=  (9.35) 

 
O coeficiente de correlação entre as distribuições aleatórias I1 e I2 será máximo para 
∆ψ=2nπ , correspondente ao caso em que I2 = I1. E o coeficiente de correlação será nulo 
no caso de ser ∆ψ=(2n+1)π . Tendo em conta a equação (9.34), vê-se que haverá um 
máximo de correlação no caso de um deslocamento dl = nπ sen θ. 
 
A variação da correlação entre as distribuições das intensidades dos dois campos de 
granitado I1 e I2 poderá ser visível como um padrão de franjas da seguinte forma: 
 
O campo de intensidade correspondente a I1 é registado numa película fotográfica 
adequada. O negativo é revelado e recolocado na sua posição original. Agora o objecto é 
deslocado e, portanto, obtém-se o campo de intensidade I2. Uma vez que a fotografia é um 
negativo, as áreas mais escuras correspondem a áreas de maior intensidade luminosa do 
campo I1 e vice-versa. Assim, quando I2=I1 (máxima correlação), ou bem pelo facto da 
intensidade ser elevada (o negativo é escuro), ou bem pelo facto de esta ser reduzida (neste 
caso o negativo é claro, mas a intensidade I2 é baixa), a transmissão de luz através do 
negativo será reduzida. Quando não se tratar deste caso, a transmissão de luz aumentará. 
Assim, para ∆ψ=(2n+1)π, correspondente a des1ocamentos d = (2n+1)π/(2cosθ) , haverá 
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o máximo de transmissão de luz. Portanto, a variação de correlação traduz-se numa 
variação de transmissão de luz através do negativo. 
 
O método descrito para a medição de deslocamentos fora do plano não é, no entanto, 
recomendável devido à baixa visibilidade das franjas, e tem um interesse meramente 
didáctico. Neste caso é preferível a utilização da interferometria holográfica, com a qual se 
obtêm franjas de muito melhor qualidade. 
 
O interferómetro da Fig. 9.18 foi desenvolvido por Archbol e Stetson, e permite o estudo 
de fenómenos vibratórios através da observação das franjas de tempo médio no plano 
imagem da lente L2. Com efeito, a intensidade luminosa nesse plano, num dado instante t, 
é dada por uma expressão do tipo, 
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onde os índices r e o referem-se ao feixe de referência e feixe objecto, respectivamente, e 
a(t) representa a posição de um ponto da superfície do objecto no instante t. O olho 
humano, uma placa fotográfica ou qualquer outro meio de registo foto-sensível integrará a 
intensidade I(t) ao longo de um intervalo de tempo T para dar: 
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No caso particular de uma vibração sinosoidal, 
 

( ) tsenata o ω=  (9.38) 

 
fazendo a integração ao longo de várias períodos, obtém-se 
 

( )roororoT cosJAAAAI φφ
λ
π

−






++=
4

2 222  (9.39) 

 
onde Jo é a função de Bessel de ordem zero, já anteriormente referida (Fig. 9.8). Esta 
função apresenta os valores máximos (máximos relativos) para x=2.4; x=5.5; x=8.6; 
x=11.8. 
 
Quando Jo se anula, a intensidade IT varia unicamente com a intensidade Ao do feixe 
objecto e, portanto, o seu contraste será mínimo. Para as zonas em que a função Jo for 
máxima, a intensidade varia com Ao e com 2AoAr cos(φo-φr), e, consequentemente, o 
contraste do speckle será máximo. Quer dizer, a amplitude de vibração aparece como uma 
variação do contraste do speckle, em que as zonas de máximo contraste ocorrem para ao=0, 

ao=(3.8/4π), e assim sucessivamente, tendo em conta que esse contraste irá diminuindo ao 
aumentar o valor de a de acorda com a diminuição progressiva dos máximas relativos da 
curva Jo

2
(x). Vê-se portanto, que as franjas representam lugares geométricos de pontos da 

superfície em que a amplitude de vibração é idêntica e permite observar, em particular, as 
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linhas nodais. Só estas e as franjas de primeira ordem serão apreciáveis, se não se tiverem 
cuidados especiais. 
 

