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RESUMO 

Esta dissertação objetivou instrumentar e monitorar as deformações de uma encosta 
atravessada por um duto de insumos operados pela Transpetro, utilizando a 
tecnologia distribuída de fibra óptica. A área selecionada para estudo está situada no 
estado do Paraná, próximo ao município de Guaratuba/PR, às margens da BR-376, 
no km 670. No local, encontra-se a estação de bombeamento de insumos Itararé, 
compreendida entre as posições geográficas UTM (706.600 E – 7.135.000 N) e 
(706.900 E – 7.134.700 N). Esta área foi selecionada para estudo devido ao histórico 
e aos indicativos de movimentos observados na encosta. Previamente à realização 
da instrumentação geotécnica, foram realizados levantamentos topográficos 
necessários para a instalação de cabos de fibra óptica. Além disso, foram coletados 
solos na condição deformada, visando a caracterização geotécnica. Os ensaios 
foram realizados com amostras deformadas coletadas em dois pontos da área de 
estudo. Os resultados dos ensaios permitiram classificar os solos coletados como 
silte areno argiloso e silte argilo arenoso. Em paralelo à realização dos ensaios de 
laboratório, a fibra óptica foi instalado na face da encosta no sentido transversal e 
longitudinal em relação ao seu declive, em trincheiras escavadas manualmente com 
equipamentos de corte, com profundidade aproximada de 15 cm a 30 cm. A 
instalação abrangeu uma área de 33.548,77 m². No local da instrumentação se 
encontra uma estrutura de contenção com indicativos de movimentos. O cabo de 
fibra óptica utilizado como sensor distribuído de deformação é fabricado pela 
empresa Sensornet. É composto por duas fibras monomodo e duas fibras multimodo 
e é envolvido por uma camada protetora de kevlar, além de uma proteção externa. O 
monitoramento geotécnico da área de estudo foi possível a partir da utilização do 
interrogador DTSS (Distributed Temperature Sensing and Strain). O interrogador 
consiste em uma unidade leitora óptica fabricada pela Sensornet. Foram realizadas 
4 campanhas de monitoramento nos dias 07 de julho, 01 de setembro, 21 de 
setembro e 21 de dezembro de 2017. Os dados foram compilados com o auxílio do 
MATLAB. Para cada campanha de monitoramento foram analisados os dados de 
deformações e temperaturas nas seções de referência iniciais. Foram selecionados 
trechos de interesse longitudinais e transversais em relação ao declive da encosta 
para análise das deformações ao longo do tempo. Os resultados indicaram a 
variação da deformação e da temperatura ao longo das campanhas e apontaram 
para deformações relativamente pequenas para os trechos de interesse 
selecionados, sendo de 1334,04 με a -1137,74 με para os trechos longitudinais e da 
ordem de 940,62 με a -881,21 με para os trechos transversais. Com os valores 
obtidos não se pode afirmar que estas deformações monitoradas indicam movimento 
na encosta. Entende-se que será necessário um tempo maior de monitoramento 
para observações de deformações da encosta. 
 

Palavras-chave: Instabilidade de encostas. Fibra óptica. Monitoramento geotécnico. 



 
 

ABSTRACT 

This dissertation aimed to instrument and monitor the deformations of a slope 
crossed by pipeline, operated by Transpetro, using distributed optic fiber technology. 
The selected area for study is situated in the Paraná state, near of Guaratuba City, 
Parana State, surrounding the BR-376, km 670. At this location, it is also found the 
pumping station Itararé, comprised between the UTM geografic coordinates (706.600 
E - 7.135.000 N) and (706.900 E - 7.134.700 N). This area was chosen for study due 
to its history and the indicatives of movement observed on the slope. Prior the 
accomplishment of the geotechnical instrumentation, there were made topographical 
surveys necessary to the instalation of optic fiber. Furthermore, soil samples in 
deformed condition were collected, aiming geotechnical characterization. The tests 
were made with deformed soil samples collected from two points in the study area. 
The results of these tests allowed for classification of the soils as sand-loamy silt and 
clay-sandy silt. Parallel to the laboratory testing, optic fiber was installed in the face 
of the slope, transversal and longitudinal in relation to the direction of the declivity, in 
trenches dug manually with cutting equipment, with aproximate depth of 15 cm to 30 
cm. The instalation covered an area of 33,548.77 m². In the instrumentaded area is 
located a containment structure with indicatives of movement. The optic fiber wire 
utilized as distributed deformation sensor is manufactures by Sensornet. It is 
composed of two singlemode fibers and two multimode fibers, and its envolved by a 
protective layer of kevlar, along with external protection. The geotechnical monitoring 
of the study site was made possible by the use of then DTSS interrogator (Distributed 
Temperature Sensing and Strain). The interrogator consists in optical reading unit 
manufactured by Sensornet. Four monitoring campaigns were concluded, on the 
dates of july 7th, september 1st and 21st, and december 21st, in 2017. The data was 
compiled with the assistance of the MATLAB. For each monitoring campaign, the 
deformation and temperature data in the initial secction of refference was analised. 
The stretches of interest, transversal and longitudinal relative to the direction of the 
declivity, were selected for analysis of deformation over time. The results indicate 
variation of the deformation and temperature over the course of the campaigns and 
to relatively small deformations for the stretches of interest selected, in the order of 
1334.04 με to -1137.74 με for the longitudinal streches, and the order of 940.62 με to 
-881.21 με for the tranversal streches. With the values obtained, it cannot be stated 
that the deformantions monitored indicate movement of the slope. It is understood 
that a longer monitoring time will be necessary so that observations of deformation in 
the slope can be made. 
 
Key-words: Slope instability. Fiber optical. Geotechnical monitoring. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esta dissertação aplica-se no contexto de ocorrências de instabilidades a 

partir de rupturas de encostas que possuem obras lineares instaladas (faixas de 

dutos, rodovias, ferrovias e linhas de transmissão de energia elétrica), em especial 

as que percorrem as encostas da Serra do Mar e da Serra Geral, desde o litoral do 

Rio de Janeiro até o estado do Rio Grande do Sul.  

O relevo acidentado dessas regiões é fortemente suscetível a ocorrências de 

rupturas de encostas. Sobre rupturas de encostas, de acordo com as análises da 

bibliografia nacional e internacional se identificam inúmeras publicações, mas 

poucas discutem ou apresentam os possíveis procedimentos de análise que 

poderiam ser adotados de modo a prever as ocorrências (INTRIERI et al., 2012; 

PARDESHI et al., 2013; RAMESH, 2014; BENOIT et al., 2015; WENKAI, 2015). 

Os movimentos de massa estão intimamente relacionados a desastres 

ambientais, acarretando em danos econômicos, sociais e ambientais de grande 

impacto em sua maioria. Além dos problemas citados, não se pode descartar os 

problemas ligados à falta de infraestrutura e de planejamento de obras.  

Segundo Terzian (2005) os dutos são pontos críticos no processo de 

distribuição da indústria petrolífera. Um acidente interrompe a distribuição, causando 

prejuízos, enormes transtornos operacionais, contaminações ambientais e exposição 

de pessoas ao risco de contaminações, incêndios e até mesmo explosões. Estes 

riscos são intensificados ao considerar que os dutos percorrem imensas distâncias, 

por áreas sujeitas às atuações físico-químicas, às influências do meio, como 

variações térmicas e movimentações do solo, e à ação de terceiros. 

Nesse contexto, podem ser citados alguns exemplos nacionais de acidentes 

envolvendo dutos, como por exemplo: em julho de 2000, na cidade de Araucária 

vizinha a Curitiba. O duto OSPAR, que transporta petróleo do terminal de São 

Francisco do Sul à refinaria de Araucária (REPAR), foi alvo de uma manutenção fora 

dos procedimentos e teve o maior acidente da Petrobras nos últimos 26 anos, um 

vazamento de 3.939 m³, parte atingiu o rio Iguaçu (CNQ, 2015). 

Em fevereiro de 2001, o duto OLAPA 12, que interliga a REPAR (Refinaria 

Presidente Getúlio Vargas) a Paranaguá no litoral paranaense, apresentou 

movimentação de um bloco de solo, ocasionando esforços sobre o duto que 

provocou a ruptura do mesmo (LACERDA, 2006). O duto rompido transportava óleo 
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diesel naquele momento e teve como consequência o vazamento de 145 m³ que 

atingiram 4 rios próximos ao local. 

Outro caso de ruptura de duto situado em uma encosta natural ocorreu em 

2008 no estado de Santa Catarina, onde um duto do gasoduto Bolívia-Brasil, 

localizado no município de Gaspar, rompeu devido às fortes chuvas ocorridas na 

região que vieram por ocasionar o deslocamento do solo e consequentemente a 

ruptura do duto (GAZETA DO POVO, 2008). O duto em questão, gasoduto Bolívia-

Brasil, atravessa os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. 

De acordo com o que descreveu Highland e Bobrowsky (2008), os 

movimentos de massa são definidos como sendo o transporte de material, rochas 

e/ou solo, onde seu deslocamento acarretará na ruptura do talude. Gerscovich 

(2012) definiu de forma mais simplificada que o movimento de massa consiste em 

qualquer deslocamento de certa quantidade de solo a uma determinada velocidade. 

Os deslocamentos de solo podem ocorrer muito lentamente, inferiores a 2 m/ano, 

imperceptíveis pelo homem, e em outros casos podem acontecer de maneira súbita, 

atingindo velocidades da ordem de m/s. Segundo Machado (2005) o movimento da 

encosta ocorre a partir de uma combinação de determinantes que desloca a massa 

de solo para atingir uma nova condição de estabilidade, e a movimentação não 

consiste em uma só causa ou um só efeito. 

Para Fernandes e Amaral (1998) os movimentos de massa são fenômenos 

naturais contínuos, assim como os processos de intemperismo e erosão, que 

modelam a paisagem da superfície terrestre. De acordo com Pinto et al. (2013) 

eventos de movimentos de massa são oriundos de uma gama de condicionantes de 

ordem natural que, em virtude do desenvolvimento tecnológico, podem ser 

potencializados pela atividade antrópica. Quando ocorrem em áreas de ocupação 

humana ou por obras de infraestrutura ocasionam grandes prejuízos de caráter 

socioeconômico e ambiental. 

Marinho (2005) descreveu que os grandes riscos envolvidos com obras de 

engenharia estão associados a problemas com o subsolo que podem prejudicar o 

projeto e o meio ambiente se o seu comportamento não é adequadamente 

conhecido, em função das incertezas relacionadas a ação da natureza e do homem.  

Em decorrência dos danos ambientais, econômicos e sociais que os 

deslocamentos de solo podem ocasionar, é necessário o monitoramento de áreas 
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suscetíveis a movimentos de massa, com o intuito de atuar de maneira preventiva, 

com o uso da instrumentação geotécnica (ZHU et al., 2014). Guidicini e Nieble 

(1984) descrevem que a instrumentação de áreas de risco, onde se faz necessário 

monitorar a estabilidade de uma determinada encosta, significa sistematizar as 

observações sobre o comportamento das mesmas. 

A utilização da instrumentação geotécnica resulta em medições de 

parâmetros que podem estar relacionados tanto com a causa como com o efeito dos 

eventos de movimentos de massa. O monitoramento geotécnico, abrange fatores de 

causa e de efeito e permitem desenvolver uma relação entres esses parâmetros, 

provocando medidas corretivas dos efeitos indesejáveis para a remoção da causa 

da instabilidade da encosta. A deformação, que é considerada um efeito, por 

exemplo, é o parâmetro primário de maior interesse em estudos de estabilidade de 

taludes, contudo, a causa mais comum encontrada é a poropressão (DUNNICLIFF, 

1988). 

Segundo Sestrem (2012) o principal objetivo de monitorar encostas 

utilizando instrumentação geotécnica, está na aquisição de dados que auxiliem na 

interpretação do comportamento de determinado maciço de solo ou rocha. Na 

mesma linha, Inaudi e Glisic (2005) comentam que o monitoramento de encostas 

onde se encontram instalados estruturas como dutos, barragens, taludes, entre 

outros, utilizando da instrumentação geotécnica com base na tecnologia de fibra 

óptica se tornou de grande importância para o conhecimento das características do 

talude e de seu comportamento. A partir da utilização da fibra óptica como forma de 

monitoramento de encostas e taludes são obtidos dados de deformação em diversos 

pontos ao longo de uma única fibra óptica instalada. 

A utilização da fibra óptica como forma de monitoramento geotécnico de 

encostas naturais, barragens e etc., aponta uma série de vantagens na sua 

utilização, dentre elas cita-se a durabilidade prolongada, a melhoria na qualidade 

das medições, confiabilidade dos dados, monitoramento remoto, fácil instalação e 

manutenção (KUKURENKA et al., 2005; GLISIC e INAUDI, 2007). 

A dissertação está inserida dentro de um contexto de um P&D desenvolvido 

pelos Institutos Lactec com o apoio financeiro da Petrobras. As áreas de estudo do 

P&D consistem em regiões por onde passam dutos instalados em encostas que são 

operados pela companhia. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

Segundo o Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – 

ANP (2016), em 2016 o Brasil contava com 601 dutos destinados à movimentação 

de petróleo, derivados, gás natural e outros produtos, somando aproximadamente 

19,7 mil km de extensão. Destes, 150 dutos (14,3 mil km) foram destinados ao 

transporte e 451 (5,4 mil km) à transferência. Para a movimentação de gás natural, 

havia 110 dutos (11,7 mil km), enquanto para os derivados eram 422 (5,9 mil km). 

Outros 32 (cerca de 2 mil km) destinavam-se à movimentação de petróleo. E os 77 

km restantes, compostos por 37 dutos, eram reservados à movimentação dos 

demais produtos, como etanol e solventes. 

A maior parte da malha dutoviária brasileira se encontra instalada por regiões 

que percorrem as encostas da Serra do Mar e da Serra Geral, desde o litoral do Rio 

de Janeiro até o estado do Rio Grande do Sul. 

O terreno por onde se encontram instaladas as malhas dutoviárias brasileiras 

apresenta relevo acidentado, o que representa uma suscetibilidade a ocorrência de 

fenômenos de instabilidade de encostas. Outro fator condicionante para a 

instabilidade dessas áreas se dá em virtude da presença de solos coluvionares, que 

se caracterizam por estar em movimentos lentos e constantes ao decorrer do tempo 

(movimentos de rastejo). O agravamento dos fenômenos de instabilidade ocorre, em 

sua maioria, após períodos de chuvas intensas e tende a acelerar quando a 

infiltração da água no interior dos taludes causa aumentos significativos de 

poropressão ou a diminuição da sucção (SILVEIRA, 2008). 

Dutovias e outros tipos de estruturas lineares que atravessam regiões 

montanhosas, de relevo acidentado, podem estar sujeitas a riscos de deslizamentos 

de encostas. Os dutos brasileiros, em geral, cruzam essas regiões montanhosas, 

ligando terminais de extração situados na região litorânea com refinarias instaladas 

no planalto ou em outros pontos da costa. Surge, então, a necessidade de um 

sistema que determine quais lugares de uma determinada área estão sujeitos aos 

maiores riscos de instabilidade para a encosta. Para a realização do monitoramento 

do comportamento dos processos de movimentação de massa nas encostas e a 

consequência destes movimentos sobre as regiões onde se encontram instalados 
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dutos, numerosos são os instrumentos mecânicos desenvolvidos que podem ser 

utilizados no monitoramento de deformações.  

Contudo, na bibliografia geotécnica inúmeros são os relatos de interrupções 

na aquisição de dados referentes ao monitoramento de encostas em decorrência de 

danos causados por descargas elétricas, falhas no fornecimento de energia ou 

comunicação. Com uma extensa malha dutoviária, e com várias perspectivas de 

ampliação deste sistema, o uso de novas tecnologias capazes de avaliar o risco de 

instabilidade e garantir a operacionalidade dos dutos se faz necessário. 

O monitoramento utilizando sensores distribuídos de fibra óptica surge como 

uma altenativa promissora na área de instrumentação, em virtude de permitir o 

monitoramento de grandes extensões, e por também ser uma tecnologia que não 

tem dependência externas (descargas atmosféricas, campos elétricos ou 

magnéticos). Pretende-se utilizar da instrumentação geotécnica com base na 

tecnologia de fibra óptica como forma de avaliar o comportamento geotécnico de 

taludes instáveis por onde passam alguns trechos da malha dutoviária brasileira.  

1.2 OBJETIVOS 

A seguir estão apresentados os objetivos geral e específicos a serem 

alcançados com o desenvolvimento desta dissertação. 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo desta dissertação foi instrumentar uma encosta utilizando a 

tecnologia distribuída de fibra óptica, com o intuito de monitorar por meio da 

obtenção de dados de deformação indícios de instabilidade.  

1.2.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos desta dissertação consistiram em: 

a) realizar os ensaios de caracterização com amostras deformadas de 

solo do local, onde foi instalada a instrumentação geotécnica. Os 

ensaios de laboratório auxiliaram no entendimento das 

características do solo estudado; 
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b) instalar com base no projeto de instrumentação geotécnica 

utilizando da tecnologia de fibra óptica, em uma encosta situada 

próximo a uma região por onde passam dutos instalados da 

companhia; 

c) realizar o monitoramento geotécnico, a partir da aquisição de dados 

deformação, da área instrumentada utilizando da tecnologia de fibra 

óptica. O monitoramento ocorreu pela aplicação do método 

distribuído de temperatura e deformação (DTSS), com base no 

espectro de luz conhecido como Brillouin; 

d) realizar a análise dos resultados obtidos por meio da utilização da 

tecnologia distribuída de fibra óptica dos dados de deformação da 

encosta instrumentada. 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A dissertação está dividida em sete capítulos, cujos conteúdos estão 

distribuídos conforme explicações a seguir. No Capítulo 1, tem-se a contextualização 

referente ao assunto que será abordado e discutido com o desenvolvimento da 

dissertação. Ainda, foram apresentados os objetivos geral e específicos a serem 

alcançados, bem como a justificativa do projeto. 

No Capítulo 2, procedeu-se com a revisão bibliográfica sobre os movimentos 

de massa e sua classificação geotécnica, assim como uma abordagem referente aos 

mecanismos de ruptura e os fatores condicionantes para os processos de 

movimentações de massa, bem como, uma descrição sobre a instrumentação 

geotécnica e o seu respectivo monitoramento. Ainda no Capítulo 2, procedeu-se 

com a revisão sobre a tecnologia de fibra óptica, onde foram abordados os seguintes 

temas: princípio de funcionamento da tecnologia de fibra óptica, tipos de fibra óptica 

(monomodo e/ou multimodo), tecnologia DTSS (Distributed Temperature and Strain 

Sensing), espalhamento de Brillouin e as principais vantagens e limitações do uso 

da tecnologia de fibra óptica como sensor distribuído. 

No Capítulo 3 apresenta-se a área de estudo selecionada para o 

desenvolvimento da dissertação. Inicialmente realizou-se a localização da área de 

estudo, onde foram efetuados levantamentos topográficos do terreno. Ainda, 
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encontram-se apresentado o registro de ocorrências de chuvas na região da área de 

estudo. 

No Capítulo 4 foram abordados os procedimentos metodológicos utilizados 

para a instalação do cabo de fibra óptica na encosta. Ainda, foram realizadas 

amostragens de solo do local de implantação do cabo de fibra óptica para fins de 

obtenção da caracterização do solo. Por fim, foi realizada a descrição de todas as 

etapas necessárias para a implantação do sistema de monitoramento, desde a 

limpeza do terreno e a localização das estacas até a abertura das trincheiras e a 

instalação do cabo. 

No Capítulo 5 apresentam-se as análises e os resultados obtidos a partir dos 

dados coletados referentes ao monitoramento geotécnico utilizando da tecnologia de 

fibra óptica. Inicialmente, têm-se a apresentação da verificação da integridade física 

e da qualidade do sinal óptico obtido. Na sequência estão apresentados os 

resultados de deformação obtidos pelo do cabo óptico instalado na encosta, objeto 

de estudo desta dissertação. 

Por fim, no Capítulo 6 estão apresentadas as conclusões pertinentes ao 

monitoramento geotécnico obtido com base na tecnologia distribuída de fibra óptica 

e as possibilidades de pesquisas futuras relacionadas ao tema desenvolvido nesta 

dissertação. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo estão apresentadas as definições fundamentais dos assuntos 

pertinentes à elaboração da dissertação, assim como as referências bibliográficas 

relacionadas ao desenvolvimento da fundamentação teórica e ao estado da arte. 

Inicialmente foi realizada uma abordagem aos movimentos de massa, passando 

pela sua classificação e a definição dos tipos de movimentos. Na sequência estão 

abordados os mecanismos de instabilidade de encostas/taludes, seguidos pelos 

processos de ruptura e os fatores condicionantes dos movimentos de massa. Além 

disso, também se encontra abordada a tecnologia de fibra óptica sendo apresentada 

a metodologia de funcionamento da tecnologia, os tipos de cabos ópticos existentes, 

o interrogador DTSS (Distributed Temperature and Strain Sensing) e as vantagens e 

as limitações do uso da tecnologia. 

