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Resumo. O aproveitamento do fenómeno termoelástico na análise experimental de 
tensoes tem resultado, principalmente desde o início da última década, nurn crescente 
número de aplicac;:oes. Senda urna técnica bastante recente, nao deixa de ser 
considerada como bastante importante particularmente no estudo qualitativo da 
distribuic;:ao de tensoes na fase de projecto de novas produtos. Assim, ela é utilizada 
por várias indústrias na análise de tensoes em protótipos o que permite a identificac;:ao 
de zonas críticas que podem ser imediatamente corrigidas, reduzindo o tempo de 
desenvolvimento de um novo produto. 

A aplicac;:ao da técnica de análise experimental de tensoes baseada no efeito 
termoelástico tem evoluído no sentido da sua utilizac;:ao como técnica capaz de 
produzir, para além de distribuic;:ao de tensoes qualitativas, resultados quantitativos 
fiáveis. N esta perspectiva enquadram-se experiencias para a determinac;:ao de possíveis 
áreas de interesse ande seja vantajoso o emprego desta técnica. 

Neste artigo faz-se a apresentac;:ao da evoluc;:ao do uso do efeito termoelástico como 
técnica de análise experimental de tensoes. Os seus princípios fundamentais sao 
detalhados e outras técnicas experimentais sao revistas e comparadas com a anterior. 
Diversas aplicac;:oes descritas na literatura sao apresentadas. Finalmente, o trabalho até 
ao momento desenvolvido pelos autores na utilizac;:ao da técnica é descrito, 
nomeadamente os estudos produzidos sobre a possibilidade de aplicac;:ao da mesma a 
determinac;:ao da distribuic;:ao de tensoes em juntas adesivas e juntas soldadas. 

Abstract. The use of the thermoelastic effect as an experimental stress analysis 
technique has increased over the last decade. Although quite recent, the technique is 
commonly used in the qualitative study of stress distributions.lt is used by severa! 
industries for the stress analysis of prototypes allowing the identification of critica! 
areas and consequent redesign, contributing for a decrease in the development time of 
a new product. 

The evolution of this technique has been towards its use as a quantitative stress 
analysis too!, rather than just as a qualitative technique. Following that, a number of 
experiences have been made in arder to find new applications for the technique. 

In this paper, the evolution of the thermoelastic effect as a stress analysis technique 
is presented. The basic principies of the technique are highlighted and other 
techniques are compared. Severa! applications described in Jiterature are presented. 
Finally, sorne work done by the authors using this technique is presented, namely 
studies of adhesive and welded joints. 

l. INTRODU<;Á.O distribuic;:ao de tensoes em sólidos, tem registado 
ultimamente um crescimento de aplicac;:oes onde sao 
realizadas também análises quantitativas. A variac;:ao do estado de tensao de um sólido é 

acompanhada por urna variac;:ao de temperatura. A esse 
fenómeno chamou-se efeito termoelástico. A técnica de 
análise experimental de tensoes que utiliza este efeito 
tem tido nos últimos anos um crescimento significativo 
em termos de aplicac;:oes. Depois de ter sido utilizada 
primeiramente como técnica para avaliac;:ao qualitativa da 

Neste texto cornee;: a-se por se fazer urna revisao histórica 
da evoluc;:ao da técnica atrás referida. Seguidamente, faz
se urna abordagem sucinta as bases teóricas da técnica e 
referem-se algumas vantagens e desvantagens. Sao ainda 
referidas muito resumidamente algumas aplicac;:oes 
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descritas na literatura. Por fim, sao também apresentados 
alguns resultados de trabalhos realizados pelos autores 
com esta técnica e registadas algumas conclusoes. 

