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RESUMO 

A presente dissertação expõe uma metodologia de análise de dados de 
monitoramento de deformações de uma encosta natural atravessada por um duto 
pertencente a PETROBRAS, a partir de sensores distribuídos de fibra óptica. A 
encosta em questão localiza-se na Serra do Mar, município de Morretes (PR), 
distante a 40 km da cidade de Curitiba (PR) sob as posições geográficas UTM 
(716.332E - 7.172.000N) e (720.000E - 7.173.000N). Devido a uma ruptura na 
encosta, o duto sofreu esforços de tração rompendo em fevereiro de 2001. Tal 
ocorrência resultou no vazamento de aproximadamente 145 m³ de óleo diesel no 
meio ambiente. Em agosto de 2014 os institutos Lactec procederam com a 
instalação de sensores distribuídos de fibra óptica na encosta para o monitoramento 
de movimentos de massa. Essas atividades foram desenvolvidas no contexto de um 
P&D desenvolvido em parceria com a PETROBRAS/CENPES. Os dados obtidos 
através dos sensores distribuídos de fibra óptica correspondem deformação e 
temperatura, os quais permitem verificar possíveis deslocamentos que podem 
resultar em movimentos de massa. Os dados foram coletados no período entre 
janeiro de 2015 a maio de 2016 com um interrogador DTSS e tratados pelos 
softwares MatLab, Excel e Surfer. Em janeiro de 2015 foram realizados ajustes nos 
sensores ópticos, a fim de melhorar a qualidade do sinal, resultando em uma 
campanha de leituras de referência para as análises posteriores, denominada 7ª 
campanha. Os dados coletados nas campanhas de monitoramento a partir da 7ª 
campanha até a 12ª campanha, realizada em maio de 2016, indicaram que a 
encosta apresentou deformações na ordem de 784 µɛ a -515 µɛ. Sendo os valores 
de deformação registrados relativamente baixos e a metodologia de análise dos 
dados de deformação obtidos ainda em fase experimental, não se pode afirmar que 
as deformações registradas correspondem a possíveis deslocamentos na encosta. A 
continuidade destes trabalhos podem gerar mais informações ao longo do seu 
desenvolvimento, possibilitando uma correlação mais precisa entre deformação e 
deslocamento. 
 
Palavras-chave: Sensores de fibra óptica. Instrumentação geotécnica. Instabilidade 
de encostas. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This dissertation shows a methodology for data analysis of a natural slope 
deformation crossed by a pipeline - PETROBRAS, using distributed fiber optic 
sensors. The studied slope is located in the Serra do Mar region, Morretes city, 
Parana state, distant 40 km from the Curitiba city (PR) under the UTM (716.332E - 
7.172.000N) and (720.000E - 7.173.000N). Due to a slope instability, the pipeline 
underwent tensile stresses breaking in February 2001. Such occurrence resulted in 
the leakage of 145 m³ of diesel oil, approximately, into the environment. In August 
2014 the Institut Lactec proceeded with the installation of fiber optic sensors on the 
slope to monitoring of soil displacements. These activities were developed in the 
context of a R&D developed in partnership with PETROBRAS / CENPES. The data 
obtained through distributed optical fiber sensors correspond to deformation and 
temperature data, which allow to verify possible displacements that result in 
instabilities. The data were collected in the years 2014 to 2016 by the DTSS reader 
unit and treated by MatLab, Excel and Surfer softwares. In January 2015 
adjustments were made to the optical sensors, in order to improve signal quality, 
resulting in a campaign of reference readings for the subsequent analyzes, called the 
7th campaign. The data collected from the monitoring campaigns from the 7th 
campaign until the 12th campaign, held in May 2016, indicated that the slope is 
stable, however deformations were identified from the 7th campaign in order to 784 μɛ 
to -515 μɛ. Since the values of deformation registered relatively low and the 
methodology of analysis of the deformation data still obtained in experimental phase, 
it can not be affirmed that the recorded deformations correspond to possible 
displacements in the slope. The continuity of these works can generate more 
information throughout its development, allowing a more accurate correlation 
between deformation and displacement. 
 
Key-words: Fiber optic sensors. Geotechnical instrumentation. Slope instability. 
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1 INTRODUÇÃO 

A instrumentação geotécnica para monitoramento de instabilidade de 

encostas surgiu entre os anos de 1930 e 1940 (AFFONSO, 2004), sendo motivada 

pelo avanço da engenharia e a maior complexidade das estruturas. Desde então a 

instrumentação geotécnica vem se desenvolvendo e avançando cada vez mais no 

campo tecnológico.  

Desastres oriundos de movimentos de massa, tais como os que ocorreram 

em 2011 na região serrana do Rio de Janeiro e na Serra do Mar no Paraná, o 

rompimento da barragem de Fundão em Minas Gerais em 5 de novembro de 2015, 

que destruiu o distrito de Bento Rodrigues, resultando na morte de 17 pessoas, 2 

desaparecidas e 600 desabrigados, além do desastre ambiental que afetou mais de 

40 cidades de Minas Gerais e Espírito Santo (BRANCO, 2016), estimulam o avanço 

tecnológico para monitoramento geotécnico. Outros tantos desastres que 

acarretaram danos ao meio ambiente, perda de vidas humanas, danos em obras de 

infraestrutura e outras situações indesejáveis, aumentam essa necessidade de 

otimização dos processos de instrumentação geotécnica, para o monitoramento de 

áreas suscetíveis a movimentos de massa. 

A instrumentação geotécnica busca monitorar as condições de um 

determinado local, possibilitando a atuação de maneira preventiva em todas as fases 

de obras de engenharia ou em locais onde há risco de movimento de massa 

associado. Aperfeiçoar estes instrumentos ou as tecnologias para o monitoramento 

dos processos de movimentos de massa é um respeitável meio de prevenção de 

uma gama de situações em que obras de engenharia, vidas humanas e o meio 

ambiente podem estar ameaçados.  

Obras lineares de engenharia, tais como as dutovias, rodovias e linhas de 

transmissão, são muito extensas e atravessam áreas que possuem diversas 

condições de relevo, solo e hidrologia, estando expostas aos fenômenos de origem 

natural, tais como os movimentos de massa de solo, inundações, terremotos, entre 

outros (MICHAELSEN, 2011). 

No Brasil, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), existe mais de 

10.000 km (quilômetros) de extensão de dutos destinados a movimentação de 

petróleo, derivados, gás natural e outros produtos, sendo boa parte destas 

instalações localizadas nas Serras Geral e do Mar, no sul e sudeste do Brasil. Estas 
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regiões apresentam grande incidência de problemas de origem geotécnica 

(OLIVEIRA, 2005).  

Os dutos ficam expostos aos processos que envolvem os horizontes de solo 

onde estão instalados. Como as dutovias atravessam grandes unidades 

geomorfológicas, estas são consideradas obras geotécnicas (SOARES, 2006). 

Devido ao tipo de produto transportado, eventuais vazamentos podem implicar em 

grandes prejuízos sociais e econômicos. 

Em 16 de fevereiro de 2001, devido a um movimento de massa da encosta, o 

poliduto OLAPA operado pela Transpetro sofreu uma ruptura, acarretando no 

vazamento de óleo diesel no meio ambiente em uma área localizada na Serra do 

Mar do Estado do Paraná. Esta área já vinha sendo monitorada por meio de 

inclinômetros e piezômetros desde junho de 2000, devido à presença de trincas 

transversais e longitudinais próximas a faixa do duto. Porém, a combinação dos 

fatores de relevo (declividade) e fatores climáticos (pluviometria), acarretou no 

escorregamento da massa de solo desta encosta e o consequente rompimento do 

duto. 

Devido a este acidente e as pesquisas para melhoria dos processos de 

instrumentação geotécnica com a utilização da tecnologia de fibra óptica, os 

Institutos Lactec realizam desde o ano de 2008 projetos de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) em parceria com a PETROBRAS para habilitar o uso desta 

tecnologia. O uso dos sensores de fibra óptica para instrumentação geotécnica é 

uma tecnologia recente, que vem se difundindo mundialmente devido as suas 

vantagens. 

Este trabalho é fruto de uma parcela do projeto de P&D realizado pelos 

Institutos Lactec e a PETROBRAS/CENPES para a análise de risco de 

escorregamentos de taludes, utilizando instrumentação geotécnica de fibra óptica e 

modelagem interativa. 

Foram obtidos e utilizados os dados de monitoramento da área do duto 

OLAPA km 57, a qual, no ano de 2014 fora instrumentada por sensores distribuídos 

de fibra óptica para o monitoramento dos movimentos de massa próximos a faixa do 

duto.  

Para o processamento dos dados de monitoramento e posterior análise, foi 

desenvolvida uma metodologia de obtenção e análise de dados de deformação 

obtidos com sensores de fibra óptica, para que se pudesse avaliar o funcionamento 
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do sensor de fibra óptica para à detecção deformações oriundas de movimentos de 

massa na área de estudo. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

O objetivo geral desta dissertação concentra-se no desenvolvimento de uma 

metodologia para análise das deformações com o uso da tecnologia de sensores de 

fibra óptica, como instrumentação geotécnica para monitoramento de encostas e 

taludes. 

1.1.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos desta dissertação são: 

a) adquirir os dados de leitura da instrumentação geotécnica com o uso 

da tecnologia de fibra óptica instalada na Serra do Mar/PR – próxima ao duto 

OLAPA Km 57, com a Unidade leitora DTSS;  

b) compilar e analisar os dados obtidos, por meio de gráficos  e mapas de 

cores; 

c) apresentar os dados de forma representativa e comparativa; 

d) apresentar as conclusões obtidas por meio da metodologia de 

aquisição e tratamento de dados desenvolvida; 

e) identificar melhorias para instalações futuras de monitoramento de 

encostas com o uso da tecnologia de sensores distribuídos de fibra óptica. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Esta revisão bibliográfica aborda sobre o uso da tecnologia de fibra óptica 

para o monitoramento de encostas naturais. Para um melhor entendimento, esta 

revisão foi iniciada com a apresentação dos conceitos de movimento de massa e 

dos solos coluvionares, típicos da região da Serra do Mar. Também está 

apresentada uma breve revisão sobre a instrumentação geotécnica comumente 

utilizada para o monitoramento dos movimentos de massa e dos níveis de água e 

poropressão do solo. Na sequência encontra-se um breve enfoque sobre a fibra 

óptica e sensores de fibra óptica e o atual uso desta tecnologia para o 

monitoramento de encostas e as suas perspectivas neste campo de atuação.  

2.1 MOVIMENTO DE MASSA 

Os movimentos de massa são, assim como os processos de intemperismo e 

erosão, fenômenos naturais contínuos de dinâmica externa, que modelam a 

paisagem da superfície terrestre (FERNANDES e AMARAL,1998). 

Tais eventos são desencadeados por uma série de condicionantes de ordem 

natural, tais como o tipo de solo, a intensidade pluviométrica, a declividade do 

terreno e que ainda podem ser potencializados pelas ações antrópicas. Quando 

esses eventos ocorrem em áreas habitadas ou ocupadas por obras de infraestrutura, 

podem provocar grandes prejuízos socioeconômicos e ambientais (PINTO et al., 

2013).  

Segundo Bigarella et al. (2003), as condições que favorecem os movimentos 

de massa dependem principalmente da estrutura geológica, da declividade da 

vertente (forma topográfica), do regime de chuvas (em especial de episódios pluviais 

intensos), da perda de vegetação e da atividade antrópica, bem como pela 

existência de espessos mantos de solo e rocha que sofreram intemperismo, além da 

presença de níveis ou faixas impermeáveis que atuam como planos de 

deslizamentos. 

Além das condicionantes que podem ser apontadas como contribuintes dos 

movimentos de massa citados anteriormente, os movimentos podem ser 

classificados conforme suas características e peculiaridades. Essas características 

são desde o tipo de movimento e material até a velocidade dos movimentos.  



20 
 

Como os movimentos de massa envolvem vários processos, bem como as 

características do lugar onde acontecem, a bibliografia não é unânime na sua 

classificação (PINHEIRO, 2000). 

As classificações existentes podem auxiliar na diferenciação das situações 

que podem causar instabilidade. Varnes (1978) propôs uma classificação baseada 

na separação entre maciços terrosos e maciços rochosos e a velocidade de 

ocorrência, sendo esta uma das classificações mais aceitas no meio científico 

(SILVA, 2012). Essa classificação evoluiu ao longo dos anos. Em 1990 a Comissão 

de Escorregamentos da IAEG - International Association for Engineering Geology 

and the Environmen (1990), desenvolveu um trabalho fundamentado no glossário da 

UNESCO (1990) e introduziu novos diagramas nos quais as características são 

identificadas por números (MELO NETO, 2005).  

Cruden e Varnes (1996) consolidaram os trabalhos desenvolvidos referentes 

à classificação de movimentos de massa, apresentando os diagramas mais recentes 

de movimentos, o glossário das terminologias dos movimentos de massa, além de 

outros conceitos referentes a esta classificação. A TABELA 1 apresenta esta 

classificação conforme separação entre maciços terrosos e maciços rochosos. A 

TABELA 2 apresenta a classificação de Cruden e Varnes conforme a velocidade dos 

movimentos de massa. 
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TABELA 1 – CLASSIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS DE MASSA (CRUDEN e VARNES, 1996) 

Tipo de Movimento 

Tipo de Material 

Rocha  

Solos 

Predominantemente 

Grosso 

Predominantemente 

Fino 

Quedas (Fall) Queda de blocos Queda de detritos Queda de solo 

Tombamentos (Topple) De rocha De detritos De solo 

Escorregamentos ou 

deslizamentos (Slide) 

Rotacionais de rocha 
Rotacionais de rocha 

e solo 

Rotacionais de 

solo 

Translacionais de 

rocha  

Translacionais de 

rocha e solo 

Translacionais de 

solo 

Expansões laterais (lateral 

spread) 
De rocha De detritos De solo 

Corridas ou escoamentos (flow) 
Rastejo de rochas 

(creep) 
Rastejos e corridas 

Complexos Combinação de dois ou mais tipos de movimentos 

FONTE: Botero (2013). 

 

TABELA 2 – CLASSIFICAÇÃO CONFORME A VELOCIDADE DO MOVIMENTO (CRUDEN e 
VARNES, 1996) 

Classe de 

velocidade 
Descrição Velocidade (mm/s) Velocidade típica 

7 Extremamente rápido > 5 x 10³ > 3 m/s 

6 Muito rápido    5 x 10³ 3 m/s 

5 Rápido    5 x 10¹ 5 m/min 

4 Moderado    5 x 10
-
¹ 1,8 m/h 

3 Lento    5 x 10
-
³ 13 m/mês 

2 Muito lento    5 x 10
-5 

1,6 m/ano 

1 Extremamente lento    5 x 10
-7 

16 mm/ano 

FONTE: Cruden e Varnes (1996). 

Existem várias outras classificações, as quais são influenciadas pelas 

condições do ambiente local em que o autor as elaborou. Devido a esta 

regionalidade das classificações, no Brasil, pode-se citar a classificação de 

Magalhães Freire (1965), um dos primeiros autores nacionais que sintetizou a 

classificação dos movimentos de massa, baseado em uma série de autores 

estrangeiros. Em sua classificação levam-se em conta os parâmetros físicos, 

mecânicos e causais (GUIDICINI e NIEBLE, 1984). 
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Segundo Fernandes e Amaral (1998) os principais trabalhos relacionados 

com a classificação dos movimentos de massa, foram os de Freire (1965), Guidicini 

e Nieble (1984) e a proposta apresentada pelo IPT (1991). A TABELA 3 apresenta 

um sumário destas classificações. 

TABELA 3 – COMPARAÇÃO ENTRE AS CLASSIFICAÇÕES DE MOVIMENTO DE MASSA NO 
BRASIL  

Freire (1965) Gudicini e Nieble (1984) IPT (1991) 

Escoamento: 

Rastejo e corridas 

Escoamento: 

Rastejo e corridas 

Rastejos 

Corridas de massa 

Escorregamentos: 

Rotacionais e translacionais 

Escorregamentos: 

Rotacionais, translacionais, 

queda de blocos e queda de 

detritos 

Escorregamentos 

Subsidências e desabamentos 

Subsidências: 

Subsidências, recalques e 

desabamentos 

Quedas e tombamentos 

 
Formas de transição 

Movimentos complexos 
 

FONTE: Fernandes e Amaral (1998). 