2.1 CLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTOS DE MASSA 

Segundo Guimarães et al. (2003) os movimentos de massa são descritos 

como sendo fenômenos naturais de dinâmica externa que possuem a capacidade de 

mudar e modelar as formas do relevo. Esses fenômenos são desencadeados por 

uma série de condicionantes de ordem natural e que podem ser potencializados 

pelas ações antrópicas. De acordo com Pinto et al. (2013) quando ocorrem em áreas 

habitadas ou ocupadas por obras de infraestrutura, podem provocar grandes 

prejuízos socioeconômicos e ambientais. 

Bigarella e Passos (2003) descreveram que as condições que favorecem os 

movimentos de massa dependem principalmente da estrutura geológica, da 

declividade da vertente (forma topográfica), do regime de chuvas (episódios pluviais 

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

existência de espessos mantos de intemperismo, além da presença de níveis ou 

faixas impermeáveis que atuam como planos de deslizamentos. 

De acordo com Zaidan e Fernandes (2009), no decorrer dos anos várias 

classificações para os movimentos de massa foram elaboradas, como por exemplo a 

classificação de Guidicini e Nieble (1976), Varnes (1978), Turner e Schuster (1996) e 

Cruden e Varnes (1996).  
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Como os movimentos de massa abrangem vários processos, que envolvem 

características do local de ocorrência na sua dinâmica, a literatura não é unânime no 

momento de realizar a sua classificação, dos seus agentes e de suas principais 

causas (PINHEIRO, 2000). Realizar a classificação dos movimentos de massa é de 

extrema e fundamental importância, haja visto que se pode associar a cada tipo de 

movimento específicas características, como por exemplo, a profundidade de 

ocorrência, o raio de alcance, o potencial destrutivo, entre outros. Ainda, essas 

informações em conjunto com o entendimento das condicionantes, para a 

formulação de modelos, podem orientar a proposição de medidas preventivas 

(AUGUSTO FILHO; VIRGILI, 1998). 

A classificação de Cruden e Varnes (1996) para muitos pesquisadores se 

tornou referência mundial, sendo ela considerada oficial pela International 

Association of Engineering Geology and the Environment (IAEG). A classificação de 

Cruden e Varnes (1996) se baseia na separação entre os maciços terrosos e 

maciços rochosos e a velocidade de ocorrência (SILVA, 2012). Pode se observar na 

(TABELA 1) a classificação conforme separação entre maciços terrosos e maciços 

rochosos e na (TABELA 2) a classificação conforme a velocidade dos movimentos 

de massa. 

Cruden e Varnes (1996) apresentaram uma atualização pertinente à 

classificação dos movimentos de massa. Os autores buscaram seguir uma 

terminologia universal e, para isso, utilizaram o glossário da UNESCO (WP/WLI, 

1993). Na sequência estão apresentadas as cinco classificações propostas no 

trabalho de Cruden e Varnes (1996) referente a classificação dos movimentos de 

massa. 
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TABELA 1 – CLASSIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS DE MASSA 

Tipo de movimento 

Tipo de material 

Maciço 
rochoso 

Solos  

Predominantemente 
Grosso 

Predominantemente 
Fino 

Queda (fall) 
Queda de 

rocha Queda de detritos 
Queda de terra 

Tombamento (topple) Tombamento 
de rocha 

Tombamento de 
detritos 

Tombamento de 
terra 

Escorregamento 
(slide) 

Rotacional 
Poucas 

unidades 

Singular de 
rochas 

Singular de detritos Singular de terra 

De rochas 
em blocos 

De detritos em 
blocos De terra em blocos 

Translacional 
Muitas 

unidades 
De rochas De detritos De terra  

Extensão lateral (lateral spread) De rochas De detritos De terra 

Corridas (flow) 
De rochas 
(fluência 
profunda) 

De detritos (fluência 
em solo 

De terra (fluxo de 
solo) 

Movimentos complexos: combinação de dois ou mais tipos de movimentos 

FONTE: CRUDEN E VARNES, 1996. 

TABELA 2 – CLASSIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS DE MASSA DE ACORDO COM A 
VELOCIDADE 

Classificação Velocidade Tipo de movimento 

Extremamente rápido 3 m/s 
Corridas 

Muito rápido 0,3 m/min 

Rápido 1,5 m/dia 

Escorregamentos Moderado 1,5 m/mês 

Lento 1,5 m/ano 

Muito lento 0,3 m/5 anos Fluência/Rastejos 

FONTE: CRUDEN E VARNES, 1996. 

I. Quedas e/ou desprendimentos – Os materiais, rocha e/ou solo, se 

desprendem das encostas pela ação da gravidade. O movimento é do tipo 

queda livre ou de rolamento, com velocidade muito rápida (m/s) que pode 

atingir grande distância; 
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II.  Tombamentos – Os movimentos ocorrem a partir da rotação de um bloco 

da encosta em torno de um eixo, o movimento está relacionado a 

existência de planos de fraqueza; 

III.  Escorregamentos – Consistem no movimento de massa de solo e/ou 

rocha que possui uma superfície de ruptura bem definida, onde geralmente 

o centro de rotação está acima do centro de gravidade da massa 

deslizante. Caso ocorra de maneira lenta e progressiva, recebe o nome de 

rastejo ou creep; 

IV.  Espalhamento – É um movimento relativamente rápido de massa de solo, 

que pode ter estado estáveis por muito tempo e que se deslocaram para 

frente a uma distância considerável; e 

V.  Fluxos – Consistem em movimentos muito rápidos, em que o solo se 

move como se fosse um fluído viscoso. São provocados pela perda de 

resistência do material, devido ao excesso de água. 

Dias e Hermann (2002) descreveram os movimentos de massa como sendo 

as movimentações de solo ou rocha por uma encosta abaixo, por ação da gravidade, 

sem a contribuição direta de outros fatores. Entretanto, sabe-se de acordo com 

Sestini (1999) que este processo ainda pode ocorrer pelas combinações entre 

fatores condicionantes, relacionados às variáveis climáticas, geológicas, 

anisotrópicas, geotécnicas, pedológicas e geomorfológicas, atuando 

simultaneamente. 

Segundo Pretto (2014) as deflagrações tanto por anisotropia quanto pela 

saturação do solo estão relacionadas com as variações climáticas, sendo que o que 

ocorre consiste na queda da resistência ao cisalhamento devido à redução das 

tensões efetivas. Estando conexos aos períodos de chuvas intensos que acabam 

formando frentes de saturação e acabam elevação do nível do lençol freático e das 

poropressões. 

A partir da exposição da classificação dos movimentos de massa, estão 

descritos na sequência os principais tipos de movimentos com base na velocidade 

dos movimentos de massa. 
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2.1.1 Corridas 

Segundo Christofoletti (1980), as corridas são definidas como sendo um 

deslocamento rápido de um bloco de terra, quando o solapamento criou um vazio na 

parte inferior da vertente. As corridas, dentre os diversos tipos de movimentos de 

massa, também são caracterizadas pela elevada velocidade no deslocamento dos 

materiais da encosta, sendo assim classificadas como movimentos rápidos. 

De acordo com a classificação proposta por Cruden e Varnes (1996), as 

corridas são classificadas desde a queda de rochas singulares até a queda de 

grandes massas de solo e/ou rochas, como apresentado na (TABELA 1). Durlo e 

Sutili (2012) consideram as corridas como movimentos predominantemente verticais, 

de diferentes magnitudes, podendo ter causas múltiplas, sendo a principal de 

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

proporcionadas pelo calor, pressão causada pelas raízes de plantas ou mesmo pela 

formação de gelo e outros cristais, em conjunto com a ação da força da gravidade. 

Ainda, segundo Bigarella e Passos (2003) as corridas se constituem ao longo 

de planos de cisalhamento planares, sobre os quais a massa de solo e/ou rocha em 

movimento, geralmente fragmenta-se em muitos blocos, representando a forma mais 

comum de remoção de massa, iniciando na parte superior da vertente e 

transformando-se em uma avalanche na parte inferior da encosta. 

2.1.2 Escorregamentos 

De acordo com o IPT (1991) e a Mineropar (2010) os escorregamentos são 

caracterizados como sendo movimentos rápidos, com limites laterais e profundidade 

bem definidos, apresentam geometria que pode ser circular, plana ou em cunha, 

sendo a chuva o principal agente destes processos e podem envolver solo, solo e 

rocha ou somente rocha. Os escorregamentos são rápidos, de duração 

relativamente curta, de massas de terreno geralmente bem definidas quanto ao seu 

volume, e cujo centro de gravidade se desloca para baixo e para fora do talude 

(GUIDICINI e NIEBLE, 1984). 

Para Fernandes e Amaral (1998) o escorregamento é a classe que representa 

a maior importância dentre todas as formas de movimentação de massa, e ainda, 

refere-se a eles como: 
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Movimentos rápidos de curta duração, com plano de ruptura bem definido, 

permitindo a distinção entre o material deslizado e aquele não 

movimentado. São feições longas, podendo apresentar 10:1, comprimento-

largura. São geralmente divididos com base no tipo de material 

movimentado, que pode ser constituído por solo, rocha, por uma complexa 

mistura de solo e rocha ou até mesmo por lixo doméstico e em sua forma do 

plano de ruptura, em rotacionais (slumps) que possuem uma superfície de 

ruptura curva, côncava para cima, ao longo da qual se dá o movimento 

rotacional da massa do solo e translacionais, que representam a forma mais 

frequente entre todos os tipos de movimentos de massa. Possuem 

superfície de ruptura com forma plana a qual acompanha, de modo geral, 

descontinuidades mecânicas e/ou hidrológicas existentes no interior do 

material. Na grande maioria das vezes, ocorrem em períodos de grande 

precipitação (FERNANDES; AMARAL, 1998). 

Os escorregamentos são classificados de acordo com a sua geometria em 

circular, plana ou em cunha de acordo com o IPT (1991), em função da existência ou 

não de estruturas ou plano de fraqueza nos materiais movimentados, que 

condicionem a formação de superfícies de ruptura. Na (FIGURA 1) têm-se os tipos 

de escorregamentos anteriormente citados. 

FIGURA 1 – ESCORREGAMENTO PLANAR (A), CIRCULAR (B) E EM CUNHA (C) 

 

FONTE: adaptado de IPT (1991, APUD INSTITUTO ILHA SUSTENTÁVEL, 2011). 

2.1.2.1 Escorregamentos rotacionais e translacionais 

De acordo com a classificação proposta por Cruden e Varnes (1996) os 

escorregamentos podem ser caracterizados por movimentos rotacionais ou 

transversais. 

Os escorregamentos rotacionais são caracterizados por apresentarem 

movimentos de massa de solo ou de rocha que por meio de uma ou mais superfícies 

de ruptura são deslizadas e originadas pela perda de resistência ao cisalhamento no 
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corte com segmento transversal curvo e concavidade voltada para cima. De acordo 

com Durlo e Sutili (2012) os movimentos rotacionais são causados pela água 

oriunda de infiltração, e diferentemente do movimento planar, não existe distinção 

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

deslizamento pré-existente. 

Os escorregamentos translacionais são caracterizados principalmente pela 

existência de planos de fraqueza ou de descontinuidade normalmente encontrados 

nos contatos com o solo e/ou rocha ou em anisotropias ligadas ao tipo de material e 

à geometria do mesmo (PRETTO, 2014). O movimento translacional ocorre quando 

a resistência ao cisalhamento entre as superfícies de duas massas é superada pela 

componente horizontal do peso da massa com tendência a deslizar.  

De acordo com Durlo e Sutili (2012) trata-se da movimentação de uma massa 

com determinadas características, sobre uma superfície com características 

distintas, como por exemplo, o deslizamento de terra sobre o arenito ou outra rocha 

matriz. 

Segundo Hutchinson (1986 a, b) e Fernandes e Amaral (1998), os 

escorregamentos translacionais possuem superfície de ruptura plana, em geral 

acompanhando descontinuidades mecânicas e/ou hidrológicas existentes no interior 

do material, ocasionadas pelo rápido deslocamento de massa. Ainda, Guidicini e 

Nieble (1984) relatam que: 

...a superfície de movimentação é geralmente um reflexo da estrutura 

geológica do terreno e pode consistir em plano de estratificação, 

xistosidade, gnaissificação, acamamento, diaclasamento, falha, juntas de 

alívio de tensões, fendas preenchidas por materiais de alteração, contatos 

entre camadas (GUIDICINI e NIEBLE, 1984). 

2.1.2.2 Queda de blocos e detritos 

Maciel Filho (1997) definiu a queda de blocos e a queda de detritos como 

sendo uma ação de queda livre a partir de uma elevação, com a ausência de 

superfície de movimentação. Segundo Guidicini e Nieble (1984) são movimentos 

rápidos, que ocorrem em penhascos verticais, ou taludes muito íngremes, onde 

blocos e/ou lascas de rocha, deslocados do maciço por intemperismo, caem por 
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ação da gravidade, sem a presença de uma superfície de movimentação, na forma 

de queda livre. 

Augusto Filho (2001) ressaltou que os deslocamentos destes materiais 

ocorrem em velocidades altas, vários metros por segundo, e que a geometria varia 

entre lascas, placas, blocos e etc. Fernandes e Amaral (1998) descreveram que os 

materiais provenientes das quedas dos paredões rochosos contribuem 

decisivamente para a formação dos depósitos coluvionares. 

Para o caso dos detritos, material de menor tamanho, o movimento consiste 

basicamente no destaque contínuo de material rochoso provocado em sua maioria 

pela secagem e pela saturação do material, podendo ser verificada a ocorrência 

destes processos em locais próximos a rodovias onde são costumeiramente 

realizados cortes que resultam na exposição do material (PRETTO, 2014). 

2.1.3 Fluência/Rastejo 

Os movimentos de fluência/rastejo correspondem a uma deformação de 

caráter plástico, cuja sua geometria não é bem definida e que também não 

apresenta o desenvolvimento de uma superfície de ruptura definida. Consistem em 

um movimento descendente, lento e contínuo de massa de solo de uma 

encosta/talude (DONASSOLLO, 2017). 

De acordo com Infanti Júnior e Fonasari Filho (1998) esses processos são 

identificados por meio de indícios indiretos, como o deslocamento de muros e outras 

estruturas, pequenos abatimentos ou degraus na encosta/talude. Podem ocasionar 

danos significativos em encostas/taludes e encostas adjacentes a obras civis, 

acarretando em problemas de fundações de pilares de pontes, viadutos, dutovias, e 

etc. 

2.2 INSTABILIDADE DE ENCOSTAS 

A suscetibilidade de uma encosta passar por um processo de instabilidade 

depende de algumas condicionantes, dentre elas a sua topografia, suas 

características litológicas e geotécnicas, das condições hidrológicas e o tipo de 

superfície do solo do local. Segundo Nadim e Lacasse (2004), o mecanismo 

acionador mais comum da instabilidade de uma encosta, com exceção da gravidade, 
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são as chuvas, terremotos e o tipo de atividade humana, sendo que todas podem, 

na melhor das hipóteses, ser modeladas como processos aleatórios. 

De acordo com Cardoso Jr (2006), a água é importante na maioria dos 

processos de movimentação de massa, sejam eles por escorregamento, 

desmoronamento ou por queda de detritos, por meio de incrementos de esforços 

solicitantes, como o aumento do peso específico aparente do solo devido à elevada 

umidade, desenvolvimento de pressões hidrostáticas em fraturas em rochas e o 

aumento das pressões neutras devido à percolação ou pela participação na redução 

dos parâmetros de resistência do solo, como a redução da sucção dos solos 

inicialmente no estado não saturado. 

A engenharia geotécnica atua de maneira abrangente, e considera para os 

mecanismos de instabilidade, dois elementos principais. O primeiro, ligado aos 

processos internos, e o outro ligado aos processos externos. Os mecanismos de 

instabilidade tendem a gerar variações nas tensões normais, ocasionando 

alterações de volume e variações das tensões cisalhantes. Conforme a classificação 

proposta por Guidicini e Nieble (1984) e Dias e Hermann (2002), estão abordados e 

comentados cada um dos mecanismos anteriormente citados. 

Os mecanismos internos são observados na litosfera por meio de 

movimentações advindas de terremotos, maremotos ou processos de vulcanismo. 

Locais onde ocorrem variações volumétricas, acabam por gerar ambientes propícios 

a movimentações internas, principalmente a quedas. De acordo com Guidicini e 

Nieble (1984), situações onde os blocos estiverem posicionados horizontalmente no 

terreno, as suas contrações e dilatações ocorreram proporcionalmente em ambos os 

lados, entretanto, para situações onde os blocos estão posicionados em planos 

inclinados, suas solicitações foram assimétricas influenciando em prováveis 

movimentações. 

Os mecanismos externos referentes a movimentações de massa estão 

relacionados as ações externas, ocasionadas pela atmosfera. As chuvas, geadas, 

nevascas, tornados e ciclones podem ser tomados como exemplo. Soma-se a isso, 

as ações antrópicas ocasionadas ao meio, como a realização de cortes em taludes, 

aterros, elaboração de tuneis entre outros. Mudanças geométricas nos taludes 

acabam por afetar toda sua estrutura. 
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2.2.1 Mecanismos de ruptura de encostas 

São vários os mecanismos que levam a processos de instabilidade de 

encostas (FERNANDES et al., 2001). De acordo com Guidicini e Nieble (1984) e 

Harp et al. (1990), destaca-se o aumento da poropressão positiva e a consequente 

diminuição do fator de segurança, intimamente relacionado à saturação dos solos. 

Esses processos, tornam-se mais importantes nas regiões côncavas do relevo, onde 

são geralmente depósitos coluviais, representando zonas de convergência de fluxos 

tanto superficiais quanto subsuperficiais.  

Em virtude disso, Fernandes e Amaral (1998) descrevem que é de se esperar 

o controle desses locais anteriormente citados, haja vista que as formas do relevo 

em planta e em perfil, irão definir os graus de convergência hidrológica de uma 

determinada topografia, e em última análise, os valores de poropressão. 

Outro mecanismo ocasionador de instabilidade de encostas é a perda de 

sucção (e da coesão aparente), relacionada ao aumento da umidade do solo 

decorrente do avanço da frente de infiltração, no qual a ruptura ocorre sem que a 

condição de saturação seja alcançada (FREDLUND, 1987). 

2.2.2 Fatores condicionantes 

Os fatores condicionantes para a deflagração das instabilizações de taludes e 

encostas, de modo geral, constituem uma cadeia de eventos, em sua maioria de 

caráter cíclico, desde a formação da rocha até a constituição de toda a sua história 

geológica e geomorfológica, como por exemplo, podem-se citar os movimentos 

tectônicos, intemperismo e a ação antrópica ao meio (AUGUSTO FILHO E VIRGILI, 

1998). 

O conhecimento dos mecanismos de instabilização de uma encosta é de 

fundamental importância para o entendimento da dinâmica dos seus processos, haja 

vista que são de uma complexidade elevada. Algumas abordagens para a 

classificação das causas da instabilização de encostas são propostas, dentre elas a 

de Cruden e Varnes (1996), que por exemplo, abordam o assunto de duas maneiras. 

Inicialmente, dividiu os fatores deflagradores dos movimentos de encostas em dois 

grupos, os responsáveis pelo aumento da solicitação e os responsáveis pela 
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redução da resistência. Na (TABELA 3) é apresentada a classificação dos fatores 

deflagradores proposta por Cruden e Varnes (1996). 

TABELA 3 – FATORES DEFLAGRADORES DOS MOVIMENTOS DE MASSA 

Ação Fatores Fenômenos geológicos/antrópicos 

Aumento da 
solicitação 

Remoção de massa (lateral ou da base) Erosão, escorregamentos e cortes. 

Sobrecarga 
Peso da água da chuva, depósito de 

material, peso da vegetação, 
construção de estruturas, aterros e etc. 

Solicitações dinâmicas 
Terremotos, ondas, explosões, tráfego, 

sismos induzidos e etc. 

Pressões laterais 
Água em trincas, congelamento e 

material expansivo. 

Redução da 
resistência 

Características inerentes ao material 
(textura, geometria, estruturas, etc.) 

Características geomecânicas do 
material, tensões iniciais. 

Mudanças ou fatores variáveis 

Redução da coesão, ângulo de atrito 
interno, elevação do nível d'água e 
aumento da umidade/redução da 

sucção. 

FONTE: adaptado de VARNES (1978 APUD AUGUSTO FILHO E VIRGILI, 1998). 

No mesmo contexto, a USGS (U. S. Geological Survey) (2004) abordou as 

principais causas dos movimentos de massa, diferentemente da classificação de 

Cruden e Varnes (1996). A USGS dividiu em três principais grupos, sendo eles os de 

causas geológicas, levando em conta a característica do material; os de causas 

morfológicas, considerando os fatores como uma atividade tectônica e as formas de 

erosão e relevo; e os de causas antrópicas, considerando as atividades humanas 

desencadeadas por processos de instabilidade de encostas. Na (TABELA 4) estão 

apresentadas as principais causas dos movimentos de massa de acordo com a 

USGS (2004). 
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TABELA 4 – PRINCIPAIS FATORES CONDICIONANTES DOS MOVIMENTOS DE MASSA 

Causas  Fenômenos 

Geológicas 

Materiais fracos ou sensíveis. 