2. REVISÁ.O HISTÓRICA 

O fenómeno termoelástico é conhecido desde o século 
passado. Weber [1] em 1830 apresentou resultados de 
experiencias com arames sujeitos a vibra~oes que 
evidenciavam esse fenómeno. Em 1853, Lord Kelvin [2] 
publicou um tratamento teórico aplicável a materiais · 
homogéneos e isotrópicos. A sua teoria previa, em 
condi~oes adiabáticas, urna rela~ao linear entre a varia~rao 
da soma das tensoes principais e a varia~rao de 
temperatura. Esta teoría viria a ser posteriormente 
demonstrada experimentalmente, nomeadamente por 
Compton e Webster [3] em 1915 e por Rocca e Bever 
[4] em 1950. Todos esses trabalhos foram baseados em 
medi9oes de temperatura com instrumenta~rao de contacto 
de alta sensibilidade. 

Os progressos da tecnología dos infravermelhos 
permitiram a Belgen [5], em 1967, conduzir as primeiras 
medi9oes sem contacto do efeito termoelástico. Nessas 
experiencias foi utilizado um detector de infravermelhos 
de leítura pontual e foram medidas as pequen as varia~roes 
de temperatura num ponto de um objecto sujeito a um 
carregamento cíclico de amplitude constante. Belgen [6] 
também investigou a influencia, devido a transferencia 
de calor, da frequencia de aplica~rao do carregamento, da 
geometría do provete e da distribuü;;ao de tensoes na 
atenu~ao do efeito termoelástico. 

Os avan~ros das técnicas optoelétricas e de processamento 
de sinal permitiram o desenvolvimento e constru9ao de 
sistemas de detec9iío de infravermelhos com sensibilidade 
e resolu~rao suficientes para a determina¡;ao quantitativa 
de tensoes em estruturas e componentes. Em 1978, 
Mountain e Webber [7] publicaram os primeiros 
resultados baseados num sistema de leitura 
bidimensional que foi denominado SPA TE (Stress 
Pattern Analysis by Thermal Emission). O sistema tem 
evoluído e é boje reconhecido como urna técnica 
alternativa para análise experimental de tensoes. 

3. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

A expressao fundamental da teoria da termoelasticidade, 
deduzida por Lord Kelvin, e aplicável a sólidos 
homogéneos e isotrópicos sob condi9oes adiabáticas, 
pode ser escrita na seguinte forma: 

AT =-Km T Acr 

emque 
AT- varia~rao de temperatura 
Km - constante termoelástica do material 
T - temperatura absoluta 

(1) 

Acr - varia~rao da soma das tensoes principais, ou seja, 
varia9ao do primeiro invariante das tensoes. 

A constante termoelástica é fun~rao das propriedades do 
material e é expressa na seguinte forma: 

emque 
a - coeficiente de dilata~rao térmica linear 
p - densidade 
Cp - calor específico a tensao constante. 

(2) 

O sistema SPATE é constituído basicamente por urna 
cfunara de infravermelhos, controlada por computador, e 
que detecta a energía infravermelha emitida pela 
superficie de um corpo sujeito a varia~rao do seu estado 
de tensao. A energía emitida pela superfície é 
relacionável com a varia9ao de temperatura a que o corpo 
está sujeito, através da lei de Stefan-Boltzman [8]. O 
detector de energía infravermelha é linear e. 
consequentemente, produz um sinal proporcional a 
varia~rao de temperatura detectada. Em presen~ra de 
condi9oes de aplicabilidade da teoria de Lord Kelvin, a 
varia9li.0 de temperatura é proporcional a varia9ií0 do 
estado de tensao do corpo o que permite escrever a 
seguinte rela~rao com interesse prático: 

Acr =A S (3) 

onde a constante A é o factor de calibra~rao e S o sinal 
produzido pelo sistema. 