2.1.1 Descrição dos movimentos de massa 

Na sequência encontra-se apresentada uma breve descrição dos movimentos 

de massa conforme a classificação de Cruden e Varnes (1996): Queda, 

tombamento, escorregamento, expansão lateral e corridas ou escoamento. 

2.1.1.1 Queda 

As quedas são movimentos bruscos de massa de materiais geológicos tais 

como pedras e pedregulhos. São movimentos predominantemente verticais, de 

diferentes magnitudes e podem ter causas múltiplas, sendo as principais de 

natureza física, como a ocorrência de eventos tectônicos, a contração e dilatação 

pelo calor, a pressão causada pelas raízes de plantas ou pela formação de gelo e 

outros cristais, em conjunto com a ação da gravidade (DURLO e SUTILI, 2012).  

O movimento é de muito rápido a extremamente rápido, ocorre por queda 

livre, sendo fortemente influenciada pela gravidade, resistência mecânica e pela 
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presença de água intersticial (VARNES, 1978). A FIGURA 1 exemplifica o 

movimento de queda. 

FIGURA 1 – MOVIMENTO DE QUEDA 

 
FONTE: USGS, 2004. 

2.1.1.2 Tombamento 

Consiste na rotação de uma ou mais unidades de material sobre um ponto, 

sob a ação da gravidade ou por forças exercidas por outras unidades ou por fluidos 

em fissuras (FIGURA 2). 

FIGURA 2 – MOVIMENTO DE TOMBAMENTO 

 
FONTE: USGS, 2004. 
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2.1.1.3 Escorregamento (Landslide) 

Segundo Silva (2012, p.12), o escorregamento: 

Caracteriza-se pelo movimento em velocidades variáveis e por ação da 
gravidade. Trata-se de um movimento do solo em declive e que ocorrem sobre 
superfícies finas ou em ruptura com deformação por cisalhamento. O 
movimento ocorre em planos inclinados quando as forças atuantes são 
superiores as resistentes, o que leva a um desequilíbrio de forças. Este 
movimento pode ser rotacional ou translacional de acordo com a superfície a 
que dão origem. 

A água possui papel fundamental na maioria dos escorregamentos, seja por 

meio de incremento de esforços solicitantes (aumento do peso específico natural do 

solo devido à elevação do seu teor de umidade, variação das pressões hidrostáticas 

em fraturas da rocha e aumento de poropressão devida à percolação) ou pela sua 

participação na redução dos parâmetros de resistência ao cisalhamento do solo 

(redução ou eliminação da sucção dos solos inicialmente no estado não saturado) 

(CARDOSO, 2006). 

Os escorregamentos podem ser caracterizados por movimentos rotacionais 

ou translacionais (VARNES, 1978). 

O movimento rotacional é caracterizado por um movimento de massa de solo 

ou de rocha que através de uma ou mais superfícies de ruptura são deslizadas e 

originadas pela perda de resistência ao cisalhamento no corte com segmento 

transversal curvo e concavidade voltada para cima. Também é causado por água de 

infiltração e diferentemente do movimento planar, não existe distinção entre a 

superfície que permaneceu e a que escorregou, não havendo uma linha de 

deslizamento pré-existente, mas rompendo na zona de maior tensão cisalhante 

(DURLO e SUTILI, 2012), conforme a FIGURA 3 e a FIGURA 4(a). 
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FIGURA 3 – ESTÁGIOS DO ESCORREGAMENTO POR MOVIMENTO ROTACIONAL 

 
FONTE: Durlo e Sutili (2012). 

O Movimento translacional ou planar ocorre quando a resistência ao 

cisalhamento entre as superfícies de duas massas é superada pela componente 

paralela ao plano de deslizamento (FIGURA 4b). Trata-se da movimentação de uma 

massa com determinadas características, sobre uma superfície com características 

distintas como, por exemplo, o deslizamento de terra sobre a rocha matriz (DURLO e 

SUTILI, 2012). Segundo os autores, esse movimento apresenta profundidade 

constante sobre superfícies preexistentes, com movimentos de translação, sendo a 

causa principal a infiltração de água. 

FIGURA 4 – TIPOS DE ESCORREGAMENTOS: a) ROTACIONAL (EM FORMA DE CONCHA); b) 
TRANSLACIONAL (EM FORMA DE PLACAS) 

 
FONTE: Adaptado de Highland e Bobrowsky (2008). 
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2.1.1.4 Corridas ou escoamento (Flow) 

A principal característica deste tipo de movimento é que o corpo (massa) 

parece se comportar literalmente como um fluido. A presença de água é fator 

determinante para o início do movimento (DURLO e SUTILI, 2012). As corridas ou 

escoamentos são deformações ou movimentos contínuos, frequentemente sem 

haver uma superfície definida ao longo da qual a movimentação ocorra (BOTERO, 

2013). 

As corridas de detritos e lama estão entre os fenômenos mais destrutivos da 

natureza, em que o material com alto teor de umidade perde coesão e ganha 

velocidade no caminho de descida (CRUDEN e VARNES, 1996). A FIGURA 5 

apresenta o esquema do movimento de corrida ou escoamento. 

FIGURA 5 – ESQUEMA DO MOVIMENTO DE CORRIDA 

 
FONTE: Highland e Bobrowsky (2008). 

A gravidade é o principal mecanismo acionador da instabilidade de uma 

encosta, sendo a água um agente, muitas vezes, deflagrador desses eventos 

(GUIDICINI e NIEBLE, 1984). 

2.2 SERRA DO MAR – SOLOS COLUVIONARES 

A Serra do Mar é uma sequência de montanhas que apresenta uma dinâmica 

muito ativa, relacionada a movimentos de massa. A mesma estende-se desde o 

norte do Estado de Santa Catarina até o sul da Bahia. Apresenta características 

geológicas e geomorfológicas muito semelhantes em toda a sua extensão, 

configurando bacias na forma de pequenos anfiteatros. Suas escarpas atingem de 

800 m a 1200 m de altura (GRAMANI e KANJI, 2001). 
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De acordo com Silveira (2008), a ocorrência de movimentos de massa é muito 

comum nas porções mais elevadas das encostas da Serra do Mar (localizadas nas 

regiões sul e sudeste do Brasil). Estas encostas apresentam derrames constituídos 

de litologia e estrutura complexa, formação de espessas camadas de solos residuais 

e de depósitos de solos coluvionares associados à existência de blocos de rocha 

originários de maciços rochosos fraturados. 

Segundo Lacerda e Sandroni (1985), o termo colúvio representa os depósitos 

compostos por blocos e/ou grãos de quaisquer dimensões, transportados 

principalmente por gravidade e acumulados no pé ou a pequena distância de taludes 

mais íngremes ou escarpas de rocha. 

Os colúvios ou solos coluvionares são originários de encostas com formações 

geológicas diversas, sujeitas a ação do intemperismo (SILVEIRA, 2006). Para Deere 

e Patton (1971) a origem dos solos coluvionares está associada a rupturas de 

massas de solo que ocorreram em cotas mais elevadas de um talude. Esses 

movimentos podem ser lentos e quase contínuos, sendo acelerados nos períodos de 

chuvas intensas devido a infiltração da água e o aumento significativo da 

poropressão. Segundo os autores, esses movimentos são responsáveis pela 

acomodação de solos coluvionares na encosta, resultando em perfis típicos de solos 

coluvionares. A FIGURA 6 ilustra a formação dos solos coluvionares, onde se 

podem observar as diferentes espessuras das camadas de solo, devido aos 

diferentes escorregamentos que se sucederam ao longo do tempo. 
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FIGURA 6 – FORMAÇÃO DE SOLOS COLUVIONARES 

 
FONTE: Deere e Patton (1971). 

O mecanismo de ruptura dos taludes compostos por colúvios e solos 

residuais está intimamente associado a períodos de chuvas intensas (aumento do 

fluxo de água sub superficial) e ao comportamento mecânico do solo (FLEMING et 

al., 1989). 

Em solos coluvionares, quando o movimento da massa de solo começa a 

acontecer através do rastejo, há a formação de pequenas trincas que se 

caracterizam como caminho preferencial para a infiltração de água da chuva. Esta 

infiltração cria regiões com alto grau de saturação e com coesão próxima a zero, 

diminuindo, portanto, a resistência ao cisalhamento do solo (FARIAS, 2013). 

De acordo com Lacerda (2002) os colúvios com espessura superior a cinco 

metros que ocupam depressões de vales e se encontram permanentemente 

saturados são os mais preocupantes, sob o ponto de vista da geotecnia. Os colúvios 

situados acima do lençol freático possuem resistência devido à sucção e a sua 

estrutura os mantém estáveis mesmo em situações de inclinação acentuada. 
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2.3 INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA  

Os grandes riscos envolvidos em obras de engenharia estão associados a 

problemas com o subsolo, os quais estão associados às incertezas relacionadas à 

ação da natureza e do homem, podendo prejudicar substancialmente o projeto e o 

meio ambiente se o subsolo não é adequadamente conhecido (MARINHO, 2005). 

Diante da necessidade de monitorar a estabilidade de determinado local, de 

forma a atuar de maneira preventiva em todas as fases das obras de engenharia ou 

em locais onde há risco de movimento de massa associado, torna-se necessário o 

uso da instrumentação geotécnica (ZHU et al., 2014). 

Para Guidicini e Nieble (1983) a instrumentação de obras e áreas de risco 

significa sistematizar as observações sobre o comportamento das mesmas. Essa 

prática cresce de importância devido ao porte das obras e muitas vezes sua 

localização em relação a comunidades e áreas de significância ambiental.  

Segundo Sestrem (2012), o principal objetivo do monitoramento de encostas 

por meio de um sistema de instrumentação geotécnica está na aquisição de dados 

que auxiliem na interpretação do comportamento dos maciços de solo ou rocha. 

Para a implantação da instrumentação geotécnica para o monitoramento dos 

movimentos de massa, deve-se realizar uma análise prévia do local, das suas 

características e condicionantes, além da definição do objetivo do monitoramento. 

De acordo com Dunnicliff (1988), os principais parâmetros utilizados 

inicialmente no monitoramento da estabilidade de taludes, com a utilização da 

instrumentação geotécnica, são os de deformação, poropressão e sucção. Segundo 

o autor, medidas de deformação são geralmente de interesse primário, porém 

poropressões elevadas podem causar deformação, por isso a necessidade do seu 

monitoramento. 

No contexto do entendimento da instrumentação geotécnica existente para o 

monitoramento dos movimentos de massa, os próximos subitens apresentam uma 

abordagem de equipamentos que auxiliam nas medições de deslocamento 

horizontal, vertical e subsuperficial do solo, bem como dos equipamentos que 

medem o nível d’água e poropressão.  
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2.3.1 Medidores de deslocamento 

Os instrumentos geotécnicos utilizados para medições de deslocamentos 

verticais e horizontais podem ser divididos em: 

 medidores de deslocamento vertical – exemplo: medidores de 

recalque; 

 medidores de deslocamento horizontal – exemplo: extensômetros e 

inclinômetros; 

 medidores de deslocamento de superfície – exemplo: eletroníveis e 

marcos topográficos. 

Na sequência se encontram abordados, de forma sucinta, alguns exemplos 

de instrumentos para as medições de deslocamento e deformação do solo. 

2.3.1.1 Marco topográfico 

Este método é um dos mais simples e antigo utilizado para a observação de 

deslocamentos de superfície. São basicamente pontos de referência fixos para 

controle dos deslocamentos verticais e horizontais de um determinado maciço. A 

diferença entre a leitura topográfica inicial e as subsequentes, possibilita a 

determinação dos deslocamentos (DUNNICLIFF, 1988). 

Segundo o autor, os marcos topográficos ou superficiais podem ser utilizados 

para as medições de deslocamentos de estruturas, superfícies de terrenos, do 

subsolo, entre outros. É usual utilizá-lo com outros instrumentos de monitoramento, 

para que seja possível correlacionar às leituras. Os marcos são constituídos 

basicamente de uma haste metálica fixada em uma base de concreto (FIGURA 7). 

O monitoramento por meio de marcos topográfico permite o acompanhamento 

das possíveis movimentações de superfície, bem como a intensidade dos 

deslocamentos horizontais e a magnitude e velocidade dos movimentos verticais ao 

longo do tempo (MACHADO, 2007). 
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FIGURA 7 – MARCO SUPERFICIAL 

 
FONTE: Buras (2013). 

Segundo Silveira (2006), para o monitoramento de recalques, são realizadas 

leituras sistemáticas e periódicas por meio de levantamento topográfico de precisão. 

As estações topográficas devem ser instaladas em locais que não apresentem 

deformações (benchmark), sendo o recalque determinado pelo nivelamento de 

precisão. Para os movimentos horizontais, são determinados os pontos por meio de 

triangulações ou colimações geodésicas, sendo a referência chamada de horizontal 

control station ou reference monument. 

2.3.1.2 Inclinômetro 

O inclinômetro é um instrumento utilizado para medir deslocamentos 

horizontais subterrâneos. É muito utilizado para monitoramento de estabilidade de 

taludes, de aterros, obras de mineração, obras de engenharia, encostas naturais, 

etc. (SILVEIRA, 2006). 

Os inclinômetros mais antigos consistem em um torpedo dotado de um 

pêndulo interno. Os mais modernos possuem acelerômetros, o que permite uma 

sensibilidade maior para a detecção de inclinação (BURAS, 2013). 

Os inclinômetros podem ser fixos (para monitoramento contínuo) ou portáteis, 

sendo o procedimento de instalação idêntico para ambos (SLOPE INDICATOR, 

2004). Para sua instalação o solo deve ser perfurado onde há indícios de 

instabilidade até atingir a profundidade de projeto, o tubo guia deve ser inserido no 

furo, preferencialmente com as ranhuras no sentido do provável movimento e o 
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espaço entre o furo e o tubo deve ser preenchido com lama bentonítica, conforme 

exemplificado na FIGURA 8.  

FIGURA 8 – PROCEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO DO TUBO GUIA DO INCLINÔMETRO 

 
FONTE: ADAPTADO DE SLOPE INDICATOR (2004). 

De acordo com Machado (2007), o inclinômetro é composto por haste 

cilíndrica (torpedo), equipado com pequenas rodas que auxiliam na trajetória no 

interior do tubo, por um cabo graduado e pela unidade leitora conforme ilustrado na 

FIGURA 9 e FIGURA 10. 
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FIGURA 9 – TORPEDO, CABO DO TORPEDO E UNIDADE LEITORA  

 
FONTE: Machado (2007). 

FIGURA 10 – TUBO GUIA 

 
FONTE: Machado (2007). 

Este instrumento permite a elaboração de um perfil detalhado do subsolo, 

obtendo leituras da inclinação do furo a cada 0,5 m, iniciando na base e finalizando 

no topo do furo. O torpedo deve ser rotacionado 180º para realizar a segunda leitura 

de verificação (SLOPE INDICATOR, 2004). A FIGURA 11 ilustra os componentes 

do instrumento e como é realizada a interpretação de sua leitura. 
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FIGURA 11 – COMPONENTES DE UM INCLINÔMETRO E PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO 

 
FONTE: Adaptado de Dunnicliff (1988). 

O ângulo de inclinação e desvio lateral do torpedo é determinado entre 

leituras consecutivas de “L” = 0,5 m conforme demonstrado na FIGURA 12. 

FIGURA 12 – ÂNGULO DE INCLINAÇÃO E DESVIO LATERAL 

 
FONTE: Silveira (2006). 
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Para o cálculo do deslocamento é utilizada a EQUAÇÃO (1): 

 

𝛿𝐿 = 𝐿 ∑ 𝑠𝑒𝑛 𝜃 

 

(1) 

Onde:  

𝛿𝐿 – deslocamento (mm) 

𝐿 – distância entre as leituras (mm) 

𝜃 – ângulo de inclinação 

Por meio das leituras ao longo do tempo é possível verificar se existem 

deslocamentos horizontais nos diversos pontos do inclinômetro. O perfil do subsolo 

se altera quando ocorrem movimentações, sendo comum que os perfis sejam 

plotados lado a lado para a identificação da magnitude, profundidade, direção e 

variação do movimento (SLOPE INDICATOR, 2004). 

São vários os fatores que podem influenciar a precisão das leituras de um 

inclinômetro, tais como: a precisão do sensor, o alinhamento do tubo guia, o 

diâmetro do tubo, as condições das pequenas rodas, a execução do furo, a 

repetição da leitura em uma mesma posição, intervalos variados entre as leituras, o 

efeito térmico e o cuidado na manipulação do torpedo (DUNNICLIFF, 1998). 