9.5. A Técnica do E.S.P.I. 
 
O método habitualmente conhecido pela designação de ESPI foi. demonstrado inicialmente 
por Butters e Leendertz, e o seu nome advém das suas iniciais em inglês para "Electronic 
Speckle Pattern Interferometry". Os sistemas de registo de imagem utilizados por esta 
técnica são em tudo semelhantes aos que se utilizam em holografia. Tem a vantagem de 
poder apresentar uma resolução consideravelmente mais baixa do que os usados nos 
métodos holográficos, dado necessitarem de resolver apenas as frequências contidas pelo 
granitado laser. Torna-se assim possível transpor as técnicas da holografia interferométrica 
para as técnicas de granitado laser, nas quais se substitui a placa holográfica de alta 
resolução (3000 linhas/mm) pelo alvo de uma câmara de video (30 linhas/mm), evitando 
assim o processamento químico e o reposicionamento da placa holográfica. Assim, uma 
câmara de televisão vulgar poderá ser utilizada para esse registo e, posteriormente, por 
processamento video, podem obter-se as franjas de correlação equivalentes às que se 
observam fotograficamente 
 
Na Fig. 9.19 está representado o diagrama de sequência da técnica do ESPI e na Fig. 9.20 
apresentam-se, esquematicamente, as diferentes fases para o registo e reconstrução da 
imagem. Tal como no caso anterior da fotografia speckle, esta técnica poderá ser utilizada 
para medir deslocamentos no plano e na dírecção perpendicular à superfície do objecto. A 
formação das franjas de correlação pode conseguir-se por dois processos diferentes. O 
primeiro método consiste em subtrair o sinal de video correspondente à superfície 
deformada do sinal que corresponde à superfície antes da deformação. Este é previamente 
gravado electronicamente, para depois ser feita a comparação. 
 

 

 
 

Figura 9.19 – Digrama de blocos de um sistema de ESPI. 
 
O segundo método consiste em observar as franjas de correlação por adição dos dois sinais 
de video. Embora este método dê lugar à formação de franjas de pior qualidade para a 
estudo de problemas estáticos, já no caso dos problemas dinâmicos, em particular quando 
se pretende medir amplitudes de vibrações, o método é bastante útil. 
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Figura 9.20 – Diferentes etapas da reconstrução de imagem num sistema de ESPI. 
 
 

9.5.1. Formação das Franjas por Subtracção 
 
O alvo da câmara está localizado no plano imagem do interferómetro. Numa primeira fase, 
grava-se num video (ou na memória dum computador convenientemente preparado) o sinal 
de saída da câmara, correspondente ao estado inicial do objecto. Em seguida desloca-se o 
objecto e o sinal procedente da câmara nesse momento é electronicamente subtraído do 
sinal previamente gravado. Naquelas áreas das duas imagens em que os campos de 
granitado estão correlacionados, a intensidade resultante será nula, enquanto que às áreas 
não correlacionadas corresponderão sinais diferentes de zero. 
 
Sendo Ao e Ar as distribuições de intensidade dos objecto e de referência, respectivamente, 
a distribuição da intensidade resultante correspondente à primeira imagem será, 
 

φcosAAAAI roro 222
1 ++=  (9.40) 

 
A segunda, devido ao deslocamento da superfície do objecto, será 
 

( )∆Ψφ +++= cosAAAAI roro 222
2  (9.41) 

 
Os potenciais de saída da câmara são proporcionais a cada uma das intensidades. Então o 
sinal final procedente da diferença será, 
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O sinal de saída apresenta valores positivos e negativos, o que, provocaria uma perda de 
informação, uma vez que o monitor de televisão apresentaria a parte negativa do sinal 
como áreas pretas. Para evitar esta situação, procede-se a uma rectificação da onda antes da 
sua trasmissão ao monitor. Assim o brilho do monitor será proporcional a V e, portanto, o 
brilho da imagem por ele apresentada será dado por, 
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22
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φ sensenAKAB ro  (9.43) 

 
onde K à uma constante de proporcionalidade. 
 
Da análise da equação anterior pode facilmente constatar-se que o valor médio do brilho B 
varia com ∆ψ, apresentando valores máximos e mínimos para as seguintes situações 
distintas, 

( )π∆Ψ 122 +== npara,AKAB romax  (9.44) 

 
π∆Ψ npara,Bmin 20 ==  (9.45) 

Uma filtragem posterior para eliminar as baixas frequências provenientes de ruídos e 
variações na intensidade média do speckle permite melhorar a qualidade da imagem. As 
equações (9.44) e (9.45) mostram que as franjas que se obtêm por este processo de 
subtacção do sinal de video são afinal idênticas às que se formam quando se utiliza a 
técnica da fotografia speckle. 
 