As varia~roes de temperatura envolvidas no fenómeno 
termoelástico sao muito pequenas. Por exemplo, a 
varia~ao de temperatura superficial de um sólido em a~ro 
sujeito a passagem de um estado de carregamento nulo 
até atingir o limite de elasticidade é apenas urna frac~rao 
do grau centígrado (típicamente 0,3 °C). o sistema 
SPATE foi desenvolvido para ser sensível as vari~oes 
mínimas de temperatura e consegue urna resolu~rao, em 
termos de temperatura, de 0,001 °C. Com este tipo de 
sensibilidade é possível detectar varia~roes de tensao de 1 
MPa em a~ro e de 0,4 MPa em alumínio. 

4. VANTAGENS E DESV ANTAGENS DO 
SPATE 

A técnica do SPATE enquadra-se no conjunto de técnicas 
de análise experimental de tensoes que permitem a 
determina~rao do campo de tensoes numa área da 
superfície de um sólido. Outras técnicas que possuem 
essa característica e podem ser consideradas alternativas 
da anterior sao seguidamente enumeradas: 

- Fotoelasticidade; 
- Interferometria de Moiré; 
- Holografía laser; 
- Método dos vernizes frágeis. 

Por estar fora do ambito deste trabalho, nao se faz aquí 
urna descri9ao das técnicas anteriores. Urna revisao das 
características fundamentais destas técnicas e compara~rao 
como sistema SPATE é apresentada em [9]. A técnica 
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da extensometria, apesar de ser urna das mais conhecidas 
e utilizadas, nao possui a característica fundamental das 
técnicas atrás referidas; é urna técnica que permite apenas 
a determinac;:ao localizada de deformac;:oes. 

Algumas vantagens do sistema SPATE sao: 
- permite a determinac;:ao rápida do campo de tensoes 
numa zona da superfície de urn sólido; 
- exige preparac;:ao mínima das superficies; 
- superfícies nao planas podem ser analisadas dado que o 
sinal termoelástico nao é particularmente sensível ao 
angula de incidencia da camara de leitura; 
- a estrutura ou componente podem estar su jeitos a urna 
gama bastante ampla de frequencias (de 0,5 Hz a mais de 
20kHz); 
- a resoluc;:ao é maior do que normalmente conseguido 
com outras técnicas que permitem a determinac;:ao de 
campos de tensoes; 
- é urna técnica sem contacto que pode ser usada em 
componentes e estruturas reais. 

Algumas desvantagens que se podem apontar sao: 
- é necessária a aplicac;:ao de urn carregamento cíclico de 
amplitude constantemente conhecida; 
- para a obtenc;:ao de bons resultados quantítativos é 
necessário garantir condic;:oes adiabáticas utilizando urn 
carregamento cíclico de frequéncia adequada; é necessário 
também a calibrac;:ao experimental do processo o que 
nem sempre é fácil; 
- obtém-se a variac;:ao do primeiro invariante das tensoes 
e nao é trivial a separac;:ao das tensoes e dos níveis entre 
os quais variam ; 
- só é possível medir tensoes superficiais; 
- é necessário acesso óptico a área pretendida; 
- o sistema é relativamente caro. 

5. APLICAf;ÓES 

A técnica SPATE pode, em princípio, ser utilizada com 
todos os materiais de engenharia e em pequenos 
componentes ou grandes estruturas. Apesar de ser urna 
técnica bastante recente, a literatura refere já um número 
considerável de aplicac;:oes práticas onde a sua utilizac;:ao 
conduziu a resultados satisfatórios. Harwood e 
Cummings [10] descrevem trés exemplos que 
demonstram bem a gama de aplicac;:oes possíveis. A 
primeira refere-se a urna junta em T soldada, utilizada 
para ligac;:ao de tubagens em instalac;:oes offshore. A 
utilizac;:ao do sistema permitiu a identificac;:ao de fendas 
de fadiga e o acompanhamento do crescímento das 
mesmas até a rotura do componente. A segunda 
aplicac;:ao descrita fez parte de urn estudo para melhorar o 
projecto de elos de correntes de ancoras. A distribuic;:ao 
de tensoes numa ligac;:ao com o desenho tradicional foi 
determinada tendo-se identificado as áreas de concentrac;:ao 
de tensoes. Foi assim possível obter dados concretos que 
possibilitaram o melhoramento do projecto desses elos. 
Por último, os mesmo autores apresentaram um estudo 
da distribuic;:ao de tensoes em próteses da anca. 

