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RESUMO 

Movimentos de massa são frequentemente associados a períodos de chuvas intensas 
que penetram no solo causando a redução de seus parâmetros de resistência ao 
cisalhamento e provocando instabilidades que podem levar à ruptura. Com a utilização 
da tecnologia de fibra óptica, é possível realizar o monitoramento da evolução das 
deformações superficiais em uma extensa área e dos níveis d’água presentes no 
subsolo, complementando a instrumentação geotécnica tradicional. A fibra óptica atua 
como sensor intrínseco, onde o próprio cabo óptico é o elemento sensor, transmitindo 
e recebendo informações, diferentemente dos sensores chamados extrínsecos, 
responsáveis apenas pela transmissão de informações de sensores pontuais. A fibra 
óptica é um material leve, maleável e imune a interferências eletromagnéticas, 
tornando-a ideal para este tipo de aplicação devido à sua robustez, além de permitir 
um controle prático e obtenção de resultados confiáveis. A utilização do sistema 
abordado proporciona a aquisição de um histórico de deformações e níveis d’água 
que viabiliza um embasamento para a tomada de decisões durante possíveis 
processos de movimentos de massa e pode gerar alertas de iminência de rupturas. 
Esta dissertação aborda os resultados do monitoramento geotécnico utilizando a 
tecnologia de fibra óptica. O sistema de monitoramento inclui dois cabos ópticos, uma 
unidade leitora DTSS (Sensor Distribuído de Temperatura e Deformação) e uma 
unidade leitora DTS (Sensor Distribuído de Temperatura). A área de estudo foi 
selecionada em virtude de indicativos visuais de movimentação de um muro de 
contenção existente na encosta atravessada por dutos monitorada, localizada em São 
Paulo, rodovia SP 055. Foram coletadas amostras de solo do topo e da base da 
encosta objetivando a caracterização geotécnica do solo da área. Ainda, outro cabo 
óptico foi instalado em dois tubos geomecânicos distintos e instalados na encosta, 
configurando um medidor de nível d’água e um piezômetro para acompanhamento do 
nível d’água. Foram realizadas seis campanhas de monitoramento com o DTSS e sete 
campanhas de monitoramento com o DTS. Uma rotina em MatLab foi melhorada e 
adaptada às necessidades desta dissertação, para gerenciar e facilitar a interpretação 
dos dados oriundos do monitoramento geotécnico com base na tecnologia de fibra 
óptica. As diferenças entre os níveis d’água obtidos com o DTS e com o pio elétrico 
foram majoritariamente inferiores a 1,0 m, o que representa resultados adequados, 
porém abre margem para aperfeiçoamento nos métodos considerados. Para a fibra 
óptica instalada na encosta, a máxima deformação e máximo alívio de tensão foram 
1528,29 µε e -2867,69 µε, respectivamente, evidenciando deformações inferiores a 
0,2%, mas que não permitem afirmar a movimentação da encosta. Dada a eficácia e 
confiança da instrumentação convencional, a instrumentação à Fibra Óptica pode ser 
instalada concomitantemente para complementação e comparações que permitam 
sua viabilização. 

Palavras-chave: Fibra óptica; DTSS; Instrumentação geotécnica; Movimentos de 
massa; MatLab. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Mass movements are often associated with periods of heavy rainfall that penetrate the 
ground causing a reduction its shear strength parameters to be reduced and 
generating instabilities that can lead to rupture. Optical fiber technology allows the 
monitoring of the evolution of surface strain over a wide area and the water levels 
present in the subsoil, complementing traditional geotechnical instrumentation. Optical 
fiber acts as an intrinsic sensor, where the optical cable itself is the sensor element, 
transmitting and receiving information, unlike the so-called extrinsic sensors, which are 
only responsible for transmitting information from point sensors. Optical fiber is a 
lightweight, malleable material that is immune to electromagnetic interferences, 
making it ideal for this type of application due to its robustness, as well as allowing 
practical control and reliable results. The use of the approached system provides the 
acquisition of a strain and water level history that provides a basis for decision making 
during possible mass movement processes and can generate impending rupture 
alerts. This dissertation discusses the results of geotechnical monitoring using optical 
fiber technology. The monitoring system includes two optical cables, a DTSS 
(Distributed Temperature and Strain Sensor) reader unit and a DTS (Distributed 
Temperature Sensor) reader unit. The study area was selected because of the visual 
indications of movement of the retaining wall that separates a duct-crossed slope 
located in São Paulo from the SP-055 highway. Soil samples were collected from the 
crest and toe of the slope, aiming for the geotechnical characterization of the area. 
Another optical cable was installed in two separate tubes and inserted into the ground, 
configuring a water level meter and a piezometer for monitoring the water level. There 
were six monitoring campaigns with DTSS and seven monitoring campaigns with DTS. 
A MatLab routine has been improved and adapted to the needs of this dissertation to 
manage and facilitate data interpretation from geotechnical monitoring based on 
optical fiber technology. The differences between the water levels obtained with the 
DTS and the electric water level meter were mostly less than 1.0 m, which represents 
adequate results, but it leaves margin for improvement in the methods considered. For 
the optical fiber installed on the slope, the maximum strain and maximum strain relief 
were 1528.29 microstrains and -2867.69 microstrains respectively, showing strains 
below 0.2%, but which do not allow to affirm the movement of the slope. Besides that, 
given the efficiency and reliability of traditional instrumentation, optical fiber 
instrumentation can be installed simultaneously for complementation and comparisons 
that allow its viability. 

Keywords: Optical fiber; DTSS; Geotechnical monitoring; Mass movements; MatLab. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com a bibliografia geotécnica, instabilidades de encostas não 

ocorrem repentinamente, sem apresentar evidências de sua ocorrência. Normalmente 

existem indícios de sua ocorrência, que se iniciam lentamente e se intensificam até 

alcançar a ruptura. Desta maneira, a instrumentação geotécnica, quando 

corretamente instalada e adequadamente monitorada, gera dados que permitem 

prever movimentações de massa que possam vir a produzir escorregamentos. 

Quando estas encostas estão muito próximas de regiões com grande 

concentração demográfica ou quando são atravessadas por linhas de dutos, o 

monitoramento deve ser frequente visando evitar as consequências dos movimentos 

de massa sobre os dutos e pessoas presentes no entorno. Por este entre tantos outros 

motivos, faz-se necessário o monitoramento geotécnico da região. 

O subsolo é constituído por diversas camadas compostas por diferentes tipos 

de solo com profundidades variáveis. Inclusive, estes horizontes de solo não são 

necessariamente os mesmos em uma pequena profundidade. Levando em 

consideração essa heterogeneidade, o monitoramento geotécnico é de suma 

importância para assegurar a integridade de uma estrutura. Além disto, as 

informações obtidas em um monitoramento, dificilmente serão as mesmas obtidas em 

futuros monitoramentos, pois o solo sofre ações de intemperismo e sobrecargas 

continuamente, que podem produzir alterações nas propriedades físicas, químicas e 

de estabilidade do mesmo, contribuindo fortemente para alteração significativa nas 

características destes solos.  

O monitoramento é necessário na busca por informações que auxiliem na 

interpretação do comportamento da estrutura. No caso de encostas, a instrumentação 

geotécnica tradicional utilizada envolve, principalmente, medidores de nível d’água 

(MNA), piezômetros (PZM) para medidas de poropressão e inclinômetros para 

medidas de deslocamento subsuperficiais. Porém, todos estes instrumentos são 

instalados espaçadamente, exigindo maquinário para perfurações em diferentes 

profundidades e, além disso, necessitam que o operador acesse o instrumento a cada 

campanha de leitura.  