Materiais alterados. 

Materiais fraturados. 

Orientação da descontinuidade (acamamento, xistosidade, falha, contato, entre 
outros). 

Contraste na permeabilidade e/ou dureza dos materiais. 

Morfológicas 

Atividades vulcânicas ou terremotos. 

Dinâmica glacial. 

Erosão fluvial, por ondas do mar ou glaciais do pé e lateral das encostas. 

Erosão subterrânea (pipping). 

Carregamento por deposição. 

Remoção da cobertura vegetal. 

Degelo. 

Intemperismo por congelamento e derretimento. 

Intemperismo por variação de volume. 

Antrópicas 

Escavações. 

Carregamentos. 

Exploração do lençol freático. 

Desmatamento. 

Irrigação. 

Mineração. 

Vibrações artificiais. 

Vazamento de tubulações. 

FONTE: adaptado de USGS (2004). 

2.2.3 Precipitações pluviométricas 

Em encostas naturais com relevo acidentado e com elevada inclinação ou 

declividade, os processos geológico-geotécnicos naturais que se desenvolvem, são 

parcialmente controlados pela precipitação pluviométrica. As chuvas ocasionam a 

saturação do solo, a diminuição da coesão aparente, a redução da sucção, o 

surgimento de forças de percolação, elevação da poropressão e podem causar 

erosão interna (SILVEIRA, 2008). 

A definição do tipo de chuva que favorece o desenvolvimento de fenômenos 

de instabilidade é controvérso, podendo ocorrer chuvas de longa duração e pequena 

intensidade ou de curta duração e grande intensidade. De acordo com Johnson e 

Sitar (1990), a maior parte das rupturas que deram origem a movimentos de massa 

estavam tipicamente associadas a chuvas fortes e prolongadas. A determinação e 
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as tentativas de se estimar chuvas deflagradoras de movimentos de massa 

apresentam problemas e dificuldades (GRAMANI, 2001). O autor destaca que entre 

as dificuldades, a chuva registrada, em geral; não é na área de ocorrência das 

movimentações de massa, e que, para cada região do mundo têm-se características 

particulares que dificultam o estabelecimento de curvas de chuva acumuladas 

versus tempo. 

Kanji et al. (1997) destacaram que as formas distintas de apresentação de 

dados pluviométricos são variáveis, especialmente em relação a chuvas 

acumuladas. Como forma de correlacionar as chuvas acumuladas com diferentes 

períodos de tempo, os autores resumiram alguns dados da bibliografia, envolvendo 

movimentos de massa e corrida de detritos, em um gráfico (FIGURA 2). Cabe 

salientar que o gráfico apresentado na (FIGURA 2) tem sido bastante referenciado e 

atualizado com dados de diferentes áreas de estudo.  

Segundo Wolle (1988), os escorregamentos quando ocorrem em situações de 

precipitações de grande intensidade e longa duração confirmam-se para as encostas 

da Serra do Mar (região de Cubatão/SP), os escorregamentos costumam acontecer 

quando os índices pluviométricos superam 100 mm em um dia. Nas encostas da 

Serra do Mar, eventos de maior porte ou escorregamentos generalizados sempre 

foram registrados quando a intensidade das chuvas foi superior a 180 mm para 

períodos de 24 horas. 

Na (FIGURA 2) está apresentado o gráfico proposto por Kanji et al. (1997) 

onde no eixo das abscissas está apresentado o período de tempo decorrido para as 

preciptações e no eixo das ordenadas a precipitação.  
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FIGURA 2 – CORRELAÇÃO DE CHUVAS ACUMULADAS VERSUS TEMPO DE DURAÇÃO 
CORRESPONDENTE E RUPTURAS OBSERVADAS 

 

FONTE: KANJI et al. (1997 apud SILVEIRA, 2008). 

2.3 INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA E MONITORAMENTO 

A implantação de um sistema de instrumentação para a realização do 

monitoramento geotécnico de uma encosta tem como principal objetivo a obtenção 

de informações que possibilitem o aumento do entendimento do comportamento dos 

maciços. A aquisição de dados de instrumentação pode auxiliar na determinação de 

prováveis superfícies de ruptura e, também, na identificação de movimentos verticais 

e horizontais de massa instáveis (SESTREM, 2012). Ainda, segundo a autora, é 

possível monitorar as condições de instabilidade de encostas onde estejam 

ocorrendo as intervenções como as escavações e as precipitações com o controle 

da poropressão e os níveis d’água. 
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De acordo com Wah (1999), a instrumentação geotécnica teve seu início em 

meados da década de 1930 e 1940, por meio da utilização de equipamentos 

mecânicos e hidráulicos. Nas décadas seguintes, entre 1960 e 1970, tiveram início 

as instrumentações para fins de monitoramentos de deslocamentos horizontais, 

tensões e deformações (MACHADO, 2007). Ainda, segundo o autor, a década de 

1980 ficou marcada como sendo a inicial para o desenvolvimento dos instrumentos 

geotécnicos de origem brasileira. Na década seguinte, foram desenvolvidas formas 

de melhoramento dos instrumentos de monitoramento geotécnico e, também, do 

desenvolvimento de equipamentos com maior automação. 

Marinho (2005) descreveu que os riscos de uma obra de engenharia estão 

associados aos problemas decorrentes do subsolo, onde as incertezas relacionadas 

à ação da natureza e do homem podem prejudicar substancialmente o projeto e o 

local de implantação, meio ambiente, se o subsolo não for previamente estudado e 

conhecido. 

A bibliografia geotécnica aponta que na maioria dos casos de instabilidade de 

encostas não há uma ruptura brusca da mesma, e sim diversos sinais da ocorrência 

de movimentos de massa como o surgimento de fendas e trincas. O movimento da 

massa instável geralmente será acelerado gradativamente até atingir o ponto de 

ruptura (GUIDICINI; NIEBLE, 1984). 

Para realizar o monitoramento do comportamento dos processos de 

movimentação de encostas e, também, a consequência destes movimentos sobre as 

obras de engenharia, vários são os instrumentos desenvolvidos que podem vir a 

serem utilizados no monitoramento de deformações. Segundo Dunnicliff (1988), em 

geral, desde o tipo do movimento envolvido até a forma como ele se manifesta, 

determinam o tipo de instrumento a ser utilizado, sendo desde a vistoria até a 

utilização de algum instrumento geotécnico. 

Para que um melhor entendimento da instrumentação geotécnica utilizada 

para o monitoramento dos movimentos de massa, uma breve descrição dos 

instrumentos convencionais utilizados se faz necessária. Na engenharia geotécnica 

convencional são utilizados medidores de deslocamentos superficiais, piezômetros, 

medidores de nível d’água e inclinômetros. Estes equipamentos são utilizados para 

detecção de possíveis locais de instabilidade e também para a verificação do nível 

d’água. 
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2.4 TECNOLOGIA DE FIBRA ÓPTICA 

A tecnologia de fibra óptica consiste em um meio óptico no qual a luz pode 

ser transmitida com mínimas perdas por longas distâncias, por trajetos curvos ou 

retilíneos, sem que ocorram perdas significativas de sinal (SANTOS, 1999). Em um 

sistema convencional, ocorre a emissão de um sinal elétrico o qual é convertido em 

luz por um laser, laser diodo ou diodo emissor de luz (LED), em seguida, o sinal 

óptico é enviado para o interior da fibra óptica e ocorre a propagação do sinal por 

meio da fibra até que o mesmo seja recebido por um sistema detector o qual, na 

sequência, converte o sinal óptico em sinal elétrico. 

Rocha (2011) definiu a fibra óptica como um cilindro de vidro envolto por um 

número de camadas de vidros que estão dispostas na forma de anéis concêntricos, 

que apresentam densidades diferentes, o que permite que a energia 

eletromagnética, no caso a luz emitida, viaje confinada no interior de um núcleo até 

a extremidade oposta ou até que seja recebida por um sistema detector. 

Bailey e Wright (2003) apontam que a luz viaja com velocidades diferentes em 

meios com densidade diferentes, reduzindo sempre sua velocidade quanto maior for 

a sua densidade. Sendo sua direção alterada quando entra em contato com outro 

meio em função dos efeitos físicos de reflexão, refração e difração. 

A fibra óptica nos sistemas de comunicação é um dos componentes mais 

importantes e vem ganhando destaque com o avanço da tecnologia, também, outras 

grandezas podem ser transmitidas e medidas pela utilização de cabos de fibra óptica 

instrumentados em diferentes estruturas, desde barragens a encostas naturais. 

2.4.1 Fibra óptica 

Conforme mencionado anteriormente, a fibra óptica consiste em meio no qual 

a luz pode ser transmitida com mínimas perdas por longas distancias, por trajetos 

curvos ou retilíneos. De acordo com Santos (1999) a propagação da luz na fibra 

óptica ocorre em virtude da reflexão interna total, reflexão essa que ocorre na 

interface entre duas regiões no interior da fibra, sendo elas o núcleo (core) e a 

camada que o envolve, a camada de revestimento primário (cladding) (FIGURA 3). 
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FIGURA 3 – INTERAÇÃO ENTRE O NÚCLEO E A CAMADA DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM 
UMA FIBRA ÓPTICA A PARTIR DO ENVIO DE UM FEIXE DE LUZ 

 

FONTE: adaptado de SANTOS (1999). 

O núcleo apresenta como função a transmissão do sinal de luz, enquanto que 

a camada de revestimento primário, em virtude da diferença em seu índice de 

refração deve manter o sinal viajando no interior do núcleo por reflexão total. Ocorre, 

ainda, há existência de um terceiro componente, a primeira camada não óptica, 

constituída basicamente de uma ou mais camadas finas de polímero (coating), 

sendo responsável pelo revestimento da fibra e tem como objetivo principal a 

proteção mecânica e o reforço (FIGURA 4).  

FIGURA 4 – DETALHAMENTO DOS COMPONENTES DE UMA FIBRA ÓPTICA 

 

FONTE: WILCON (2016). 

Algumas fibras ópticas apresentam uma camada protetora (buffer), em adição 

ou em substituição ao revestimento. Essa camada de proteção do material fornece 

resistência à abrasão e reduz as perdas devidas à presença de imperfeições 

microscópicas na geometria da fibra óptica, oriundas de processos de fabricação. 

Segundo os estudos propostos por Keiser (1991) os materiais que constituem 

uma fibra óptica devem apresentar algumas características, dentre elas: 

I. ser possível de ser fabricada em grandes comprimentos, pequena 

espessura e ser flexível; 
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II. ser transparente a comprimentos de ondas ópticas, para que a luz seja 

guiada de forma eficiente, evitando que ocorram perdas ópticas na 

transmissão das informações; 

III. ser fisicamente compatível com índices de refração ligeiramente 

diferentes entre o núcleo (core) e o revestimento primário (cladding). 

Verifica-se que os materiais que satisfazem estas características são os 

plásticos e os vidros, sendo que normalmente é empregado o vidro como material 

constituinte, podendo ser sílica (SiO2) ou um silicato. Tal preferência ocorre em 

virtude de o vidro possibilitar a transmissão da luz por grandes distâncias, 

característica esta não observada nas fibras constituídas de materiais plásticos. 

Ainda, de acordo com Bailey e Wright (2003) os cabos de fibra óptica 

apresentam como características principais da sua confecção o fato de possuírem 

propriedades capazes de suportarem a ação de agentes externos, tanto na fase de 

instalação como ao longo da sua vida útil. Suas propriedades são:  

I. proteção mecânica; deverá resistir a eventuais tracionamentos, ações 

abrasivas, corte, flexão ou até mesmo esmagamento; 

II. apresentar facilidade ao manuseio; os cabos de fibra ótica estão 

dispostos unidos por um elemento, pois seu diâmetro pode variar de 

um quarto a um milímetro; 

III. fornecer proteção contra os riscos ambientais; é necessário que as 

fibras sejam protegidas por elementos que formem uma barreira 

impeditiva à passagem de eventuais contaminantes que possam 

interferir na qualidade do sinal fornecido; 

IV. apresentar características de não condutividade em caso de instalação 

em ambientes especiais. 

Um cabo de fibra óptica pode conter uma ou mais fibras em seu interior, e 

estas podem ser do tipo monomodo e/ou multimodo. A classificação das fibras 

ópticas podem ser de acordo com o número de feixes de luz que são propagados no 

interior do seu núcleo em um mesmo período de tempo (BAILEY; WRIGHT, 2003). 
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A partir da abordagem dos conceitos anteriormente citados, as fibras ópticas 

podem ser classificadas em monomodo e multimodo. Keiser (1991) discute que essa 

classificação, define a fibra óptica monomodo como aquela que se permite apenas 

um único modo de propagação do feixe de luz no seu interior, enquanto a fibra 

óptica multimodo permite a propagação de mais de um feixe de luz em seu interior. 

2.4.1.1 Princípio de funcionamento 

De acordo com Bailey e Wright (2003) o princípio de funcionamento da 

comunicação da fibra óptica é que a energia eletromagnética é encapsulada em um 

tubo de vidro de um transmissor para um receptor. O tubo de vidro age como 

condutor que irá conduzir toda a energia eletromagnética de um ponto a outro. A 

energia eletromagnética que é usada neste sistema de transmissão está na seção 

de luz visível do espectro eletromagnético, portanto, o vidro é o meio ideal para 

conduzir, pois a luz passa pelo vidro com baixos níveis de atenuações. 

O processo pelo qual se define de que maneira os sensores de fibra óptica 

são utilizados é o princípio da reflexão interna total dos raios luminosos. A 

propagação da luz por diversos meios acontece a diferentes velocidades, cada meio 

com sua velocidade específica em virtude das suas diferentes densidades. 

O fenômeno da reflexão interna total ocorre quando um raio de luz é dirigido 

para um meio com índice de refração n1, para a superfície de um meio que 

apresenta índice de refração n2, onde venha a incidir a um ângulo maior que o 

ângulo crítico, medido em relação à normal traçada à superfície no ponto de 

incidência do raio de luz, onde n1 > n2. Na (FIGURA 5) ilustra-se o princípio de 

propagação da luz em um cabo de fibra óptica e na (FIGURA 6) apresenta-se em 

detalhes o processo de incidência da luz, processo de reflexão e refração da luz. 
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FIGURA 5 – DESENHO ESQUEMÁTICO REPRESENTANDO O PRINCÍPIO DE PROPAGAÇÃO DA 
LUZ NO CABO DE FIBRA ÓPTICA 

 

FONTE: SANTOS (1999). 

FIGURA 6 – EXEMPLO DE REFLEXÃO E REFRAÇÃO DA LUZ. 

 

FONTE: SANTOS (1999). 

Segundo Bailey e Wright (2003) a direção dos feixes de luz é alterada, 

quando entra em contato com um meio diferente do que está sendo propagada, 

apresentando dessa forma os fenômenos de reflexão, refração e difração da luz. A 

reflexão da luz é a na mudança da direção da propagação da luz, a qual volta a se 

propagar quando incide sobre uma superfície de separação entre dois meios. Ainda, 

segundo o autor, refração da luz consiste na mudança da direção de uma onda ao 

atravessar a fronteira entre dois meios cujos índices de refração diferem, a refração 

modifica a velocidade de propagação e o comprimento de onda luz. A difração 

ocorre segundo Bailey e Wright (2003) quando um raio de luz encontra um obstáculo 

e muda a direção ligeiramente, um fenômeno semelhante é observado quando 

ondulações de água atingem uma rocha ou um montante de terra, e em seguida, 

movem-se em torno do obstáculo ocasionando em uma ligeira mudança de direção. 

Pela da análise da (FIGURA 5) verifica-se que parte da luz é perdida quando 

o ângulo incidente da luz estiver fora do ângulo de aceitação, e quando o ângulo de 

refração resultar em 90°, este é conhecido como ângulo crítico. O ângulo crítico é o 
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menor ângulo de incidência do raio de luz em um meio, e é calculado a partir da Lei 

de Snell (EQUAÇÃO 1). 

 

n1 . sen θ1 = n2 . sen θ2 EQUAÇÃO 1 

Onde: n – índice de refração;  

θ1 – ângulo incidente; e 

θ2 – ângulo refratado. 

Para a incidência de raios de luz com ângulos maiores que o ângulo crítico, 

ou seja, maiores que 90°, a luz é totalmente refletida, permanecendo o sinal se 

propagar pelo núcleo. E, para a incidência de raios de luz com ângulos menores que 

o ângulo crítico, a luz é refratada, e uma vez fora do núcleo, é absorvida pela casca 

ou por outra camada protetora da fibra óptica (SANTOS, 1999). 

2.4.2 Tipos de fibra óptica 

A classificação das fibras ópticas se dá de acordo com o número de ondas 

eletromagnéticas guiadas que se propaga no núcleo, podendo ser ela multimodo 

e/ou monomodo. As características geométricas costumam diferenciar apenas com 

relação ao diâmetro do núcleo, sendo que o revestimento primário e a proteção 

externa geralmente apresentam os diâmetros de 125 µm e 250 µm, respectivamente 

(AVILA E TRONCO, 2007). 

O primeiro tipo de fibra óptica a ser comercializado foi a multimodo, em 

virtude de possuir um núcleo maior quando comparado com a monomodo, o que 

permite que centenas de feixes de luz se propaguem simultaneamente pela fibra 

óptica. O diâmetro do núcleo das fibras multimodo é padronizada pelos europeus 

com 50 µm, já os americanos padronizaram o núcleo com 62,5 µm. 

Por possuir um núcleo menor que a fibra óptica multimodo, a do tipo 

monomodo permite apenas um feixe de luz de cada vez a se propagar. Por possui 

núcleo maior, as fibras ópticas multimodo, podem representar uma capacidade mais 

alta, entretanto o que acontece é justamente o oposto. As do tipo monomodo 

mantêm a integridade dos sinais ópticos a distâncias superiores. 

A sua capacidade de carregar informações e sua baixa perda intrínseca 

proporcionam para a fibra óptica monomodo ser a ferramenta ideal para a 
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transmissão de uma vasta gama de aplicações tecnológicas. A fibra óptica 

monomodo é usualmente utilizada para longas distâncias e banda larga, enquanto 

que a multimodo é usualmente utilizada em sistemas com distâncias de transmissão 

curtas. 

Algumas considerações quanto ao comportamento do índice de refração (n) 

foram observadas por Keiser (1991), o qual pode apresentar valores constantes ao 

longo de todo o diâmetro do núcleo da fibra óptica ou até mesmo valores variáveis a 

partir do seu centro. Na (FIGURA 7) estão apresentadas as características 

observadas por Keiser (1991) e representadas por Dias (1998). 

FIGURA 7 – REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DAS CARACTERÍSTICAS DOS TIPOS DE FIBRA 
ÓPTICA 

 

FONTE: DIAS (1998). 

2.4.2.1 Fibra Óptica – Monomodo 

Segundo a Sensornet (2016), fabricante dos cabos de fibra óptica, a fibra 

óptica monomodo apresenta um diâmetro do seu núcleo de 4 µm a 10 µm, em 

virtude desta pequena dimensão, quando comparado com o comprimento da onda 

de luz que se propaga pelo interior da fibra óptica, a luz somente pode percorrer um 

único caminho. O diâmetro não é a única forma de diferenciação entre os tipos de 

fibra óptica monomodo e multimodo. Ainda, segundo o autor, a diferença entre o 
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índice de refração do núcleo e da interface é muito pequena, o que ocasiona o 

aumento do ângulo crítico e limita em relação ao número de modos.  

De acordo com a Sensornet (2016) o comprimento de onda utilizado para 

transmissão de dados das fibras ópticas do tipo monomodo é de aproximadamente 

1300 m e de 1550 m. Na (FIGURA 8) apresenta-se esquematizado o 

funcionamento de uma fibra óptica monomodo. 

FIGURA 8 – FIBRA ÓPTICA MONOMODO 

 

FONTE: COMPUTER DESKTOP ENCYCLOPEDIA (2016). 

2.4.2.2 Fibra óptica – Multimodo 

As fibras do tipo multimodo permitem que a luz percorra diferentes caminhos 

no interior do núcleo, em decorrência de possuírem um diâmetro de núcleo maior, 

quando comparada à monomodo, entre 25 m e 150 m. Está é usualmente 

utilizada para aplicações de curta distância, em virtude da precisão para distâncias 

maiores não ser eficiente quando comparada à do tipo monomodo. Ainda, as do tipo 

multimodo são comumente utilizadas para redes de área local (LAN) e operam em 

850 m ou 1300 m de comprimento de onda (SENSORNET, 2016). Na (FIGURA 9) 

apresenta-se o esquema de funcionamento de uma fibra óptica multimodo. 
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FIGURA 9 – FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 

 

FONTE: COMPUTER DESKTOP ENCYCLOPEDIA (2016). 