Num outro trabalho, Sarihan, Oliver e Russell [11] 
dcscrevem a análise da distribuic;:ao de tensoes numa 

biela com a utilizac;:ao do SPATE e comparac;:ao de 
resultados com análises de elementos finitos. Também 
aquí os resultados foram satisfatórios. 

Muitos outros exemplos podem ser encontrados na 
literatura. Os atrás referidos permitem no entanto dar 
urna indicac;:ao clara das potencialidades da técnica 
SPATE. 

6. TRABALHO DESENVOL VIDO PELOS 
AUTORES 

Desde a aquisic;:ao de um equipamento SPATE 9000 pelo 
Departamento de Engenharia Mecanica e Gestao 
Industrial da Universidade do Porto, os autores deste 
texto tém realizado diversos trabalhos de aplicac;:ao desta 
técnica que serao resumidamente descritos a seguir. 
Numa primeíra fase foram realizados ensaios com 
provetes simples (placas simples traccionadas e barras 
sujeitas a flexao pura) na tentativa de avaliar as 
capacidades do sistema e estudar a influencia de algumas 
condic;:oes de ensaio nos resultados finais. 
Nomeadamente, foi estudada, para vários materíais, a 
variac;:ao da constante de calibrac;:ao com a variac;:ao da 
frequéncia e da gama de tensoes aplicadas [12]. 

Posteriormente, foram realizados ensaios com provetes 
que apresentam urna distribuic;:ao de tensoes mais 
complexa. Urna placa com um furo central e traccionada 
é um desses exemplos. Neste caso, para além das 
medic;:oes com SPATE foram realizados estudos 
numéricos pelo método dos elementos finitos (MEF) e 
comparados os resultados. O gráfico da figura 1 é 
ilustrativo da distribuic;:ao de tensoes segundo urna linha 
que atravessa a largura do provete e passa pelo centro do 
furo. N este gráfico aparece também a distribuic;:ao teórica 
de tensoes. 
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Figura l. Distribuic;:ao de tensoes segundo a largura de 
urna placa, com furo, traccionada. 

Um outro exemplo, demonstrativo da capacidade do 
SPATE em reconhecer tensoes de tracc;:ao e de 
compressao, é o estudo da distribuic;:ao de tensoes na 
superfície exterior de um anel dinamométrico [131. O 
anel, cuja geometría é apresentada na figura 2, foi 
sujeito a compressao cíclica. Foi medida a distribuic;:ao 
de tensoes na área indicada a tracejado na figura 2. 
Desses resultados foi retirada a distribuic;:ao de tensoes 
segundo urna linha vertical, e aproximadamente a meio 
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da largura do anel, que está representada na figura 3. 
Como seria de esperar, a zona superior apresenta valores 
de compressao que atingem o valor máximo na zona da 
concordancia. Seguidamente essas tensoes diminuem até 
o aparecimento de tensoes de trac~ao que aumentam até 
ao plano horizontal de simetría. 

Figura 2. Geometría do anel dinamométrico ensaiado. 
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Figura 3. Distribui~ao de tensoes ao longo da superfície 
do anel dinamométrico. 

Foram também estudadas algumas juntas soldadas de 
alumínio. Nestes estudos foram também realizadas 
análises numéricas por elementos fmitos e os resultados 
comparados com os experimentaís. As figuras 4 e 5 
ilustram, respectivamente, a malha de elementos finitos 
utilizada e a distribui~ao de tensoes, numérica e 
experimental, ao longo da sec~ao A de urna junta em T. 

1 
Figura 4. Malha de elementos finitos de junta em T 
soldada 
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Figura 5. Distribui~ao de tensoes ao longo da sec~áo A. 