Para o monitoramento de deformações superficiais no solo, a tecnologia de 

Fibra Óptica (FO) se refere a utilização de um único Cabo Óptico (CO) tight buffer que 

pode ser enterrado no solo em profundidades menores do que 50 centímetros, 
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abrangendo uma extensa área, em diferentes direções, para obtenção de informações 

espaciais e não pontuais como a instrumentação geotécnica tradicional necessita. 

Neste caso, a aquisição dos dados é realizada através da interpretação de 

informações lidas com a unidade óptica DTSS (Distributed Temperature and Strain 

Sensor) do espectro de Brillouin, sensível à variações na temperatura e deformação 

da FO. Com este método, pode-se monitorar pequenas movimentações de solo, visto 

que o CO é instalado superficialmente e permite um monitoramento distribuído, com 

informações a cada 1,02 metros. 

Para o monitoramento de níveis d’água (NA) no solo, também é possível 

utilizar um único CO, de configuração loose tube, posicionado internamente em um 

MNA e PZM onde, por meio do método do aquecimento, a unidade leitora DTS 

(Distributed Temperature Sensor) pode detectar gradientes de temperatura no 

espectro de Raman, permitindo a identificação dos trechos de CO imersos em água 

e, consequentemente, o cálculo do NA no instrumento. 

Para esta dissertação, foi selecionada uma encosta para ser realizado o 

monitoramento geotécnico de deformações superficiais e NA em um MNA e um PZM. 

A área de estudo está localizada em São Paulo, às margens da rodovia SP 055 e foi 

selecionada em virtude de indicativos visuais de movimentação de um muro de 

contenção que separa a encosta atravessada por dutos da rodovia citada. 

A utilização da tecnologia de FO como extensa rede de monitoramento, 

permite estabelecer a situação da encosta, atuando de maneira complementar e 

preventiva, na tentativa de evitar acidentes que possam provocar danos ambientais, 

sociais e econômicos. 

1.1 OBJETIVOS 

A utilização de instrumentação geotécnica é fundamental para obtenção de 

informações referentes ao subsolo. A partir desta premissa, foram estabelecidos o 

objetivo geral e os específicos da dissertação ora apresentada. 

1.1.1 Objetivo geral 

Complementar a instrumentação geotécnica tradicional presente em uma 

encosta atravessada por um oleoduto com CO visando a organização, interpretação 

e análise dos resultados do monitoramento das deformações superficiais e NA. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

Na área analisada, encontram-se instalados instrumentos geotécnicos 

convencionais como MNA, PZM de Casagrande, inclinômetros e extensômetros 

instalados em dutos, monitorados pela Transpetro. Complementarmente a 

instrumentação convencional, foram instalados CO a fim de ampliar o monitoramento, 

para que os resultados da instrumentação tradicional e da instrumentação com o uso 

da tecnologia  de FO pudessem ser analisados. Além disto, os dados referentes aos 

níveis d’água obtidos com a instrumentação tradicional e à FO puderam ser 

comparados a partir do histórico de monitoramento.  

Os objetivos específicos da presente dissertação consistem nos seguintes: 

a) Realizar amostragem e ensaios laboratoriais de massa específica dos 

grãos, análise granulométrica, limite de liquidez e limite de plasticidade 

para conhecimento do solo da área estudada; 

b) Aprimorar uma rotina elaborada em MatLab visando a organização e 

visualização das informações geradas durante o monitoramento; 

c) Analisar os dados de monitoramento da instrumentação com CO 

utilizando-se a unidade óptica DTS, visando avaliar as variações de 

nível d’água que influenciam diretamente na estabilidade da encosta; 

d) Analisar os dados de monitoramento da instrumentação com CO 

utilizando-se a unidade óptica DTSS, de maneira a identificar possíveis 

movimentos de massa na encosta selecionada. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Dentre os métodos utilizados para monitorar possíveis deslocamentos de 

encostas, os instrumentos geotécnicos convencionais mais utilizados são os 

inclinômetros, onde a partir do ângulo de inclinação de um tubo ranhurado flexível 

(em geral de alumínio) instalado dentro de um furo de sondagem, pode-se calcular os 

deslocamentos do tubo e correlacionar com os movimentos subsuperficiais da encosta 

monitorada. As informações de monitoramento utilizando este equipamento são 

referentes à movimentos em profundidade, obtidas pontualmente. Com a tecnologia 

de FO (DTSS) é possível agrupar dados do espectro de Brillouin, sensível às 

mudanças na temperatura e deformação e, assim, estabelecer as deformações que a 

encosta vem sofrendo de maneira espacial, porém superficialmente. 
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Para o monitoramento convencional de NA, são utilizados os MNA e PZM que 

se tratam de tubos geomecânicos ranhurados inseridos no solo até uma determinada 

profundidade. A água presente no subsolo aflora pelas ranhuras para o interior destes 

tubos, o que permite que o NA seja medido com um medidor elétrico de nível d’água, 

também chamado de pio elétrico, um instrumento composto por uma fita graduada e 

uma ponteira elétrica que emite um sinal sonoro ao encontrar a superfície da água. 

Porém, assim como os inclinômetros, estes instrumentos geralmente se encontram 

em áreas de difícil acesso e dependem da leitura pontual realizada por um operador 

e sujeita a erros. Com a tecnologia de FO (DTS) e o método do aquecimento, é 

possível produzir um gradiente de temperatura entre o trecho de CO imerso em água 

e o trecho no ar e, desta forma, calcular o NA sem a necessidade de acessar o 

instrumento a cada leitura, tendo em vista que o CO uma vez instalado, permite com 

que o instrumento só seja manipulado novamente caso haja uma ruptura neste CO 

que impeça a leitura com o DTS. Cabe salientar que, para esta dissertação, os NA 

foram calculados utilizando a tecnologia de FO (DTS) e lidos com o pio elétrico (para 

este caso, exigindo acesso ao instrumento a cada leitura), permitindo comparações 

futuras e histórico de diferenças entre os métodos convencional e de FO. 

Assim, as diversas vantagens e características que a FO possui, como 

imunidade a interferências eletromagnéticas, habilidade de detecção distribuída e 

baixa atenuação, permitem auxiliar no momento de propor soluções que visam reduzir 

riscos de ocorrências de movimentos de massa, naturais ou oriundos de ação 

antrópica. 

Por fim, esta dissertação complementa os objetivos de um projeto de P&D 

desenvolvido pelo Lactec com apoio financeiro da Petrobras, onde o uso desta 

tecnologia tem como propósito avaliar o comportamento geotécnico de encostas 

atravessadas por dutos operados pela Transpetro em diferentes locais do Brasil. 

1.3 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação está dividida em seis capítulos sendo que no Capítulo 1 se 

encontra a introdução da dissertação, onde são apresentados os assuntos que serão 

abordados ao longo da mesma, assim como os objetivos geral e específicos. 

No Capítulo 2 se encontra uma revisão atualizada da bibliografia nacional e 

internacional pertinente aos assuntos correlatos a esta dissertação, tendo sido 

abordados quatro temas principais e suas ramificações. Os temas principais 
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abordados foram os movimentos de massa, a instrumentação de encostas, a 

tecnologia de FO e as unidades ópticas que fazem parte do sistema de monitoramento 

com FO. Como ramificações dos temas citados, pode-se citar a abordagem sobre a 

classificação dos movimentos de massa e fatores condicionantes, tipos de 

instrumentação geotécnica tradicionais, fundamentos das FO, unidades ópticas como 

o DTS e DTSS, entre tantos outros temas. Além disto, neste capítulo também se 

encontra apresentado o estado da arte no que se refere ao objeto de estudo desta 

dissertação, a tecnologia de FO para monitoramento geotécnico. 