 

9.5.2. Formação de Franjas por Adição 
 
Neste caso são adicionadas as imagens dos dois campos de granitado no plano imagem do 
interferómetro. Para isso não será absolutamente necessária uma sobreposição simultânea 
das duas imagens, uma vez que cada câmara tem um tempo de persistência característico 
(aproximadamente de 0.1 s). Se o intervalo de tempo entre as duas exposições (antes e 
depois da deformação, para as solicitações estáticas), for inferior a esse tempo de 
persistência, estará garantida a correspondente adição das imagens. 

A tensão de saída da câmara é proporcional à intensidade resultante dos dois campos. 
Assim será obtida a seguinte expressão; 

( ) 
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Contrariamente ao que acontece para o caso da subtracção, agora o valor médio da 
intensidade sobre uma linha de ∆ψ= constante é o mesmo para todos os ∆ψ. 
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Por outro lado, o contraste do granitado pode ser definido como o desvio padrão da 
distribuição das intensidades. Para a lugar geométrico ∆ψ= constante, o seu velar será dado 
por, 
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onde σ1

2 e σ2
2 são os desvios padrão das intensidades Ao e Ar, respectivamente. A 

diferentes valores de ∆ψ corresponderão também va1ores diferentes de σ. Os valores 
extremos são, 
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Se se observasse directamente a campo resultante no monitor, veriamos uma variação no 
contraste do campo de granitado mas não na sua intensidade. 
 
Mediante a utilização de um filtra passa altos e uma rectificação do sinal, consegue-se 
retirar a sua componente continua e o brilho que se observa no monitor, pode então 
considerar-se proporcional a σ, e será obtido por: 
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Portanto, a intensidade da imagem no monitor varia entre os valores máximos e mínimos 
assinalados pelas equações (9.49). Vê-se que as franjas de correlação ocorrerão 
exactamente na situação oposta à do caso de subtracção, com a diferença de que as linhas 
de intensidade mínima não terão um valor nulo e, portanto, a visibilidade das franjas , neste 
caso, é intrinsecamente pior que no caso anterior. No entanto, este método permite a 
utilização de um sistema mais simples e mais económico, uma vez que dispensa a 
utilização de um gravador video ou computador. 
 
 

9.5.3. Análise de Vibrações 
 
Para observar as franjas de tempo-médio resultantes da vibração da superfície de um 
objecto, o período de vibração deverá ser inferior ao tempo de persistência da câmara de 
televisão, (T=1/f < 0.l s, isto é,  f > 10 Hz), o que é perfeitamente aceitável para a maior 
parte dos problemas de vibrações de estruturas ou de componentes mecânicos. A 
intensidade do campo resultante para uma vibração sinosoidal será, de acordo com a 
equação (9.39): 
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Também aqui o que se observa no monitor é unicamente uma variação do contraste do 
speckle. No entanto, utilizando um filtro passa-altos e rectificando posteriormente a sinal, o 
brilho do monitor será dada por uma expressão do tipo: 
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Isto permitirá observar sobre o ecrã do monitor as franjas de correlação, que indicam os 
diferentes valores da amplitude da vibração da superfície do objecto. 
 
As linhas em que ao=0 chamadas linhas nodais, apresentarão um brilho máximo, 
correspondendo o mínimo às zonas em que a amplitude é tal que se anula a função de 
Bessel Jo. Vê-se assim que este método permitirá determinar a configuração dos modos 
próprios de vibração em tempo real, variando a frequência e a amplitude da excitação. 
Como limitação importante do método, observa-se que a visibilidade das franjas será muito 
boa nas linhas nodais (a=0), piorando consideravelmente para os valores da amplitude 
correspondentes aos máximos sucessivos da função Jo, devida ao decrescimento rápido da 
envolvente desta curva. 
 
A montagem básica para a análise dos modos e frequencias próprias de vibração pelo 
método do ESPI é a que esquematicamente se representa na Fig. 9.21. O feixe de luz 
proveniente do laser é dividido em dois por um divisor de feixe variável (VB), que permita 
controlar a quantidade de luz transmitida e reflectida. O feixe reflectido - feixe objecto - é 
espalhado pela objectiva de microscópio (MO) e reorientado em direcção ao objecto, 
através do espelho (M1). Duas lentes simples, (LI) e (L2), permitem formar a imagem do 
objecto na câmara de video, através de uma lâmina de vidro cuneiforme (P), cuja face do 
lado direito tem um revestimento anti-reflexão com o objectivo de evitar posteriores 
reflexões. Ajustando convenientemente a posição relativa das lentes e da câmara, obtém-se 
uma imagem de tamanho ideal no monitor. Também se pode recorrer à utilização de outras 
lentes, conforme a ampliação desejada. 
 