2.3.2 Medidores de nível d’água e poropressão 

A água é um dos principais agentes causadores de movimentos de massa em 

solos não saturados, causando desestabilização da massa de solo e atuando como 

agente preparatório e deflagrador dos escorregamentos. A presença da água no 

solo é um dos fatores determinantes no estudo de estabilidade de taludes. As 

tensões provocadas pela percolação da água que infiltra no solo influenciam na 

tensão efetiva e determinam a resistência ao cisalhamento do solo (PINTO, 2006). 

Sabendo-se que poropressões elevadas podem causar deformação na massa 

de solo, considera-se fundamental o monitoramento das poropressões e do nível 

d’água do ambiente monitorado. 

Os próximos itens apresentam uma explicação sucinta dos piezômetros e 

medidores de nível d’água. 
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2.3.2.1 Piezômetros 

O termo piezômetro é usado para indicar um dispositivo que é selado no 

interior do subsolo para responder a variação da pressão do subsolo ao redor dele e 

isolado de outros estratos (TEIXEIRA, 2014). 

Existem vários tipos de piezômetros utilizados para monitoramento 

geotécnico. Os mais comuns são os de tubo aberto (standpipe), elétricos, de corda 

vibrante, pneumáticos e hidráulicos. 

a) Piezômetros de tubo aberto (standpipe) 

São basicamente constituídos por uma tubulação metálica ou em PVC que é 

instalada no interior de um furo de sondagem. O tubo é perfurado no local onde se 

deseja conhecer a poropressão. Neste trecho (aproximadamente 1,0m) é envolto por 

um filtro de areia grossa ou pedrisco e seguidamente preenchido com calda de 

cimento, bentonita ou argila plástica, até a boca (OSAKO, 2002), conforme 

demonstrado na FIGURA 13.  

FIGURA 13 – ESQUEMA DO PIEZÔMETRO DE TUBO ABERTO 

 
FONTE: PUC – RIO  

(http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/11080/11080_5.PDF) 
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A leitura dos piezômetros abertos é feita com auxílio de um instrumento 

elétrico, constituído de um cabo que é introduzido até o contato do nível d'água. O 

contato é feito por uma sonda (pio elétrico) que é constituída de dois eletrodos 

concêntricos que ao tocar na água acionam um micro amperímetro ou campainha 

elétrica. O cabo é marcado de metro em metro e, ao se dar o contato com a água, 

faz-se a leitura (FIGURA 14). A cota piezométrica é a cota da parte superior do tubo 

menos a leitura do comprimento do cabo (OSAKO, 2002).  

FIGURA 14 – BOBINA GRADUADA DA SONDA (PIO ELÉTRICO) 

 
FONTE: GEOSENSE  

(http://www.geosense.co.uk/products/piezometers) 

De acordo com Osako (2002), as principais vantagens dos piezômetros 

standpipe são:  

 simplicidade para realizar a leitura;  

 componentes são mais baratos e não precisam ser calibrados;  

 confiabilidade a longo prazo. 

Ainda, o autor aponta algumas limitações:  

 a precisão das leituras depende da habilidade do operador;  

 as leituras requerem a presença de um operador no local;  

 é mais lento para mostrar mudanças bruscas da subpressão;  

 não é possível a aquisição remota das leituras.  

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqiqmc2rbLAhXIh5AKHWE-ASIQjRwIBw&url=http://www.geosense.co.uk/products/details/water-level-meter&psig=AFQjCNH3a2Dkm-F2ti6aXAbKYq0WQedyXg&ust=1457719357684815


38 
 

b) Piezômetros elétricos 

Consistem num cilindro selado contendo um transdutor de pressão (FIGURA 

15). O piezômetro é colocado no ponto a ser monitorado e é ligado a um cabo que 

se estende até a superfície onde é conectado a um aparelho de aquisição de dados 

(data logger). O transdutor de pressão é um diafragma de cerâmica contendo um 

strain gage de resistência elétrica. Com uma mudança na pressão, o diafragma 

deflete proporcionalmente à carga aplicada e alterando a resistência do strain gage 

(OSAKO, 2002). 

FIGURA 15 – PIEZÔMETRO ELÉTRICO  

 
FONTE: COMMETRO ENGENHARIA (2016). 

c) Piezômetros de corda vibrante  

Consistem em um cilindro selado contendo um transdutor de pressão 

(FIGURA 16). O piezômetro é colocado no ponto a ser monitorado e é ligado a um 

cabo que se estende até a superfície onde é conectado a um aparelho de aquisição 

de dados.  

O transdutor de pressão é uma cápsula selada com um diafragma sensível a 

pressão em uma extremidade. Uma corda tensionada é ligada à parte interna do 

diafragma. Com mudanças na pressão, o diafragma deflete e altera a tensão na 

corda vibrante e o mesmo acontece com a frequência natural da corda. 
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FIGURA 16 – PIEZÔMETROS DE CORDA VIBRANTE  

 
FONTE: COMMETRO (2016). 

 

Um aparelho de aquisição de dados excita um eletro magneto no transdutor, 

causando uma vibração na corda em sua frequência natural. O mesmo 

eletromagneto então transmite esta frequência de volta para o aparelho onde ela é 

transformada em medida de pressão (OSAKO, 2002). O esquema do piezômetro de 

corda vibrante pode ser observado na FIGURA 17. 

FIGURA 17 – ESQUEMA DO PIEZÔMETRO DE CORDA VIBRANTE  

  
FONTE: Teixeira (2014)  

(http://www.dcc.ufpr.br/mediawiki/images/3/32/InstrumentacaoTC070R1.pdf) 

Segundo Osako (2002), as vantagens, na utilização dos piezômetros elétricos 

e os piezômetros de corda vibrante, podem ser pontuadas da seguinte forma: 

 alta resolução e precisão;  
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 resposta rápida;  

 os sinais podem ser transmitidos a longa distância;  

 facilidade de instalação;  

 possibilidade de automação das leituras. 

Pode ser pontuada como desvantagens sua sensibilidade para descargas 

elétricas e o custo. 

d) Piezômetros pneumáticos  

Este tipo de piezômetro consiste numa pedra porosa que contém uma válvula 

de pressão sensível. Normalmente, o piezômetro é confinado em um furo de 

sondagem, embutido no preenchimento, ou pendurado em um tubo. Tubos 

pneumáticos combinados partem do piezômetro para um terminal na superfície. As 

leituras são obtidas com um indicador pneumático. Seu esquema pode ser 

observado na FIGURA 18. 

FIGURA 18 – ESQUEMA DO PIEZÔMETRO PNEUMÁTICO 

 
FONTE: Teixeira (2014)  

(http://www.dcc.ufpr.br/mediawiki/images/3/32/InstrumentacaoTC070R1.pdf) 

O piezômetro pneumático contém um diafragma flexível. Pressões d'água 

agem de um lado do diafragma e pressão do gás age no outro. Quando uma leitura 

é solicitada, um indicador pneumático é conectado ao terminal ou diretamente na 
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tubulação. Gás nitrogênio comprimido do indicador flui para dentro do tubo para 

aumentar a pressão de gás no diafragma. Quando a pressão do gás excede a 

pressão d'água, o diafragma é forçado para além do tudo de ventilação, permitindo 

que o excesso de gás escape através desse tubo. Quando o refluxo de gás é 

detectado na superfície, o suprimento de gás é cortado. 

A pressão do gás no piezômetro decresce até a pressão da água forçar o 

diafragma para sua posição inicial, prevenindo fugas adicionais de gás através do 

tubo de ventilação. Neste ponto a pressão do gás iguala a pressão da água e o 

indicador pneumático indica a leitura no seu medidor de pressão (OSAKO, 2002). 

As vantagens apontadas pelo autor para os piezômetros pneumáticos são:  

 simplicidade de instalação;  

 custo do piezômetro de baixo a médio.  

As desvantagens desse tipo de piezômetro são:  

 dificuldade na leitura;  

 complexo para ser automatizado;  

 custo para automação é muito alto. 

e) Piezômetro hidráulico  

Neste tipo de piezômetro o ar é substituído por óleo, mantendo-se o princípio 

de funcionamento. Tende a apresentar problemas de leitura à provável fadiga do 

material do diafragma. São usados cada vez menos devido à dificuldade de 

instalação e o custo alto para serem automatizados (FIGURA 19). 
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FIGURA 19 – ESQUEMA GERAL DO PIEZÔMETRO HIDRÁULICO  

 
FONTE: Teixeira (2014)  

(http://www.dcc.ufpr.br/mediawiki/images/3/32/InstrumentacaoTC070R1.pdf) 

2.3.2.2 Medidor de nível d’água 

O medidor de nível d’água indica a leitura instantânea do nível d’água em um 

determinado local. Sua instalação se dá a partir de um furo de sondagem realizada 

de forma apropriada com a posterior inserção de um tubo geomecânico perfurado de 

diâmetro equivalente a 100 mm. O espaço entre o furo de sondagem e o tubo 

geomecânico deve ser preenchido com areia de granulometria controlada (4,8 mm a 

9,5 mm) e o tubo envolto por material filtrante (geotêxtil), conforme ilustrado na 

FIGURA 20. No local da instalação do instrumento deve-se construir uma pequena 

caixa de proteção, para fixação externa do tubo e como selo entre o furo de 

sondagem e o furo de PVC (MACHADO, 2007). 

Para a medição do nível d’água, insere-se uma sonda indicadora, conhecida 

como “PIO” (FIGURA 21) no local da medição para que seja identificado o nível 

d’água, e quando os contatos de teste atingem a superfície da água, o LED acende 

e um sinal sonoro é emitido, então se lê a profundidade de água a partir das 

graduações no cabo da sonda (SOUZA, 2012). 
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FIGURA 20 – ESQUEMA DE UM MEDIDOR DE NÍVEL D’ÁGUA  

 
FONTE: Portal da tecnologia (2010). 

 

FIGURA 21 – INDICADOR DE NÍVEL D’ÁGUA 

 
FONTE: Machado (2007). 

2.4 FIBRA ÓPTICA 

A fibra óptica é um filamento de vidro ou material polimérico, capaz de 

conduzir um feixe de luz injetado em uma das suas extremidades, mediante 

sucessivas reflexões, até a outra extremidade. É composta pelo núcleo (filamento 
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propagador) e uma fina casca (cladding), por um revestimento primário e uma capa 

protetora conforme ilustrado na FIGURA 22. 

FIGURA 22 – ESTRUTURA DA FIBRA ÓPTICA 

 
FONTE: Google® Imagens 

A propagação da luz na fibra óptica é possível devido à reflexão interna total, 

que ocorre na interface entre duas regiões no interior da fibra, o núcleo e a camada 

que o envolve, denominada casca (cladding). A função do núcleo é transmitir o sinal 

de luz, enquanto a casca, devido à diferença do índice de refração, deve manter o 

sinal viajando no interior do núcleo por reflexão total (BURAS, 2013). 

O revestimento primário tem como principal objetivo atribuir proteção 

mecânica e reforço a fibra e a capa protetora ou “buffer”, de fornecer resistência à 

abrasão e reduzir perdas devidas à presença de imperfeições microscópicas na 

geometria da fibra óptica, resultantes do processo de fabricação.  

O núcleo e a casca são as duas camadas funcionais, responsáveis primários 

pela condução da luz. As propriedades ópticas destes dois meios são distintas, 

sendo que o núcleo, geralmente em sílica (SiO2) com alto grau de pureza e 

homogeneidade, se distingue da casca por possuir um índice de refracção 

ligeiramente mais elevado (RODRIGUES, 2011). 

Segundo o autor, esta diferença entre as propriedades ópticas da casca e do 

núcleo, possibilita a ocorrência de um fenômeno denominado reflexão interna total, 

desde que respeitado o cone de aceitação da fibra, sendo a luz refletida 

sucessivamente na interface núcleo – casca, propagando-se através do núcleo sem 

perdas externas (FIGURA 23). 
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FIGURA 23 – PROPAGAÇÃO DA LUZ NA FIBRA ÓPTICA POR REFLEXÃO INTERNA TOTAL 

 
FONTE: Rodrigues (2011). 

De acordo com Correia (2016), o modo de propagação da luz depende do 

núcleo e do quociente entre os diferentes índices de refração das duas camadas 

internas feixe luminoso. Os modos de propagação que os raios luminosos podem 

percorrer dentro da fibra óptica tem uma relação com uma grandeza adimensional 

designada por Frequência Normalizada (V). Esta grandeza depende do diâmetro do 

núcleo (d), do comprimento de onda do feixe luminoso (𝜆) e da abertura numérica 

(AN). Frequência Normalizada (EQUAÇÃO 2):  

𝑉 =  
𝜋. 𝑑

𝜆
 . 𝐴𝑁 

(2) 

Quando a Frequência Normalizada (V) for inferior a 2,405 a fibra óptica é 

caracterizada como monomodo. 

A fibra óptica monomodo caracteriza-se pela propagação do feixe de luz de 

um único modo, possuindo diâmetro reduzido, entre 4 a 10 µm, e operando com 

comprimento de onda entre 1300 a 1550 ƞm (BAILEY e WRIGHT, 2003). Essas 

características permitem uma redução na dispersão do sinal e aquisição de sinais de 

grandes distâncias (FIGURA 24). 

FIGURA 24 – ESQUEMA DA PROPAGAÇÃO DO FEIXE DE LUZ NA FIBRA ÓPTICA MONOMODO 

 
FONTE: Correia (2016). 
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As fibras ópticas onde a Frequência Normalizada (V) é superior a 2,405 

múltiplos modos de propagação podem existir concomitantemente (RODRIGUES, 

2011). 

A fibra óptica multimodo permite que a luz percorra diferentes caminhos no 

interior do núcleo, possuindo diâmetros de núcleo entre 50 e 150 μm e operando em 

comprimentos de onda entre 850 ƞm e 1300 ƞm (BURAS, 2013), sendo utilizada 

para aplicações de curta distância (FIGURA 25). 

FIGURA 25 – ESQUEMA DA PROPAGAÇÃO DO FEIXE DE LUZ NA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO  

 
FONTE: Correia (2016). 

Conforme Morikawa (2004), a luz que percorre na fibra óptica, uma vez 

controlada pode ser associada a diversas grandezas, tais como deformação, 

deslocamento, aceleração, pressão, temperatura entre outras. 

2.4.1 Princípios físicos do funcionamento da fibra óptica 

Quando a luz passa de um meio para outro ela muda sua velocidade, gerando 

uma deflexão dos raios de luz denominado refração. O índice de refração de um 

determinado meio se define entre a relação da velocidade da onda luminosa no 

vácuo e a velocidade da onda luminosa propagada em determinado meio, conforme 

demonstrado na EQUAÇÃO (3): 

𝑛 =  
𝐶

𝑉
 

(3) 

Onde:  

n – índice de refração;  

C – velocidade da luz no vácuo; e  

V – velocidade da luz no meio. 
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O comportamento do índice de refração na fibra óptica segue o princípio da 

Lei de Snnel EQUAÇÃO (4): 

𝑛1 × 𝑠𝑒𝑛𝜃1 = 𝑛2 × 𝑠𝑒𝑛𝜃2 (4) 

A lei de Snnel (EQUAÇÃO 4), mostra que quando um raio luminoso incide 

sobre uma superfície de separação entre dois meios distintos de índice de refração 

n, o raio que passa pelo meio mais denso (índice de refração mais alto) é 

parcialmente refletido e parcialmente refratado. Se o ângulo θ1 aumenta, o ângulo θ2 

do raio refratado também aumenta. Quando o ângulo de incidência provoca θ2 = 90°, 

há uma reflexão total (toda luz é refletida no meio mais denso e não há refração no 

meio menos denso). 

Assim, dependendo das constantes de refração dos materiais, existe um 

ângulo máximo θ1 = θmáx., determinado quando θ2 = 90°, em que toda a luz incidente 

no extremo da fibra se propaga. A FIGURA 26 apresenta o esquema da reflexão e 

refração da luz. 

FIGURA 26 – ESQUEMA DA REFLEXÃO E REFRAÇÃO DA LUZ 

 
FONTE: Santos (1999). 