2.4.3  Interrogador DTSS – Sistema Distribuído de Temperatura e Deformação 

(Distributed Temperature and Strain Sensing) 

Segundo Hoepffner (2008) o DTSS (Distributed Temperature and Strain 

Sensing) é composto de um interrogador formado por um sistema processador de 

dados, um sensor óptico, a fibra óptica, e por um feixe de luz emitido ao longo da 

fibra para a verificação das variações do seu espectro de luz. O interrogador DTSS 

utiliza da fibra óptica monomodo para a obtenção dos dados de deformação. 

Hoepffner (2008), descreveu que o início das medidas distribuídas de 

deformações utilizando de fibra óptica ocorreram no final da década de 1980, 

especificamente em 1989, quando Kurashim Horiguchi descobriu que a sua 

deformação elástica dependia do deslocamento e da frequência de Brillouin na 

sílica, material utilizado para a sua fabricação, e, em 1990 descobriu os efeitos da 

variação de temperatura também na frequência de Brillouin. 

Kluth e Watley (2011) citaram que um aspecto interessante da utilização da 

tecnologia de fibra óptica consiste no fato desta ser utilizada como um sensor 

distribuído, podendo medir grandes comprimentos e obter informações de 

temperatura e deformação simultaneamente. 

A aquisição de dados pertinentes a mensuração do espalhamento de Brillouin 

pode ser obtida a partir da utilização do interrogador DTSS, desenvolvido pela 

Sensornet. O interrogador DTSS mede as alterações na frequência de Brillouin, que 

são proporcionais às variações de temperatura e de deformação. Pelo interrogador 

DTSS se mede todo o espectro de Brillouin (deslocamento Brillouin e a potência 

para a luz Stokes e anti-Stokes) a cada 1,02 m ao longo de todo o comprimento da 

fibra óptica. A análise dos dados permite que a deformação e a temperatura sejam 
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medidas de maneira simultânea e independente em todos os pontos ao longo da 

fibra. (PARKER et al., 1997). Na (FIGURA 10) apresenta-se o interrogador DTSS. 

FIGURA 10 – INTERROGADOR DTSS DESENVOLVIDO PELA SENSORNET 

 

FONTE: SENSORNET (2011). 

2.4.3.1 Espalhamento de Brillouin 

Segundo Iten (2011) o uso do espalhamento de Brillouin para a realização de 

medições de tensão e de temperatura distribuídas a partir da utilização da fibra 

óptica foi demonstrado inicialmente em 1989, e evoluiu desde então para a 

instrumentação de alto desempenho, atingindo uma resolução espacial de 1 m em 

comprimentos de fibra e até 30 km para medições de deformação com resolução na 

faixa de microdeformações (με). 

Inicialmente, o fenômeno do espalhamento de Brillouin foi descoberto pelo 

físico frances Léon Brillouin (1889-1969) e o seu princípio de medição encontra-se 

aplicado no interrogador DTSS da Sensornet. Este consiste em um tipo de 

fenômeno que ocorre quando a luz é refletida no interior de uma fibra óptica (KLUTH 

et al., 2014). Não somente as ondas de luz são guiadas pela fibra óptica, ocorrem 

também a transmissão de ondas sonoras, e as interações provocadas entre as 

ondas de luz e as sonoras acarretam nas reflexões de Brillouin (KLUTH et al., 2014). 

As reflexões ocorridas no interior da fibra óptica compreendem dois 

componentes, a luz de Stokes e a luz de anti-Stokes, com frequências distintas. Os 

principais efeitos do espalhamento de luz são Rayleigh, Raman e Brillouin. Na 
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(FIGURA 11) apresenta-se o retro espelhamento do espectro de luz que ocorre no 

interior de uma fibra óptica. 

FIGURA 11 – RETRO ESPELHAMENTO DO ESPECTRO DE LUZ DENTRO DA FIBRA 
ÓPTICA 

 

 

FONTE: adaptado de GLISIC E INAUDI (2007). 

Segundo Iten (2011) as posições dos picos de Raman são fixas, entretanto a 

intensidade do componente anti-Stokes é dependente da temperatura, enquanto a 

componente Stokes não é afetada pelas mudanças de temperatura. Quando 

comparados os dois picos de Raman, a informação de temperatura no local de 

dispersão pode ser calculada. 

As posições dos picos de Brillouin dependem da temperatura e da tensão no 

local de espalhamento da luz, desse modo, a posição é deslocada se a temperatura 

ou a tensão alterarem, sendo esse fenômeno chamado de deslocamento da 

frequência de Brillouin (ITEN, 2011), e pode ser calculado por meio da (EQUAÇÃO 

2). 

 

B = (2 A ) EQUAÇÃO 2 

Onde: B – deslocamento da frequência de Brillouin; 

  - índice de refração da fibra;  

A – velocidade da onda acústica na fibra (≈5800 m/s); e  

 - comprimento de onda inicial da luz. 

2.4.4 Vantagens e limitações do uso da tecnologia de fibra óptica 

Após o impacto que tiveram nas telecomunicações, as fibras ópticas 

finalmente estabeleceram seu valor vantajoso também no campo de medições 

(MOTIL et al., 2016). Ao longo da última década um número avançado de sensores 
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de fibra óptica foram desenvolvidos com o intuito de serem usados comercialmente 

para a realizaçao de medições de temperatura e tensão/deformação (KLAR, 2014). 

A seguir estão listadas algumas vantagens: 

I. a possibilidade de transmitir uma grande quantidade de informações ao 

longo de um único cabo de fibra óptica (até 10 km de comprimento, 

com interrogador DTSS); 

II. automatização e rápida aquisição de dados, substituindo as leituras 

manuais e o julgamento do operador, o monitoramento contínuo e 

sensoriamento remoto; 

III. pequenos diâmetros, que possibilita a aplicação em espaços reduzidos; 

IV. leves, por consequência são fáceis de serem manuseadas; e 

V. custos reduzidos dos cabos de fibra óptica. 

A utilização da tecnologia de fibra óptica apresenta uma gama de vantagens 

na sua utilização, entretanto existem também desafios relacionados a sua utilização 

que precisam ser listados para que não ocorram falhas no decorrer do seu 

monitoramento. São eles: 

I. instalação do sensor. Fixação e incorporação na estrutura ou no solo; 

II. perda óptica; o raio de curvatura mínimo não deve ser inferior a 10 

vezes o diâmetro do cabo; existe uma tensão limite máxima sobre a 

fibra, que depende do fabricante, que não deve ser excedida; e 

III. ruptura da fibra; a qual é ocasionada por roedores; pontos de entrada e 

saída dos cabos na estrutura; fase de instalação). 

Para a utilização da tecnologia de fibra óptica, o custo deve ser levado em 

consideração, podem ser listados os custos dos componentes, da instalação e das 

manutenções e nas idas a campo para a realização das campanhas de 

monitoramento. Desse modo, Bennett (2008) realizou uma comparação de 

desempenho e dos custos envolvidos entre os sensores distribuídos de fibra óptica 

com a medição de deformação: as redes de Bragg e os sensores convencionais de 

corda vibrante. Vale ressaltar que as redes de Bragg são sensores pontuais de fibra 

óptica, porém, permitem que sejam instalados mais de um sensor por cabo, ao 
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contrário do que acontece com os sensores convencionais. Por intermédio da 

(TABELA 5) observa-se a comparação proposta por Bennett (2008). 

Para a realização de várias medições em um monitoramento, o custo dos 

sensores pontuais pode ser alto, em contrapartida, o custo dos sensores distribuídos 

de fibra óptica torna-se uma técnica atraente para o monitoramento em grande 

escala, reduzindo os custos do projeto. O custo da unidade leitora dos sensores 

distribuídos e das redes de Bragg é maior, mas a unidade pode ser movida entre as 

leituras para a sua distribuição (BENNETT, 2008). 

TABELA 5 – COMPARAÇÃO ENTRE AS TECNOLOGIAS PARA AS MEDIÇÕES DE DEFORMAÇÃO 

MÉTODO CONVENCIONAL REDES DE BRAGG DTSS 

Sensor Corda vibrante 
Fibra com redes de 

Bragg 
Fibra óptica 

Medição Pontual Pontual Distribuída 

Resolução da 
deformação 

0,5 – 1 µε 0,1 – 10 µε 2 – 30 µε 

Resolução espacial 50 – 250 mm ~ 2 – 40 mm ~ 1 m 

N° de sensores por cabo 1 por cabo 40 sensores 
20.000 – 100.000 

sensores 

Tempo de aquisição 
Ciclos de 600 Hz – 3 

kHz 
Acima de 5 MHz 4 – 25 minutos 

Deformação máxima 3.000 µε ~ 10.000 µε ~ 10.000 µε 

Custo do equipamento de 
leitura 

$2.000 – $20.000 $20.000 – $100.000 $100.000 - $200.000 

Custo do sensor $150 - $500 $50 - $500 $0,20 - $20 por metro 

Característica Técnica convencional 
Deformação com alta 

precisão 
Medidas distribuídas 

FONTE: BENNETT (2008). 

2.4.5 Instrumentação geotécnica com a utilização da tecnologia de fibra óptica 

por meio do método distribuído 

Com o passar dos anos, a tecnologia de fibra óptica tornou-se uma 

ferramenta amplamente utilizada, seja utilizando o interrogador DTS (Distributed 

Temperature Sensing) ou pelo interrogador DTSS (Distributed Temperature and 

Strain Sensing). Segundo Buras (2013), as aplicações geotécnicas da tecnologia de 

fibra óptica são raras e em decorrência de apresentarem uma certa fragilidade e os 

instrumentos exigiram em muitos casos uma certa robustez, resultando em uma 

combinação difícil entre o solo e a tecnologia de fibra óptica. 

A utilização da tecnologia de fibra óptica vêm sendo desenvolvia ao longo dos 

anos no meio geotécnico, e alguns trabalhos ganharam destaque, como é o caso de 

Hoepffner et al. (2008). Em seus trabalhos os autores apresentaram uma 

combinação da tecnologia de fibra óptica pelo método distribuído de temperatura e 
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deformação. O foco do trabalho consistiu em detectar movimentos de massa 

superficiais e zonas de esforços cisalhantes instalados em tubos de inclinômetros. 

Os cabos ópticos foram dispostos e instalados no exterior dos tubos dos 

inclinômetros de formas a detectar possíveis movimentos de massa ao longo do 

tubo, indicando a transição entre a zona de cisalhamento e a zona estável de massa 

de solo. 

FIGURA 12 – CONFIGURAÇÃO DA FIBRA ÓPTICA PROPOSTO POR HOEPFFNER ET AL. (2008) 

 

FONTE: adaptado de HOEPFFNER (2008). 

Buscando uma maneira de medir as fissuras em cerâmicas, Zou e Feng 

(2008) utilizaram de sensores de fibra óptica DSTS (Distributed Strain and 

Temperature Sensor) para medir as distribuições de deformação ao longo da sua 

superfície. Os dados adquiridos apontaram uma alta resolução e precisão das 

informações obtidas pelo sensor distribuído de Brillouin. 

Wang et al. (2009) utilizaram da tecnologia de fibra óptica BOTDR (Brillouin 

Optical Time Domain Reflectometer) para a aplicação experimental em um modelo 

laboratorial de talude em pequena escala, com a finalidade de obter dados de 

deformação, a fim de testar as características de viabilidade de implantação e de 

aviso prévio desta técnica de monitoramento da deformação do solo. No modelo 

laboratorial foram utilizados diversos tipos de fibras, as quais foram instaladas 

diretamente no modelo de talude.  
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Os testes mostraram informações valiosas em relação à utilização da 

tecnologia de fibra óptica aplicada a monitoramento de taludes/encostas. Os 

resultados apontaram que a técnica BOTDR pode ser utilizada para garantir a 

estabilidade artificial do solo e também é fundamental para o monitoramento e alerta 

precoce de um possível movimento de massa. 

Um sistema de micro âncoras para a utilização no cabo óptico foi 

desenvolvido por Purzin et al. (2010). O seu trabalho consistiu em um cabo de fibra 

óptica fixado a microâncoras enterradas no solo que pudesse acompanhar os 

movimentos da massa de solo ao seu entorno. Testes de laboratório, realizados em 

um modelo reduzido (caixa metálica de 9 m), que simularam os movimentos de 

massa, comprovaram a eficiência do sistema de ancoragem proposto pelo autor. 

Rocha (2011) desenvolveu um sistema, na forma de um protótipo, para 

realizar o monitoramento da frente de umedecimento e analisou o grau de saturação 

em solos arenosos com base na tecnologia de fibra óptica (FIGURA 13). Seu 

trabalho baseou-se no método do aquecimento e na tecnologia do DFOT 

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

espectral da luz de Raman para a determinação da temperatura. Os resultados 

apontaram que o monitoramento da frente de umedecimento é passível de 

realização com o emprego do Sistema Helicoidal de Fibra Óptica (SHFO), e verificou 

que o sensor de fibra óptica altera o comportamento da curva de temperatura com a 

mudança da saturação do solo, se mantendo constante com a presença de água, ao 

contrário do que acontece quando está acima do nível d’água, se apresentando 

crescente. Ainda, o autor verificou também que a variação da densidade do solo e o 

nível de água no terreno também podem ser determinados. 



 
 

54 

FIGURA 13 – SISTEMA DE DETERMINAÇÃO DO NÍVEL D’ÁGUA UTILIZANDO DA TECNOLOGIA 
DE FIBRA ÓPTICA 

 
FONTE: ROCHA (2011). 

Ainda, relacionado à obtenção do nível d’água, Souza (2012) desenvolveu um 

sistema capaz de obter o nível do lençol freático com base na tecnologia de fibra 

óptica a partir da utilização do método de aquecimento. A validação do seu trabalho 

ocorreu por meio da comparação entre um sistema convencional de medição do 

nível d’água, muito utilizado na geotecnia e um sistema desenvolvido com base na 

tecnologia de fibra óptica. O sistema desenvolvido consistiu basicamente na 

instalação de um medidor de nível d’água utilizando a tecnologia de fibra óptica 

instalado no interior de tubo geomecânico (medidor de nível d’água convencional) a 

uma pronfundidade de 9,0 m aproximadamente, conforme (FIGURA 14). 
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FIGURA 14 – REPRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO DO NÍVEL D'ÁGUA 

 
FONTE: SOUZA (2012). 

A tecnologia de fibra óptica utilizando o método do aquecimento para 

sensores distribuídos de temperatura foi utilizado mais uma vez, na França, no canal 

D’Alsace. Beck et al. (2012), utilizaram dos sensores distribuídos para correlacionar 

dados gerados com os vazamentos que pretendiam ser monitorados com a 

tecnologia de fibra óptica. Foram observados pelos autores as anomalias nos dados 

gerados juntamente com o monitoramento visual e de outros. A validação foi 

possível por meio da instalação da fibra óptica em diferentes barragens e pela 

execução dos testes de variação de temperatura. 

Buras (2013) desenvolveu em seu trabalho um modelo conceitual para testes 

capazes de detectar e monitorar movimentos relativos à zona de transição. Tais 

zonas referem-se a zonas estáveis e zonas de movimentos de massa em um meio 

contínuo de solo utilizando o sistema distribuído de temperatura e deformação 

(DTSS). O autor monitorou dados de deformação/tensão em trechos da fibra óptica 

obtidos a partir da simulação de zonas de cisalhamento (FIGURA 15). 
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FIGURA 15 – DESENHO ESQUEMÁTICO DO MODELO CONCEITUAL PARA SIMULAÇÃO DE 
MOVIMENTOS 

 

FONTE: BURAS (2013). 

A partir dos dados de monitoramento obtidos nos testes de simulação da zona 

de cisalhamento, Buras (2013) definiu uma metodologia de instalação que equivale a 

instalação de sensores distribuído de fibra óptica em trincheiras escavadas na face 

de uma encosta, no sentido transversal ou longitudinal em relação ao seu declive, ou 

as duas configurações conjugadas (FIGURA 16).  

FIGURA 16 – DESENHO ESQUEMÁTICO REFERENTE A CONFIGURAÇÃO DE DISPOSIÇÃO DE 
UM SENSOR DISTRIBUÍDO DE FIBRA ÓPTICA EM UMA ENCOSTA 

 
FONTE: BURAS (2013). 

Zoccoli (2013) em seu trabalho, propôs a utilização de um piezômetro com o 

emprego do sistema DTS. Foi avaliado a possibilidade de obtenção de medidas 

precisas do nível d’água pela fibra óptica instrumentada com dimensões compatíveis 

ao diâmetro de um furo de sondagem. Para o autor, as variações do nível d’água 

ocorrem em função de variações de pressão no meio em que o instrumento se 

encontra instalado, sendo possível a obtenção do nível d’água por meio da interface 

água/ar. Durante a implantação do instrumento, o autor citou a possibilidade de se 



 
 

57 

monitorar diversos piezômetros em série por meio de um único cabo óptico e de um 

único ponto de medição, conforme observa-se na (FIGURA 17). 

FIGURA 17 – DESENHO ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO DOS PIEZÔMETROS EM 
SÉRIE 

 

FONTE: ZOCCOLI (2013). 

Em seu trabalho de mestrado, Gonçalves (2014) desenvolveu um protótipo 

com o objetivo de realizar a medição qualitativa do grau de saturação do solo 

utilizando o sistema DTS. Semelhante ao que foi desenvolvido por Rocha (2011), a 

autora utilizou de um sistema helicoidal na disposição do cabo óptico (FIGURA 18) 

com o propósito de adquirir uma maior quantidade de medições ao longo da fibra. 

FIGURA 18 – CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO 

 
FONTE: GONÇALVES (2014). 

No trabalho de Zhu et al. (2014), foi desenvolvido um modelo de laboratório 

utilizando a fibra óptica como sensor, os sensores de fibra óptica foram inseridos em 

uma massa de solo com o intuito de medir a distribuição da tensão dentro de um 
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modelo de inclinação a partir da aplicação de carregamentos. Como o 

retroespalhamento da luz de Brillouin é muito fraco e não consegue capturar o 

deslocamento com exatidão, os autores utilizaram da dispersão de Brillouin 

estimulada – SBS (Stimulated Brillouin Scattering), onde ocorreu uma interação 

entre as duas extremidades da fibra, conduzindo com maior intensidade o pulso de 

luz. 

Klar et al. (2014) propuseram em seu estudo a determinação e o 

monitoramento do deslocamento de solo induzido por túneis, desde a sua 

concepção à construção. Nos últimos anos, várias tecnologias para medição da 

deformação distribuída foram desenvolvidas, dentre elas a tecnologia de fibra óptica 

BOTDR (Brillouin Optical Time Domain Reflectometer). Em seu trabalho os autores 

propuseram maneiras de como essa tecnologia poderia ser utilizada para monitorar 

e definir os modelos de deslocamento 2D e 3D. Para tal, os autores sugeriram uma 

abordagem de campo que utilizará de duas investigações, a primeira envolvendo 

uma escavação de um túnel com diâmetro de 3 m a 18 m de profundidade, e a 

segunda consiste em uma instalação de um conduto de 1 m de diâmetro instalado a 

6 m de profundidade. Os resultados se mostraram satisfatórios quando comparados 

às duas investigações, apresentando uma confiabilidade nos parâmetros obtidos 

para determinação de modelos empíricos de deslocamento de solo. 

Wong et al. (2017) utilizaram de sensores distribuídos de deformação para 

verificar pressões hidráulicas transitórias ao longo de tubulações para avaliar sua 

condição. No desenvolver do seu trabalho os autores propuseram um total de três 

estudos de caso experimentais, agravantes causados nas tubulações por anomalias 

múltiplas, perda de material e por vazamento ao longo de tubos de plástico. No 

experimento, como anteriormente citado, foram utilizados de tubulações de plástico 

e o uso de um martelo hidráulico, que por sua vez tem por objetivo simular uma 

excitação transitória para as aplicações de monitoramento, da condição estrutural da 

tubulação, por meio de sensores distribuídos de fibra óptica. Os resultados 

mostraram que a presença de um dano (agravante da condição estrutural da 

tubulação) monitorado pelo sensor distribuído de fibra óptica é acentuado pela 

resposta dinâmica do tubo quando submetido a simulações a partir da utilização do 

martelo hidráulico. Ainda, os autores concluíram que a utilização de sensores 

distribuídos de fibra óptica para a identificação de danos a estrutura das tubulações 

é possível. 
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3 APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área selecionada para estudo está situada no estado do Paraná próximo 

ao município de Guaratuba/PR, às margens da BR-376, no km 670 (FIGURA 19). O 

local onde se encontra a área de estudo está inserido em uma área de posse da 

Petrobras S.A., que consiste na estação de bombeamento Itararé, situada entre as 

posições geográficas UTM (706.600 E – 7.135.000 N) e (706.900 E – 7.134.700 N).  

FIGURA 19 – MACROLOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

FONTE: O autor (2017). 

Esta área foi selecionada para o estudo devido ao histórico e aos indicativos 

de movimentos observados. O autor entende que estes movimentos se tratam do 

tipo fluência, com velocidades muito lentas, de acordo com a classificação de 

Cruden e Varnes (1996). Um exemplo destes indicativos está apresentado na 

(FIGURA 20), a qual apresenta uma estrutura de contenção presente no pé do 

talude selecionado para o monitoramento com deformações bem visiveis. Na 

(FIGURA 21) é possível visualizar as canaletas de drenagem superficial presentes 

na área de estudo. 
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FIGURA 20 – ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PRESENTE NA ÁREA DE ESTUDO COM 
INDICATIVO DE MOVIMENTO (ESTRUTURA DEFORMADA E DESALINHADA). 