No Capítulo 3 é apresentada e contextualizada a área de estudo, bem como 

as condicionantes desta região, na Serra do Mar, além de características a respeito 

de dutovias, levando em consideração que a encosta estudada é atravessada por uma 

dutovia. 

No Capítulo 4 estão reunidos os procedimentos metodológicos utilizados e 

desenvolvidos em cada atividade visando alcançar os objetivos propostos. Neste 

capítulo são explicados os ensaios de caracterização geotécnica do solo amostrado 

na encosta estudada, evidenciados os processos que levaram à instalação do CO em 

campo e descritas como foram realizadas as campanhas de leitura para obtenção de 

dados de temperatura e deformação. 

No Capítulo 5 são apresentados os resultados dos ensaios de caracterização 

geotécnica, mapas de precipitação para o período analisado, NA identificados no 

monitoramento com a utilização do DTS e pio elétrico e as deformações obtidas com 

o DTSS. 

Por fim, no Capítulo 6 são apresentadas as conclusões a respeito dos dados 

obtidos ao longo das campanhas de leitura e as sugestões para trabalhos futuros.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo serão apresentados os conceitos referentes aos movimentos 

de massa e sua instrumentação geotécnica convencional. É feita uma abordagem da 

tecnologia distribuída de FO, que vem complementar e preencher as lacunas da 

instrumentação convencional. Por fim, é apresentado o estado da arte da tecnologia 

de FO. 

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nos subitens seguintes encontram-se revisados quatro assuntos pertinentes 

a esta dissertação. São abordados os movimentos de massa, suas classificações e 

fatores condicionantes, a instrumentação tradicional para monitoramento de encostas, 

a tecnologia distribuída de FO e os sistemas de monitoramento que utilizam FO.  

2.1.1 Movimentos de massa 

A Serra do Mar e Serra Geral, devido à suas características climáticas e 

grandes extensões de maciços montanhosos, estão sujeitas continuamente a 

desastres associados aos movimentos de massa nas encostas 

(FERNANDES; AMARAL, 2000).  

Conforme descrito no Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, Volume Brasil 

(UFSC, 2013), durante o período de 1991 a 2012 foram registrados oficialmente 699 

eventos de movimentos de massa no país. 

Com base na FIGURA 1 e FIGURA 2, é possível perceber que a maioria dos 

eventos registrados ocorreram na região sudeste e áreas costeiras, onde localiza-se 

a área em estudo deste trabalho. Isso se dá principalmente pela susceptibilidade 

natural a movimentos de massa nas encostas da Serra do Mar. 
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FIGURA 1 – MAPA DE REGISTROS DE MOVIMENTOS DE MASSA DE 2004 A 2017. 

 
FONTE: Adaptado de UFSC (2013) e FROUDE e PETLEY (2018) . 

FIGURA 2 – DISTRIBUIÇÃO MACRORREGIONAL DE OCORRÊNCIAS DE MOVIMENTO DE MASSA 
POR REGIÃO BRASILEIRA, ENTRE 2018 E 2019. 

 
FONTE: Baseado em MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL (s.d.). 

2.1.1.1 Definição de movimento de massa 

De modo geral, movimentos de massa (FIGURA 3) são movimentos 

responsáveis por modelar a paisagem da superfície terrestre 

(FERNANDES; AMARAL, 2000) a partir do transporte de solo, sedimentos, matéria 

orgânica e cobertura vegetal para posições mais baixas. Esta situação ocorre quando 

5,36%
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as condições de equilíbrio da encosta sofrem alterações ou são rompidas, geralmente 

sendo intensificados pela ação da água. Este rompimento pode ser devido à um 

aumento das solicitações externas da encosta ou redução da resistência ao 

cisalhamento do solo.  

FIGURA 3 – MOVIMENTO DE MASSA OCORRIDO NA ILHA DE HOKKAIDO, NO JAPÃO, EM 
VIRTUDE DE TERREMOTO E TUFÕES ASSOCIADOS. 

 
FONTE: BRESSAN (2018). 
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O movimento em encostas tem tomado um importante papel nas discussões 

atuais, devido ao aumento na frequência destas ocorrências por fatores naturais ou 

antrópicos resultantes dos componentes da infraestrutura local. Além disso, a 

migração de pessoas de áreas rurais para áreas desocupadas nas cidades, onde 

existem grandes riscos geológicos ou hidrológicos, oferece aumento nos problemas 

relacionados à instabilidade de encostas (DALMAS et al., 2015).  

A região sudeste do país, onde se encontra a área em estudo, merece destaque 

nos estudos referentes às movimentações de massa devido às suas características 

de relevo e ocupação. Para esta região, o perfil verificado nas encostas é composto 

por rocha nas camadas mais profundas até o solo residual na superfície e presença 

de colúvio e tálus (GUIDICINI; NIEBLE, 1983). Guidicini e Nieble (1983) apontam que 

na Serra do Mar, os movimentos de massa geralmente ocorrem nos horizontes 

superficiais do solo.  

De acordo com Kormann, Sestrem e Pretto (2013), os altos índices de umidade 

característicos do Brasil, favorecem o encharcamento do solo e, consequentemente 

os movimentos de massa. Os autores afirmam que a infiltração de água pode causar 

o rompimento através da saturação pela base (ascendente), provocando um aumento 

na poropressão e reduzindo a componente normal do peso do solo, ou através do 

topo (descendente), gerando perda de sucção ou coesão aparente do solo.  

Ainda, o fenômeno do movimento de massa é tratado como desastre natural 

quando afeta um sistema social, trazendo danos e prejuízos suficientes para afetar a 

capacidade de convivência com o impacto, portanto, o desastre pode ser 

caracterizado pela intensidade do dano, mas não necessariamente pela existência de 

óbito (BRASIL, 2014). 

2.1.1.2 Classificação dos movimentos de massa 

Existem inúmeras proposições para a classificação de movimentos de massa, 

algumas totalmente diferentes entre si e outras adaptadas e compatíveis com 

propostas anteriormente publicadas, porém de forma mais completa e detalhada. A 

existência de tantas proposições se deve ao fato de cada autor estabelecer algum 

critério diferente para definição do movimento, podendo amparar suas pesquisas na 

velocidade da movimentação, mecanismo de ocorrência e tipo de material 

movimentado.  
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Dana (1862) elaborou o que parece ser a primeira proposta de classificação de 

movimentos de massa (CRUDEN, 2003). Trata-se de uma simples classificação que 

distingue em três os tipos de movimentos: corrida de detritos, espalhamentos de terra 

e deslizamento de rochas. Outro antigo sistema de classificação foi elaborado na 

Suécia por Baltzer (1875) e consiste em quedas, deslizamentos e corridas, conforme 

citado por Guidicini e Nieble (1983) e Hungr, Leroueil e Picarelli (2013). 