O ângulo máximo de entrada, expressado em função do ângulo 

complementar pode ser representado pela EQUAÇÃO (5): 

 

⍺𝑚á𝑥 = 𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠
𝑛2

𝑛1
 (5) 

Este ângulo é denominado de ângulo de aceitação, ⍺𝑚á𝑥, e o seu seno e 

cosseno a abertura numérica (NA), conforme a EQUAÇÃO (6): 
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𝑁𝐴 = 𝑠𝑒𝑛 𝛼𝑚á𝑥 (6) 

Para a fibra óptica (composta pelo núcleo e o revestimento), qualquer onda 

que entre com um ângulo maior que o de aceitação sairá através do revestimento. 

2.4.2 Sensores de fibra óptica 

A fibra óptica quando utilizada como sensor pode proporcionar muitas 

vantagens tecnológicas, tais como a multiplexação de dados, o sensoriamento 

remoto e imunidade a campos eletromagnéticos (BURAS, 2013). 

Os sensores de fibra óptica são inúmeros e possuem diferentes formas de 

aplicação. Segundo Watkins (2003) os sensores de fibra óptica podem ser divididos 

em extrínsecos e intrínsecos. 

A luz propagada em sensores de fibra óptica extrínsecos é conduzida até a 

região sensora, funcionando como um canal óptico até a unidade de monitoramento. 

Os sensores de fibra óptica intrínsecos se distinguem pela característica de que as 

propriedades da própria fibra óptica são utilizadas para converter uma ação externa 

em modulação do feixe de luz, sendo a própria fibra o sensor óptico (BURAS, 2013). 

De acordo com Ribeiro (1996), ambos os sensores de fibra óptica, 

extrínsecos e intrínsecos, operam através da modulação de uma ou mais 

características da radiação guiada: intensidade, comprimento de onda ou frequência, 

polarização e fase, cada uma das quais potencialmente sensíveis em determinadas 

grandezas físicas. Desta maneira, os sensores podem ser subdivididos em Sensores 

de Intensidade e Sensores Interferométricos. 

Os sensores de intensidade são, geralmente, construídos em fibra multimodo 

e são baseados na modulação da intensidade ou do comprimento de onda. Já os 

sensores interferométricos, que utilizam normalmente fibra monomodo, fazem uso 

dos mecanismos de interação baseados na modulação da polarização, do 

comprimento de onda e da fase (RIBEIRO, 1996). 

Os sensores de fibra óptica possuem diversas formas de aplicação, assim 

como possuem diversas classificações. Glisic e Inaudi (2007) classificaram os 

sensores conforme o seu princípio de aplicação (FIGURA 27). 
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FIGURA 27 – CLASSIFICAÇÃO DOS SENSORES DE FIBRA ÓPTICA CONFORME APLICAÇÃO 

 

FONTE: Adaptado de Glisic e Inaudi (2007). 

2.4.3 Sensores de medição distribuída 

Os sensores de medição distribuída são uma tecnologia ímpar dos sensores 

em fibra óptica. Este tipo de morfologia permite a avaliação de uma determinada 

grandeza física ao longo do comprimento total do sensor fazendo tudo isto de forma 

contínua no espaço, conforme demonstrado na FIGURA 28.  

FIGURA 28 – ESQUEMA DA BASE DE MEDIDA DO SENSOR DISTRIBUÍDO 

 
FONTE: Correia (2016). 

O comprimento deste tipo de sensores pode atingir vários quilômetros o que 

os torna potencialmente adequados para estruturas de grande desenvolvimento 

como barragens, obras geotécnicas e oleodutos. A tecnologia dos sensores de 

Brillouin e de Raman potencializou a criação de sensores distribuídos de fibra óptica 

(RODRIGUES, 2011). 
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São três os fenômenos identificados que originam o espalhamento da luz nas 

fibras ópticas. O espalhamento de Raman, de Brillouin e de Rayleigh. A sua 

distribuição no espectro de luz está representada na FIGURA 29. 

FIGURA 29 – ESPECTRO DE LUZ DENTRO DA FIBRA ÓPTICA  

 
FONTE: Adaptado de Glisic e Inaudi (2007). 

O efeito de Rayleigh está associado à existência de heterogeneidades 

microscópicas no núcleo da fibra óptica. Tratando-se de uma reflexão simples da luz 

propagada junto das imperfeições, conclui-se que a componente de Rayleigh 

apresenta sempre o mesmo comprimento de onda da luz original (RODRIGUES, 

2011), não apresentando sensibilidade às grandezas de temperatura e deformação. 

O espalhamento Raman ocorre devido a vibrações moleculares influenciadas 

termicamente, enquanto espalhamento de Brillouin ocorre devido à excitação 

térmica de ondas acústicas (ITEN, 2011). 

Ambos sinais, de Raman e Brillouin estão associados a diferentes 

heterogeneidades na sílica (núcleo da fibra óptica), demonstrando diferentes 

características espectrais (GLISIC e INAUDI, 2007). 

Os fenômenos de dispersão Raman e Brillouin têm sido utilizados para 

aplicações de medições distribuídas ao longo dos últimos anos. O sinal de Raman 

foi proposto pela primeira vez para aplicações de detecção nos anos 80, ao passo 

que a dispersão de Brillouin foi introduzida mais tarde, para aplicações de tensão e / 

ou monitoramento de temperatura. 
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2.4.4 Medição distribuída de temperatura e deformação - Sistema DTSS – 

Brillouin 

O espalhamento de Brillouin é um tipo de reflexão que ocorre quando a luz 

percorre a fibra óptica. A fibra óptica transporta, além das ondas de luz, ondas 

sonoras, e são estas interações entre as ondas de luz e as ondas sonoras que 

provocam as reflexões de Brillouin. Estas reflexões compreendem a duas 

componentes, a luz Stokes e a luz anti-Stokes, conforme verificado anteriormente na 

FIGURA 28, e cada componente possui uma frequência distinta. 

Segundo Rodrigues (2011), o espalhamento de Brillouin é um modo de 

espalhamento não-linear, resultante da interação da luz com as ondas acústicas 

termicamente geradas. A presença de ondas acústicas origina, na fibra óptica, um 

efeito foto-elástico que resulta, na prática, numa ligeira modulação do respectivo 

índice de refracção da fibra. Esta modulação funciona com uma rede dinâmica, 

conduzindo a luz propagada parcialmente refletida por essa mesma rede, resultando 

num espalhamento de luz com um pequeno desvio da frequência que lhe deu 

origem (MEASURES, 2001), conforme demonstrado na FIGURA 30. 

FIGURA 30 – PRINCÍPIO DO FUNCIONAMENTO DO SENSOR DISTRIBUÍDO DE BRILLOUIN 

 
FONTE: Correia, 2016. 

 
Segundo Iten (2011), as reflexões de Brillouin são sensíveis a alterações na 

fibra resultante de efeitos externos, tais como temperatura e deformação. Estes 

efeitos externos alteram a frequência dos picos de Brillouin, sendo o desvio da 

frequência dado pela EQUAÇÃO (7): 
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𝑣𝐵 =
2. 𝑛. 𝑉𝐴

𝜆0
 (7) 

Onde: 

𝑣𝐵 – desvio de frequência de Brillouin 

𝑛 – índice de refração da fibra 

𝑉𝐴 – velocidade das ondas acústicas (≈ 5800 m/s na fibra) 

𝜆0 – comprimento de onda inicial da luz 

A sensibilidade dos sensores de Brillouin a variações de temperatura e 

deformação provém do fato da velocidade das ondas acústicas ser dependente da 

densidade do meio de propagação.  

Segundo Kapeller et al. (2011), a variação da frequência de Brillouin pode ser 

relacionada com variações de temperatura e/ou a deformação da fibra. Devido a 

esta sensibilidade, uma alteração de temperatura pode ser interpretada como 

deformação, mascarando medições. Esta dependência da frequência de Brillouin é 

linear e pode expressa de forma independente, conforme a EQUAÇÃO 8 e a 

EQUAÇÃO 9: 

∆𝑣𝐵 =  𝐶𝑠 .  ∆   (8) 

∆𝑣𝐵 =  𝐶𝑇 . ∆𝑇 (9) 

Onde ∆𝑣𝐵 representam as respectivas variações de Brillouin, e 𝐶𝑠 e  𝐶𝑇 

correspondem aos coeficientes de sensibilidade a deformação mecânica e 

temperatura, respectivamente (KURASHIMA et al., 1990).  

O espalhamento de Brillouin tem origem de forma espontânea no interior da 

fibra óptica, no entanto, o respectivo sinal possui baixa magnitude e, por isso, torna-

se inapropriado. Deste modo, é necessário, estimular o espalhamento de Brillouin, 

utilizando técnicas de desmodulação, designadas por BOTDA (Brillouin Optical Time 

Domain Analysis) (BAO et al., 1995). Esta técnica recorre à combinação da luz 

contínua introduzida por um laser numa extremidade da fibra, com uma luz pulsada 

de um laser de bombeio que é acoplada na outra extremidade, conforme 

demonstrado na FIGURA 31. 
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FIGURA 31 – REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO PRINCÍPIO BOTDR BASEADO NA 
ESTIMULAÇÃO DO ESPALHAMENTO DE BRILLOUIN 

 
FONTE: Yin (2002) apud Rodrigues (2011). 

A estimulação do efeito de Brillouin dá-se à medida que o impulso de luz de 

bombeio se propaga pela fibra e vai interagindo com o campo contínuo de luz 

injetado na extremidade oposta (RODRIGUES, 2011). 

Segundo o autor, devido ao fato de uma das fontes de luz ser baseada em 

impulsos de luz, a luz proveniente do espalhamento de Brillouin em cada ponto da 

fibra atinge o fotodetector em instantes de tempo distintos. Assim, acompanhando a 

intensidade da luz refletida pelo sensor e sabendo-se à respectiva velocidade de 

propagação da luz, consegue-se determinar a distância a partir da qual esse mesmo 

sinal teve origem. Para mensurar o fenômeno de espalhamento de Brillouin pode ser 

utilizado o sistema DTSS da Sensornet (FIGURA 32). 

FIGURA 32 – UNIDADE DTSS DA SENSORNET 

 
FONTE: Manual DTSS.  
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O DTSS determina a deformação e a temperatura, medindo as reflexões de 

Brillouin que ocorrem em fibra óptica. Estas reflexões Brillouin são o resultado de 

uma interação entre as ondas ópticas e acústicas na fibra conforme citado 

anteriormente.  

A unidade leitora DTSS mede o espectro de Brillouin, tanto na luz anti-Stokes 

quanto na luz Stokes, a cada 1,02 m ao longo da fibra óptica. A análise destes 

dados permite que a deformação e a temperatura possam ser medidas de forma 

independente e simultaneamente em todos os pontos da fibra, ao longo de até 10 

km de comprimento. 

A resolução do sistema DTSS, informada nos catálogos da Sensornet, é de 

1°C para medidas de temperatura e 10 μɛ para medidas de deformação. 

2.5 APLICAÇÕES DOS SENSORES DISTRIBUÍDOS DE FIBRA ÓPTICA 

A utilização dos sensores de fibra óptica para instrumentação geotécnica 

pode ser considerada uma tecnologia recente, a qual vem se difundindo 

mundialmente devido as suas vantagens. Segundo Silveira (2006), as principais 

vantagens desta tecnologia são: 

 o rápido tempo de resposta; 

 imunidade a descargas atmosféricas; e 

 imunidade a interferências eletromagnéticas. 

Segundo Klar et al. (2006) o uso de fibras ópticas em conjunto com 

instrumentos geotécnicos convencionais de medição, apresentam-se ideais para 

muitas aplicações da área da engenharia civil. O esforço neste campo de pesquisa 

tem sido significativo, tanto para métodos de instalação quanto interpretação dos 

dados da tecnologia de fibra óptica no meio geotécnico (por exemplo, Bastianini et 

al., 2005; Deif et al., 2010;. Klar et al., 2006; Mohamad et al., 2007; Janmonta et al., 

2008;. Iten e Purzin, 2009). 

Dentre os trabalhos desenvolvidos nos últimos anos com o uso de sensores 

de fibra óptica no meio geotécnico, pode-se citar o trabalho desenvolvido por 

Hoepffner et al. (2008), em que apresentaram uma combinação da tecnologia de 

fibra óptica, pelo método distribuído de temperatura e deformação, para detectar 

movimentos de massa superficiais e zonas de esforços cisalhantes instalados em 
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tubos de inclinômetros, conforme ilustrado no esquema representado na FIGURA 

33. 

FIGURA 33 – CONFIGURAÇÃO DA FIBRA PARA DETECÇÃO DE MOVIMENTOS DE MASSA 

 
FONTE: Hoepffner et al. (2008). 

Na configuração apresentada por Hoepffner et al. (2008), os cabos ópticos 

foram instalados no exterior dos tubos dos inclinômetros, de forma a detectar os 

movimentos de massa ao longo do tubo, indicando a transição entre a zona de 

cisalhamento e a zona estável da massa de solo. 

Zou e Feng (2008) utilizaram sensores de fibra óptica DSTS (Distributed 

Strain and Temperature Sensor) para detectar fissuras em cerâmicas, medindo as 

distribuições de deformação ao longo da sua superfície. O sensor distribuído de 

Brillouin desenvolvido para este estudo atingiu uma alta resolução e precisão. A 

disposição da fibra óptica na telha cerâmica pode ser observada na FIGURA 34. 

FIGURA 34 – CONFIGURAÇÃO DA FIBRA ÓPTICA NO EXPERIMENTO 

 
FONTE: Zou e Feng (2008). 
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Conforme os autores, os sensores DTSS podem ser muito úteis para o 

monitoramento de integridade estrutural de estruturas civis, utilizando-se fibras como 

meio de detecção. 

Nagel e Zou (2010) realizaram um experimento ao longo de um vale de rio no 

norte da Califórnia (EUA), utilizando sensores de fibra óptica BOTDA. O cabo foi 

instalado em duas seções, uma de 34,5 km e a outra de 32,2 km, sendo no meio 

uma estação repetidora, conforme apresentado na FIGURA 35. 

FIGURA 35 – IMAGEM DA LOCALIZAÇÃO E ESQUEMA DO EXPERIMENTO. 

  

FONTE: Nagel e Zou (2010). 

De acordo com os autores, os espectros de Brillouin são avaliados para cada 

localização na fibra e a frequência no centro de cada modo é determinada pela 

EQUAÇÃO (8). 

𝑉𝑅 =  
2𝑛𝑉𝐿𝐶𝐴

𝐶𝐿
 (8) 

Onde vL é a frequência da luz bomba, CA é a velocidade do modo acústico, n 

é o índice de refração e CL é a velocidade da luz.  

Segundo Nagel e Zou (2010), o desvio de frequência de Brillouin é 

dependente da temperatura e da tensão na fibra, podendo ambas serem 

monitoradas através da medição da frequência de Brillouin. 

Os autores salientam que o fator de calibração para determinar tanto a 

temperatura ou o stress no modo Brillouin é diferente de fibra para fibra. 

Normalmente, a calibração de um sensor distribuído é realizada por medições em 

laboratório antes da implantação. Porém, um cabo enterrado pode ser usado como 

um sensor de temperatura e tensão distribuída, mesmo que a fibra não tenha sido 

pré-calibrada. 
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Rocha (2011) desenvolveu um protótipo para monitorar a frente de 

umedecimento e analisou a variação do grau de saturação em solos arenosos com 

base em tecnologia de fibra óptica (FIGURA 36).  

FIGURA 36 – DETERMINAÇÃO DO GRAU DE SATURAÇÃO DO SOLO COM FIBRA ÓPTICA 

 
FONTE: Rocha (2011). 

Rocha (2011) utilizou o método do aquecimento e a tecnologia DFOT 

(Distributed Fiber Optic Temperature Measurement), a qual utiliza a componente 

espectral de Raman para determinação da temperatura, sendo possível detectar a 

presença de água quando a curva de aquecimento é constante, ao contrário quando 

está acima do nível d’água, onde se mostra crescente.  

Souza (2012) desenvolveu um sistema para obter o nível do lençol freático 

com base na tecnologia de fibra óptica através do método de aquecimento. Em seu 

trabalho foi instalado um cabo óptico no interior de um tubo geomecânico (medidor 

de nível d’água convencional), conforme ilustrado na FIGURA 37. 

Os dados obtidos por meio da tecnologia de fibra óptica foram plotados e 

analisados, os quais, segundo o trabalho da autora, tiveram resultados satisfatórios 

comparados às medições realizadas pelo método convencional. 
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FIGURA 37 – ESQUEMA DO MEDIDOR DE NÍVEL D’AGUA COM FIBRA ÓPTICA 

 
FONTE: Souza (2012). 