Por último, apresenta-se o resultado de ensaios em 
juntas adesivas de sobreposi~áo simples. Apesar deste 
tipo de juntas ter urna geometría simples, a distribui~áo 
de tensoes apresenta urna forma complexa devido 
fundamentalmente a presen~a de dois materiais com 
características diferentes e ao momento flector que 
aparece quando a junta é sujeita a um esfor~o tractivo. 
Devido as espessuras das chapas coladas e do filme 
adesivo serem bastante reduzidas (espessura das chapas= 
1,6 mm, espessura do adesivo = 0,25 mm) nao era 
executável a determina~ao de tensoes na zona da liga~áo 
substrato-adesivo. Foi escolhido determinar a 
distribui~áo de tensoes na superfície do substrato, na 
zona de sobreposi~ao. A figura 6 mostra a área coberta 
pela leitura experimental e a distribui~ao de tensoes 
resultante é ilustrada na figura 7. Os valores de tensao 
representados referem-se a tensao hidrostática 
multiplicada por ( -1). 

Figura 6. Esquema da área do pro vete coberta pela leitura 
do SPATE. 
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Figura 7. Distribuü;ao de tensoes na superfície da junta 
adesiva [MPa]. 

Tarnbém aquí foram realizados estudos numéricos com 
recurso ao método dos elementos finitos. As chapas e o 
adesivo forarn modelados com elementos tridimensionais 
e as interfaces entre eles foram modeladas com 
elementos de interface. A figura 8 representa um 
pormenor da malha utilizada. N estas análises o software 
ABAQUS foi utilizado. 

Figura 8. Malha de elementos finitos de juntas adesivas 
de sobreposil;ao simples. 

Na figura 9 está representada esquematicarnente a área 
considerada para compara¡;ao com os resultados 
experimentais. De notar que, devido a direc¡;ao do 
carregarnento, existe simetria na direc¡;ao longitudinal e 

por isso apenas metade da junta foi modelada. A figura 
1 O a presenta a distribui¡;ao de tensoes encontrada no 
estudo numérico. Novamente, os valores de tensao 
represen taro a ten sao hidrostática multiplicada por ( -1 ). 

Figura 9. Esquema da área considerada para apresenta¡;ao 
das tensoes resultantes do MEF. 

Figura 10. Distribui¡;ao de tensoes encontrada pelo MEF 
para ajunta adesiva [MPa]. 

7. CONCLUSÓES 

Como indicado no capítulo 4, a técnica de análise 
experimental de tensoes que recorre ao uso do efeito 
termoelástico possui algumas características que a 
colocam como urna alternativa a outras técnicas 
experimentais. O conjunto de exemplos de aplica¡,;ao 
apresentados, quer retirados da literatura, quer estudados 
pelos autores, revelam o potencial da técnica. 

Os resultados dos ensaios realizados indicarn urna boa 
aproxima¡;ao aos valores obtidos pela via numérica. Sao 
no entanto perceptíveis alguns problemas na 
determina¡;ao da distribui¡;ao de tensoes junto a um 
bordo. A discrepancia entre os resultados experimentais e 
numéricos sao bem visfveis nas figuras 1 e 5, 
respectivamente, urna placa simples com furo central e 
urna junta soldada em T, nas zonas próximas das 
fronteiras dos sólidos. Isso é devido ao tarnanho do 
ponto de leitura que no caso do equipamento SPA TE 
9000 tem o valor mínimo de 0,5 mm. 

Os valores experimentais de tensao encontrados para 
juntas adesivas revelam diferen¡;:as em rela¡;ao aos valores 
numéricos. Os resultados da análise por elementos 
finitos contém urna zona com compressao acentuada que 
nao foi identificada nos ensaios experimentais. A razao 



para essa diferen¡;;a pode residir em dificuldades, de ordem 
experimental, em garantir o alinhamento dos provetes. 
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