Após Baltzer (1875), contribuições também foram feitas por Heim (1882), Penck 

(1894), Molitor (1894), Braun (1908), Howe (1909), Almagià (1910), Stiny (1910), 

Terzaghi (1925, 1950), Pollack (1925), Ladd (1935) e Hennes (1936), conforme 

Guidicini e Nieble (1983). Porém, foi em 1938, que Sharpe propôs um sistema de 

classificação tridimensional utilizando tipo de movimento, material e velocidade de 

movimentação (CRUDEN, 2003) que acabou se tornando a primeira classificação 

amplamente aceita no meio geotécnico e acabou servindo como base para diversos 

trabalhos posteriores. Um desses trabalhos posteriores foi o de Varnes (1978), 

mostrado no QUADRO 1, que expandiu a estrutura de Sharpe em 29 classificações, 

tornando sua proposta, uma das mais conhecidas e difundidas mundialmente, sendo 

modificada posteriormente por uma escala de velocidades (TABELA 1).  

A escala de velocidades sugerida trata-se de uma interpretação da escala de 

Varnes (1978) e foi feita por meio da analogia de Morgenstern, de 1985, com relação 

à escala Mercalli de intensidade de terremoto. Os efeitos dos movimentos de massa 

podem ser divididos em seis classes correspondentes à seis faixas de movimentos 

mais rápidos da escala de Varnes (1978), e a sétima classe foi adicionada para 

enquadrar a classificação conforme as velocidades (CRUDEN; VARNES, 1996). 

QUADRO 1 – CLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTOS DE MASSA PROPOSTA POR VARNES EM 1978. 

                                                                                                                                  (continua) 

Tipo de movimento 

Tipo de material 

Rocha 
Detrito (solo 

predominantemente 
grosso) 

Terra (solo 
predominantemente 

fino) 

Queda (fall) 1. Queda de rochas 2. Queda de detritos 3. Queda de terra 

Tombamento (topple) 
4. Tombamento de 

rochas 
5. Tombamento de 

detritos 
6. Tombamento de 

terra 

Deslizamento/ 
escorregamento 
(slide) 

Rotacional 

7. Escorregamento 
rotacional de 
rochas 

8. Escorregamento 
rotacional de 
detritos 

9. Escorregamento 
rotacional de 
terra 

Translacional 

10. Deslizamento 
translacional de 
blocos de rocha 

11. Deslizamento 
translacional de 
detritos 

12. Deslizamento 
translacional de 
terra 
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                                                                                                                                               (conclusão) 

Espalhamento lateral (lateral 
spread) 

13. Expansão de 
rochas 

  - 14. Espalhamento 
de terra 

Corrida (flow) 

15. Rastejo de rochas 16. Corrida de tálus 21. Corrida de areia 
seca 

 
  17. Corrida de detritos 22. Corrida de areia 

úmida 
 

  18. Avalanche de 
detritos 

23. Corrida de argila 
ultra sensitiva 

 
  19. Solifluxão 24. Corrida de terra 

 
  20. Rastejo de solo 25. Corrida rápida 

de terra 

        26. Corrida de loess 

Complexos (combinação de dois 

ou mais tipos de movimentos) 

27. Deslizamento de 

rocha seguido de 

avalanche de 

detritos 

28. Arqueamento, 

abaulamento de 

vale 

29. Escorregamento 

rotacional de 

terra seguido de 

corrida de terra 

FONTE: HUNGR; LEROUEIL; PICARELLI (2013) baseado em VARNES (1978). 

TABELA 1 – ESCALA DE VELOCIDADES DE MOVIMENTOS DE MASSA. 

 
 FONTE: Baseado em CRUDEN e VARNES (1996). 

Guidicini e Nieble (1983) citam ainda outras proposições realizadas por 

Terzaghi (1950), Penta (1960) e Ter-Stepanian (1966). Hutchinson (1968, 1988) 

propôs um sistema de classificação bastante complexo, uma matriz estruturada 

envolvendo múltiplos critérios como tipo de material, morfologia, condições 

hidrogeológicas, taxa, cinemática, além de mecanismos de propagação e ruptura 

(CRUDEN, 2003). Porém, por conter tantos critérios e, por consequência, 

informações, sua utilização é bastante difícil e este sistema não é muito adotado.  

No âmbito brasileiro, Fernandes e Amaral (2000) destacam os trabalhos de 

Freire (1965), Guidicini e Nieble (1983) e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
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(1991). O QUADRO 2 apresenta resumidamente os principais tipos de movimentos 

de massa considerados por estes autores. 

QUADRO 2 – TIPOS DE MOVIMENTOS DE MASSA CONSIDERADOS POR FREIRE (1965), 
GUIDICINI E NIEBLE (1983) E IPT (1991). 

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

Escoamentos 

Rastejos 

Escoamentos 

Rastejos Rastejos 

Corridas Corridas 
Corridas de 

massa 

Escorregamentos 

Rotacionais  

Escorregamentos 

Rotacionais 

Escorregamentos 
Translacionais 

Translacionais 
Quedas de blocos  

Queda de detritos 

Subsidências e Desabamentos 

Subsidências 
Quedas/ 

Tombamentos 
Recalques  

Desabamentos 

    Formas de transição   

    Movimentos complexos   

FONTE: FERNANDES e AMARAL (2000). 

Ainda, Augusto Filho (1992) propôs um sistema de identificação e classificação 

de movimentos de massa para regiões tropicais e subtropicais, características da 

dinâmica ambiental brasileira. O QUADRO 3 mostra os critérios utilizados pelo autor. 

QUADRO 3 – CLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTOS DE MASSA POR AUGUSTO FILHO (1992). 

                                                                                                                                 (continua) 

Tipo de 
movimento 

Característica do movimento Material constituinte Geometria 

Rastejo (creep) 

▪ Vários planos de deslocamento (interno) 

▪Solo                                                             
▪Depósito                                              
▪Rocha alterada/fraturada 

Indefinida 

▪ Velocidades muito baixas a baixas 
(cm/ano) e decrescentes com a 
profundidade; 

▪ Movimentos constantes, sazonais ou 
intermitentes 

Deslizamentos/ 
Escorregamentos 
(slide) 

▪ Poucos planos de deslocamento 
(externos) 

Variável: Variável:        

▪ Velocidades médias (m/h) a altas (m/s) 
▪ Solos pouco espessos, 
solos e rochas com um 
plano de fraqueza 

→ Planar 

▪ Pequenos a grandes volumes de 
material 

▪ Solos espessos 
homogêneos e rochas 
muito fraturadas 

→ Circular 

  
▪ Solos e rochas com dois 
planos de fraqueza 

→ Em cunha 
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                                                                                                                                              (conclusão) 

Quedas (fall) 

▪ Sem planos de deslocamentos 

Rochoso 

Variável:                  
▪Lascas                
▪Placas   
▪Blocos 

▪ Movimentos tipo queda livre ou em plano 
inclinado 

▪ Velocidades muito altas (vários m/s) 

▪ Pequenos e médios volumes 

Corridas (flow) 

▪ Muitas superfícies de deslocamento 
(internas e externas à massa em 
movimentação) 

▪Solo                                                   
▪Rocha                                                    
▪Detritos                                              
▪Água 

Extenso raio de 
alcance 

▪ Movimento semelhante a um líquido 
viscoso 

▪ Desenvolvimento ao longo das 
drenagens 

▪ Velocidades médias a altas 

▪ Grandes volumes de materiais 

FONTE: AUGUSTO FILHO (1992). 