Beck et al. (2012) utilizou a fibra óptica em no canal D’Alsace, localizado no 

nordeste da França, utilizando o método do aquecimento para sensores distribuídos 

de temperatura (DTS). Para correlacionar os dados gerados com os vazamentos 

que pretendiam ser monitorados com essa tecnologia, foram observadas as 

anomalias nos dados gerados juntamente com o monitoramento visual e outros 

dados de monitoramento disponíveis. Os autores concluíram que a principal 

vantagem desses sensores, são as resoluções finas ao longo de seu comprimento, e 

em longas distâncias, que podem servir de sistemas de controle a longo prazo, ou 

como uma inspeção de aviso precoce de infiltração ou vazamento. 

Zoccoli (2013) propôs o desenvolvimento de um piezômetro com a utilização 

do sistema DTS. O trabalho do autor avaliou a possibilidade de obtenção de 

medidas precisas do nível de água através das fibras ópticas dentro de um 

instrumento com dimensões compatíveis ao diâmetro de um furo de sondagem. O 

conceito geral do protótipo de piezômetro desenvolvido pode ser observado na 

FIGURA 38. 
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FIGURA 38 – ESQUEMA DO PROTÓTIPO DE PIEZÔMETRO EM MM. 

 
FONTE: Zoccoli (2013). 

Para Zoccoli (2013), as variações de nível de água devem ocorrer em função 

de variações da pressão no meio em que o instrumento estará inserido, sendo 

possível obter o nível d’ água no instrumento pela detecção da interface água/ar. 

Na implantação do equipamento com a tecnologia de fibra óptica, o autor cita 

a possibilidade de monitorar diversos piezômetros em série por meio de um único 

cabo de fibra óptica e de um único ponto de medição, conforme apresentado na 

FIGURA 39. 

FIGURA 39 – ESQUEMA DE MEDIÇÃO DOS PIEZÔMETROS EM SÉRIE COM UM CABO DE 
FIBRA ÓPTICA 

 
FONTE: Zoccoli (2013). 
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Zoccoli (2013) também propôs, para organização e análise de dados, a 

utilização de um algorítmo em MatLab (MATrix LABoratory) para avaliação dos 

resultados.  

Buras (2013) desenvolveu um modelo conceitual (FIGURA 40) para detectar 

e monitorar os movimentos relativos a transição entre zonas estáveis e zonas de 

movimento de massa em um meio contínuo de solo com o método distribuído de 

temperatura e deformação (DTSS). 

FIGURA 40 – MODELO CONCEITUAL PARA SIMULAÇÃO DO MOVIMENTO. 

 
FONTE: Buras (2013). 

A simulação e interpretação do modelo conceitual desenvolvido por Buras 

(2013) utilizou os dados de deformação (tensão) ao longo da fibra óptica, simulando 

zonas de cisalhamento. 

A partir dos resultados obtidos nos testes para simulação da zona de 

cisalhamento, Buras (2013) sugeriu uma configuração para a disposição de um 

sensor distribuído de fibra óptica em uma encosta, de forma transversal ou 

longitudinal, ou as duas configurações simultaneamente, conforme ilustrado na 

FIGURA 41. 
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FIGURA 41 – INTERPRETACÃO DO MOVIMENTO COM SENSOR DISTRIBUIDO DE FIBRA 
ÓPTICA. 

 
FONTE: Buras (2013). 

Gonçalves (2014) desenvolveu um protótipo para a medição qualitativa do 

grau de saturação do solo com a utilização do sistema DTS (Distributed Temperature 

Sensing). Para este protótipo Gonçalves (2014) utilizou uma configuração helicoidal 

na disposição do cabo óptico (FIGURA 42) com o propósito de adquirir um maior 

número de medições ao longo da fibra óptica com um equipamento de estrutura 

menor. 

FIGURA 42 – CONFIGURAÇÃO INICIAL DO EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO 

 
FONTE: Gonçalves (2014). 
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Zhu et al. (2014) desenvolveram em laboratório um modelo com uso da fibra 

sensora BOTDA (Brillouin Optical Time Domain Analysis). Os sensores foram 

inseridos em uma massa de solo para medir a distribuição de tensão dentro de um 

modelo de inclinação com aplicação de carregamento (FIGURA 43). 

FIGURA 43 – FOTOGRAFIA DA INSTALAÇÃO DO SENSOR ÓPTICO E SEU LAYOUT. 

  

FONTE: Zhu et al. (2014). 

De acordo com os autores, como o retroespalhamento da luz de Brillouin é 

muito fraco e não captura o deslocamento exato, os autores empregaram a 

dispersão de Brillouin estimulada SBS Stimulated Brillouin Scattering, havendo uma 

interação entre as duas extremidades da fibra, que conduz uma maior intensidade 

de luz. 

London et al. (2015) realizaram um experimento, introduzindo um novo 

protocolo para detecção de Brillouin, em que a bomba e o sinal são conjuntamente 

modulados por uma repetição, com sequência binária de alta velocidade. Este 

esquema permitiu a interrogação simultânea SBS em centenas de pontos com alta 

resolução. O experimento foi satisfatório em uma análise de 8,8 km de extensão de 

fibra com resolução de 2 cm.  

No ano de 2014, os Institutos LACTEC instalaram sensores distribuídos de 

fibra óptica em uma encosta natural atravessada por um duto enterrado pertencente 

à PETROBRAS (OLAPA Km 57), na Serra do Mar, leste do estado do Paraná.  

Segundo o relatório técnico (RT LAME, 012/2014), o local de instalação do 

cabo de fibra óptica foi demarcado topograficamente, possibilitando assim identificar 

a posição aproximada da zona de transição de movimento. O levantamento 

topográfico também garantiu a instalação do cabo de fibra óptica em campo de 

acordo com a configuração idealizada e projetada. 
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Esta indicação foi realizada com o posicionamento (cravação) de estacas de 

madeira ao longo do percurso em que o cabo de fibra óptica foi posicionado. O 

espaçamento entre as estacas não foi padronizado, entretanto, todas as estacas 

foram georeferenciadas. Definiu-se um espaçamento em campo que possibilitasse a 

visada entre duas estacas para a instalação do cabo de fibra óptica no fundo das 

valas escavadas. A FIGURA 44 ilustra as estacas de madeira citadas e o cabo de 

fibra óptica instalado no fundo da vala escavada. 

FIGURA 44 – ESTACA PRESENTE NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO CABO ÓPTICO 

 
FONTE: RT LAME 012/2014. 

Segundo o relatório técnico (RT LAME, 012/2014), os cabos de fibra óptica 

foram instalados na face da encosta, no fundo de valas com profundidade 

aproximada de 40 cm. Na extensão do cabo foram instalados elementos de 

ancoragem de fibra óptica (EDAF), a fim de garantir uma boa transmissibilidade de 

movimentos ao cabo, conforme ilustrado na FIGURA 45. 
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FIGURA 45 – EDAF’S INSTALADAS NO CABO DE FIBRA ÓPTICA. 

 
FONTE: RT LAME 012/2014. 

A distribuição das âncoras é diferente em cada segmento da fibra óptica e as 

distâncias entre cada âncora varia entre 10 em 10 metros, 6 em 6 metros, 3 em 3 

metros e segmentos sem âncoras. A planta de distribuição destas âncoras é 

apresentada na FIGURA 46. 

FIGURA 46 – PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO DAS ÂNCORAS NO CABO ÓPTICO. 

 
FONTE: RT LAME 012/2014. 

O reaterro das valas foi realizado com o mesmo solo oriundo das escavações 

das valas por meio de compactação manual, até o restabelecimento dos níveis 

anteriores das superfícies originais (FIGURA 47).  
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FIGURA 47 – REATERRO DAS VALAS 

 
FONTE: RT LAME 012/2014. 

Na fase de instalação do cabo óptico, foram instalados barris para imersão 

dos cabos de fibra óptica em água, possibilitando a obtenção de leituras de 

referência em relação a uma temperatura conhecida. A FIGURA 48 mostra um barril 

instalado em campo.  

FIGURA 48 – BARRIL DE REFERÊNCIA 

 
RT LAME 012/2014. 

As extremidades do cabo óptico, onde são realizadas as leituras de 

deformação, foram dispostas no mesmo local utilizado pela PETROBRAS para a 

realização de leituras e obtenção de dados de instrumentos automatizados. Neste 
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local foi instalada uma caixa metálica para o devido armazenamento do cabo óptico 

(FIGURA 49)  

FIGURA 49 – CAIXA METÁLICA PARA ARMAZENAMENTO DO CABO ÓPTICO 

 
FONTE: RT LAME 012/2014. 

2.6 IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS SENSORES 

Segundo o relatório técnico (RT LAME, 012/2014), após a instalação da fibra 

óptica na face da encosta, foi elaborada uma tabela com as posições geograficas x e 

y de cada ponto sensor do cabo. Para a variável z, foi nomeado o ponto respectivo 

do sensor óptico. Com estes dados foram plotados em ArcGis® a localização dos 

sensores e a respectiva numeração na área monitorada (FIGURA 50). 

FIGURA 50 – LOCALIZAÇÃO DOS SENSORES DE FIBRA ÓPTICA 

 
RT LAME 012/2014. 
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Para esta situação de monitoramento, o cabo de fibra óptica é utilizado como 

sensor. Este cabo, comercializado pela empresa Sensornet, possui 5 mm de 

diâmetro e é composto por 4 fibras ópticas, sendo 2 do tipo multímodo (DTS – cores 

verde e marrom) e 2 do tipo monomodo (DTSS – cores azul e laranja), conforme 

ilustrado na FIGURA 51. O mesmo possui elementos de reforço à tração como 

fibras de Kevlar envoltas por uma camada de proteção externa. A resistência 

máxima a tração deste cabo de fibra óptica, informada pelo contratante, é de 3 kN e 

deformação máxima de 20.000 µε (equivalente a 2%). 

FIGURA 51 – CABO DE FIBRA ÓPTICA 

 
RT LAME 012/2014. 
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3 APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo, onde foram instalados sensores DTSS de fibra óptica, para 

análise de risco de escorregamento, localiza-se próximo ao município de Curitiba 

/PR, distante cerca de 40 km da capital paranaense (Leste do estado do Paraná), no 

município de Morretes. A encosta OLAPA Km 57, objeto de monitoramento, está 

compreendida entre as posições geográficas UTM (716.332E - 7.172.000N) e 

(720.000E - 7.173.000N). A FIGURA 52 apresenta a localização da área de estudo.  

FIGURA 52 – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO. 

 

A área está inserida na região leste da Serra do Mar Paranaense, possui 

clima tropical super-úmido (Aft) sem estação seca e isento de geadas. A média das 

temperaturas do mês mais quente é superior a 22ºC e a do mês mais frio é superior 

a 18ºC. 

De acordo com o trabalho de Suzuki (2004), a GEOPROJETOS no ano de 

2001, apresentou um relatório técnico no qual analisou a geomorfologia, os padrões 

de drenagem, as feições estruturais e a natureza dos materiais da região da serra do 

mar onde o poliduto está implantado. 

Segundo este relatório, a geomorfologia desta região apresenta relevo 

montanhoso, com afloramentos rochosos nas cotas mais elevadas. Pode-se 
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observar a presença de matacões e blocos de rocha de dimensões variáveis 

originados de escorregamentos e quedas sucessivas das encostas, em solos 

coluvionares, em leitos de rios, em depósitos de tálus, em sopés de elevações e nos 

fundos dos vales.  

O padrão de drenagem observado na região é o dendrítico. A porção mais 

elevada da Serra do Mar funciona como divisor de águas, drenando para nordeste 

toda a área de contribuição da bacia hidrográfica dos rios Fortuna e Pinto, e para 

noroeste (região do Planalto Paranaense) a bacia hidrográfica do Rio Iguaçu.  

Em análise da imagem aérea (FIGURA 53), pode ser verificada que a 

cobertura vegetal se apresenta preservada, exceto em trechos onde a ação 

antrópica promoveu algum tipo de interferência, como ao longo das construções 

lineares que cortam o trecho como rodovias, estradas, linhas de transmissão e da 

própria faixa do duto. 

FIGURA 53 – OLAPA KM 57 A KM 58 

 

A Serra do Mar é caracterizada por apresentar condicionantes naturais 

desfavoráveis tais como: tipos litológicos com diferentes graus de resistência ao 

intemperismo, sistemas de falhas e fraturas e desenvolvimento de um perfil de 



70 
 

alteração caracterizado por uma camada espessa de depósitos de solo transportado 

sobreposto ao solo saprolítico. 

A região é muito suscetível a movimentos de massa, como corridas de 

detritos e escorregamentos. Estes movimentos são geralmente uma consequência 

da própria dinâmica de evolução das encostas. Com o aumento do índice 

pluviométrico, no período que vai de novembro a março, algumas áreas são 

consideradas como de alto potencial para a ocorrência de escorregamentos 

translacionais sobre os planos das superfícies de rocha. Estes movimentos 

envolvem solo e rocha, e podem ocorrer mesmo sem a interferência de fatores 

externos. 

3.1 MODELO DIGITAL DE ELEVAÇÃO  

Para uma melhor visualização espacial da área de estudo na região do duto 

OLAPA, próximo ao km 57, foi modelado no software MOVE o modelo digital de 

elevação (MDE) da área, juntamente com a disposição do cabo óptico e a 

localização das sondagens (FIGURA 54) que subsidiaram a criação da superfície 

dos horizontes de solos que compõe a área de estudo. 

FIGURA 54 – MDE, PONTOS DE SONDAGENS E DISPOSIÇÃO DO CABO ÓPTICO 
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4 METODOLOGIA 

Este item irá abordar a metodologia de coleta de dados adquiridas nas 

campanhas de monitoramento e o tratamento dos dados obtidos por meio destas 

campanhas. 

Os dados obtidos e processados neste trabalho são produto de 6 campanhas 

de monitoramento realizadas na área de estudo no período entre janeiro de 2015 a 

maio de 2016, as quais buscaram identificar zonas de movimento de massa com o 

método distribuído de temperatura e deformação (DTSS - Distributed Temperature 

and Strain Sensor), por meio da fração do espectro de luz conhecido como Brillouin. 

4.1 AQUISIÇÃO DOS DADOS EM CAMPO 

Para a aquisição dos dados e monitoramento da fibra óptica instalada na 

superfície da encosta, utiliza-se a unidade leitora (interrogador) DTSS (FIGURA 55) 

- sistema desenvolvido pela Sensornet, que mede o espectro de Brillouin, tanto na 

luz anti-Stokes quanto na luz Stokes, a cada 1,02 m ao longo da fibra óptica. A 

análise destes dados permite que a deformação e a temperatura possam ser 

medidas de forma independente e simultaneamente em todos os pontos da fibra, ao 

longo de até 10 km de comprimento. Ainda, conforme o catálogo da Sensornet, a 

resolução do sistema DTSS é de 1°C para medidas de temperatura e 10 μɛ para 

medidas de deformação. 

FIGURA 55 – UNIDADE LEITORA DTSS 
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A casa de monitoramento não possui energia elétrica, sendo necessário uso 

de um gerador para o funcionamento do equipamento DTSS. As leituras são obtidas 

conectando-se a extremidade do cabo óptico inserido na encosta ao aparelho DTSS, 

para obtenção das leituras (FIGURA 56).  

FIGURA 56 – GERADOR E CABO ÓPTICO CONECTADO AO EQUIPAMENTO DTSS 

 

Em cada campanha de leitura são dispensados 120 minutos de leitura, sendo 

realizadas com um período de aquisição de 10 minutos, para análise dos dados 

referentes a todo o comprimento do cabo.  

4.2 COMPILAÇÃO DOS DADOS ADQUIRIDOS EM CAMPO 

Posteriormente a aquisição dos dados coletados em campo, por meio da 

unidade leitora DTSS, tem-se a necessidade de extrair seus dados, de forma que 

sua apresentação possibilite a análise e conclusão dos dados obtidos e as suas 

correlações com a dinâmica dos movimentos de massa.  

Os dados obtidos na unidade leitora DTSS geram quatro grupos de arquivos a 

cada atualização de leitura, conforme configurado no equipamento. A extensão 

desses arquivos são *.bin, *.cfg, *.dtss e *.prc. A FIGURA 57 mostra um exemplo 

deste conjunto de arquivos. 
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FIGURA 57 – ESTRUTURA OS ARQUIVOS 

 

Os arquivos de extensão *.cfg gravam os dados informados de configuração 

do programa, podendo ser carregado para reutilizar as configurações de uma leitura 

que já foi realizada. O arquivo *.cfg pode ser aberto em bloco de notas, Excel ou 

programa similar. A FIGURA 58 demonstra a estrutura deste arquivo. 