O feixe transmitido - feixe de referência - segue a trajectória imposta pelo conjunto de 
espelhos (M1), (MA e (M3), sendo finalmente espalhado e filtrado através de um pequeno 
orifício situado no plano focal da lente. Este filtro espacial elimina as altas frequências e, 
com elas, o ruído óptico devido à presença inevitável de pequenas partículas de pó nos 
diversos componentes ao longo do percurso do feixe.  
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Figura 9.21 - A montagem básica para a análise dinâmica pelo método do ESPI 
 

 
A Fig. 9.22 mostra este elemento em pormenor. A onda esférica resultante é reflectida na 
lâmina de vidro (P) e orientada em direcção à câmara de video, procurando-se que a ponto 
de divergência desta frente de onda, Q seja o conjugado do centro Q' da lente (L2), para se 
obter um contraste óptimo das franjas. O alinhamento dos dois feixes obtém-se através 
duma rotação conveniente da lâmina (P). Para o processamento posterior do sinal, utilizar-
se-à um filtro que elimine as frequências inferiores a 0.5 MHz e superiores a 5 MHz e um 
rectificador de onda. 
 
 

 
 

Figura 9.22 – Filtro espacial constituido por um pinhole colocado no plano focal de uma lente 
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Actualmente é possível dispôr de sistemas de processamento de imagem, de baixo custo, 
que podem montar-se directamente no barramento de qualquer computador pessoal. 
Utilizando este hardware é possivel construir sistemas de ESPI (Holografia TV é uma 
designação que tem vindo a impôr-se para designar estes sistemas) com maiores 
potencialidades em termos de análise de resultados, mais fáceis de utilizar e com maior 
versatilidade na sua utilização. Na figura 9.22 representa-se esquematicamente a 
configuração de um destes sistemas. 

 
 

 
 

Figura 9.23 – Montagem de ESPI com utilização de um sistema de processamento de imagem. 
 
A utilização de sistemas de aquisição e processamento de imagem permite aumentar 
enormemente as capacidades destes sistemas interferométricos. Neste caso além do registo 
em time average é possível efectuar também registos em dupla exposição recorrendo a 
software apropriado para realizar a subtracção entre registos. A utilização de moduladores 
de fase permite alterar os padrões de interferência sem interferir na informação proveniente 
da superfície do objecto. Na figura 9.24 mostra-se um modulador de fase obtido por 
enrolamento da fibra óptica, utilizada no encaminhamento do feixe de referência, em torno 
de um transdutor piezoeléctrico. A aplicação de uma tensão eléctrica aos terminais do 
piezo faz variar o seu volume e consequentemente altera o comprimento da fibra. As 
variações do caminho óptico percorrido pelo feixe de referência resultam em variações de 
fase constantes em todo o padrão de interferência. Idêntico efeito pode ser conseguido por 
deslocação linear de um espelho utilizado para encaminhar o feixe de referência. Na figura 
9.24 está também representado um modulador de fase deste segundo tipo. Esta operação 
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pode ser controlada automaticamente pelo computador e sincronizada com o sistema de 
aquisição de imagem. 
 
 

 
 

Figura 9.24 – Moduladores de fase realizados com transdutores piezoeléctricos 
 

A utilização de técnicas de modulação de fase permite aumentar as potencialidades de 
medida dos sistemas interferométricos. Nas medições dinâmicas permite aumentar a gama 
de medida, desde deslocamento com amplitudes de vibração de alguns nanométros até 
algumas dezenas de micrómetros. Com estas técnicas é também possível mapear a fase e 
amplitude da vibração ao longo da superfície visivél do objecto. Para isso o feixe de 
referência é modulado com a mesma frequência do objecto enquanto a amplitude e fase da 
modulação são controladas com rigor. Se a frequência de modulação for ligeiramente 
diferente da vibração do objecto é gera-se um batimento entre ambas que permite 
visualizar facilmente quais as regiões que vibram em fase e quais as regiões que estão em 
oposição de fase. Na figura 9.25 mostram-se dois modos próprios de vibração de uma pá 
de uma turbina de um motor de avião. 
 