Cabe salientar que os estudos de movimentos de massa representam casos 

isolados e devem ser interpretados com relação à fatores locais, que podem variar 

conforme o local do mundo. Com vistas a unificar alguns dos termos mais comuns, foi 

lançado um glossário de características, dimensões, estados, distribuição e estilo de 

atividade e tipos de movimentos de massa, através do Projeto do Inventário Mundial 

de Deslizamentos (UNESCO, 1993) patrocinado pela UNESCO, em seis línguas 

diferentes. Tal glossário considera movimentos de quedas, tombamentos, 

deslizamentos, espalhamentos e corridas, e são estes os termos que serão abordados 

brevemente neste trabalho.  

a. Quedas 

Possivelmente o mais facilmente identificado, uma queda (FIGURA 

4 e FIGURA 5) inicia com o desprendimento de material de uma encosta íngreme. É 

representada por movimentos rápidos de material caindo devido à gravidade, como 

em queda livre (GUIDICINI; NIEBLE, 1983). 



27 

 

FIGURA 4 – ESQUEMA DE UMA QUEDA. 

 

FONTE: Adaptado de HIGHLAND e BOBROWSKI (2008). 

A presença de descontinuidades em rocha, tais como fraturas e bandamentos 

composicionais, processos de contração e dilatação do material devido a variações 

na temperatura, acúmulo de água, penetração de raízes e alguns processos de 

intemperismo físico e químico, favorecem este tipo de movimento de massa 

(VIEIRA, 2007; SANTOS, 2015). 

FIGURA 5 – QUEDA DE ROCHA OCORRIDA EM BIKITA, ZIMBÁBUE. 

 
FONTE: GEOSTRU (2015). 

b. Tombamentos 

De acordo com Aguiar, Silva Filho e Almeida (2005), tombamentos (FIGURA 

6 e FIGURA 7) são representados pela rotação de massa de solo ou rocha em relação 

a ponto ou eixo localizado abaixo do centro de gravidade da massa deslocada. 
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FIGURA 6 – ESQUEMA DE UM TOMBAMENTO. 

 

FONTE: Adaptado de HIGHLAND e BOBROWSKI (2008). 

São movimentos variados, que vão desde a queda de um bloco até o colapso 

de grandes paredões de rocha. Assim como a queda, também ocorrem em encostas 

e taludes íngremes, porém diferenciam-se pelo sentido de clivagem. No caso de 

tombamentos as descontinuidades são verticais, assim, quando rompida a inércia, 

ocorre um movimento de báscula característico deste tipo de movimento 

(SANTOS, 2015). 

FIGURA 7 – BLOCOS INSTÁVEIS SUJEITOS À TOMBAMENTO. 

 
FONTE: GEOTECH (2019). 

  



29 

 

c. Deslizamentos/ Escorregamentos 

Movimentos rápidos e finitos de curta duração que possuem uma superfície de 

ruptura definida e previsível, onde o centro de gravidade se desloca em direção 

descendente e para fora do talude (KORMANN; SESTREM; PRETTO, 2013), 

permitindo a distinção entre o material estável e o material movimentado.  

Conforme Tominaga (2009), dentre os processos de movimentos de massa, os 

deslizamentos/escorregamentos são os mais frequentes na região sudeste do Brasil, 

especialmente na Serra do Mar. A autora explica que este tipo de movimento ocorre 

quando a relação entre a resistência ao cisalhamento do material e a tensão de 

cisalhamento na superfície potencial de movimentação decresce até atingir uma 

unidade, ou seja, quando a força gravitacional vence o atrito interno das partículas.  

Apesar da curta duração, o poder de destruição é enorme e a massa 

movimentada tem comprimento cerca de 10 vezes maior que a largura 

(SUMMERFIELD, 1991). Além disso, existem diferentes tipos de 

deslizamentos/escorregamentos, diferenciando-se entre si pela orientação e 

distribuição das descontinuidades, ou seja, pelo plano de ruptura, que pode ser 

circular, planar ou em cunha.  

i. Deslizamentos/escorregamentos rotacionais (circulares) 

A percolação de água durante eventos pluviométricos tende a ocorrer no solo 

com maior lentidão até posições mais profundas, fazendo com que os planos de 

ruptura sejam circulares e côncavos para cima.  

De acordo com Fernandes e Amaral (2000), deslizamentos rotacionais 

(FIGURA 8 e FIGURA 9) são movimentos comuns no sudeste brasileiro, graças a 

presença de espessos mantos de alteração. Apesar disso, raramente apresentam as 

feições típicas destes movimentos como escarpas de topo, língua de material 

acumulado do sopé da encosta e fendas transversais no material mobilizado 

(SUMMERFIELD, 1991).  
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FIGURA 8 – ESQUEMA DE UM DESLIZAMENTO ROTACIONAL (CIRCULAR). 

 

FONTE: Adaptado de HIGHLAND e BOBROWSKI (2008). 

FIGURA 9 – DESLIZAMENTO ROTACIONAL OCORRIDO NA ESCÓCIA. 

 
FONTE: MAYES (2011). 

ii. Deslizamentos/escorregamentos translacionais (planares) 

Escorregamentos translacionais (FIGURA 10 e FIGURA 11) são o tipo de 

movimento que acontece com maior frequência, com superfície de ruptura planar, 

condicionados por planos de fraqueza presentes na estrutura dos materiais 

componentes da encosta, como descontinuidades e anisotropia (TOMINAGA, 2009).  
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FIGURA 10 – ESQUEMA DE UM DESLIZAMENTO TRANSLACIONAL. 

 

FONTE: Adaptado de HIGHLAND e BOBROWSKI (2008). 

Tais planos de fraqueza podem ser resultado de processos geológicos 

(acamamentos, fraturas), geomorfológicos (depósito de encostas) ou pedológicos 

(contato entre horizontes), ocorrendo na maioria das vezes durante períodos de 

intensa precipitação (FERNANDES; AMARAL, 2000). Devido à intensidade ou 

duração da precipitação superficialmente, a poropressão aumenta e a ruptura é 

bastante rápida.  

FIGURA 11 – DESLIZAMENTO TRANSLACIONAL OCORRIDO EM NOVA FRIBURGO, RIO DE 
JANEIRO. 

 
FONTE: MEIRELLES (2015). 

iii. Deslizamentos/escorregamentos em cunha 

São movimentos que dependem de regiões extremamente controladas por 

estruturas geológicas, onde os maciços rochosos apresentam dois planos de fraqueza 

que se interceptam formando uma superfície de ruptura em forma de prisma 
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(em cunha) (TOMINAGA, 2009). A FIGURA 12 e a FIGURA 13 ilustram este tipo de 

movimento. 

FIGURA 12 – ESQUEMA DE UM DESLIZAMENTO EM CUNHA. 

 

FONTE: Adaptado de UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (s.d.). 

FIGURA 13 – DESLIZAMENTO EM CUNHA OCORRIDO EM OURO PRETO, MINAS GERAIS. 

 

FONTE: PINHEIRO; SOBREIRA; LANA (2003). 

d. Espalhamentos 

São representados por movimentos que se expandem lateralmente. Podem ser 

resultado de liquefação ou fluxo de material menos rígido 

(HIGHLAND; BOBROWSKI, 2008). Apresentado na FIGURA 14 e na FIGURA 15. 
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FIGURA 14 – ESQUEMA DE UM ESPALHAMENTO. 

 

FONTE: Adaptado de HIGHLAND e BOBROWSKI (2008). 

FIGURA 15 – ESPALHAMENTO OCORRIDO EM WAINONI, NOVA ZELÂNDIA. 

 
FONTE: HAYWARD (2017). 

e. Corridas 

Nas corridas (FIGURA 16 e FIGURA 17) a massa de solo tem sua estrutura 

modificada pelo excesso de água e se comporta como um fluido altamente viscoso. 