FIGURA 58 – ESTRUTURA DO ARQUIVO *.CFG 
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Os arquivo de extensão *.dtss gravam os dados calculados de temperatura e 

deformação a partir do espectro de Brillouin coletados ao longo da fibra óptica. São 

fornecidos dois tipos de dados, um deles com dados de deformação compensados 

de variações térmicas, denominados como “P&S”. Outro tipo de dado fornecido são 

deformações sem a compensação térmica, denominados de “SO”. Estes arquivos 

estão em formato de texto e podem ser carregados em bloco de notas, Excel ou 

programa similar (FIGURA 59). 

FIGURA 59 – ARQUIVO DE EXTENSÃO *.DTSS 

 

Os arquivos de extensão *.bin não podem ser abertos em um bloco de notas 

e contém os dados brutos do espectro de Brillouin armazenados ao longo do 

comprimento da fibra óptica. O arquivo é salvo em um formato binário e 

normalmente não é utilizado para análise dos dados. 

Os arquivos de extensão *.prc apresentam os dados brutos da perda de sinal 

óptico OTDR (Optical Time Domain Reflectometer), potência e frequência de 

Brillouin. Estes arquivos podem ser carregados em bloco de notas, Excel ou 

programa similar (FIGURA 60). 
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FIGURA 60 – ARQUIVO DE EXTENSÃO *.PRC 

 

4.3 PROCESSAMENTO DOS DADOS  

Após a aquisição dos dados da unidade leitora DTSS os dados são 

processados basicamente em duas formas: na forma de gráficos e na forma de 

mapas de isolinhas de deformação.  

4.3.1 Processamento na forma de gráficos por campanha 

Para o processamento dos dados em formato de gráficos, os arquivos com os 

dados registrados durante a campanha de leituras, são exportados para uma 

planilha em Excel. 

No arquivo de extensão *.prc são obtidos os dados de OTDR (Optical Time 

Domain Reflectometry) (coluna B), amplitude de Brillouin (coluna C) e frequência de 

Brillouin (coluna D) para cada metro do cabo (coluna A). A FIGURA 61 ilustra uma 

imagem deste arquivo exportado para o Excel. 

FIGURA 61 – DADOS EXPORTADOS PARA O EXCEL DO ARQUIVO *.PRC 
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Os dados de OTDR são utilizados para verificar a qualidade do sinal óptico 

em sensores distribuídos. Este dado pode ser utilizado para verificar potenciais 

anomalias na fibra óptica, como por exemplo, curvaturas excessivas, esmagamento, 

conectores e fusões. A resposta do sinal OTDR está associado a mesma resolução 

do sistema já citada, de 1,02 m. 

A partir destes dados são gerados gráficos com o eixo horizontal 

representando o comprimento do cabo e eixo vertical representando os demais 

dados. A FIGURA 62 mostra um gráfico com os dados de OTDR. Neste gráfico 

podem ser obtidas informações da qualidade do sinal ótico, perda óptica natural do 

sistema, perda óptica de instalação e comprimento total da fibra óptica. 

FIGURA 62 – GRÁFICO OTDR 

 

A conexão entre a unidade leitora e o cabo óptico, inicia na posição 407, 

sendo esta a posição zero do cabo para as análises. O valor de OTDR está 

relacionado com a qualidade do sinal óptico ao longo do comprimento do cabo, 

quando este valor está próximo ao zero, indica uma qualidade ruim das leituras e 

próximo de 1 indica uma boa qualidade de sinal.  

Ao longo do comprimento do cabo, há uma perda óptica natural do sistema 

causada por refrações da luz no núcleo da fibra óptica. O item descrito como perda 

óptica de instalação, se refere a perdas ópticas que podem estar relacionadas com 

fusão entre fibras, curvatura excessiva do cabo óptico, conexões por conectores, 

irregularidades no terreno, etc. O comprimento total do cabo pode ser determinado a 

partir do gráfico comentado, indicado por um ruído (pico) causado ao final do eixo 

horizontal do gráfico. 
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A FIGURA 63 mostra um gráfico com a amplitude do espectro de luz de 

Brillouin e a FIGURA 64 mostra um gráfico com a frequência do espectro de luz de 

Brillouin ao longo do comprimento do cabo óptico. A partir destes dados são obtidos 

os valores de deformação no cabo, com e sem compensação de temperatura. O 

software disponibilizado pela Sensornet já possui um algoritmo interno que faz a 

conversão a partir dos dados brutos para valores de temperatura e deformação no 

cabo. 

FIGURA 63 – GRÁFICO DA AMPLITUDE DE BRILLOUIN 

 

 

FIGURA 64 – GRÁFICO DA FREQUÊNCIA DE BRILLOUIN 

 

Os gráficos plotados a partir dos arquivos de extensão *.dtss são 

primeiramente compilados através do MatLab, para um arquivo único em Excel, 

conforme demonstrado na FIGURA 65. 
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FIGURA 65 – ARQUIVO EM EXCEL EXPORTADO PELO CÓDIGO DE ANÁLISE DO MATLAB 

 

Os Instintos Lactec utilizam uma rotina em MatLab, desenvolvida pela 

Universidade de Innsbruck, que permite gerar uma planilha em Excel com os dados 

de forma organizada, separados por dados compensados, não compensados e 

unindo as leituras obtidas em cada intervalo de tempo em formato de colunas.  

A partir dos dados deste arquivo podem ser elaborados gráficos com o valor 

das deformações obtidas ao longo do comprimento do cabo óptico durante as 

campanhas de leituras. 

A FIGURA 66 mostra um gráfico com duas séries, uma com a deformação 

lida ao longo do comprimento do cabo óptico (DEF.) e outra chamada de 

deformação normalizada (DEF. NORMALIZADA). 
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FIGURA 66 – DEFORMAÇÕES VERSUS POSIÇÃO DO CABO ÓPTICO 

 

Na seção de referência do cabo óptico que corresponde ao trecho 407 a 470 

espera-se uma média das deformações do cabo igual à zero. A média dos valores 

obtidos na seção de referência foi subtraída das demais leituras conforme 

demonstrado na FIGURA 67. Esta correção foi denominada de normalização das 

leituras de deformação. 

FIGURA 67 – NORMALIZAÇÃO DAS LEITURAS DE DEFORMAÇÃO 

 

Posteriormente foi plotado um gráfico com a deformação normalizada versus 

a posição do cabo óptico para cada campanha de monitoramento conforme 

demonstrado na FIGURA 68. 
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FIGURA 68 – DEFORMAÇÃO NORMALIZADA VERSUS POSIÇÃO DO CABO ÓPTICO 

 

A linha pontilhada representa o final do trecho do cabo óptico pertencente à 

encosta oeste, correspondendo ao trecho 407 ao 1640. 

4.3.2 Processamento por mapas de isolinhas de deformação 

Para uma melhor análise e identificação em planta dos dados que indicam 

tração ou alívio de tração no comprimento do cabo óptico, os dados 

georreferenciados do sensor, juntamente com os dados adquiridos pela unidade 

leitora, foram inseridos e demonstrados em mapas de isolinhas de derformação, 

com o auxílio do Software SURFER®, que utiliza métodos geoestatísticos de 

interpolação para transformar dados X, Y e Z em mapas, onde X e Y correspondem 

posicionamento geográfico UTM e Z corresponde a micro deformação obtida pelo 

sensor óptico. 

Para esta interpolação, foi definido o método de Krigagem, o qual possui uma 

boa precisão e fidelidade aos dados originais, com um raio de busca de 2,5 m, ou 

seja, a área máxima delimitada para o cálculo da deformação de cada sensor. 

Os dados inseridos em planilhas Excel, obtidos a partir das leituras em campo 

com a unidade leitora DTSS, serviram de base para identificação do número do 

sensor (posição DTSS) e os dados referentes às leituras de deformação, com a sua 

respectiva data de leitura, conforme exemplificado na FIGURA 69. 

Cabe ressaltar que os dados de deformação utilizados para a geração dos 

mapas de isolinhas são os dados de deformação normalizada. 
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FIGURA 69 – PLANILHA COM OS DADOS DE POSIÇÃO E DEFORMAÇÃO DO SENSOR DTSS 

 

Com o uso do software AutoCAD® Map, foi realizado um trabalho de 

identificação das coordenadas UTM (Universal Transversa de Mercator) de cada 

ponto do sensor a partir da integração dos dados com o levantamento topográfico e 

da instalação da fibra óptica na área de monitoramento. 

Desta forma, foi criada uma nova planilha em Excel, contendo as informações 

do número do sensor e sua respectiva coordenada x e y conforme demonstrado na 

FIGURA 70. 

FIGURA 70 – PLANILHA COM OS DADOS DO SENSOR E SUA RESPECTIVA COORDENADA UTM 

 

A partir da identificação do sensor e sua respectiva coordenada, 

correlacionaram-se estes dados com as leituras de deformação gerada em cada 

ponto, conforme verificado na FIGURA 71. 
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FIGURA 71 – PLANILHA CORRELACIONANDO AS COORDENADAS, SENSOR E DEFORMAÇÃO 

 

Estes resultados subsidiaram a geração de uma planilha com os dados de 

leitura da 7ª campanha de monitoramento, a qual se tomou como referência, e 

assim, outra planilha para 8ª leitura de deformação subtraída da 7ª leitura e assim 

sucessivamente para as posteriores leituras. 

Uma vez criadas as tabelas em Excel, citadas anteriormente, utilizou-se o 

software Surfer® versão 9 para a referida geração dos mapas de isolinhas. 

Para a interpolação dos dados, com o comando: GRID > DATA, foi 

selecionada a planilha com os dados x, y (coordenadas UTM) e z (micro 

deformação) da respectiva leitura para a geração da imagem FIGURA 72. 

FIGURA 72 – JANELA DO GRID -> DATA 

 

Após a escolha do arquivo, ainda em Grid > Data, foi realizada a escolha das 

colunas (Data Columns) para o Surfer® mapear (FIGURA 73). Em “x” e “y” foram 

selecionadas as colunas com as posições geográficas UTM e em “z” a coluna com 

os dados de micro deformação. 
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FIGURA 73 – JANELA DO GRID > DATA APÓS SELEÇÃO DO ARQUIVO EXCEL® 

 

Ainda, nesta opção, foi selecionado em Gridding Method o método Kriging 

(método comumente utilizado quando se pretende mapear uma variável associando-

se com outras). 

Neste item, também foram alterados os espaçamentos (Spacing) do Grid Line 

Geometry e em Advanced Options foram definidas algumas características para a 

interpolação pelo método Kriging. Foram realizados testes diminuindo o raio da área 

de Krigagem, iniciando em 2,5m e finalizando em 1,0m. Os resultados foram 

semelhantes, mantendo-se o raio de 2,5 para a área de interpolação. 

Para a edição da imagem gerada, com um duplo clique na imagem, tem-se a 

janela da FIGURA 74, onde foi alterada a escala de leitura, limitadas pelos valores 

máximos e mínimos obtidos dos dados de deformação da tabela, tanto para os 

valores numéricos, quanto para os valores da escala de cores.  

FIGURA 74 – JANELA DE EDIÇÃO PARA A ESCALA NUMÉRICA DE CORES 
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Desta forma, a escala de cores representa o valor da variação da deformação 

naquele ponto. 

A partir desta etapa, foi realizado o trabalho de geração e edição das figuras, 

resultando no produto para análise dos dados de deformação conforme 

demonstrado na FIGURA 75. 

FIGURA 75 – MAPA DE ISOLINHAS DE DEFORMAÇÃO 

 

Primeiramente foram realizados mapas de isolinhas de deformação de toda a 

extensão do cabo óptico, denominados lado oeste e leste da encosta. Porém, após 

algumas campanhas de monitoramento foi detectado problemas com o cabo óptico 

disposto do lado leste da encosta, devido a movimentação de solo por máquinas e 

plantações de bananeiras. Desde então não foram mais realizadas as leituras da 

encosta leste. 

Para uma melhor visualização, foram geradas a partir de então mapas de 

isolinhas de deformação somente da encosta oeste e com as respectivas curvas de 

nível da área de estudo, conforme demonstrado na FIGURA 76. 

Como a escala de cores possui uma amplitude considerável, foram plotados 

gráficos com os dados de deformação das mesmas planilhas utilizadas para gerar 

os mapas de isolinhas de deformação. Considerando a 7ª campanha a referência, 

plotaram-se gráficos da 8ª – 7ª campanha, 9ª – 7ª campanha e assim 

sucessivamente até a 12ª – 7ª campanha de monitoramento.  
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FIGURA 76 – MAPA DE ISOLINHAS DE DEFORMAÇÃO E CURVAS DE NÍVEL– ENCOSTA OESTE 

 

 

4.3.3 Processamento na forma de gráficos entre campanhas 

Para fazer a análise entre as campanhas de monitoramento, foram 

selecionados alguns pontos sensores dispostos na encosta. Essa seleção 

possibilitou a análise entre campanhas de trechos longitudinais e transversais da 

encosta, conforme sua inclinação principal. Também foram analisados alguns 

sensores localizados na faixa do poliduto e nas seções de referência (FIGURA 77). 
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FIGURA 77 – SENSORES ANALISADOS NA ENCOSTA 

 
FONTE: RT LAME (2016). 

Através do conjunto de leituras dos sensores selecionados, foram plotados os 

gráficos de deformação versus o período de leituras daquele segmento do cabo 

óptico. A temperatura medida na seção de referência inicial durante as campanhas 

de leitura foram plotadas no eixo vertical secundário em graus Celsius. A FIGURA 

78 apresenta os dados de deformações dos pontos sensores entre as campanhas 

de monitoramento.  

FIGURA 78 – DEFORMAÇÕES ENTRE AS CAMPANHAS 

 

Após a verificação de anomalias na 10ª campanha de monitoramento, foram 

plotados os mesmos gráficos sem os valores referentes a esta campanha. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A análise dos dados de monitoramento a partir do sistema DTSS, 

compreendeu em uma avaliação gráfica da qualidade óptica do sinal e das 

deformações em toda a extensão do cabo óptico instalado na encosta. Também 

foram gerados mapas de isolinhas de deformação e a análise das deformações 

pontuais entre as campanhas de monitoramento por meio de gráficos. Todos os 

gráficos e mapas de isolinhas gerados foram plotados com os dados de deformação 

não compensados (SO). Esses dados de deformação não consideram a variação 

térmica durante as campanhas de leitura, considerando somente a frequência do 

espectro de Brillouin. 

Os resultados aqui apresentados iniciam a partir da 7ª campanha de 

monitoramento, realizada em 16/01/2015. Nesta campanha foi realizada uma 

criteriosa inspeção do cabo óptico instalado na encosta, com o objetivo de diminuir 

as perdas ópticas no decorrer do mesmo. Nesse sentido, a 7ª campanha de leitura 

foi utilizada como referência eliminando-se os dados obtidos anteriormente devido 

as perdas ópticas identificadas nas campanhas anteriores. Contudo, as 

comparações com as posteriores leituras foram seguidas. 

Cabe ressaltar que esta análise se limita a parte da encosta denominada 

oeste, uma vez que o lado denominado leste teve o monitoramento descartado 

devido a danos no cabo óptico e inviabilidade de acesso a áreas de propriedade 

particular. 

5.1 ANÁLISE DAS DEFORMAÇÕES POR CAMPANHA 

5.1.1 Resultados da 7ª Campanha – 16/01/2015  

Em análise ao gráfico plotado com os dados OTDR, observa-se que a partir 

da posição 1900 do cabo, há uma grande perda óptica, o que impossibilita análises 

após este trecho. Esta posição não faz parte do trecho de cabo da encosta Oeste. A 

encosta Oeste esta compreendida entre os trechos 471 e 1640 do cabo. Neste 

trecho o valor de OTDR tem uma variação entre 0,69 e 0,32 conforme demonstrado 

na FIGURA 79. 
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FIGURA 79 – OTDR – 16/01/2015 

 

O decréscimo da qualidade do sinal óptico é natural do sistema, causado pela 

refração da luz no núcleo da fibra óptica. Estas perdas também podem ser 

acentuadas devido a conexões, curvaturas excessivas, irregularidade do terreno, 

etc. 

A máxima deformação registrada no cabo foi de 4665 μɛ, a mínima de -217 μɛ 

e a média das deformações de 2300 μɛ, no trecho 407 a 1640 do cabo óptico 

(FIGURA 80).  