 

 
 

Figura 9.25 – Dois modos de vibração de uma pá da turbina de um motor de reacção para aeronáutica 
 
Nas imagens da figura anterior pode ver-se a geometria dos dois modos de vibração para as 
duas frequências indicadas. Nestes padrões as regiões claras indicam os pontos do objecto 
situados nos nodos de vibração. As franjas correspondem a pontos com igual amplitude de 
vibração. Contudo deve lembrar-se que a intensidade das franjas é modulada pelo 
quadrado da função de Bessel de ordem zero pelo que não existe um relação linear entre a 
distribuição de fase dos padrões de interferência e a amplitude de vibração. Deve ainda 
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referir-se que como a cada registo correspondem vários ciclos de vibração se perdeu a 
informação da fase da vibração ficando apenas a distribuição de amplitude.  
 
O registo em time average é de grande utilidade pois permite facilmente aceder as formas 
modais e respectivas frequências efectuando um varrimento na frequência de excitação do 
objecto e registando as várias formas modais. No caso de ser necessário obter informação 
sobre a fase da vibração é possível recorrer as ténicas de modulação de fase para obter essa 
informação. Na figura 9.26 mostram-se alguns dos modos de vibração do tampo posterior 
de um cavaquinho excitados acusticamente com auxilio de um altifalante colocado na 
entrada da face anterior. 
 
As vantagens da utilização das técnicas de interferometria holográfica para esta aplicação 
são óbvias. Primeiro não é necessário adicionar qualquer massa ao objecto pelo que as suas 
características dinâmicas não são alteradas. Segundo trata-se de técnicas de campo que 
permitem obter de uma só vez toda a informação sobre o comportamento dinâmico da 
superfície em estudo. Por último pode ainda referir-se a elevada sensibilidade da medida e 
a sua realização praticamente sem preparação da superfície. 
 
 

 
 

Figura 9.26 – Análise modal de um cavaquinho por ESPI em time average 
 
 
As técnicas de modulação de fase podem também ser utilizadas para calcular 
automaticamente a distribuição de fase associada a um determinado padrão de franjas de 
interferência obtidas por correlação por subtracção ou adição. Normalmente a correlação 
por subtracção é a mais utilizada por ser aquela que utiliza melhor a gama dinâmica da 
câmara de video e aquela que conduz a padrões de interferência com maior contraste.  
 
No cálculo dos mapas de fase são utilizadas rotinas que controlam o registo dos padrões de 
interferência pelo sistema de processamento de imagem e em simultâneo o sistema 
utilizado para alterar a fase do feixe de referência. Neste caso são registados três ou mais 
padrões de interferência para a mesma deformação do objecto que diferem entre si de uma 
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dsitribuição de fase constante introduzida propositadamente pelo sistema de medida. A 
informação respeitante a cada ponto é utilizada em rotinas de cálculo de fase para calcular 
a fase desse ponto. Vários algoritmos existem disponíveis variando entre si no número de 
registos e na sua sensibilidade aos erros de fase introduzidos pelo sistema de modulação. 
Deve referir-se que um dos requisitos fundamentais para um sistema deste tipo é o tempo 
necessário à aquisição dos registos a utilizar no cálculo de fase. Instabilidades que 
conduzam a perturbações na distribuição espacial das franjas conduzem a erros na 
introdução da fase entre os registos e consequentemente a erros de cálculo nos mapas de 
fase. 

Na figura figura 9.27 apresentam-se os resultados obtidos na medição do campo de 
deslocamento de um laminado de fibra de carbono rectangular submetido a uma carga 
concentrada aplicada no seu centro. A carga foi realizada por gravidade recorrendo à 
utilização de um fio colado no ponto de aplicação da força. Os resultados que se mostram 
foram obtidos para uma área correspondente a aproximadamente um quarto da totalidade 
da placa. 
 
 

 
 

Figura 9.27 – Medição da distribuição de deslocamentos num compósito laminado de carbono 
 
Na figura podem observar-se o padrão de franjas, o mapa de fase obtido por cálculo e uma 
representação pseudo tri-dimensional do campo de deslocamentos. Deve referir-se que o 
vector de sensibilidade da montagem utilizada se encontrava orientado segundo a direcção 
normal ao plano. Neste caso é essa também a direcção do deslocamento pelo que os 
resultados obtidos experimentalmente são uma boa aproximação aos resultados calculados. 
Deve lembrar-se que nas situações em que o deslocamento não se verifica segundo a 
direcção do vector sensibilidade o padrão de franjas representa a distribuição da projecção 
do deslocamento na direcção do vector sensibilidade. 
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A elevada resolução destas técnicas acarreta contudo algumas limitações na sua utilização. 
Ao medirem deslocamentos da ordem da décima de micrometro, estas técnicas, impõem 
severas restrições na estabilidade mecânica das montagens e mesmo nas correntes de 
convexão do ar circundante. Qualquer destas perturbações introduz alterações no padrão de 
franjas do tipo das alterações provocadas pelo objecto e que se pertendem medir. A 
substituição das emulsões fotográficas pelos sistemas de registo em video, gravando 25 
Hologramas por segundo (norma europeia), permitiu aligeirar as restrições na estabilidade 
da medida, no entanto são sempre necessários alguns cuidados na realização das medições 
no sentido de estabilizar devidamente as montagens ópticas. 