Os movimentos de curta duração, sobre superfície de ruptura indefinida 

(FERNANES e AMARAL, 2000), com movimentos intergranulares predominando em 

relação aos movimentos de superfície cisalhante 

(AGUIAR; SILVA FILHO; ALMEIDA, 2005). Quando lentos, são chamados de rastejo 

(FIGURA 18 e FIGURA 19). 
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FIGURA 16 – ESQUEMA DE UMA CORRIDA. 

 

FONTE: Adaptado de HIGHLAND e BOBROWSKI (2008). 

FIGURA 17 – CORRIDA DE DETRITOS OCORRIDA NOS ALPES. 

 
FONTE: MARCHI (2014). 

f. Fluência e rastejo 

São movimentos bem lentos, de menor poder destrutivo que os demais, 

suficientes para causar deformação, mas não levar à ruptura. Quando as tensões se 

encontram acima da “tensão de fluência”, a movimentação caracteriza-se por um 

estado de rastejo; quando as tensões alcançam a resistência máxima ao 

cisalhamento, tem-se o deslizamento (GUIDICINI; NIEBLE, 1983). 
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FIGURA 18 – ESQUEMA DE UM RASTEJO. 

 

FONTE: Adaptado de HIGHLAND e BOBROWSKI (2008). 

É possível identificar este tipo de movimento pela mudança de verticalidade de 

árvores, postes, muros, cercas (SANTOS, 2015). Bastante comum em solos residuais 

e acumulações de tálus e em clima tropical úmido, como a Serra do Mar 

(TONUS, 2009). 

FIGURA 19 – RASTEJO OCORRIDO NA ESCÓCIA. 

 
FONTE: CLOUGH; CLOUGH (2008). 

2.1.1.3 Fatores condicionantes 

Como citado anteriormente (Capítulo 2, subitem 2.1.1.1), os movimentos de 

massa são desenvolvidos a partir da alteração ou rompimento das condições de 

equilíbrio da encosta. Os processos de instabilização são bastante complexos, pois 
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envolvem uma série de fatores condicionantes, geralmente sequenciais e cíclicos, que 

podem provocar e intensificar movimentos de massa capazes de trazer grandes danos 

ao meio ambiente e às pessoas.  

No Brasil, ambiente tropical, o agente central na deflagração dos movimentos 

de massa é a precipitação pluviométrica, assim, a intensidade, duração e recorrência 

são alguns dos principais parâmetros considerados na distribuição das rupturas em 

encostas, conforme sugere Vieira (2007). 

Varnes (1978) separa em duas classes as causas para instabilização de 

encostas: as responsáveis pelo aumento da solicitação e as responsáveis pela 

redução na resistência ao cisalhamento, conforme QUADRO 4.  

QUADRO 4 – CLASSIFICAÇÃO DAS CAUSAS DE INSTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS CONFORME 
VARNES (1978). 

Ação Fatores Fenômenos 

Aumento 
das 

solicitações  

Remoção de 
massa 

Erosão, movimentos de massa, cortes 

Sobrecarga 

Peso da água da chuva, neve, granizo, vegetação 

Acúmulo natural de material 

Construção de estruturas e aterros 

Solicitações 
dinâmicas 

Terremotos, ondas, vulcões 

Explosões, tráfego, sismos induzidos 

Pressões laterais Água em trincas, dilatação 

Redução da 
resistência 

Características 
inerentes ao 

material (textura, 
estrutura etc.) 

Características geomecânicas do material, estado de 
tensões iniciais 

Mudanças nas 
características do 

material 

Intemperismo, redução da coesão, ângulo de atrito 

Elevação do NA 

FONTE: Baseado em VARNES (1978). 

Já Cruden e Varnes (1996) dividem os fatores que contribuem para os 

movimentos de massa em quatro grupos: as causas geológicas, as morfológicas, as 

físicas e as antrópicas, como mostrado no QUADRO 5. 
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QUADRO 5 – FATORES CONTRIBUINTES DE MOVIMENTOS DE MASSA CONFORME CRUDEN E 
VARNES (1996). 

C
a
u

s
a
s

 g
e
o

ló
g

ic
a
s

 

Materiais fracos 

Materiais sensíveis 

Materiais intemperizados 

Materiais cisalhados 

Materiais fraturados 

Orientações adversas de descontinuidades (xistosidade) 

Orientações adversas de descontinuidades estruturais 
(inconformidades) 

Contraste na permeabilidade 

Contraste na rigidez 

C
a
u

s
a
s

 m
o

rf
o

ló
g

ic
a
s

 

Elevação tectônica ou vulcânica 

Ressalto glacial 

Erosão fluvial na base do talude 

Erosão por ondas na base do talude 

Erosão glacial na base do talude 

Erosão das margens laterais 

Erosão subterrânea (piping) 

Sobrecarga de depósitos 

Remoção da vegetação 

C
a
u

s
a
s

 f
ís

ic
a
s

 

Períodos de chuvas intensas 

Rápido derretimento de neve 

Rápido rebaixamento 

Terremotos 

Erupções vulcânicas 

Degelo 

Congelamento e degelo por intemperismo 

Contração e dilatação por intemperismo 

C
a
u

s
a
s

 a
n

tr
ó

p
ic

a
s

 

Escavação do talude ou base do talude 

Sobrecarga no talude ou na crista do talude 

Rebaixamento (reservatórios) 

Desmatamento 

Irrigação 

Mineração 

Vibração artificial 

Vazamento de água de instalações 

FONTE: CRUDEN e VARNES (1996). 

Medidas de campo sugerem que os movimentos de massa comumente 

ultrapassam os limites toleráveis, fazendo com que o solo reduza a resistência ao 

cisalhamento, podendo levar a catástrofes geomorfológicas, causando centenas de 

mortes e severos danos à infraestrutura urbana (GUERRA et al., 2017). 
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Sepúlveda e Petley (2015) compilaram dados de movimentos de massa que 

provocaram perda de vidas humanas na América Latina e no Caribe durante um 

período de 10 anos, entre 2004 e 2013, incluído. As informações coletadas (TABELA 

2) mostram que, para o período analisado, um total de 11631 pessoas morreram 

devido à 611 movimentos de massa. Conforme a distribuição geográfica, a maior 

incidência foi em partes do Caribe, América Central, Colômbia e o sudeste brasileiro. 

TABELA 2 – MOVIMENTOS DE MASSA FATAIS E NÚMERO DE MORTES ENTRE 2004 E 2013 PARA 
A AMÉRICA LATINA E CARIBE. 

Localidade 
Movimentos de massa fatais  Mortes  

2004-2013 2004-2013 

Caribe     

Dominica 1 3 

República Dominicana 11 48 

Granada 1 1 

Haiti 33 4529 

Jamaica 10 20 

Porto Rico 2 2 

Santa Lúcia 1 5 

São Vicente e Granadinas 4 9 

Trindade e Tobago 9 12 

América Central     

Costa Rica 17 97 

El Salvador 21 220 

Guatemala 64 2264 

Honduras 15 70 

México 72 493 

Nicarágua 3 53 

Panamá 8 26 

América do Sul     

Argentina 6 20 

Bolívia 6 35 

Brasil 119 2262 

Chile 15 49 

Colômbia 110 880 

Equador 18 101 

Peru 38 357 

Suriname 1 7 

Venezuela 26 68 

Total 611 11631 

FONTE: Adaptado de SEPÚLVEDA e PETLEY (2015). 
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Dentre as localidades indicadas na TABELA 2, o Brasil foi o país que mais 

sofreu movimentos de massa, contando com 119 dos 611 casos registrados e 

correspondendo à pouco mais de 19% das mortes.  