FIGURA 80 – DEFORMAÇÃO NO CABO – 16/01/2015 

 

As deformações registradas nos sensores também podem ser observadas no 

mapa de isolinhas de deformações (FIGURA 81), o qual ilustra as deformações 

detectadas pelo cabo óptico, sendo as cores mais quentes as maiores deformações 

e as cores frias as deformações com menor valor numérico. Entende-se que, as 
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deformações positivas detectadas no cabo, indicam que ele está sujeito a tração e 

os valores negativos de deformação, indicam que o cabo esta sofrendo um alívio de 

tração. 

FIGURA 81 – MAPA DE ISOLINHAS DE DEFORMAÇÃO E CURVAS DE NÍVEL – 16/01/2015 

 

Os valores registrados indicam que a deformação máxima no cabo da 

encosta oeste na 7ª campanha de leitura foi de 4665 μɛ, a escala de cores possui 

um intervalo de 200, finalizando a deformação apresentada em 4583 μɛ. A 

deformação média nesse trecho foi de 2300 μɛ. Em análise a FIGURA 81 observa-

se que os valores das micro deformações representados no mapa de isolinhas, 

apresenta em média valores em torno de 2000 μɛ, as quais estão representados nos 

tons da cor verde. 

5.1.2 Resultados da 8ª Campanha – 29/07/2015  

A encosta oeste está compreendida entre os trechos 471 e 1640 do cabo. 

Neste trecho o valor de OTDR apresentou uma variação entre 0,70 e 0,23 (FIGURA 

82). 
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FIGURA 82 – OTDR – 29/07/2015 

 

A máxima deformação registrada no cabo no trecho da encosta oeste foi de 

4923 μɛ e a menor deformação foi de -744 μɛ (FIGURA 83). A média das 

deformações na encosta foi de 2571 μɛ. 

FIGURA 83 – DEFORMAÇÃO DO CABO – 29/07/2015 

 

Como fora citado anteriormente, a 7ª campanha de monitoramento foi tomada 

como referência. Nesta campanha todos os dados foram registrados e a partir de 

então as próximas campanhas puderam ser comparadas com a 7ª leitura definida 

como referência. 

Com o objetivo de identificar os pontos com alterações de valores, 

considerando a 7ª leitura como referência, foram subtraídos os valores de 
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deformação entre a 7ª e 8ª leitura, resultando o mapa de isolinhas de deformações 

apresentado na FIGURA 84.  

FIGURA 84 – MAPA DE ISOLINHAS DE DEFORMAÇÃO E CURVAS DE NÍVEL – 20/07/2015 

 

Em análise ao mapa plotado, pode-se observar que os valores das 

deformações (micro deformações) são valores pequenos, não passando muito de 

1000 μɛ, representados pela cor verde na escala de cores. Ensaios de laboratório 

realizados com estes sensores distribuídos de fibra óptica, apontaram para uma 

variação de aproximadamente 44 μɛ/ºC, podendo estas deformações medidas, 

serem resultado da variação de temperatura no trecho do cabo. Essa condição 

indica que entre a 7ª e a 8ª campanha de leituras as deformações medidas não 

foram significativas, salvo a ocorrência de movimento de corpo rígido de toda a 

instalação.  

Para complementar os dados plotados no mapa de isolinhas, também foi 

gerado um gráfico com os mesmos valores de deformação, podendo assim 

identificar quais os trechos possuem as maiores deformações conforme 

demonstrado na FIGURA 85. 

O gráfico demonstrado na FIGURA 85 indica que no trecho 945 a deformação 

foi de 2425 μɛ, no trecho 1034 foi de 1842 μɛ, no trecho 1238 foi de 2353 μɛ e no 
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trecho 1075 foi de -1245 μɛ. Essas deformações são produto da diferença das 

deformações entre a 7ª campanha e a 8ª campanha de monitoramento.  

FIGURA 85 – DIFERENÇA DE DEFORMAÇÕES ENTRE A 8ª – 7ª CAMPANHA DE LEITURA  

 

O objetivo da plotagem deste gráfico foi detectar algum ponto que estivesse 

passando despercebido pelo mapa de cores, uma vez que ele interpola os valores 

plotados. 

5.1.3 Resultados da 9ª Campanha – 07/10/2015  

Entre os trechos 471 e 1640 (encosta oeste) do cabo, a variação do valor de 

OTDR apresentou resultados entre 0,69 e 0,24 (FIGURA 86). 
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FIGURA 86 – OTDR – 07/10/2015 

 

A máxima deformação registrada no cabo no trecho da encosta oeste foi de 

4771 μɛ e a menor deformação foi de -188 μɛ (FIGURA 87). A média das 

deformações na encosta foi de 2465 μɛ. 

FIGURA 87 – DEFORMAÇÃO DO CABO – 07/10/2015 

 

O mapa de isolinhas de deformações referente a 9ª leitura subtraído da 7ª 

leitura (referência) pode ser observado na FIGURA 88. 
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FIGURA 88 – MAPA DE ISOLINHA DE DEFORMAÇÃO E CURVAS DE NÍVEL – 07/10/2015 

 

Em análise ao mapa plotado, pode-se observar que os valores das 

deformações (micro deformações) são valores baixos, representados pela cor verde 

na escala de cores. Essa condição indica que entre a 7ª e a 9ª campanha de 

monitoramento as deformações medidas não foram representativas. 

Para complementar os dados plotados no mapa de isolinhas, também foi 

gerado um gráfico com os mesmos valores de deformação, podendo assim 

identificar quais os trechos possuem as maiores deformações conforme 

demonstrado na FIGURA 89. 
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FIGURA 89 – DIFERENÇA DE DEFORMAÇÕES ENTRE A 9ª – 7ª CAMPANHA DE LEITURA 

 

O gráfico demonstrado anteriormente indica que no trecho 945 a deformação 

foi de 2251 μɛ, no trecho 1034 foi de 2535 μɛ, no trecho 1238 foi de 2221 μɛ e no 

trecho 1075 foi de -1355 μɛ. Essas deformações são produto da diferença das 

deformações entre a 7ª campanha e a 9ª campanha de monitoramento.  

5.1.4 Resultados da 10ª Campanha – 25/01/2016  

Entre os trechos 471 e 1640 (encosta oeste) do cabo, a variação do valor de 

OTDR apresentou resultados entre 0,85 e 0,09 (FIGURA 90). 

Entre os trechos 580 a 691 do cabo, pode-se notar uma queda bruta da 

qualidade do sinal de OTDR, o que pode indicar algum problema de transmissão do 

sinal, tal como sujeira nos conectores. 

Esse gráfico aponta que houve algum problema de leitura na aquisição dos 

dados.  
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FIGURA 90 – OTDR – 25/01/2016 

 

A máxima deformação registrada no cabo no trecho da encosta oeste foi de 

6505 μɛ e a menor deformação foi de -155 μɛ (FIGURA 91). A média das 

deformações na encosta foi de 3249 μɛ. 

FIGURA 91 – DEFORMAÇÃO NO CABO – 25/01/2016 

 

O mapa de isolinhas de deformações referente a 10ª leitura subtraído da 7ª 

leitura (referência) pode ser observado na FIGURA 92. 

Em análise ao mapa plotado (FIGURA 92), pode-se observar que houve 

variações significativas entre a 7ª e a 10ª campanha de monitoramento. O mapa 

apresenta valores altos de micro deformação, tanto para os valores negativos (alívio 

de tração) quanto para valores positivos (tração). Essa configuração do mapa de 
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isolinhas indica que houve deformações significativas na 10ª campanha em relação 

a 7ª. 

FIGURA 92 – MAPA DE ISOLINHA DE DEFORMAÇÃO E CURVAS DE NÍVEL – 25/01/2016 

 

Para complementar os dados plotados no mapa de isolinhas, também foi 

gerado um gráfico com os mesmos valores de deformação, podendo assim 

identificar os trechos possuem as maiores deformações conforme demonstrado na 

FIGURA 93. 
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FIGURA 93 – DIFERENÇA DE DEFORMAÇÕES ENTRE A 10ª – 7ª CAMPANHA DE LEITURA 

 

O gráfico demonstrado anteriormente indica uma grande variação nas 

deformações registradas na 10ª campanha em relação a 7ª campanha, 

apresentando deformações na ordem de 5000 μɛ a –3700 μɛ.  

5.1.5 Resultados da 11ª Campanha – 08/03/2016  

Entre os trechos 471 e 1640 do cabo, a variação do valor de OTDR 

apresentou resultados entre 0,79 e 0,27 (FIGURA 94). 

FIGURA 94 – OTDR – 08/03/2016 

 

A máxima deformação registrada no cabo no trecho da encosta oeste foi de 

4851 μɛ e a menor deformação foi de -319 μɛ (FIGURA 95). A média das 

deformações na encosta foi de 2350 μɛ. 
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FIGURA 95 – DEFORMAÇÃO NO CABO – 08/03/2016 

 

O mapa de isolinhas de deformações referente a 11ª leitura subtraído da 7ª 

leitura (referência) pode ser observado na FIGURA 96. 

FIGURA 96 – MAPA DE ISOLINHA DE DEFORMAÇÃO E CURVAS DE NÍVEL – 08/03/2016 

 

Em análise ao mapa plotado, pode-se observar que os valores das 

deformações (micro deformações) são valores baixos, representados pela cor verde 
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na escala de cores. Essa condição indica que entre a 7ª e a 11ª campanha de 

monitoramento as deformações medidas foram irrelevantes. 

Para complementar os dados plotados no mapa de isolinhas, também foi 

gerado um gráfico com os mesmos valores de deformação, podendo assim 

identificar quais os trechos possuem as maiores deformações, conforme 

demonstrado na FIGURA 97. 

FIGURA 97 – DIFERENÇA DE DEFORMAÇÕES ENTRE A 11ª – 7ª CAMPANHA DE LEITURA 

 

O gráfico demonstrado anteriormente indica que no trecho 945 a deformação 

foi de 2138 μɛ, no trecho 1034 foi de 2158 μɛ, no trecho 1238 foi de 2028 μɛ e no 

trecho 1075 foi de -1408 μɛ. Essas deformações são produto da diferença das 

deformações entre a 7ª campanha e a 11ª campanha de monitoramento.  

5.1.6 Resultados da 12ª Campanha – 02/05/2016 

A encosta oeste está compreendida entre os trechos 471 e 1640 do cabo. 

Neste trecho o valor de OTDR apresentou uma variação nula (FIGURA 98), estando 

esta provavelmente condicionada a problemas na realização da leitura. Ou do 

salvamento do arquivo. 
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FIGURA 98 – OTDR – 02/05/2016 

 

A máxima deformação registrada no cabo no trecho da encosta oeste foi de 

5083 μɛ e a menor deformação foi de -247 μɛ (FIGURA 99). A média das 

deformações no cabo foi de 2586 μɛ. 

FIGURA 99 – DEFORMAÇÃO NO CABO – 02/05/2016 

 

O mapa de isolinhas de deformações referente à 12ª leitura subtraído da 7ª 

leitura (referência) pode ser observado na FIGURA 100. 
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FIGURA 100 – MAPA DE ISOLINHAS DE DEFORMAÇÃO E CURVAS DE NÍVEL – 02/05/2016 

 

Em análise ao mapa plotado, pode-se observar que os valores das 

deformações (micro deformações) são valores baixos, representados pela cor verde 

na escala de cores. Essa condição indica que entre a 7ª e a 12ª campanha de 

monitoramento as deformações medidas foram irrelevantes. 

Para complementar os dados plotados no mapa de isolinhas, também foi 

gerado um gráfico com os mesmos valores de deformação, podendo assim 

identificar quais os trechos possuem as maiores deformações, conforme 

demonstrado na FIGURA 101. 
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FIGURA 101 – DIFERENÇA DE DEFORMAÇÕES ENTRE A 12ª – 7ª CAMPANHA DE LEITURA 

 

O gráfico demonstrado anteriormente indica que no trecho 780 a deformação 

foi de -1462 μɛ, no trecho 830 foi de 2996 μɛ, no trecho 945 foi de 2559 μɛ, no trecho 

1034 foi de 2759 μɛ, no trecho 1238 foi de 2550 μɛ e no trecho 1075 foi de -1240 μɛ. 

Essas deformações são produto da diferença das deformações entre a 7ª campanha 

e a 12ª campanha de monitoramento.  

A FIGURA 102 demonstra a localização dos trechos com as maiores e 

menores deformações registradas nas campanhas de monitoramento em relação a 

da 7ª campanha. 
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FIGURA 102 – POSIÇÃO GEOGRÁFICA DOS PONTOS COM MAIORES DEFORMAÇÕES 

 

Foi observado que os pontos 945, 1034, 1075 e 1238 apresentaram maiores 

valores de deformação na 8ª, 9ª, 11ª e 12ª campanhas de leitura. Na 12ª campanha 

de leitura somaram-se as maiores deformações registradas os trechos 780 e 830. 

5.1.7 Resumo dos dados obtidos nas campanhas de leituras 

O QUADRO 1 apresenta um resumo dos valores obtidos nas campanhas de 

leituras pelo sistema DTSS, ao longo do cabo óptico instalado na encosta OLAPA 

Km 57. 

QUADRO 1 – RESUMO DOS RESULTADOS DAS LEITURAS 

Campanha de 

leitura 

Temperatura 

na seção de 

referência 

(°C) 

OTDR 

máx. 

OTDR 

mín. 

Deformação 

máxima (µɛ) 

Deformação 

mínima (µɛ) 

Média das 

deformações 

(µɛ) 

7ª - 16/01/2015 28,9 0,69 0,32 4695 -218 2300 

8ª – 29/07/2015 20,7 0,70 0,23 4923 -744 2571 

9ª – 07/10/2015 20,7 0,69 0,24 4771 -188 2465 

10ª–25/01/2016 32,0 0,85 0,09 6505 -155 3249 

11ª-08/03/2016 26,0 0,79 0,27 4851 -319 2350 

12ª-02/05/2016 23,9 0,01 0 5083 -247 2586 
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A plotagem dos gráficos sobrepostos de OTDR (FIGURA 103) demonstram a 

regularidade da qualidade do sinal obtida na 7ª, 8ª, 9ª e 11ª. A 10ª campanha 

demonstra uma queda brusca no sinal próximo ao trecho 600 e a 12ª campanha não 

apresentou os valores de OTDR.  

FIGURA 103 - GRÁFICO DE OTDR ENTRE AS CAMPANHAS 

 

A análise do gráfico de OTDR pode auxiliar de uma forma rápida a qualidade 

óptica do sinal realizada em campo, sendo possível verificar e corrigir alguns 

problemas de transmissibilidade do sinal. 

5.2 ANÁLISE DAS DEFORMAÇÕES ENTRE CAMPANHAS 

Conforme citado no item 4.5.3, foram selecionados alguns pontos sensores 

dispostos na encosta para a análise entre campanhas de trechos longitudinais e 

transversais da encosta, conforme sua inclinação principal. Também foram 

analisados alguns sensores localizados na faixa do poliduto e nas seções de 

referência conforme demonstrado na FIGURA 104. 
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FIGURA 104 – SENSORES ANALISADOS NA ENCOSTA 

,  

5.2.1 Análise da seção de referência inicial 

As deformações obtidas pelo equipamento DTSS na seção de referência 

inicial podem ser observadas na FIGURA 105. Essas deformações variam entre 

+170 µɛ e -150 µɛ. Estas deformações podem ser interpretadas como incertezas 

neste trecho do cabo, uma vez que, na seção de referência inicial esperam-se 

deformações próximas de zero, pois o cabo encontra-se enrolado no interior de uma 

caixa com água e com temperatura monitorada. 
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FIGURA 105 – DEFORMAÇÕES NA SEÇÃO DE REFERÊNCIA INICIAL 

 

Em análise aos dados demonstrados anteriormente e a anomalia dos 

valores da 10ª campanha de monitoramento realizada em 25/01/2016. Optou-se em 

demonstrar os resultados de deformação descartando os valores dessa campanha, 

para uma melhor visualização dos dados considerados representativos. A variação a 

partir desta análise ficou entre +170 µɛ e -50 µɛ, conforme demonstrado na FIGURA 

106. 

FIGURA 106 – DEFORMAÇÕES NA SEÇÃO DE REFERÊNCIA INICIAL SEM A 10ª CAMPANHA 

 

5.2.2 Análise da seção de referência da encosta 

As deformações obtidas pelo equipamento DTSS na seção de referência da 

encosta podem ser observadas na FIGURA 107. Nesse trecho do cabo também não 
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são esperadas deformações, porém as leituras da 10ª campanha (25/01/2016) 

apresentaram valores anômalos, chegando a +3940µɛ no trecho 924.  