Os lasers de impulsos tornam disponíveis grandes quantidades de energia ( que poderão ser 
de alguns Joule) em intervalos de tempo extremamente curtos (da ordem das dezenas de 
nano segundos). Com estas fontes de luz é possível dispôr de energia suficiente para gravar 
hologramas de dupla exposição em objectos em movimento. Na figura 9.28 estão 
esquematicamente representados um laser de emissão contínua e um laser pulsado. Estes 
últimos são normalmente lasers do estádo sólido (Rubi, Nd:YAG,…) estimulados por luz 
branca muito intensa ou por matrizes de díodos emitindo numa gama de frequências muito 
estreita. A geração dos impulsos é controlada por um célula de pockell que ao ser 
alimentada por um impulso de alta tensão roda a polarização do feixe aumentando o ganho 
da cavidade óptica ressonante. O lome dispõe de um laser pulsado de Nd:YAG capaz de 
produzir impulsos de 20 a 30 ns com energias até 200mJ. 

 
 

 
 

Figura 9.28 – Comparação enter um laser de emissão contínua e um laser pulsado 
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A utilização de lasers pulsados permite aplicar estas técnicas mesmo em situações que 
envolvam alguma instabilidade mecânica. A duração do impulso é tão curta que pode 
considerar-se que durante o tempo de exposição nada se movimenta. É também possível 
utilizara a holografia pulsada para estudar fenómenos transitórios tendo sido para isso 
desenvolvidos lasers multipulso que permitem amostrar várias vezes um fenómeno 
transiente. Como normalmente é possível, dentro de determinados limites, controlar o 
tempo entre impulsos podem também estas técnicas ser utilizadas para acompanhar no 
tempo fenómenos transientes que, sendo não destrutivos, possam ser repetidos. 
 
Na figura 9.29 representam-se dois padrões de franjas de interferência registados em dupla 
exposição com o objecto a vibrar em duas das suas frequências de ressonância. Os dois 
impulsos utilizados na gravação do interferograma são gerados durante um ciclo de 
vibração e separados por um intervalo de tempo controlável. Os padrões de interferência 
assim obtidos possuem franjas sinusoidais, isto é , com uma fase que varia linearmente 
com o deslocamento o que significa que podem ser tratados automaticamente recorrendo 
aos programas de cálculo de fase. Comparando estes padrões com os obtidos em time 
average para as mesmas frequências e representados na figura 9.25 pode verificar-se a 
completa ausência a modulação Jo. 
 

 

 
 

Figura 9.29 – Análise modal de uma pá de uma turbina de motor de gás realizada em dupla exposição. 
 
Uma aplicação de grande utilidade das técnicas pulsadas é o estudo de fenómenos 
transitórios que decorrem a velocidades elevadas como é o caso da propagação das ondas 
de tensão. Na figura 9.30 representam-se os resultados obtidos com estas técnicas no 
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estudo da propagação de uma onde de flexão gerada numa placa de alumínio pelo impacto 
de uma esfera de aço. Como se pode verificar é possível, recorrendo a métodos 
apropriados, calcular o mapa de fase da diferença entre os dois padrões registados. 
 

 

 
 

Figura 9.30 -  Registos obtidos por duplo impulso e mapa de fase da difrença entre ambos. 
 
Com estas técnicas é possível acompanhar a evolução de fenómenos transientes desde que 
estes possam ser repetidos registando os hologramas separados com intervalos de tempo 
diferentes. Como se pode ver na figura 9.31 é possível reconstruir a distribuição de 
deslocamentos ao fim de 20 µs, 100 µs , …. Para que todas estas medições sejam 
realizadas com sucessio é necessário dispôr de sistemas de sincronização que permitam 
sincronizar os sistemas de registo de imagem com o laser e com o fenómeno em análise. 
 
 

 
 

Figura 9.31 – Ondas de flexão registadas numa placa de alumínio ao fim de 20 e 100µs. 
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