Segundo Sepúlveda e Petley (2015), quase 90% dos casos registrados foram 

desencadeados por períodos de fortes chuvas (GRÁFICO 1), sendo 15% destes 

relacionados a episódios de furacões ou tempestades tropicais. Ainda, uma pequena 

parcela de 4% dos casos foi provocada por terremotos e o restante por construções, 

mineração ou atividade vulcânica. 

GRÁFICO 1 – RELAÇÃO ENTRE MOVIMENTOS DE MASSA FATAIS E PRECIPITAÇÃO MÉDIA 
MENSAL. 

 

FONTE: Adaptado de SEPÚLVEDA e PETLEY (2015). 

De acordo com Sepúlveda e Petley (2015) as altas precipitações entre 

novembro e janeiro e entre março e abril possuem forte influência nos processos de 

movimentos de massa. 

2.1.2 Instrumentação de encostas 

Os grandes riscos envolvendo obras de engenharia estão associados a 

problemas com o subsolo e às incertezas sobre o mesmo, que resultam da ação da 

natureza e do homem, prejudicando o projeto e o meio ambiente se o subsolo não é 

adequadamente conhecido (BECKER, 2001, apud MARINHO, 2005). 
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Assim, faz-se necessário acompanhamento contínuo in situ de todas as 

possíveis variáveis de projeto, de forma a verificar a existência de discrepâncias entre 

valores previstos e reais, ou identificar fenômenos que possam provocar instabilidade 

(AGUIAR; SILVA FILHO; ALMEIDA, 2005). 

Sabendo que as causas e mecanismos dos movimentos de massa estão 

relacionados ao volume e frequência das precipitações, à estrutura geológica, aos 

materiais envolvidos, às formas de relevo e às formas de uso da terra 

(FONTES; GOMES; PETRONILHO, 2006), o comportamento de maciços passíveis 

de movimentos de massa deve ser acompanhado e tal acompanhamento pode ser 

realizado através da instrumentação geotécnica.  

A instrumentação geotécnica surgiu e começou a ser aplicada entre as décadas 

de 30 e 40 (DUNNICLIFF, 1988). Dunnicliff (1988) relata que nos primeiros 50 anos, 

seguintes ao nascimento da instrumentação, houve grandes mudanças neste campo: 

o predomínio do uso de instrumentos simples, mecânicos e hidráulicos, deu espaço a 

instrumentos mais seguros e complexos com transdutores elétricos e pneumáticos. 

No Brasil, a instrumentação começou a ser utilizada no final da década de 50 e 

início da década de 60, aplicada em barragens de terra 

(CBDB, 1996 apud AFFONSO, 2004). Na década de 70 houve dificuldades no 

processo de importação de instrumentos que fizeram com que o desenvolvimento de 

instrumentos nacionais fosse bastante incentivado e ampliado de forma acelerada. 

Em 1988, Dunnicliff já alertava para o advento dos sistemas de aquisição de dados 

automáticos e processamento computadorizado de dados.  

A instrumentação geotécnica é responsável por fornecer dados que auxiliam a 

tomada de decisões em qualquer etapa do projeto, de forma a reduzir ou evitar 

situações catastróficas. Os PZM, MNA e inclinômetros são exemplos de instrumentos 

que podem ser utilizados em escavações, aterros, barragens, taludes naturais e 

artificias para caracterizar as condições do solo de fundação, informando parâmetros 

de resistência ao cisalhamento, poropressão, permeabilidade, carregamento, 

deformação e nível de água. 

A importância da instrumentação cresce mais a cada dia devido ao porte e 

localização das obras e, somente com ela, é possível identificar fenômenos que 

possam provocar a instabilidade do objeto em observação 

(AGUIAR; SILVA FILHO; ALMEIDA, 2005), neste caso uma encosta natural. Os 
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instrumentos tradicionais mais comuns para fins relacionados a encostas, de uso 

bastante difundido, serão abordados abaixo. 

2.1.2.1 Instrumentação geotécnica para monitoramento de encostas 

Para que seja possível acompanhar o comportamento de estruturas no espaço 

é necessário tomar como base valores iniciais, realizados em um primeiro momento e 

utilizados para comparação com dados futuros. 

No caso de movimentos de massa, os principais acompanhamentos a serem 

feitos estão relacionados com deslocamentos verticais e horizontais e à presença de 

água no solo, fatores que podem indicar certos níveis de deformação superficial ou 

subsuperficial, apontando possíveis rupturas. 

2.1.2.2 Marcos topográficos 

Os marcos topográficos referem-se a um ponto de referência utilizado no 

controle de deformações no solo. Basicamente, um marco topográfico é composto por 

uma haste metálica, geralmente um tubo de aço galvanizado, engastada em um bloco 

de concreto, protegido externamente e georreferenciado que permite acompanhar o 

progresso do adensamento e recalques. A FIGURA 20 apresenta a configuração 

externa de um marco topográfico. 

FIGURA 20 – CONFIGURAÇÃO EXTERNA DE UM MARCO TOPOGRÁFICO. 

 
FONTE: GOLDENGEO (2017). 
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Os marcos devem ser fixados permanentemente, aos pares, em locais estáveis 

que permitam observar deslocamentos horizontais e verticais de um maciço. Caso 

não haja um local estável o suficiente, o marco topográfico deve ser assentado em 

cota profunda, não sujeito a deslocamentos, como em rochas, por exemplo, 

garantindo sua exata função.  

2.1.2.3 Piezômetros (PZM) 

De todos os PZM, o PZM de Casagrande ou PZM de tubo aberto, é o mais 

simples, de fácil instalação e operação. Ele é composto por um tubo geomecânico ou 

de PVC, ranhurado ou perfurado em seu metro final, revestido com manta geotêxtil e 

inserido em um furo de sondagem no solo até a cota onde se deseja obter a 

poropressão. Ao redor do comprimento ranhurado ou perfurado é colocado um 

material filtrante, geralmente areia de granulometria controlada, permitindo a entrada 

da água no tubo e impedindo o acesso de partículas sólidas. Sobre a camada de areia 

é realizado um selo de bentonita para isolar hidraulicamente o instrumento. O espaço 

restante entre o tubo e o furo, acima da camada de areia e do selo de bentonita, é 

preenchido com solo natural ou grout. Na FIGURA 21 é mostrado o esquema do PZM 

de Casagrande. 

FIGURA 21 – ESQUEMA DE UM PZM DE CASAGRANDE. 

 

FONTE: Adaptado de PAULINO (2017). 
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A leitura do PZM é realizada com auxílio de um medidor elétrico de nível d’água 

conhecido como pio elétrico (FIGURA 22). É composto por uma fita graduada e uma 

ponteira elétrica. Quando a ponteira encontra a superfície da água, o circuito é fechado 

e o instrumento emite um efeito sonoro (pio), permitindo que o operador leia a 

profundidade na fita graduada correspondente ao nível de água descoberto.  

FIGURA 22 – PIO ELÉTRICO. 

 

Fonte: HIDROSUPRIMENTOS (S.d.). 

Esta leitura fornece a distância entre a superfície do tubo até o nível de água. 

Conhecendo-se a profundidade do furo, por subtração é possível calcular a 

profundidade do nível de água dentro do tubo e, somando-se este valor à cota de 

instalação, pode-se determinar a cota piezométrica no ponto instalado. Informações 

advindas deste tipo de leitura permitem mensurar a pressão hidráulica para prever 

recalques e auxiliar a verificação da estabilidade de encostas. Dentre suas principais 

vantagens estão a longevidade, simplicidade e confiabilidade 

(AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS, 1995). 