 

FONTE: O autor (2017). 

FIGURA 21 - CANALETAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL AO LONGO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

FONTE: O autor (2017). 

3.1 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

O local de instalação de instrumentos de monitoramento em campo foi 

demarcado topograficamente para que a geometria da área de estudo seja 

conhecida, bem como, as demais estruturas presentes. O levantamento topográfico 

da área de estudo foi realizado pela empresa CHP Topografia. Foi efetuado o 
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levantamento planialtimétrico e um sobrevoo com drone para mapeamento 3D. Este 

mapeamento foi utilizado para a construção de um modelo digital do terreno. 

Posteriormente, com base no levantamento planialtimétrico, foram realizadas as 

demarcações e os estaqueamentos necessários para a instalação do cabo de fibra 

óptica.  

No (FIGURA 22) está apresentado o levantamento planialtimétrico referente a 

área de estudo. Na imagem estão ilustradas as canaletas de drenagem presentes no 

local, as vias de acesso para chegada na estação de bombeamento Itararé, assim 

como, as cotas de nível do terreno. Ainda, em vermelho os dois pontos selecionados 

para a amostragem de solo para a realização dos ensaios geotécnicos de 

laboratório. A (FIGURA 22) encontra-se com escala de 1:500 e a área de estudo 

corresponde a 33.548,77 m². No (APÊNDICE A) encontra-se apresentado com 

maiores detalhes o levantamento planialtímetro da área de estudo. 
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FIGURA 22 – LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA ÁREA DE ESTUDO (ESTAÇÃO 
ITARARÉ/SC) 

 

FONTE: CHP TOPOGRAFIA (2017). 

3.2 REGISTROS DE OCORRÊNCIAS DE CHUVAS NA REGIÃO DA ÁREA DE 

ESTUDO 

É consenso no meio geotécnico que os períodos de chuvas estão 

relacionados à ocorrência de movimentos de massa. Conforme apresentado no 

Capítulo 2, item 2.2.3, as chuvas ocasionam a saturação do solo, a diminuição da 

coesão aparente, o surgimento de forças de percolação, elevação da poropressão e 

podem causar erosão interna. 
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Nas (FIGURAS 23 e 24) são observados os registros pluviométricos 

trimestrais ocorridos em todo o território brasileiro no ano de 2017. Na (FIGURA 23) 

estão apresentados os registros pluviométricos nos meses de julho, agosto e 

setembro, e na (FIGURA 24), nos meses de outubro, novembro e dezembro. 

Identifica-se que nos meses em que foram realizadas as campanhas de 

monitoramento (julho, setembro e dezembro/2017), foram observadas precipitações 

pluviométricas da ordem de 300 a 400 mm para um período de trimestral. 

FIGURA 23 – PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA OCORRIDA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E 
SETEMBRO 

 

FONTE: adaptado de CPTEC/INPE (2017). 
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FIGURA 24 – PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA OCORRIDA NOS MESES DE OUTUBRO, 
NOVEMBRO E DEZEMBRO 

 

FONTE: adaptado de CPTEC/INPE (2017). 

A área de estudo está localizada próximo ao município de Garuva/SC. Na 

(FIGURA 25) está apresentado o climograma do município. No eixo vertical principal 

dispõem-se a temperatura média, no eixo vertical secundário a precipitação média, e 

no eixo horizontal o período de monitoramento. Ressalta-se que não foram 

encontradas publicações com registros pluviométricos da área de estudo. 

Verificou-se que a precipitação média para os meses em que foram 

realizados os monitoramentos apresentaram valores de 79 mm para o mês de julho, 

121 mm para o mês de setembro e 159 mm para o mês de dezembro de 2017. 
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FIGURA 25 – CLIMOGRAMA DO MUNICÍPIO DE GARUVA/SC 

 

FONTE: CLIMATE-DATA (2017). 

3.3 CONTEXTUALIZAÇÃO GEOLÓGICA 

A Serra do Mar é constituída de relevo montanhoso festonado que percorre 

cerca de 1000 km entre os estados do Rio de Janeiro à Santa Catarina. A colocação 

tectônica que sobrepõe grandes blocos com diferentes características litológicas e 

estruturas confere à Serra do Mar complexa evolução geológica. Segundo 

Almeida et al. (2000), as sucessivas colagens e interações de placas durante o 

processo que acarretou na abertura do oceano Atlântico formaram faixas móveis 

acrescionárias, colisionais ou transpressionais, retomadas sucessivas vezes. 

O longo período de separação entre a América do Sul e a África ocasionou 

em uma séria de estruturas transversais e traços estruturais do embasamento pré-

cambriano, apresentando complexa história de reativações tectônicas desde o 

período Paleozoico. Nesse contexto enquadra-se o processo de formação da Serra 

do Mar, sendo o relevo que a configura afeiçoado, desde então, por processos 

superficiais e por tectonismo transcorrente intraplaca (RICCOMINI, 1989; GONTIJO-

PASCUTTI et al., 2012; SIGA JÚNIOR et al., 1993). 
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A compartimentação tectônica no segmento meridional da Serra do Mar foi 

produzida por diversos processos geológicos, cujos registros estão impressos na 

natureza polifásica e policíclica de grande parte das rochas ocorrentes (SIGA 

JÚNIOR et al., 1993). Vários estudos, dentre eles os de Basei et al. (1992), Siga 

Júnior (1995) e Cury (2009) permitiram comprovar que a compartimentação deste 

segmento é determinada, principalmente, pela articulação dos domínios Paranaguá, 

Luís Alves e Curitiba, os quais se limitam, a norte, com o Cinturão Ribeira e, a sul, 

com o Cinturão Dom Feliciano. Na (FIGURA 26) está apresentado o esboço 

geotectônico, ilustrando uma visão geral destes terrenos. 

FIGURA 26 – COMPARTIMENTAÇÃO MERIDIONAL DA SERRA DO MAR 

 

FONTE: adaptado de CURY (2009). 

No Domínio Luís Alves, a compartimentação em que se insere a área de 

estudo, se evidenciam as seguintes zonas de cisalhamento: Piên, Alexandra e 

Palmital, conforme observa-se na (FIGURA 26). No âmbito dos limites 
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geotectônicos, destacam-se, os lineamentos Palmital e Alexandra, as quais 

consistem em falhas que marcam o balizamento entre os domínios Luís Alves e 

Paranaguá. 

Ambos se encontram encaixados nos Gnaisses Granulíticos Luís Alves, 

descritos por Kaul (1997) como ortognaisses granulíticos, bandados a maciços, de 

composição tonalito-granodiorítica, com frequentes variações a granulitos 

básicos. Na (FIGURA 27) está apresentado o mapa geológico simplificado da área 

de estudo. 

FIGURA 27 – MAPA GEOLÓGICO SIMPLIFICADO DA ÁREA DE ESTUDO E ADJACÊNCIAS 

 

FONTE: adaptado de MINEROPAR (2006) e CPRM (2015). 

De acordo com o Mapa Simplificado de Solos do Paraná (EMBRAPA, 2012), 

na região há ocorrência de cambissolos com neossolos regolíticos (C+RR), 

associados ao intemperismo e pedogênese das rochas do Complexo Gnáissico-

Granulítico Luís Alves, e afloramentos de rochas com neossolos litólicos (AR+RL), 
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associados às rochas da Suíte Serra do Mar. As informações supracitadas podem 

ser observadas na (FIGURA 28). 

FIGURA 28 – MAPA SIMPLIFICADO DE SOLOS DA ÁREA DE ESTUDO E ADJACÊNCIAS 

 

FONTE: adaptado de EMPRAPA (2012). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo se encontram abordados os métodos, os equipamentos e os 

procedimentos aplicados para instalação do cabo de fibra óptica, que foi utilizado 

como sensor distribuído de deformação na encosta em estudo. Ainda, foi abordado 

todo o processo de caracterização do solo, desde a amostragem à realização dos 

ensaios de laboratório. 

4.1 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA 

Neste item se encontram abordadas a metodologia de amostragem de solos 

superficiais e os métodos de ensaios realizados para a caracterização geotécnica 

dos solos da área de estudo.  

4.1.1 Amostragem de solo 

Para a realização da amostragem de solo utilizou-se da norma 

ABNT NBR 9604/2016. A amostragem ocorreu no município de Guaratuba/PR, na 

encosta situa-se a estação de bombeamento Itararé, onde foram coletados 

aproximadamente 20 kg de solo em amostras deformadas da região onde se definiu 

para realizar a instalação do cabo óptico. Para um melhor entendimento das 

características do solo em estudo foram coletadas amostras em dois locais da 

encosta, sendo um ponto na base e outro no topo. 

O solo amostrado para a realização dos ensaios de caracterização propostos 

foi coletado em dois locais, com o intuito de se obter a caracterização de dois pontos 

da área instrumentada. O primeiro localizado no topo da encosta e o segundo na 

base da mesma instrumentada, com a tecnologia de fibra óptica. As coordenadas 

geográficas UTM dos locais de amostragem estão apresentados na (TABELA 6). Os 

locais de amostragem podem ser observados na (FIGURA 22). 

TABELA 6 – COORDENADAS GEOGRÁFICAS DOS LOCAIS DE AMOSTRAGEM 

Local Coordenadas X UTM Coordenadas Y UTM 

Topo da encosta 706954,620637 7134768,40818 

Base da encosta 707002,998108 7134769,79379 

FONTE: o autor (2017). 
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Previamente à coleta de solo, foi realizada a limpeza da área, onde foram 

retiradas folhas e materiais indesejáveis. Com o auxílio de uma pá e picareta, 

escavou-se o solo para a retirada da camada superficial de matéria orgânica em 

excesso. Foram escavados aproximadamente 10 cm de solo numa área de 

aproximadamente 1 m². 

Após a retirada da camada superficial contendo matéria orgânica, iniciou-se a 

coleta do solo, que foi depositado em sacos plásticos devidamente identificados. Ao 

se atingir a quantidade de solo desejada, fechou-se a abertura efetuada no solo 

onde se realizou a coleta. Em seguida, as amostras foram encaminhadas ao 

Laboratório de Geotecnia dos Institutos Lactec, onde se procederam os ensaios de 

caracterização. Na (FIGURA 29) observou-se o local selecionado para coleta das 

amostras deformadas de solo. 

FIGURA 29 – AMOSTRAGEM DO SOLO 

 

FONTE: O autor (2017). 

4.1.2 Procedimentos de ensaios de caracterização geotécnica 

Os ensaios geotécnicos de laboratório tiveram por objetivo identificar as 

particularidades do solo superficial da área de estudo, para que fosse possível a 

avaliação da sua aplicabilidade. Foram realizados os ensaios de massa específica 

dos grãos, limite de liquidez, limite de plasticidade e análise granulométrica. Os 

procedimentos estão descritos a seguir. 
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4.1.2.1 Massa específica dos grãos 

Para realização do ensaio de massa específica dos grãos foi utilizado da 

norma ABNT NBR 6508/1984. Para dar início ao ensaio, foi tomada uma amostra de 

solo de, aproximadamente 500 g, a qual foi previamente seca e destorroada de 

acordo com o especificado na norma ABNT NBR 6457/2016. O solo foi transferido 

para uma peneira de abertura 4,8 mm e então a quantia passante foi utilizada para 

realização do ensaio. 

Após o peneiramento do solo, foi separado o passante para se preencher 3 

béqueres com 100 g para siltes e/ou argilas ou 120 g para areias. Após os béqueres 

foram deixados em repouso por no mínimo 12 horas com água destilada e 

desaerada. Ao se preparar o material, anotou-se o teor de umidade do solo utilizado 

de acordo com o especificado na norma ABNT NBR 6457/2016. 

Passado o tempo mínimo de repouso do solo em água destilada e desaerada, 

transferiu-se a mistura para um copo dispersor para sua mistura no aparelho 

dispersor, por 15 minutos. Após o tempo estabelecido, transferiu-se o solo ao 

picnômetro para em seguida deixá-lo por 15 minutos na bomba de vácuo. O 

processo foi repetido para as três amostras. Passados os primeiros 15 minutos de 

vácuo, adicionou-se água destilada até o início do gargalo do picnômetro, e 

novamente foi deixado na bomba de vácuo por um período de 15 minutos. 

Após o período na bomba de vácuo, os três picnômetros foram colocados em 

processo de banho maria por um período de 30 minutos. A água estava com 

temperatura de 66ºC. Após o banho maria, os picnômetros foram deixados em 

repouso para que as suas temperaturas retornassem ao equilíbrio com o meio. 

Dando sequência ao ensaio, os picnômetros foram preenchidos com água 

destilada até que a base do menisco coincidisse com a marca de referência do 

picnômetro. Aferida a base, realizou-se a secagem da parte externa e da parte 

interna acima do menisco para pesagem. Na pesagem, anotou-se o peso do 

picnômetro previamente e em seguida, do conjunto solo e água e picnômetro com 

precisão de 0,01 g. 

Após todo esse processo, o solo foi descartado e o picnômetro limpo foi 

pesado com água destilada. Com todas essas informações calculou-se a massa 

específica dos grãos do solo utilizado. 
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4.1.2.2 Limite de Liquidez 

A norma utilizada para determinação do Limite de Liquidez foi a 

ABNT NBR 6459/2016. Para dar início ao ensaio, pegou-se uma porção de material 

que passou por secagem prévia sendo peneirado na peneira de abertura 0,42 mm, 

obtendo cerca de 200 g de solo, onde foi utilizada no ensaio de limite de liquidez e a 

outra porção no ensaio de limite de plasticidade. 

O ensaio de Limite de Liquidez teve início com cerca de 100 g de amostra 

passante pela peneira 0,42 mm e na sequência foi adicionado água destilada, até 

que uma pasta homogênea fosse formada. Após a obtenção da mesma, realizou-se 

a transferência para a concha do aparelho de Casagrande, onde foi moldada, e no 

seu centro fez-se uma ranhura com o auxílio do cinzel. Feita a ranhura o aparelho foi 

ligado e anotou-se nota de quantos golpes foram necessários para que a mesma 

fosse preenchida, para cada procedimento realizado anotou-se o teor de umidade. 

Foi de fundamental importância que o número de golpes estivesse entre um 

intervalo que compreendesse os valores de 15 a 35. O procedimento foi realizado 

até a obtenção de 5 pontos. Os resultados foram colocados em um gráfico onde o 

eixo das abscissas foi o número de golpes e o eixo das ordenadas o teor de 

umidade em porcentagem de cada ponto. Após a anotação dos pontos, uma reta foi 

traçada sobre os mesmos, e a porcentagem que representou o número de golpes 

equivalente a 25 foi o limite de liquidez da amostra ensaiada. 

4.1.2.3 Limite de Plasticidade 

A norma utilizada para determinação do limite de plasticidade foi a 

ABNT NBR 7180/2016. Como descrito no item anterior, 4.1.2.2, foi selecionado uma 

porção de solo que passou por secagem prévia e pela peneira de abertura 0,42 mm 

de modo a obter 200 g de solo.  

O ensaio realizado consistiu na adição de água destilada à amostra de modo 

que, ao mexer a mesma, fosse formada uma pasta homogênea. Na sequência, 

pegou-se uma pequena quantidade desta pasta para rolá-la em uma placa de vidro 

ranhurada. A amostra foi rolada na placa de vidro ranhurada até o ponto em que o 

solo tivesse a forma de um cilindro de 3 mm de diâmetro e 100 mm de comprimento. 

Na sequência, anotou-se o peso para determinação do teor de umidade. O processo 



 
 

73 

foi repetido até que se obtivessem 5 pontos. 

Obtidos os cinco pontos, com os respectivos teores de umidade, fez-se então 

uma média aritmética dos valores. Consideraram-se os resultados satisfatórios 

quando nenhum deles deferiu uma média de 5% para mais ou para menos dessa 

média. O valor do Limite de Plasticidade foi expresso em porcentagem. 

Com a obtenção dos Limites de Liquidez e Plasticidade foi possível calcular o 

Índice de Plasticidade (IP), consistindo na subtração do Limite de Liquidez pelo 

Limite de Plasticidade. 

4.1.2.4 Análise granulométrica 

A norma utilizada para determinação da análise granulométrica seguiu as 

recomendações da ABNT NBR 7181/2016. A análise granulométrica foi obtida para 

determinar a porcentagem em peso de cada fração destes materiais em relação a 

massa total da amostra.  

Para a realização do ensaio, pesaram-se 1500 g da amostra previamente 

seca ao ar, ou em estufa a 35ºC. O solo foi passado na peneira de 2,0 mm, sendo o 

retido lavado e seco em estufa com temperatura compreendida entre 105 e 110ºC. 

Na sequência, procedeu-se com o peneiramento grosso. Em relação ao solo 

passante na peneira de 2,0 mm, procedeu-se com a realização da sedimentação. 

Quando realizada a sedimentação, separou-se 120 g para solos arenosos e 70 g 

para solos siltosos e argilosos. Em casos que não houve a sedimentação, separou-

se apenas 120 g do material e 100 g para a determinação do teor de umidade da 

amostra. 

Quando realizada a sedimentação, para a realização do ensaio separou-se 

70 g da amostra argilosa ou siltosa e 120 g das arenosas. Na sequência, o solo 

separado foi colocado em um becker e acrescentado 125 cm³ de solução de 

hexametafosfato, para deixá-lo imerso por um período mínimo de 12 h. 

Após o período mínimo, o próximo passo consistiu em verter toda a mistura 

para um copo dispersor e submeter a solução à ação de um aparelho de dispersão 

por um período mínimo de 15 minutos. Em seguida, transferiu-se o material do copo 

dispersor para uma proveta e a completando-a com água destilada até a marca de 

1000 ml e na sequência tampou-se e realizou-se a agitação por um 

período de 1 minuto. 
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Imediatamente após o termino do período de agitação, iniciou-se com as 

leituras com o densímetro. Colocou-se o densímetro cuidadosamente na prova e 

anotou-se suas leituras próximas de 0,5, 1 e 2 minutos. Posteriormente, retirou-se o 

densímetro, lavando-o e mergulhando-o novamente na proveta para realizar a leitura 

de 4 minutos de sedimentação, tomando nota da temperatura em todas as leituras a 

partir de leitura de 4 minutos. O processo foi repetido para as leituras de 8, 15, 30, 

60 minutos e 2, 4, 8 e 24 h. Finalizadas todas as leituras do densímetro e da 

temperatura, tampou-se a proveta com a mão para nova agitação por período de 1 

minuto, logo na sequência transferiu-se o solo em sedimentação para a peneira de 

75 mm. 

Com o solo na peneira, lavou-se com água cristalina a baixa pressão até que 

se obteve água residual cristalina. Após o procedimento de lavagem, transferiu-se o 

solo retido para uma cápsula de porcelana e colocou-se para secar na estufa de 

105-110ºC por um período de 24 h. Após a secagem do solo retido, o mesmo estava 

pronto para o peneiramento fino. 

Para realização do ensaio de peneiramento fino, foi utilizado do jogo de 

peneiras descrito na ABNT NBR 7181/2016. Em seguida, pegou-se o solo retido na 

peneira de 75 mm, lavado e posteriormente seco em estufa com temperatura 

compreendida entre os valores de 105 e 110ºC, para em seguida despejá-lo sobre 

as peneiras. Colocando então o jogo de peneiras, já com o solo despejado, sobre 

um agitador mecânico, durante 15 minutos. Após esse período, anotou-se com 

resolução de 0,01 g as massas de solo retidas em cada peneira. 

Para realização do ensaio de peneiramento grosso, primeiramente montou-se 

o jogo de peneiras especificado pela ABNT NBR 7181/2016. Em seguida, pegou-se 

o solo retido na peneira de 2 mm, lavado e posteriormente seco em estufa com 

temperatura compreendida entre os valores de 105 e 110ºC, para despejá-lo sobre 

as peneiras. Colocando então o jogo de peneiras, já com o solo despejado, sobre 

um agitador mecânico, durante 15 minutos. Após esse período, anotou-se com 

resolução de 0,01 g as massas de solo retidas em cada peneira. 
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4.2 INSTALAÇÃO DO CABO DE FIBRA ÓPTICA PARA O MONITORAMENTO 

SUBSUPERFICIAL 

O processo de instalação do cabo de fibra óptica para o monitoramento 

subsuperficial distribuído teve início com a definição da área de estudo, apresentada 

anteriormente no Capítulo 3. Com base nos levantamentos topográficos obtidos 

procedeu-se com a elaboração do projeto de instrumentação geotécnica utilizando a 

tecnologia de fibra óptica. O projeto de instrumentação buscou abranger áreas 

estáveis e áreas consideradas como instáveis, onde foram constatados movimentos 

de massa da encosta em estudo. Ainda, foram definidos os locais por onde o cabo 

de fibra óptica foi instalado. Para a definição destes pontos alguns requisitos iniciais 

foram levados em consideração, sendo eles: 

I.  a fibra óptica foi instalada em áreas com possíveis movimentos de massa, 

tanto no sentido transversal quanto no sentido longitudinal a direção (inclinação) 

principal da encosta; 

II.  a fibra óptica foi instalada (ancorada) em locais (pontos) estáveis para que, o 

sistema como um todo, pudesse monitorar locais estáveis e instáveis; e 

III. evitou-se a instalação em locais que necessitassem uma curvatura elevada 

do cabo de fibra óptica, ou que apresentassem no terreno a presença de blocos de 

rochas ou trechos com a presença de muitas raízes, ocasionando danos futuros à 

instalação. 