FIGURA 107 – DEFORMAÇÕES NA SEÇÃO DE REFERÊNCIA DA ENCOSTA 

 

Descartando os valores obtidos na 10ª campanha, os valores de deformação 

obtidos na seção de referência da encosta ficaram entre +318 µɛ no trecho 915 em 

07/10/2015 (9ª campanha) e -71 µɛ neste mesmo trecho em 02/05/2016 (12ª 

campanha), conforme apresentado na FIGURA 108. 

FIGURA 108 – DEFORMAÇÕES NA SEÇÃO DE REFERÊNCIA DA ENCOSTA SEM A 10ª 
CAMPANHA 

 

5.2.3 Análise das deformações na faixa do poliduto 

As deformações obtidas pelo equipamento DTSS na faixa do poliduto OLAPA 

podem ser observadas na FIGURA 109. Podem ser observadas variações de 
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deformação na ordem de +2187 µɛ no trecho 567 ocorrido em 25/01/2016 (10ª 

campanha) e -2477 µɛ no trecho 528 nesta mesma campanha. 

 

FIGURA 109 – DEFORMAÇÕES NA FAIXA DO POLIDUTO OLAPA 

 

Descartando os valores obtidos na 10ª campanha, os valores de deformação 

obtidos na faixa do poliduto OLAPA ficaram entre +461 µɛ no trecho 514 em 

29/07/2015 (8ª campanha) e -207 µɛ no trecho 567 em 08/03/2016 (11ª campanha) 

conforme apresentado na FIGURA 110. 

FIGURA 110 – DEFORMAÇÕES NA FAIXA DO POLIDUTO SEM A 10ª CAMPANHA 

 

5.2.4 Análise das deformações transversais à seção da encosta 

A FIGURA 111 até a FIGURA 122 apresentam os gráficos de deformação na 

encosta oeste obtidas pelos sensores dispostos no sentido transversal da encosta. 
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Na FIGURA 111 podem ser observadas variações de deformação na ordem 

de +3247 µɛ no trecho 709 ocorrido em 25/01/2016 (10ª campanha) e de -198 µɛ no 

trecho 691 em 08/03/2016 (11ª campanha). 

FIGURA 111 – DEFORMAÇÕES NA TRANSVERSAL 1 

 

Descartando os valores obtidos na 10ª campanha, os valores de deformação 

obtidos na transversal 1 foram de 528 µɛ no trecho 709 em 29/07/2015 (8ª 

campanha) e -998 µɛ no trecho 691 em 08/03/2016 (11ª campanha), conforme 

apresentado na FIGURA 112. 

FIGURA 112 – DEFORMAÇÕES NA TRANSVERSAL 1 SEM A 10ª CAMPANHA 

 

Na FIGURA 113, correspondente a transversal 2, podem ser observadas 

variações de deformação na ordem de +2121 µɛ no trecho 1220 em 25/01/2016 (10ª 

campanha) e -515 µɛ no trecho 1248 em 07/10/2015 (9ª campanha). 
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FIGURA 113 – DEFORMAÇÕES NA TRANSVERSAL 2 

 

Descartando os valores obtidos na 10ª campanha, os valores de deformação 

obtidos na transversal 2 foram de +932 µɛ no trecho 1220 em 29/07/2015 (8ª 

campanha) e de -515 µɛ no trecho 1248 ocorrido em 07/10/2015 (9ª campanha), 

conforme apresentado na FIGURA 114. 

FIGURA 114 – DEFORMAÇÕES NA TRANSVERSAL 2 SEM A 10ª CAMPANHA 

 

Na FIGURA 115, correspondente a transversal 3, podem ser observadas 

variações de deformação na ordem de +747 µɛ no trecho 1335 em 25/01/2016 (10ª 

campanha) e de -246 µɛ neste mesmo trecho em 02/05/2016 (12ª campanha). 
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FIGURA 115 – DEFORMAÇÕES NA TRANSVERSAL 3 

 

Descartando os valores obtidos na 10ª campanha, os valores de deformação 

obtidos na transversal 3 foram de +580 µɛ no trecho 1335 ocorrido em 7/10/2015 (9ª 

campanha) e de -246 µɛ neste mesmo trecho ocorrido em 02/05/2016 (12ª 

campanha), conforme apresentado na FIGURA 116. 

FIGURA 116 – DEFORMAÇÕES NA TRANSVERSAL 3 SEM A 10ª CAMPANHA 

 

Conforme verificado na FIGURA 117, as maiores deformações nos trechos 

analisados na transversal 4 foram de +626 µɛ no trecho 1401 ocorrido em 

25/01/2016 (10ª campanha) e -490 µɛ no trecho 1991 nesta mesma campanha  
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FIGURA 117 – DEFORMAÇÕES NA TRANSVERSAL 4 

 

Descartando os valores obtidos na 10ª campanha, os valores de deformação 

obtidos na transversal 4 foram de +491 µɛ no trecho 1430 ocorrido em 29/07/2015 

(9ª campanha) e -299 µɛ no trecho 1401 em 08/03/2016 (11ª campanha), conforme 

apresentado na FIGURA 118. 

FIGURA 118 – DEFORMAÇÕES NA TRANSVERSAL 4 SEM A 10ª CAMPANHA 

 

Na FIGURA 119, correspondente a transversal 5, as maiores deformações 

verificadas nos trechos analisados foram de 2623 µɛ no trecho 1525 em 25/01/2016 

(10ª campanha) e -3612 µɛ no trecho 1500 nesta mesma campanha. 
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FIGURA 119 – DEFORMAÇÕES NA TRANSVERSAL 5 

 

Descartando os valores obtidos na 10ª campanha, os valores de deformação 

obtidos na transversal 5 foram de +608 µɛ no trecho 1525 em 29/07/2015 (8ª 

campanha) e -170 µɛ no trecho 1536 ocorrido em 08/03/2016 na 11ª campanha, 

conforme apresentado na FIGURA 120. 

FIGURA 120 – DEFORMAÇÕES NA TRANSVERSAL 5 SEM A 10ª CAMPANHA 

 

As maiores deformações verificadas nos trechos analisados na transversal 6, 

conforme demonstrado na FIGURA 121, foram de +530 µɛ no trecho 1611 em 

02/05/2016 (12ª campanha) e -1761 µɛ neste mesmo trecho em 25/01/2016 (10ª 

campanha). 
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FIGURA 121 – DEFORMAÇÕES NA TRANSVERSAL 6 

 

Descartando os valores obtidos na 10ª campanha, os valores de deformação 

obtidos na transversal 6 foram de +530 µɛ no trecho 1611 em 02/05/2016 (12ª 

campanha) e -330 µɛ no trecho 1598 em 07/10/2015 (9ª campanha), conforme 

apresentado na FIGURA 122. 

FIGURA 122 – DEFORMAÇÕES NA TRANSVERSAL 6 SEM A 10ª CAMPANHA 

 

5.2.5 Análise das deformações longitudinais à seção da encosta 

A FIGURA 123 até a FIGURA 134 apresentam os gráficos de deformação na 

encosta oeste obtidas pelos sensores dispostos no sentido longitudinal em relação a 

seção principal da encosta.  

As maiores deformações verificadas nos trechos analisados na longitudinal 1 

foram de +2732 µɛ no trecho 602 em 25/01/2016 (10ª campanha) e -41 µɛ neste 
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mesmo trecho em 02/05/2016 (12ª campanha), conforme apresentado na FIGURA 

123. 

FIGURA 123 – DEFORMAÇÕES NA LONGITUDINAL 1 

 

Descartando os valores obtidos na 10ª campanha, os valores de deformação 

obtidos na longitudinal 1 foram de +480 µɛ no trecho 619 em 07/10/2015 (9ª 

campanha) e -61 µɛ no trecho 619 em 02/05/2016 (12ª campanha), conforme 

apresentado na FIGURA 124. 

FIGURA 124 – DEFORMAÇÕES NA LONGITUDINAL 1 SEM A 10ª CAMPANHA 

 

As maiores deformações verificadas nos trechos analisados na longitudinal 2 

foram de +3082 µɛ no trecho 1024 em 25/01/2016 e -2299 µɛ no trecho 1039 nesta 

mesma campanha, conforme apresentado na FIGURA 125. 
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FIGURA 125 – DEFORMAÇÕES NA LONGITUDINAL 2 

 

Descartando os valores obtidos na 10ª campanha, os valores de deformação 

obtidos na longitudinal 2 foram de +580 µɛ no trecho 1009 em 07/10/2015 e -130 µɛ 

no trecho 1057 em 07/10/2015 (9ª campanha), conforme apresentado na FIGURA 

126. 

FIGURA 126 – DEFORMAÇÕES NA LONGITUDINAL 2 SEM A 10ª CAMPANHA 

 

As maiores deformações verificadas nos trechos analisados na longitudinal 3 

foram de +2255 µɛ no trecho 959 em 25/01/2016 e -1821 µɛ no trecho 947 nesta 

mesma campanha, conforme apresentado na FIGURA 127. 
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FIGURA 127 – DEFORMAÇÕES NA LONGITUDINAL 3 

 

Descartando os valores obtidos na 10ª campanha, os valores de deformação 

obtidos na longitudinal 3 foram de +950 µɛ no trecho 986 em 07/10/2015 (9ª 

campanha) e -103 µɛ no trecho 986 em 02/05/2016 (12ª campanha), conforme 

apresentado na FIGURA 128. 

FIGURA 128 – DEFORMAÇÕES NA LONGITUDINAL 3 SEM A 10ª CAMPANHA 

 

As maiores deformações verificadas nos trechos analisados na longitudinal 4 

foram de +1973 µɛ no trecho 889 em 25/01/2016 (10ª campanha) e -48 µɛ no trecho 

889 em 02/05/2016 (12ª campanha), conforme apresentado na FIGURA 129. 
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FIGURA 129 – DEFORMAÇÕES NA LONGITUDINAL 4 

 

Descartando os valores obtidos na 10ª campanha, os valores de deformação 

obtidos na longitudinal 4 foram de +369 µɛ no trecho 852 em 29/07/2015 (8ª 

campanha) e -97 µɛ no trecho 875 em 08/03/2016 (11ª campanha), conforme 

apresentado na FIGURA 130. 

FIGURA 130 – DEFORMAÇÕES NA LONGITUDINAL 4 SEM A 10ª CAMPANHA 

 

As maiores deformações verificadas nos trechos analisados na longitudinal 5 

foram de +2190 µɛ no trecho 805 em 25/01/2016 (10ª campanha) e -100 µɛ no 

trecho 820 em 02/05/2016 (12ª campanha), conforme apresentado na FIGURA 131. 
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FIGURA 131 – DEFORMAÇÕES NA LONGITUDINAL 5 

 

Descartando os valores obtidos na 10ª campanha, os valores de deformação 

obtidos na longitudinal 5 foram de +500 µɛ no trecho 833 em 07/10/2015 (9ª 

campanha) e -132 µɛ no trecho 805 em 02/05/2016 (12ª campanha), conforme 

apresentado na FIGURA 132. 

FIGURA 132 – DEFORMAÇÕES NA LONGITUDINAL 5 SEM A 10ª CAMPANHA 

 

As maiores deformações verificadas nos trechos analisados na longitudinal 6 

foram de +4004 µɛ no trecho 767 em 25/01/2016 (10ª campanha) e -40 µɛ no trecho 

767 em 08/03/2016 (11ª campanha), conforme apresentado na FIGURA 133. 
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FIGURA 133 – DEFORMAÇÕES NA LONGITUDINAL 6 

 

Descartando os valores obtidos na 10ª campanha, os valores de deformação 

obtidos na longitudinal 6 foram de +536 µɛ no trecho 738 em 29/07/2015 (8ª 

campanha) e -48 µɛ no trecho 724 em 08/03/2016 (11ª campanha), conforme 

apresentado na FIGURA 134. 

FIGURA 134 – DEFORMAÇÕES NA LONGITUDINAL 6 SEM A 10ª CAMPANHA 

 

Todos os dados aqui apresentados são referentes aos dados não 

compensados (SO) obtidos pela unidade leitora DTSS. Os dados compensados 

(P&S) não foram trabalhados. 

A 7ª campanha de monitoramento foi definida e utilizada como referência para 

as demais campanhas, conforme o que foi detalhado no capítulo 5, foram realizados 

ajustes necessários ao longo do cabo a fim de melhorar a qualidade do sinal óptico.  
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Na 10ª campanha foram observados valores anômalos de deformação, o que 

pode ser comprovado após a realização da 11ª campanha, a qual se apresentou 

regular com os dados obtidos na 9ª campanha.  

A 12ª campanha apresentou um erro no gráfico de OTDR, a partir da qual é 

feita a análise da qualidade do sinal óptico. Os valores de OTDR foram muito baixos, 

podendo estar associado a algum tipo de interferência nos conectores ópticos ou 

algum outro problema no equipamento DTSS que não foi identificado. Essa hipótese 

poderá ser confirmada na realização da 13ª campanha de monitoramento que será 

realizada posteriormente.  
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6 CONCLUSÕES 

Esta dissertação apresentou informações gerais sobre a encosta onde se 

encontra instalado o poliduto OLAPA (Morretes – PR), de propriedade da 

PETROBRAS e principalmente, dados de monitoramento de possíveis 

deslocamentos de solo da encosta estudada com o auxílio da tecnologia de 

sensores distribuídos de fibra óptica. 

Tendo em vista que a tecnologia de fibra óptica implantada na encosta é 

recente e inovadora, foi desenvolvida uma metodologia de interpretação dos dados 

de monitoramento obtidos a partir de sensores ópticos (cabo de FO instalado na 

encosta). 

Para a análise dos dados de monitoramento, foram utilizados basicamente o 

software MatLab para aquisição dos dados da unidade leitora DTSS, o software 

Excel (gerando gráficos para uma visualização do sinal óptico e das deformações) e 

o software Surfer (no qual foram gerados os mapas de isolinhas de deformação), 

facilitando a localização das deformações ao longo do cabo óptico.  

Com os dados de monitoramento obtidos por meio da unidade leitora DTSS 

nas campanhas realizadas nos anos de 2015 e 2016, foram gerados gráficos de 

dados de deformação versus a posição do cabo óptico (sensor) instalado na 

encosta, gráficos de deformação com todas as campanhas de monitoramento já 

realizados tendo sido selecionados alguns pontos em trechos longitudinais e 

transversais de interesse (em relação a encosta) e mapas de isolinhas de 

deformação que apresentaram a posição geográfica x e y e a deformação em z – 

gerado com o auxílio do software Surfer. 

Estes gráficos e mapas possibilitaram a visualização e análise dos dados de 

monitoramento, apresentando as deformações registradas na encosta, sua 

localização e a data de obtenção dos dados. Também facilitaram a visualização 

espacial das leituras adquiridas.  

Os dados coletados nas campanhas de monitoramento a partir da 7ª 

campanha, realizada em 16/01/2015 até a 12ª campanha, realizada em 02/05/2016, 

desconsiderando os valores obtidos na 10ª campanha (25/01/2016), por apresentar 

valores anômalos, indicaram deformações na ordem de 784 µɛ a -515 µɛ, nas 

análises por trechos longitudinais e transversais. 
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Essas deformações são relativamente pequenas e ainda não se pode afirmar 

que estas deformações indicam algum deslocamento de massa de solo. 

Os dados utilizados para esta metodologia de análise foram dados brutos 

coletados do sistema DTSS, sendo os dados de deformação somente normalizados 

a partir da consideração que as deformações na referência inicial seriam nulas.  

Sabendo-se que o sistema utilizado é sensível a deformação e temperatura, 

ainda é necessário avaliar a interferência da temperatura nas medições de 

deformação para realizar suas compensações.  

Vale ressaltar a importância da sazonalidade na realização das leituras, fato 

atendido com o monitoramento realizado, e que ainda se possa dar continuidade a 

este processo por períodos de tempo superiores ao que contemplam o 

monitoramento desta dissertação.  

Sugere-se para trabalhos futuros: 

 a medição da temperatura da área monitorada pelo sensor em todo o 

comprimento de instalação do cabo de fibra óptica DTSS a partir de um 

sistema independente; 

 a compensação das deformações oriundas da influência térmica; 

 um sistema remoto de medições. 
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