O projeto de instrumentação foi confeccionado com base nos levantamentos 

topográficos obtidos e buscou-se seguir aos requisitos iniciais citados anteriormente.  

A instalação do cabo de fibra óptica teve como base uma sequência de 

atividades prévias a serem seguidas e realizadas, sendo elas: limpeza do terreno; 

localização das estacas provisórias e a identificação dos pontos de ocorrência de 

blocos de rochas, árvores e raízes; demarcações e estaqueamento dos locais de 

instalação do cabo de fibra óptica; abertura de trincheiras com base no 

estaqueamento, com dimensões padronizadas de 30 cm de profundidade e 20 cm 

de largura para todo o percurso; instalação do cabo de fibra óptica no interior das 

trincheiras; cadastramento de 10 em 10 m do cabo de fibra óptica, bem como, 

instalação dos tambores de referência e a instalação de marcos georreferenciados 
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onde ocorressem os cruzamentos do cabo de fibra óptica; e por fim, a cobertura ou 

reaterro das trincheiras. 

O cabo utilizado para a instrumentação geotécnica da área de estudo foi 

produzido pela Sensornet, em seu interior se encontram dispostas 4 fibras ópticas: 2 

fibras ópticas do tipo monomodo e 2 fibras ópticas do tipo multimodo. Para a 

realização do monitoramento dos dados de deformação foram utilizadas as fibras 

ópticas monomodo. 

4.2.1 Limpeza do terreno e localização das estacas provisórias 

A limpeza do terreno consistiu em uma etapa fundamental para o andamento 

do projeto. A partir dela foi possível identificar as estacas provisórias para que 

fossem definidos o percurso e os locais por onde o cabo de fibra óptica foi instalado. 

As estacas provisórias foram fixadas, previamente a limpeza do terreno, pela equipe 

topográfica para auxiliar no processo de levantamento planialtimétrico da área de 

estudo, conforme pode ser observado na (FIGURA 22). 

4.2.2 Demarcações e estaqueamento do percurso e locais de instalação 

Posteriormente à limpeza da área de estudo a empresa contratada 

responsável pela realização da topografia (CHP Topografia) da encosta iniciou o 

procedimento de demarcação e estaqueamento pelos locais onde o cabo de fibra 

óptica foi instalado. Com o auxílio de equipamentos de georreferenciamento 

(estação total) as estacas foram sendo colocadas e georreferenciadas uma a uma, 

para obtenção das suas respectivas coordenadas geográficas. Para o 

estaqueamento, foram utilizadas estacas de madeira de largura aproximada de 5 cm 

e comprimento igual a 40 cm. As estacas foram numeradas de 0 a 260 e dispostas 

ao longo de todo o percurso, com o intuito de servir como guia para o processo de 

abertura das trincheiras e posterior instalação do cabo de fibra óptica. Na (FIGURA 

30) está apresentada a estação total utilizada para a colocação georreferenciada 

dos pontos. 
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FIGURA 30 – ESTAÇÃO TOTAL UTILIZADA PARA A COLOCAÇÃO DOS PONTOS 
GEORREFERENCIADOS 

 

FONTE: O autor (2017). 

4.2.3 Escavação das trincheiras e instalação do cabo de fibra óptica 

A escavação das trincheiras onde foi instalado o cabo de fibra óptica ocorreu 

após as demarcações e o estaqueamento de todo o percurso de instalação. As 

trincheiras foram escavadas com dimensões de 30 cm de profundidade e 20 de 

largura aproximadamente, buscou-se manter o padrão de profundidade e a largura 

para todo o percurso do cabo óptico.  

Como a encosta possuía um projeto de estudo envolvendo um sistema de 

drenagem (drenagem superficial com uso de canaletas e drenos horizontais 

profundos – DHP’s) foi necessário realizar a quebra de algumas canaletas de 

drenagem localizadas ao longo do seu percurso, para que fosse possível proceder 

com a escavação das trincheiras e a posterior instalação do cabo óptico, como 

apresentado na (FIGURA 31). As canaletas foram reconstruídas após o termino da 

instalação do cabo óptico.  
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FIGURA 31 – PROCESSO DE ESCAVAÇÃO DAS TRINCHEIRAS 

 

FONTE: O autor (2017). 

Posteriormente ao processo de escavação das trincheiras foi iniciado a 

instalação do cabo óptico a partir da estaca 0 (zero), localizada na guarita de acesso 

a estação de bombeamento Itararé. Como forma de auxiliar o manuseio do carretel 

contendo o cabo de fibra óptica, foi utilizado um tripé metálico (FIGURA 32). O cabo 

óptico foi retirado do carretel e agrupado em comprimentos de aproximadamente 

60 m cada com a finalidade de facilitar o transporte e a instalação nas trincheiras 

escavadas e também; para agilizar o processo de passagem pelas cercas de 

delimitação de propriedade existentes na área de estudo (FIGURA 33 e 36). 

Em paralelo a instalação, nos trechos onde a fibra já se encontrava instalada 

e posicionada nas trincheiras escavadas, foram utilizados grampos provisórios para 

a fixação do cabo de fibra óptica na base (fundo) da trincheira (FIGURA 37). Os 

grampos provisórios foram retirados antes que fosse realizado o reaterro, pois 

poderiam danificar o cabo óptico. 
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FIGURA 32 – GUARITA DE ACESSO A ESTAÇÃO E TRIPÉ METÁLICO UTILIZADO 

 

FONTE: o autor (2017). 

FIGURA 33 – AGRUPAMENTO DO CABO ÓPTICO EM COMPRIMENTOS DE 
APROXIMADAMENTE 60 METROS 

 

FONTE: o autor (2017). 
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FIGURA 34 – DETALHES DE INSTALAÇÃO DO CABO ÓPTICO 

  

FONTE: O autor (2017). 

FIGURA 35 – INSTALAÇÃO DO CABO ÓPTICO AO LONGO DO PERCURSO 

  

FONTE: O autor (2017). 
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FIGURA 36 – INSTALAÇÃO DO CABO ATRAVÉS DA CERCA DELIMITADORA DO TERRENO 

  

FONTE: O autor (2017). 

FIGURA 37 – FIXAÇÃO DE GRAMPO PROVISÓRIO NO INTERIOR DA TRINCHEIRA 

 

FONTE: O autor (2017). 

4.2.4 Instalação dos tambores de referência do cabo de fibra óptica 

Para as leituras de referência, ocorreu a instalação de três barris de imersão 

dos cabos de fibra óptica em água. O primeiro barril foi instalado no trecho inicial de 

instalação do cabo óptico, próximo à guarita de acesso da estação de 

bombeamento, um segundo em um trecho situado no meio da encosta 

instrumentada e, por fim, um terceiro barril no final da instalação do cabo óptico, por 

comodidade o terceiro foi disposto ao lado do primeiro barril de imersão.  
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No primeiro barril de imersão foram deixados aproximadamente 60 m de cabo 

óptico, no segundo 30 m e no terceiro 120 m. A aquisição das leituras de referência 

foi de fundamental importância para a obtenção de valores em relação a uma 

temperatura conhecida e, também, por mostrar que nesse trecho imerso o cabo não 

apresentou nenhuma deformação. Na (FIGURA 38) está ilustrado um barril de 

imersão utilizado para obtenção de leituras de deformação de referência. 

FIGURA 38 – INSTALAÇÃO BARRIL DE REFERÊNCIA NO MEIO DA ENCOSTA 

 
FONTE: o autor (2017). 

Ao final, as extremidades do cabo de fibra óptica foram instaladas na guarita 

de acesso, local de onde foram realizadas as campanhas de monitoramento. Na 

guarita foi instalado um quadro metálico para o armazenamento do cabo óptico que 

foi utilizado para a obtenção das leituras de deformação. No local, houve 

disponibilidade de energia e segurança permanente. Na mesma caixa metálica 

foram armazenados os cabos ópticos do medidor de nível d’água e do piezômetro, 

esses dois instrumentos não fizeram parte dos dados analisados nesta 

dissertação. Na (FIGURA  39) está apresentado a caixa metálica. 
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FIGURA 39 – CAIXA METÁLICA INSTALADA NA GUARITA DE ACESSO A ESTAÇÃO DE 
BOMBEAMENTO ITARARÉ 

  
FONTE: o autor (2017). 

O reaterro das trincheiras foi realizado pela equipe de funcionários da 

empresa Datageo. Cabe informar que a mesma equipe procedeu com as 

escavações das trincheiras. O reaterro foi executado com o mesmo solo oriundo das 

escavações das trincheiras (compactação manual) até a conformação dos níveis 

anteriores originais. Salienta-se que o reaterro foi realizado a partir de compactação 

do solo com extremo cuidado para que este procedimento não ocasionasse danos 

ao cabo de fibra óptica. Os reaterros, em geral, foram executados em camadas de 

espessura aproximadas de 20 cm.  

Como já mencionado, enfatiza-se que todos os cruzamentos presentes na 

instalação do cabo de fibra óptica foram devidamente identificados com estacas de 

concreto com dimensões aproximadas de 50 mm de diâmetro e 60 cm de 

comprimento. Nas (FIGURAS 40 e 41) está ilustrada uma das estacas instaladas na 

área de estudo e o detalhe da etiqueta de identificação, a etiqueta foi fixada em cada 

uma das estacas com as devidas informações de comprimento de cabo óptico.  
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FIGURA 40 – ESTACA DE IDENTIFICAÇÃO INSTALADA EM 
CAMPO  

 
FONTE: o autor (2017). 

FIGURA 41 – DETALHE DA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO 
ESTACAS 

 
FONTE: o autor (2017). 
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4.2.5 Instalação do painel de conexão 

Posteriormente à instalação da caixa metálica para o armazenamento dos 

trechos iniciais e finais dos cabos ópticos, foi realizada a fixação de um painel com 

conectores ópticos para as leituras com o interrogador DTSS. 

O painel de conexões foi fixado para facilitar a conexão do cabo óptico e para 

a proteção de fusões realizadas. Para as campanhas de monitoramento foi utilizado 

uma extensão óptica de 50 m. Nas (FIGURAS 42 e 43) estão apresentadas a caixa 

metálica de armazenamento de cabos ópticos e o painel de conexão instalado 

(destacado pelo retângulo vermelho). 

FIGURA 42 – PAINEL DE CONEXÕES 

 
Fonte: o autor (2017). 

FIGURA 43 – CAIXA METÁLICA APÓS A 
INSTALAÇÃO DO PAINEL DE CONEXÕES 

 
Fonte: o autor (2017). 
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4.3 VERIFICAÇÕES DAS CONDIÇÕES DO CABO DE FIBRA ÓPTICA 

Para a correlação da medida de comprimento impresso no cabo óptico com a 

medida de comprimento registrada pelo interrogador DTSS o cabo óptico foi 

tracionado manualmente em cada estaca instalada. Assim, ao analisar graficamente 

a deformação ocasionada pela tração, foi possível correlacionar o comprimento 

nominal impresso no cabo com o comprimento observado no sistema do 

interrogador DTSS. 

Na (FIGURA 44) é mostrada a localização das estacas instaladas na encosta 

estudada. Foram instaladas 64 estacas nos pontos de cruzamento das fibras ópticas 

e/ou entre 20 e 30 m de distância entre estacas ao longo de todo o percurso da fibra 

óptica. O percurso da fibra óptica instalada na encosta está destacado na cor rosa e 

as estacas na cor azul escuro. Em amarelo e azul turquesa estão destacados os 

comprimentos, longitudinais e transversais, de cabo óptico analisados no Capítulo 5. 

O posicionamento das estacas na face da encosta situada na estação de 

bombeamento Itararé pode ser observado com maiores detalhes no (ANEXO A). 

Decidiu-se pela instalação da fibra óptica na configuração em que se encontra 

apresentado na Figura citada devido a estudos realizados no contexto de projetos de 

pesquisa que propiciaram o desenvolvimento desta dissertação. Mais 

especificamente, definiu-se pela instalação de cabos de fibra óptica em trincheiras 

escavadas na face de uma encosta, no sentido transversal e longitudinal em relação 

ao seu declive, conforme citado no Capítulo 2 e apresentado na (FIGURA 16). A 

instalação abrangeu uma área equivalente a 33.548,77 m² da encosta. O local de 

monitoramento é o mesmo que se encontra uma estrutura de contenção com 

indicativos de movimentos, conforme citado no Capítulo 3 (FIGURA 20). 
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FIGURA 44 – POSICIONAMENTO DAS ESTACAS NA FACE DA ENCOSTA SITUADA NA 
ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO ITARARÉ – ÁREA DE ESTUDO 

 

FONTE: o autor (2017). 

O procedimento para a identificação/locação do cabo foi realizado 

configurando o software do interrogador DTSS para registrar um dado de leitura a 

cada 2 minutos. Assim, em cada trecho do cabo ou em cada estaca, este foi 

tracionado por um período de 2 minutos. O resultado obtido graficamente é uma 
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elevação da deformação no ponto onde o mesmo foi sendo tracionado. Na 

(FIGURA 45), está mostrado o resultado obtido graficamente de um trecho do cabo, 

onde o eixo das abscissas mostra o comprimento do cabo, em metros, e o eixo das 

ordenadas a deformação, na escala 10-6 (μ) m. Neste gráfico está destacada a 

identificação das estacas 18, 19, 20, 21, 22 e 54, onde graficamente foi obtido o 

maior valor da deformação, após a sua tração realizada de forma manual em cada 

estaca.  

FIGURA 45 – VERIFICAÇÃO POR TRACIONAMENTO DO COMPRIMENTO DO CABO ÓPTICO 

 

FONTE: o autor (2017). 

Após esta identificação, os dados obtidos graficamente foram comparados 

com o comprimento nominal impresso no cabo, e caso necessário, a posição do 

cabo identificada foi corrigida para o comprimento DTSS mais próximo (com 

precisão de 1,02 m – resolução do interrogador DTSS). Na (TABELA 7), está 

mostrada a identificação e posição das 64 estacas instaladas na encosta objeto de 

estudo, na data em que o cabo foi tracionado. A coluna indicada como “Posição 

DTSS”, na tabela em questão, se refere ao dado mostrado na tela do interrogador. 

Este dado foi utilizado para a identificação em tempo real do comprimento do cabo 

e, também, foi o dado de entrada para a posição em campo do cabo a partir da 

utilização do aplicativo para dispositivo móvel em desenvolvimento. Assim, este valor 

de posição foi obtido, dividindo o comprimento do cabo medido pelo DTSS por 

1,02 m. Ainda, na (TABELA 7) está mostrado o registro da data em que foi realizada 

a verificação, o número da estaca correspondente ao comprimento nominal 

impresso no cabo de fibra óptica, o comprimento correspondente ao interrogador 

DTSS, o comprimento corrigido para o valor mais próximo ao trecho tracionado, e 
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uma coluna de observação para o operador identificar o nome do arquivo ou 

informações consideradas relevantes para o procedimento. É importante informar 

que no item 5.2.1 está apresentada a verificação da integridade do cabo além da 

verificação do comprimento exato do cabo instalado na encosta. 

TABELA 7 – IDENTIFICAÇÃO DO CABO ÓPTICO COM AUXÍLIO DO INTERROGADOR DTSS 

DATA N° Estaca 

Comprimento 

impresso no cabo 

(m) 

Comprimento 

do cabo DTSS 

(m) 

Comprimento 

DTSS corrigido 

(m) 

Posição 

DTSS 
Observação 

10/11/2017 18 - 540,71 540,71 530 Arquivo 1 

10/11/2017 19 958 550,91 550,91 540 Arquivo 1 

10/11/2017 20 968 560,09 561,11 550 Arquivo 2 

10/11/2017 21 978 570,29 570,29 559 Arquivo 2 

10/11/2017 22 988 580,49 580,49 569 Arquivo 2 

10/11/2017 54 995 586,62 587,64 576 Arquivo 2 

10/11/2017 24 1008 600,90 599,88 588 Arquivo 2 

10/11/2017 25 1018 609,06 611,10 599 Arquivo 2 

10/11/2017 26 1048 639,67 639,67 627 Arquivo 2 

10/11/2017 27 1068 661,09 660,07 647 Arquivo 2 

10/11/2017 28 1087 680,47 680,47 667 Arquivo 2 

14/11/2017 29 1106 698,84 699,86 686 Arquivo 1 

14/11/2017 30 1128 720,26 721,28 707 Arquivo 1 

14/11/2017 31 1150 742,71 742,71 728 Arquivo 1 

14/11/2017 32 1175 768,21 767,19 752 Arquivo 2 

14/11/2017 33 1193 785,55 786,57 771 Arquivo 2 

14/11/2017 34 1212 803,92 804,94 789 Arquivo 2 

14/11/2017 36 1254 846,77 845,75 829 Arquivo 2 

14/11/2017 37 1272 865,13 865,13 848 Arquivo 2 

14/11/2017 38 1294 887,57 887,57 870 Arquivo 1 

14/11/2017 39 1317 910,02 911,04 893 Arquivo 1 

10/11/2017 40 1339 931,44 932,46 914 Arquivo 2 

10/11/2017 41 1363 955,93 955,93 937 Arquivo 2 

10/11/2017 42 1385 977,35 978,37 959 Arquivo 2 

14/11/2017 43 1409 1001,84 1001,84 982 Arquivo 1 

14/11/2017 44 1430 1022,24 1023,26 1003 Arquivo 1 

14/11/2017 45 1453 1045,70 1045,70 1025 Arquivo 2 

14/11/2017 46 1468 1061,01 1061,01 1040 Arquivo 2 

14/11/2017 47 1478 1070,19 1071,21 1050 Arquivo 2 

14/11/2017 48 1489 1081,41 1081,41 1060 Arquivo 2 

14/11/2017 49 1500 1093,65 1092,63 1071 Arquivo 2 

14/11/2017 50 1516 1108,96 1109,98 1088 Arquivo 2 

14/11/2017 51 1542 1134,46 1134,46 1112 Arquivo 1 

10/11/2017 52 1573 1165,07 1165,07 1142 Arquivo 2 

10/11/2017 53 - 1169,15 1169,15 1146 Arquivo 2 

20/11/2017 55 1618 1212,00 1209,96 1186 Arquivo 1 
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DATA N° Estaca 

Comprimento 

impresso no cabo 

(m) 

Comprimento 

do cabo DTSS 

(m) 

Comprimento 

DTSS corrigido 

(m) 

Posição 

DTSS 
Observação 

20/11/2017 56 1658 1251,79 1251,79 1227 Arquivo 1 

20/11/2017 57 1678 1271,17 1272,19 1247 Arquivo 1 

20/11/2017 58 1708 1303,82 1300,76 1275 Arquivo 1 

14/11/2017 59 1738 1330,34 1333,40 1307 Arquivo 2 

14/11/2017 35 1753 1346,66 1345,64 1319 Arquivo 2 

14/11/2017 34 1771 1364,01 1365,03 1338 Arquivo 2 

14/11/2017 60 1788 1381,35 1381,35 1354 Arquivo 2 

14/11/2017 33 1805 1397,67 1398,69 1371 Arquivo 2 

14/11/2017 36 1823 1415,02 1416,04 1388 Arquivo 2 

14/11/2017 46 1867 1466,03 1466,03 1437 Arquivo 2 

14/11/2017 49 1888 1481,33 1481,33 1452 Arquivo 2  

14/11/2017 50 1912 1504,80 1504,80 1475 Arquivo 2 

14/11/2017 45 1928 1521,12 1521,12 1491 Arquivo 2 

14/11/2017 37 1944 1536,42 1537,44 1507 Arquivo 2 

14/11/2017 32 1962 1554,78 1554,78 1524 Estaca a 1,20 do cruzamento 

14/11/2017 61 1979 1572,13 1572,13 1541 Arquivo 2 

14/11/2017 31 1999 1591,51 1592,53 1561 Arquivo 1 

14/11/2017 38 2011 1603,75 1603,75 1572 Arquivo 1 

14/11/2017 44 2029 1623,14 1622,12 1590 Arquivo 1 

14/11/2017 51 2052 1644,56 1645,58 1613 Arquivo 1 

10/11/2017 53 2091 1683,33 1683,33 1650 Arquivo 2 

10/11/2017 52 2094 1687,41 1686,39 1653 Arquivo 2 

14/11/2017 43 2129 1722,10 1722,10 1688 Arquivo 1 

14/11/2017 39 2145 1738,42 1738,42 1704 Arquivo 1 

14/11/2017 30 2160 1752,70 1753,72 1719 Arquivo 1 

14/11/2017 62 2167 1760,87 1759,85 1725 Arquivo 1 

14/11/2017 63 2188 1779,23 1782,29 1747 Arquivo 1 

14/11/2017 64 2199 1792,49 1790,45 1755 Arquivo 1 

14/11/2017 29 2211 1804,73 1804,73 1769 Arquivo 1 

10/11/2017 40 Não identificado 1823,10 1823,10 1787 Arquivo 2 

10/11/2017 42 Não identificado 1840,44 1840,44 1804 Arquivo 2 

10/11/2017 25 2267 1859,82 1859,82 1823 Arquivo 2 

10/11/2017 24 2276 1869,01 1869,01 1832 Arquivo 2 

10/11/2017 54 2290 1882,27 1883,29 1846 Arquivo 2 

10/11/2017 22 2296 1890,43 1888,39 1851 Arquivo 2 

10/11/2017 21 2306 1898,59 1900,63 1863 Arquivo 2 

10/11/2017 20 2316 1909,81 1908,79 1871 Arquivo 2 

10/11/2017 19 2326 1920,02 1920,02 1882 Arquivo 1 

10/11/2017 19 2326 1920,02 1920,02 1882 Arquivo 1 

20/11/2017 1 2362 1952,66 1955,72 1917 Arquivo 2 

20/11/2017 2 2382 1975,11 1973,07 1934 Arquivo 2 

20/11/2017 3 2391 1984,29 1984,29 1945 Arquivo 2 

20/11/2017 4 2402 1995,51 1995,51 1956 Arquivo 2 
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DATA N° Estaca 

Comprimento 

impresso no cabo 

(m) 

Comprimento 

do cabo DTSS 

(m) 

Comprimento 

DTSS corrigido 

(m) 

Posição 

DTSS 
Observação 

20/11/2017 5 2412 2004,69 2005,71 1966 Arquivo 2 

20/11/2017 6 2441 2034,28 2033,26 1993 Arquivo 2 

20/11/2017 7 2462 2055,70 2055,70 2015 Arquivo 2 

20/11/2017 8 2472 2061,82 2065,90 2025 Arquivo 2 

20/11/2017 9 2492 2085,29 2082,23 2041 Arquivo 2 

20/11/2017 10 2512 2105,69 2105,69 2064 Arquivo 2 

20/11/2017 11 2532 2126,10 2126,10 2084 Arquivo 2 

20/11/2017 12 2562 2154,66 2155,68 2113 Arquivo 2 

20/11/2017 13 2592 2185,27 2184,25 2141 Arquivo 1 

20/11/2017 14 2612 2205,67 2205,67 2162 Arquivo 1 

20/11/2017 15 2632 2226,08 2226,08 2182 Arquivo 1 

20/11/2017 16 2652 2245,46 2246,48 2202 Arquivo 1 

20/11/2017 17 2685 2279,00 2279 2234 Arquivo 1 

20/11/2017 16 2718 2311,77 2311,77 2266 Arquivo 1 

20/11/2017 15 2738 2331,16 2332,18 2286 Arquivo 1 

20/11/2017 14 2758 2351,56 2351,56 2305 Arquivo 1 

20/11/2017 13 2778 2371,97 2371,97 2325 Arquivo 1 

20/11/2017 12 2809 2401,55 2402,57 2355 Arquivo 2 

20/11/2017 11 2838 2431,14 2430,12 2382 Arquivo 2 

20/11/2017 10 2858 2451,54 2451,54 2403 Arquivo 2 

20/11/2017 9 2878 2471,94 2471,94 2423 Arquivo 2 

20/11/2017 8 2898 2491,33 2492,35 2443 Arquivo 2 

20/11/2017 7 2908 2501,53 2501,53 2452 Arquivo 2 

20/11/2017 6 2929 2522,95 2522,95 2473 Arquivo 2 

20/11/2017 5 2958 2551,52 2551,52 2501 Arquivo 2 

20/11/2017 4 2968 2561,72 2561,72 2511 Arquivo 2 

20/11/2017 3 2979 2572,94 2572,94 2522 Arquivo 2 

20/11/2017 2 2988 2582,12 2582,12 2531 Arquivo 2 

20/11/2017 1 3008 2603,55 2602,53 2552 Arquivo 2 

FONTE: o autor (2017). 

4.4 ARQUIVOS GERADOS PELO INTERROGADOR DTSS 

 O programa desenvolvido pela Sensornet fornece leituras estáticas, e em 

cada leitura é fornecido um conjunto de 4 arquivos, e assim consequentemente para 

cada atualização da leitura, conforme programação. Cada um destes arquivos 

possui um tipo diferente de dado, sendo cada um com uma extensão específica. 

Os arquivos de extensão *.bin foram salvos em formato binário, e estes 

arquivos não podem ser abertos em bloco de notas. Este tipo de arquivo contém os 

dados brutos do spectrum de Brillouin armazenados ao longo do comprimento da 
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fibra óptica instalada em campo. Para a análise dos dados de deformação, este 

arquivo é pouco utilizado. 

Os arquivos de extensão *.cfg fornecem os dados de configuração do 

programa. Este arquivo pode ser carregado no programa para reutilizar as 

configurações de uma leitura já realizada. O arquivo pode ser carregado em bloco 

de notas, Excel ou qualquer outro programa similar. 

Os arquivos de extensão *.dtss salvam os dados calculados de temperatura e 

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

Os dados salvos são gravados de duas maneiras, sendo uma delas com dados de 

deformação com compensação da variação térmica, denominado “P&S”, e outro 

tipo, com dados de deformação sem compensação da variação térmica, denominado 

“S&O”. Os arquivos com extensão *.dtss são disponibilizados em formato de texto e 

podem ser carregados em bloco de notas, Excel ou qualquer outro programa similar 

ou compatível. 

Por fim, os arquivos com extensão *.prc gravam os dados brutos da perda de 

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

Brillouin. Este tipo de arquivo pode ser carregado em bloco de notas, Excel ou 

qualquer outro programa similar ou compatível 

4.5 PROCESSAMENTO DOS DADOS DTSS 

Ao realizar uma campanha de monitoramento com o interrogador DTSS, o 

período de tempo pode ser elevado e consequentemente gerar uma quantidade 

significativa de dados. As leituras de monitoramento foram ajustadas para serem 

obtidas em períodos de tempo de 2 em 2 minutos, durante uma hora de 

monitoramento. Após a aquisição dos dados, é necessário o seu agrupamento em 

uma planilha Excel. Para isso utilizou-se uma rotina desenvolvida em Matlab. A 

rotina foi desenvolvida pela Universidade de Innsbruck em parceria com os Institutos 

Lactec.  

A rotina consistiu na seleção dos dados com extensão *.dtss que são 

compilados para uma planilha Excel. A partir da utilização da rotina foi gerada uma 

planilha com os dados de maneira organizada, separados por intervalo de leitura, 

por dados compensados e não compensados, em colunas. Os dados compensados 
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foram dados de deformação e de temperatura obtidos pelo interrogador DTSS, 

enquanto que os não compensados confrontam somente os de deformação.  

Os dados de deformação utilizados, a partir das campanhas de 

monitoramento, foram os não compensados, pelo fato de medirem a deformação do 

cabo óptico sem a compensação térmica. O cabo óptico utilizado para instrumentar 

a área de estudo foi do tipo tight buffer, o qual é recomendado para medidas de 

deformação. Os dados compensados não foram utilizados haja vista terem a 

influência da temperatura ao longo da medição realizada pelo interrogador DTSS, e 

para as medidas de temperatura ao longo do cabo óptico, utilizou-se loose buffer. A 

influência da temperatura ao longo do monitoramento das deformações pode gerar 

incertezas no processo de medição. 
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos a partir da realização 

de ensaios geotécnicos de laboratório com amostras de solo coletadas na área de 

estudo e, também, os resultados obtidos a partir do monitoramento geotécnico da 

área instrumentada com a tecnologia distribuída de fibra óptica. 

5.1 RESULTADOS DOS ENSAIOS GEOTÉCNICOS 

A seguir se encontram abordados os resultados pertinentes aos ensaios de 

caracterização realizados com amostras de solo superficial da área de estudo. Como 

apresentado no Capítulo 3, foram selecionados dois pontos de amostragem, sendo 

um no topo e outro na base da encosta instrumentada. Os ensaios foram realizados 

para conhecer as características do solo superficial da área de estudo. 

5.1.1 Teor de umidade natural do solo 

O teor de umidade natural foi obtido para os dois locais de amostragem e foi 

obtido por intermédio de três verificações. Os respectivos valores encontram-se 

apresentados na (TABELA 8). 

TABELA 8 – DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE NATURAL 

Local Nº Cápsula 
Massa da 

Cápsula (g) 

Massa da 

Cápsula e 

solo úmido 

(g) 

Massa da 

Cápsula e 

solo seco (g) 

Média teor de 

umidade (%) 

Topo da 

encosta 

7 8,90 27,87 21,99 

46,4 561 10,88 22,88 19,04 

650 10,04 24,46 19,83 

Base da 

encosta 

27 10,49 24,56 20,14 

47,4 239 11,75 28,17 22,83 

627 8,99 25,79 20,33 

FONTE: o autor, 2017. 

Como foram considerados três valores de teor de umidade, o valor final foi 

obtido através da média aritmética dos valores apresentados na (TABELA 8). Desse 
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modo, o teor de umidade final do local de amostragem a ser considerado é de 46,4% 

e 47,4%, respectivamente para topo e base da encosta. 

5.1.2 Massa específica dos grãos 

Para a determinação da massa específica dos grãos, seguiu-se o que 

determina a ABNT NBR 6508/1984. Inicialmente, foi verificado o teor de umidade do 

solo preparado para a realização do ensaio. O solo foi preparado de acordo com o 

que determina a ABNT NBR 6457/2016. Foram realizadas três verificações e 

posteriormente analisada a média aritmética dos valores obtidos. Na (TABELA 9) 

estão apresentados os valores utilizados para determinação do teor de umidade 

inicial do solo, tanto para o topo quanto para a base da encosta. 

TABELA 9 – VERIFICAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE INICIAL 

Local Nº Cápsula 
Massa da 

Cápsula (g) 

Massa. da Cáp. 

e solo úmido 

(g) 

Massa. da 

Cáp. e solo 

seco (g) 

Média teor 

de umidade 

(%) 

Topo da 

encosta 

200 9,76 20,81 20,63 

1,62 602 9,05 23,05 22,84 

625 10,16 25,19 24,94 

Base da 

encosta 

633 9,15 23,10 22,83 

1,96 639 10,35 25,26 24,98 

649 9,75 25,10 24,80 

FONTE: o autor (2017). 

O teor de umidade inicial foi de 1,62% para a amostra coletada no topo da 

encosta e valor de 1,96% para a amostra coletada na base. Em seguida, procedeu-

se com a realização do ensaio, coletando os demais dados necessários para o 

cálculo da massa específica dos grãos (TABELA 10). 
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TABELA 10 – DADOS PARA REALIZAÇÃO DO ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA DOS GRÃOS 

Local 
Nº 

picnômetro 

Massa de solo 

utilizada (M1) 

(g) 

Massa do 

picnômetro e 

solo e água 

(M2) (g) 

Massa do 

picnômetro. 

e água (M3) 

(g) 

Topo da 

encosta 

1 100,00 1365,65 1302,42 

3 100,00 1360,34 1297,20 

7 100,00 1357,36 1294,31 

Base da 

encosta 

62 100,00 1358,24 1295,79 

67 100,00 1353,80 1291,50 

68 100,00 1358,22 1295,29 

FONTE: o autor (2017). 

A partir dos dados coletados realizou-se o cálculo da massa específica dos 

grãos. Salienta-se que as determinações não deveriam apresentar diferenças de 

mais ou menos 0,02 g/cm³ entre si, conforme recomendações da ABNT NBR 

6508/1984. 

A massa específica dos grãos foi de 2,78 g/cm3 e de 2,74 g/cm³, 

respectivamente para o solo amostrado no topo e base da encosta. A diferença 

ocorrida se dá em virtude do local de amostragem, haja vista que a amostra coletada 

no topo apresenta maior densidade em relação a coleta na base. 

5.1.3 Limite de Liquidez 

Os limites de liquidez dos exemplares de solo amostrados na área de estudo 

foram obtidos por meio de cinco verificações. Os valores obtidos para a amostra 

coletada no topo da encosta encontram-se apresentados na (TABELA 11) e os da 

amostra coletada na base apresentados na (TABELA 12). Para a determinação do 

limite de liquidez foi elaborado um gráfico onde no eixo das abscissas foi 

representado o teor de umidade e no eixo das ordenadas o correspondente número 

de golpes. O limite de liquidez foi determinado pelo teor de umidade correspondente 

a 25 golpes. Para as amostras coletadas no topo e na base da encosta o valor 

obtido para limite de liquidez foi correspondente a 51%.  



 
 

97 

TABELA 11 – DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ – AMOSTRA TOPO 

Nº Cápsula 10 228 229 635 640 

Massa da 

cápsula (g) 
10,62 10,88 11,18 9,67 10,18 

Massa da cáp. 

mais solo úmido 

(g) 

14,60 16,82 14,15 12,33 13,45 

Massa da cáp. 

mais solo seco 

(g) 

13,27 14,83 13,14 11,42 12,32 

Teor de 

umidade (%) 
50,16 50,38 51,53 52,00 52,80 

Nº de golpes 35 29 24 20 15 

FONTE: o autor (2017). 

TABELA 12 – DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ – AMOSTRA BASE 

Nº Cápsula 27 40 228 630 635 

Massa da 

cápsula (g) 
10,49 11,54 10,87 9,99 9,67 

Massa da cáp. 

mais solo úmido 

(g) 

14,59 15,19 16,20 12,98 12,31 

Massa da cáp. 

mais solo seco 

(g) 

13,27 13,97 14,41 11,95 11,39 

Teor de 

umidade (%) 
47,48 50,21 50,56 52,55 53,49 

Nº de golpes 36 28 25 19 15 

FONTE: o autor (2017). 

5.1.4 Limite de Plasticidade 

Os limites de plasticidade dos solos amostrados na área de estudo foram 

obtidos por intermédio de cinco verificações e os seus respectivos valores se 

encontram apresentados na (TABELA 13). 
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TABELA 13 – DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE 

Local Nº cápsula 
M. da 

cápsula (g) 

M. da cáp. e 

solo úmido 

(g) 

M. da cápsula 

e solo seco 

(g) 

Teor de 

umidade (%) 

Topo da 

encosta 

5 10,50 11,52 11,23 39,73 

7 8,90 9,99 9,68 39,74 

8 12,75 13,77 13,49 37,84 

10 10,61 11,75 11,45 35,71 

27 10,49 11,76 11,42 36,56 

Base da 

encosta 

228 10,86 12,50 12,07 35,54 

229 11,16 12,38 12,04 38,64 

602 9,05 10,69 10,24 37,82 

632 10,18 11,54 11,16 38,78 

635 9,68 10,68 10,39 40,85 

FONTE: o autor (2017). 

O valor para o limite de plasticidade considerou os resultados quando nenhum 

deles diferiu de uma média de 5% para mais ou para menos dessa média. Desse 

modo, os limites de plasticidade das amostras coletadas no topo e na base da 

encosta foram, respectivamente, 38% e 39%. 

Com a obtenção dos valores dos Limites de Liquidez e Plasticidade foi 

possível calcular o Índice de Plasticidade (IP). Desse modo o Índice de Plasticidade 

do exemplar de solo amostrado foi obtido da subtração do Limite de Liquidez pelo 

Limite de Plasticidade, respectivamente, 51% e 38%, para a amostra coletada no 

topo e, 51% e 39%, para a amostra coletada na base. O Índice de Plasticidade 

obtido foi igual a 13 e 12%. 

Os valores de Índice de plasticidade encontrados, respectivamente 13% e 

12% para topo e base, apontam para um material com uma plasticidade média, de 

acordo com Pinto (2006). Os solos com plasticidade média apresentam valores entre 

10% e 20% de Índice de Plasticidade. 
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5.1.5 Análise granulométrica 

Pela correlação dos dados obtidos elaborou-se a curva de distribuição 

granulométrica para as amostras coletadas no topo e na base, respectivamente 

(FIGURA 46 e FIGURA 47).  

Na (FIGURA 46) está apresentada a curva de distribuição granulométrica 

obtida para a amostra coletada no topo de encosta da área de estudo. A 

classificação do solo foi realizada de acordo com a ABNT NBR 7181/2016. Desse 

modo, como se pode observar, as partículas de solo são relativamente consideradas 

finas. As frações de argila e silte corresponderam, respectivamente a 16,1% e 

60,9%, com as somas dos mesmos obteve-se mais de 75% do solo, caracterizando 

o mesmo como silto areno argiloso. 

FIGURA 46 – CURVA DE DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA – AMOSTRA TOPO 
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FONTE: o autor (2017). 

Na (FIGURA 47) está apresentada a curva de distribuição granulométrica 

obtida para a amostra coletada base de encosta da área de estudo. Desse modo, 

como se pode observar, as partículas de solo são relativamente consideradas finas. 

As frações de argila e silte corresponderam, respectivamente, a 27,7% e 55,4%. 

Somadas compõe mais de 80% do solo, caracterizando o mesmo como silto argilo 

arenoso. 
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FIGURA 47 – CURVA DE DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA – AMOSTRA BASE 
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 FONTE: o autor (2017). 

5.2 MONITORAMENTO GEOTÉCNICO UTILIZANDO A TECNOLOGIA 

DISTRIBUÍDA DE FIBRA ÓPTICA 

Neste item estão apresentados e discutidos os resultados pertinentes aos 

ensaios realizados em campo por meio do cabo de fibra óptica instalado na área de 

estudo. 

5.2.1 Verificação de integridade física do cabo óptico para medidas de 

deformação 

Para a verificação da integridade física do cabo óptico foi utilizado o 

interrogador óptico DTS, uma extensão óptica de 50 m (como citado no item 4.2.5) e 

a fibra óptica multimodo do cabo instalado na encosta. Salienta-se que a verificação 

da integridade pode ser realizada por interrogadores DTS ou DTSS. Obtém-se os 

mesmos resultados. Posteriormente foi realizada a verificação da integridade física 

do cabo óptico com o auxílio do interrogador óptico DTSS. Procedeu-se desta forma 

por que o interrogador DTSS se encontrava em revisão na Sensornet (Inglaterra). 

Como informado, a integridade do cabo foi verificada por meio da utilização 

do interrogador óptico DTS e da fibra óptica multimodo, comparando o comprimento 
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do cabo instalado com o comprimento dos retroespalhamentos de Raman. O 

comprimento total foi determinado, observando o comprimento final impresso nas 

duas extremidades e realizando a sua subtração. Desse modo, ao realizar a 

subtração dos dois valores se obteve o comprimento total do cabo instalado (2292 

m). 

Para verificação da integridade física e da qualidade do sinal do cabo foram 

verificados os gráficos da componente Stokes do retroespalhamento de Raman. No 

gráfico também estão verificadas as perdas ópticas. Na (FIGURA 48) está 

apresentado o gráfico com as informações citadas, onde o eixo horizontal representa 

o comprimento do cabo e o eixo vertical a intensidade do sinal de Raman. 

FIGURA 48 – RETROESPALHAMENTO DE RAMAN 

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

-500 0 500 1000 1500 2000 2500

A
m

p
li

tu
d

e 
d

e 
R
a
m
a
n

Comprimento do cabo óptico (m)

Stokes

anti-Stokes

Perda óptica devida a 
conexão com o DTS

Comprimento total do cabo óptico 
lido com o DTS = 2292 m

 

FONTE: O autor (2017). 

A partir da análise da (FIGURA 48) verificou-se o comprimento do cabo 

adquirido pelo interrogador (2292 metros), onde a intensidade do sinal foi zero. 

Verificou-se ainda que o comprimento nominal impresso foi 8 m menor que o 

comprimento registrado por meio da utilização do interrogador óptico DTS. A 

defasagem constatada se deve ao erro de impressão informado pelo fabricante do 

cabo óptico (Sensornet).  

Além do que foi apresentado, a integridade do cabo foi também verificada por 

meio da utilização do interrogador óptico DTSS. Para as leituras de verificação foi 

utilizada uma extensão óptica de 50 m (item 4.2.5) e a fibra óptica monomodo do 
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cabo instalado na encosta. Por meio da comparação dos dados de OTDR com o 

comprimento do cabo óptico, foram identificadas as perdas ópticas e a qualidade do 

sinal. O comprimento total foi determinado observando-se o comprimento final 

impresso nas duas extremidades e realizando a sua subtração. Desse modo, ao 

realizar a subtração dos dois valores se obteve o comprimento total do cabo 

instalado (2292 m). 

Nas (FIGURAS 49 e 50) estão apresentados os gráficos referentes às leituras 

de verificação da integridade física do cabo óptico, objeto de estudo, por meio do 

interrogador óptico DTSS. 

FIGURA 49 – VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE E QUALIDADE DO SINAL ÓPTICO 
(INTERROGADOR DTSS – IDA DO CABO ÓPTICO) 
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FONTE: O autor (2017). 
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FIGURA 50 – VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE E QUALIDADE DO SINAL ÓPTICO 
(INTERROGADOR DTSS – VOLTA DO CABO ÓPTICO) 
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FONTE: O autor (2017). 

Em relação às perdas ópticas, há dois tipos que podem ocorrer sendo em 

emendas (fusões) e conectores, denominadas perdas de retorno e perdas de 

inserção. A perda de retorno é a causada por defeitos na conexão, enquanto que a 

perda causada por inserção ocorre pela inclusão de emendas e conectores no 

sistema. No sistema de cabo óptico instalado na estação de bombeamento Itararé, 

para as medidas de deformação, ocorreram apenas perdas por inserção, na 

conexão da fibra com o interrogador. 

Após a análise gráfica, verificou-se que o cabo óptico para as medidas de 

deformação encontrou-se íntegro e sem perdas ópticas pontuais ao longo do seu 

comprimento. 
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5.2.2 Análise dos dados de monitoramento geotécnico utilizando o 

interrogador DTSS 

Este item apresenta a análise dos dados de monitoramento de deformação 

obtidos por intermédio de gráficos (deformação versus comprimento do cabo) sem 

considerar a variação térmica durante as campanhas de leitura. Estes dados são 

chamados de dados não compensados. As deformações apresentadas levaram em 

consideração apenas a frequência de Brillouin. Enfatiza-se que a frequência deste 

espectro tem variações tanto com a deformação no cabo quanto variações térmicas. 

As análises efetuadas têm por objetivo apresentar as variações nos dados de 

monitoramento, que podem significar microdeformações ao longo do cabo óptico, 

que podem estar relacionadas a eventuais movimentos de massa na área de estudo, 

ou associados à suscetibilidade de tais movimentos. Os gráficos representam um 

valor médio de deformação ao longo do comprimento do cabo ópticos. 

Ainda, estão apresentadas neste item as considerações de cada campanha 

de monitoramento e posteriormente uma análise comparando os dados entre as 

campanhas. No total foram realizadas 4 campanhas de monitoramento em um 

período de 6 meses. As campanhas foram realizadas nos dias 07 de julho, 01 de 

setembro, 21 de setembro e 21 de dezembro do ano de 2017. Cada campanha de 

monitoramento teve duração aproximada de 1 hora. No mês de setembro foram 

realizadas duas campanhas de monitoramento em virtude das chuvas ocorridas na 

região. A região apresentou precipitação média de 120 mm. Os meses de dezembro 

a março foram considerados os mais chuvosos (CPTEC/INPE, 2017). As campanhas 

de leituras devem ser realizadas com sazonalidades, em períodos pós chuva, ou 

com intervalos mensais ou bimestrais. 

O trecho óptico analisado esteve compreendido entre os valores de 457 m e 

2740 m, sendo que o interrogador óptico DTSS possui 407 m de cabo dentro do seu 

sistema e para as campanhas de monitoramento foi utilizado de uma extensão 

óptica de 50 m, os valores analisados foram os dados de deformação obtidos a partir 

do interrogador DTSS. Os trechos compreendidos entre os valores de 470 m a 

530m, 1426 m a 1457 m e 2624 m a 2740 m representaram as seções de referência 

selecionadas ao longo do cabo óptico para obtenção de dados de deformação e de 

temperatura conhecidas. 
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De modo a ilustrar o comportamento da deformação e da temperatura nas 

seções de referência instaladas ao longo do trecho instrumentado com cabo óptico, 

foram elaborados gráficos abordando tais parâmetros na seção inicial de referência. 

No trecho do cabo selecionado como seção de referência, durante a configuração do 

interrogador DTSS, foi informado que o cabo não possuía deformação, portanto 

esperou-se que neste trecho do cabo, a média das deformações fosse igual a 0 με. 

5.2.2.1 1ª campanha de monitoramento – 07/07/ 2017 

Para a realização do monitoramento dos dados de deformação do cabo óptico 

foi efetuada a primeira campanha de monitoramento com a utilização do interrogador 

DTSS, no dia 07 de julho de 2017. A partir da observação do gráfico ilustrado na 

(FIGURA 51) se podem fazer os seguintes comentários. 

 A máxima deformação encontrada no cabo óptico foi de 4905 με, sendo 

que o cabo óptico pode registrar até 20000 με;  

 A deformação média encontrada no cabo óptico foi de 2656 με; 

FIGURA 51 – RESULTADOS DE DEFORMAÇÃO OBTIDOS NA 1ª CAMPANHA DE 
MONITORAMENTO REALIZADA EM 07/07/2017 
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FONTE: o autor (2017). 

Na (FIGURA 52) observa-se a deformação e a temperatura medidas ao longo 

da seção inicial de referência, entre os comprimentos de cabo 470 e 530 m 
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(aproximadamente 60 m). A deformação ao longo do trecho selecionado apresentou 

valor médio igual a 0 με e temperatura média de 15,76°C. 

 FIGURA 52 – RESULTADOS OBTIDOS PARA A SEÇÃO DE REFERÊNCIA INICIAL PARA 1ª 
CAMPANHA DE MONITORAMENTO REALIZADA EM 07/07/2017 
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FONTE: o autor (2017). 

5.2.2.2 2ª campanha de monitoramento – 01/09/2017 

Para a realização do monitoramento dos dedados de deformação do cabo 

óptico foi efetuada a segunda campanha de monitoramento com a utilização do 

interrogador DTSS, no dia 01 de setembro de 2017. A partir da observação do 

gráfico ilustrado na (FIGURA 54) se podem fazer os seguintes comentários. 

 A máxima deformação encontrada no cabo óptico foi de 4982 με, sendo 

que o cabo óptico pode registrar até 20000 με; e 

 A deformação média encontrada no cabo óptico foi de 2673 με. 
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FIGURA 53 – RESULTADOS DE DEFORMAÇÃO OBTIDOS NA 2º CAMPANHA DE 
MONITORAMENTO REALIZADA EM 01/09/2017 
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FONTE: o autor (2017).  

Na (FIGURA 54) observa-se a deformação e a temperatura medidas ao longo 

da seção inicial de referência, entre os comprimentos de cabo 470 e 530 m 

(aproximadamente 60 m). A deformação ao longo do trecho selecionado apresentou 

valor médio igual a 0 με e temperatura média de 18,06°C. 

 

FIGURA 54 – RESULTADOS OBTIDOS PARA A SEÇÃO DE REFERÊNCIA INICIAL PARA 2ª 
CAMPANHA DE MONITORAMENTO REALIZADA EM 01/09/2017 
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FONTE: o autor (2017). 
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5.2.2.3 3ª campanha de monitoramento – 21/09/2017 

Para a realização do monitoramento dos dados de deformação do cabo óptico 

foi efetuada a terceira campanha de monitoramento com a utilização do interrogador 

DTSS, no dia 21 de setembro de 2017. A partir da observação do gráfico ilustrado 

na (FIGURA 55) se podem fazer os seguintes comentários. 

 A máxima deformação encontrada no cabo óptico foi de 5155 με, sendo 

que o cabo óptico pode registrar até 20000 με; e 

 A deformação média encontrada no cabo óptico foi de 2685 με. 

FIGURA 55 – RESULTADOS DE DEFORMAÇÃO OBTIDOS NA 3ª CAMPANHA DE 
MONITORAMENTO REALIZADA EM 21/09/2017 
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FONTE: o autor (2017).  

Na (FIGURA 56) observa-se a deformação e a temperatura medidas ao longo 

da seção inicial de referência, entre os comprimentos de cabo 470 e 530 m 

(aproximadamente 60 m). A deformação ao longo do trecho selecionado apresentou 

valor médio igual 0 με e temperatura média de 19,03°C. 
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FIGURA 56 – RESULTADOS OBTIDOS PARA A SEÇÃO DE REFERÊNCIA INICIAL PARA 3ª 
CAMPANHA DE MONITORAMENTO REALIZADA EM 21/09/2017 
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FONTE: o autor (2017). 

5.2.2.4 4ª campanha de monitoramento – 21/12/2017 

Para a realização do monitoramento dos dados de deformação do cabo óptico 

foi efetuada a quarta campanha de monitoramento com a utilização do interrogador 

DTSS, no dia 21 de dezembro de 2017. A partir da observação do gráfico ilustrado 

na (FIGURA 57) se podem fazer os seguintes comentários. 

 A máxima deformação encontrada no cabo óptico foi de 5084 με, sendo 

que o cabo óptico pode registrar até 20000 με; e 

 A deformação média encontrada no cabo óptico foi de 2911 με. 



 
 

110 

FIGURA 57 – RESULTADOS OBTIDOS NA 4ª CAMPANHA DE MONITORAMENTO 
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FONTE: o autor (2017).  

Na (FIGURA 58) observa-se a deformação e a temperatura medidas ao longo 

da seção inicial de referência, entre os comprimentos de cabo 470 e 530 m 

(aproximadamente 60 m). A deformação ao longo do trecho selecionado apresentou 

valor médio igual a 0 με e temperatura média de 21,50°C. 

FIGURA 58 – RESULTADOS OBTIDOS PARA A SEÇÃO DE REFERÊNCIA INICIAL PARA A 4ª 
CAMPANHA DE MONITORAMENTO 

10

14

18

22

26

30

-20

0

20

40

60

80

100

470 480 490 500 510 520 530

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 (

°C
)

D
ef

or
m

aç
ão

 (
μ

ε)

Posição do cabo (x1,02m)

Deformação seção de referência (21/12/2017) Temperatura (°C) Temperatura média (°C)

 

FONTE: o autor (2017). 
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5.2.2.5 Comparação dos resultados de deformação obtidos a partir das campanhas 

de monitoramento 

A partir de uma leitura inicial foram obtidos os valores de deformação ao 

longo do cabo óptico instrumentado na área de estudo, essa primeira leitura foi 

denominada como leitura de referência. Foram elaborados gráficos que indicaram a 

variação das deformações ao longo de cada campanha de monitoramento realizada. 

Para a primeira campanha de monitoramento os valores de deformação foram 

considerados iguais a 0 (zero) με e para as campanhas seguintes foram subtraídos 

os valores de deformação obtidos na primeira campanha de monitoramento dos 

valores obtidos nas demais campanhas, haja visto que a primeira campanha foi 

adotada como leitura de referência. Para estes gráficos, devido ao comprimento do 

cabo e consequentemente a quantidade de leituras obtidas (uma resposta para cada 

1,02 m do cabo), foram selecionados pontos de interesse. Foram selecionados 

trechos longitudinais e transversais ao declive da encosta. Os trechos selecionados 

estão destacados na (FIGURA 44). 

A partir da seleção dos pontos de interesse, os gráficos foram elaborados 

mostrando um conjunto de leituras, ao longo do tempo, subdivididos em longitudinal 

e transversal. Nos gráficos foram dispostos no eixo vertical principal, a deformação, 

no eixo vertical secundário a temperatura em graus Celsius, registrados na seção de 

referência inicial do cabo óptico, e no eixo horizontal o período de tempo decorrido. 

Nas (FIGURAS 59 a 62) estão ilustrados os valores de deformação para os 

4 trechos de interesse selecionados no sentido longitudinal em relação ao declive da 

encosta para a análise das deformações ao longo do tempo. No sentido longitudinal 

foram selecionados os seguintes trechos: estacas 28 a 34, 36 a 40, 42 a 47 e 48 a 

52. Nas (FIGURAS 63 a 65) estão apresentados os valores de deformação para os 

3 trechos de interesse selecionados no sentido transversal a direção principal da 

encosta. Para os trechos transversais foram selecionados os comprimentos de cabo 

compreendidos entre as estacas 30, 39, 43, 52 e 62; estacas 31, 38, 44 e 51; e 

estacas 32, 37, 45 e 50.  

Na (TABELA 14) encontram se apresentados as informações referentes aos 

trechos longitudinais e transversais analisados, as respectivas estacas e o 

comprimento do cabo de fibra óptica monitorado. 
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Em ambos os gráficos, para os trechos longitudinais e transversais, se 

encontram apresentadas as deformações registradas entre as campanhas de 

monitoramento e as respectivas variações térmicas. 

TABELA 14 – INFORMAÇÕES DOS TRECHOS ANALISADOS CORRESPONDENTES AS 
ESTACAS E A METRAGEM DO CABO 

Trecho analisado Estacas Nº 
Comprimento do cabo de fibra 

óptica 

Longitudinal 

28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 680,47 m a 804,94 m  

36, 37, 38, 39 e 40 845,75 m a 932,46 m 

42, 43, 44, 45, 46 e 47 978,37 m a 1071,21 m 

48, 49, 50, 51 e 52 1081,41 m a 1165,07 m 

Transversal 

30, 39, 43, 52 e 62 1686,39 m a 1759,85 m 

31, 38, 44 e 51 1592,53 m a 1645,58 m 

32, 37, 45 e 50 1504,8 m a 1554,78 m 

FONTE: o autor (2017). 

FIGURA 59 – DEFORMAÇÃO REGISTRADA ENTRE CAMPANHAS DE LEITURA E VARIAÇÃO 
TÉRMICA (ESTACAS 28 A 34) – TRECHO LONGITUDINAL 
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FONTE: o autor (2017). 
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FIGURA 60 – DEFORMAÇÃO REGISTRADA ENTRE CAMPANHAS DE MONITORAMENTO E 
VARIAÇÃO TÉRMICA (ESTACAS 36 A 40) – TRECHO LONGITUDINAL 
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FONTE: o autor (2017). 

FIGURA 61 – DEFORMAÇÃO REGISTRADA ENTRE CAMPANHAS DE MONITORAMENTO E 
VARIAÇÃO TÉRMICA (ESTACAS 42 A 47) – TRECHO LONGITUDINAL 
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FONTE: o autor (2017). 
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FIGURA 62 – DEFORMAÇÃO REGISTRADA ENTRE CAMPANHAS DE MONITORAMENTO E 
VARIAÇÃO TÉRMICA (ESTACAS 48 A 52) – TRECHO LONGITUDINAL 
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FONTE: o autor (2017). 

A maior e a menor deformação, respectivamente, encontradas para os 

trechos de interesse selecionados, longitudinais ao declive da encosta, foram de: 

690,55 με e -363,95 με para as estacas 28 a 34; 767,11 με e -524,92 με para as 

estacas 36 a 40; 461,95 με e -1137,74 με para as estacas 42 a 47; e 1334,04 με e -

458,93 με para as estacas 48 a 52.  

As poucas variações dos valores de deformação observadas, da ordem de 

170,60 με a -245,24 με entre as campanhas iniciais de monitoramento, realizadas 

nos dias 07 de julho e 01 de setembro de 2017, ocorreram em virtude da própria 

acomodação do cabo óptico no solo, haja vista que para a instalação foram 

alteradas as condições inicias do terreno. 

A partir da terceira campanha de monitoramento, realizada no dia 21 de 

setembro, foram verificados pontos de tracionamento e relaxamento para os trechos 

longitudinais. Foram observados pontos de tracionamento, representados pelas 

estacas 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 44 e 50, e pontos de relaxamento do 

cabo óptico, representadas pelas estacas 30, 37, 42, 47, e 51. 
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FIGURA 63 – DEFORMAÇÃO REGISTRADA ENTRE CAMPANHAS DE MONITORAMENTO E 
VARIAÇÃO TÉRMICA (ESTACAS 30, 39, 43, 52 E 62) – TRECHO TRANSVERSAL 
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FONTE: o autor (2017). 

FIGURA 64 – DEFORMAÇÃO REGISTRADA ENTRE CAMPANHAS DE MONITORAMENTO E 
VARIAÇÃO TÉRMICA (ESTACAS 31, 38, 44 E 51) – TRECHO TRANSVERSAL 
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FONTE: o autor (2017). 
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FIGURA 65 – DEFORMAÇÃO REGISTRADA ENTRE CAMPANHAS DE MONITORAMENTO E 
VARIAÇÃO TÉRMICA (ESTACAS 32, 37, 45 E 50) – TRECHO TRANSVERSAL 
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FONTE: o autor (2017). 

A maior e a menor deformação, respectivamente, encontradas para os 

trechos de interesse selecionados, transversais ao declive da encosta, foram de: 

754,13 με e -864,09 με para as estacas 30, 39, 43, 52 e 62; 940,62 με e -735,83 με 

para as estacas 31, 38, 44 e 51; e 489,90 με e -881,21 με para as estacas 32, 37, 45 

e 50. 

Conforme mencionado anteriormente, as poucas variações dos valores de 

deformação, da ordem de 67,15 με a -199,19 με, para as campanhas de 

monitoramento realizadas nos dias 07 de julho e 01 de setembro são decorrentes da 

acomodação do cabo óptico no terreno.  

A partir da terceira campanha de monitoramento, realizada no dia 21 de 

setembro, foram verificados pontos de tracionamento e relaxamento para os trechos 

transversais. Foram observados pontos de tracionamento, representados pelas 

estacas 31, 32, 38, 39 e 50, e pontos de relaxamento do cabo óptico, representadas 

pelas estacas 30, 37, 43, 44, 45, 51, 52 e 62. 

Conforme abordado no Capítulo 3, entre as campanhas de monitoramento 

realizadas nos dias 21 de setembro e 21 de dezembro de 2017, ocorreram 

aumentos significativos das chuvas na área de estudo. A precipitação média passou 

de 121 mm para 159 mm. O aumento da precipitação ocorreu no mesmo período em 

que foram observados tracionamentos e relaxamentos na fibra óptica instalada, 

decorrentes de possíveis movimentos de massa. 



 
 

117 

6 CONCLUSÕES 

A instalação do sistema de monitoramento com a tecnologia distribuída de 

fibra óptica ocorreu de maneira adequada, abrangendo as áreas com indícios de 

movimentos na encosta da área de estudo, tanto no sentido transversal quanto no 

sentido longitudinal a direção principal de movimento da encosta. 

Os resultados de caracterização do solo superficial indicaram um solo com 

fração elevada de silte (55,4% e 60,9%) e semelhante de argila (27,7% e 16,1%) e 

areia (16,2% e 20,2%), sendo denominado como silte areno argiloso e silte argilo 

arenoso. Os valores de massa específica foram 2,78 e 2,74 g/cm³ para as amostras 

de solo coletadas, respectivamente, no topo e na base da encosta da área de 

estudo. A partir da realização dos ensaios de limites de liquidez e plasticidade foi 

possível a obtenção dos índices de plasticidade que apresentaram resultados de 

13% e 12%, respectivamente.  

Quanto às campanhas de monitoramento, referente as seções de referência 

instaladas na encosta em três locais (na extremidade inicial, no meio da encosta e 

na extremidade final), estas apresentaram valores de deformações iguais a 0 με 

(zero), como esperado, haja vista que inicialmente foi informado ao interrogador 

DTSS que nos trechos de referência as deformações deveriam ser iguais a 0 με 

(zero). 

A partir dos dados coletados nas campanhas de monitoramento, os trechos 

analisados apresentaram valores de deformação relativamente pequenos. Para os 

trechos longitudinais foram observadas deformações máximas e mínimas na ordem 

de 1334,04 με a -1137,74 με. Para os trechos transversais foram observadas 

deformações máximas e mínimas da ordem de 940 με a -881,21 με. 

O aumento das variações de deformação ao longo dos trechos, longitudinais 

e transversais, selecionados para a análise ocorrerram na mesma oportunidade em 

que a precipitação média passou de 79 mm/mês na primeira campanha de 

monitoramento para 159 mm/mês na quarta campanha de monitoramento. Verificou-

se que a ocorrência de chuvas e o aumento da precipitação média por mês, nos 

meses de monitoramento, estão relacionadas com as variações de deformação 

observadas.  
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Entende-se que a realização de campanhas de monitoramento com um 

período de tempo superior ao realizado nesta dissertação pode gerar resultados 

mais satisfatórios quanto à obtenção de dados de deformação da encosta. 

6.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A partir do desenvolvimento da dissertação, alguns tópicos podem ser 

destacados para que sejam abordados em projetos futuros com o intuito de agregar 

conhecimento e inovação aos métodos de instrumentação e respectivos sistemas de 

medição. Sugere-se como trabalhos futuros: 

 Utilização dos dados de deformação compensados, afim de analisar a 

influência térmica no cabo de fibra óptica para dados de deformação; 

 Utilização de um sistema remoto de monitoramento, que possibilite a 

obtenção dos dados de deformação em tempo real; 

 Desenvolvimento de um aplicativo capaz de compilar os dados obtidos 

em campo de maneira simultânea a sua obtenção; 

 Desenvolvimento de um equipamento para realização de testes de 

tração no cabo em campo, afim de facilitar o procedimento de locação 

do cabo óptico na encosta; e 

 Aprimoramento do sistema de compilação dos dados (MATLAB). 
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APÊNDICE A – LEVANTAMENTO PLANIALTÍMETRO DA ÁREA DE ESTUDO 
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ANEXO A – POSICIONAMENTO DAS ESTACAS NA FACE DA ENCOSTA 

SITUADA NA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO ITARARÉ – ÁREA DE ESTUDO 
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