Existem ainda outros tipos de PZM: os pneumáticos, que utilizam o equilíbrio 

em diafragmas sensíveis que respondem a mudanças muito pequenas de pressão 

para realizar a conversão de leituras por meio de equipamentos eletrônicos 

(GUIDICINI; NIEBLE, 1983), os de corda vibrante, que fazem uso de um fio metálico 

tensionado e um diafragma para detectar a tensão no fio e correlacionar à pressão de 

água no ponto pretendido, os elétricos compostos por extensômetros e diafragmas 

que acompanham variações na resistência sofridas pelos extensômetros emitindo um 

sinal elétrico como resposta, correspondente à pressão de água e os hidráulicos, 
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constituídos por um ou mais elementos de cerâmica porosa conectados via tubulação 

dupla ao local de leitura; neste caso, o sistema piezométrico permanece cheio de água 

desaerada por toda vida útil. 

2.1.2.4 Medidores de nível d’água (MNA) 

O MNA é um instrumento de fácil instalação e operação. Muito parecido com o 

PZM de Casagrande, consiste em um tubo ranhurado ou perfurado ao longo de todo 

o seu comprimento, envolvido em material filtrante, geralmente manta geotêxtil, 

inserido em um furo de sondagem feito na área a ser analisada. 

O espaço entre o tubo e o furo de sondagem onde o mesmo é instalado deve 

ser preenchido com areia de granulometria controlada e completado com um selo de 

bentonita na parte mais superior, próxima à superfície. A FIGURA 23 apresenta a 

configuração gráfica de um MNA. A medição do nível de água é feita com o auxílio de 

um pio elétrico de maneira pontual e instantânea. 

FIGURA 23 – ESQUEMA DE UM MNA. 

 

FONTE: Adaptado de PAULINO (2017). 

Cuidados devem ser tomados com as leituras deste instrumento. Os MNA 

realizam uma conexão vertical entre as várias camadas de solo no local de instalação 

e, caso ocorram condições artesianas em um uma ou mais destas camadas, a 
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interpretação do nível de água pode ser ambígua (AMERICAN SOCIETY OF CIVIL 

ENGINEERS, 1995). Além disso, em locais onde existam contaminantes em um 

aquífero, a instalação de um MNA pode ocasionar a contaminação de outros aquíferos 

(DUNNICLIFF, 1988).  

2.1.2.5 Inclinômetros fixos (in place) 

Inclinômetros são instrumentos utilizados para medição de deslocamentos no 

solo. É possível efetuar-se medidas de inclinação do terreno em relação a vertical, 

auxiliando no monitoramento da velocidade da movimentação, no comportamento do 

solo e na avaliação da estabilidade da encosta. 

São compostos por uma haste cilíndrica, chamada de torpedo (FIGURA 24), 

constituída por rodas nas laterais e um sensor de inclinação embutido. Estas rodas 

encaixam perfeitamente em ranhuras ortogonais presentes no interior de um tubo 

flexível instalado em um furo de sondagem, assim, o torpedo pode ser conduzido do 

início ao fim do tubo guia. Na FIGURA 25 é possível ver o esquema gráfico de um 

inclinômetro. 

FIGURA 24 – TORPEDO DE UM INCLINÔMETRO. 

 
FONTE: RST INSTRUMENTS (s.d.). 
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FIGURA 25 – ESQUEMA DE UM INCLINÔMETRO E DETALHES DE CÁLCULO DO 
DESLOCAMENTO. 

 

FONTE: Adaptado de DUNNICLIFF (1988). 

Para que seja possível determinar o deslocamento total, são feitas leituras 

angulares da inclinação do tubo em intervalos constantes. O cálculo realizado permite 

identificar os deslocamentos em cada intervalo que somados representam o 

deslocamento total daquela área. A equação (1) pode ser utilizada para este cálculo. 

𝝈𝑳 = ∑ 𝑳 𝒔𝒆𝒏 𝜽 (1) 

Onde: 

𝜎𝐿 = Deslocamento total, em mm; 

𝐿 = Distância entre intervalos de leitura, em mm; 

𝜃 = Ângulo de inclinação lido. 

2.1.2.6 Incertezas de resultados 

Como qualquer instrumento, existem erros relacionados à leitura que geram 

incertezas nos resultados. As principais incertezas se referem a: 
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i. Conformidade: há conformidade quando o instrumento de medição não 

provoca alterações do valor a ser medido;  

ii. Acurácia: representa a proximidade do valor medido ao valor real;  

iii. Precisão: indica a proximidade entre os valores medidos e a média 

aritmética destes valores;  

iv. Resolução: é a menor divisão na escala do instrumento;  

v. Sensibilidade: significa o quanto a resposta de saída é influenciada pelos 

dados de entrada;  

vi. Linearidade: indicação de que os valores medidos são diretamente 

proporcionais a quantidade medida;  

vii. Histerese: a distância entre os ramos ascendente e descendente de uma 

curva, quando a quantidade medida está sujeita a variações cíclicas;  

viii. Ruído: variações aleatórias nas medidas devido à fatores externos;  

ix. Erro: desvio entre o valor medido e o valor real, matematicamente igual 

a acurácia. 

Conforme Bressani (2009), o que importa na instrumentação é obter medidas 

significantes e pertinentes ao problema, e que permitam compreender o fenômeno 

com confiabilidade e precisão necessárias. 

A investigação geotécnica além de minimizar os riscos e custos, é uma forma 

de demonstrar responsabilidade para com a sociedade e respeito à natureza 

(MARINHO, 2005), pois somente o monitoramento adequado e contínuo garante 

segurança e rapidez nas decisões tomadas. 

2.1.3 Tecnologia de FO 

Solos e rochas possuem características anisotrópicas e heterogêneas que, 

somadas à complexidade das condições hidrológicas locais, conduzem a uma série 

de incertezas a respeito da deformação do solo (ZHANG et al., 2014). Este fato é um 

dos grandes desafios da engenharia geotécnica, no que se refere ao monitoramento 

de deformações destes materiais, superficial e subsuperficialmente.  

Relativo a estes fatores, são utilizadas diversas tecnologias convencionais de 

monitoramento, como as citadas no Capítulo 2, subitem 2.1.2, porém estas só 

permitem o conhecimento das medidas realizadas pontualmente, com quantidade 

limitada de dados. Com o auxílio da tecnologia de FO, podem ser propostos diferentes 
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métodos de monitoramento que permitem, inclusive, estabelecer um perfil de 

deslocamento do solo com maior precisão e segurança. 

2.1.3.1 Fundamentos e aplicações 

A FO nada mais é do que um filamento transparente, geralmente fabricado em 

vidro, flexível o suficiente para permitir sua aplicação nas mais diferentes superfícies 

e capaz de conduzir a luz em seu interior, carregando informações por quilômetros 

com agilidade, segurança e confiabilidade. 

Conforme o tempo passa surgem novas aplicações para a FO. Primeiramente 

utilizada no âmbito das telecomunicações, este material passou a ser aplicado nas 

mais diversas áreas de estudo. A habilidade de sensoriamento da FO permite que ela 

seja aplicada na medição de aceleração, pressão, temperatura, deformação, 

viscosidade, umidade, vibração, concentração de químicos. Atualmente, as FO são 

empregadas nos mais variados sistemas, como exemplos do QUADRO 6. 

QUADRO 6 – APLICAÇÕES PARA A TECNOLOGIA DE FO. 
                                                                                                                                                  (continua) 

Aplicações Descrição 

Estruturas 
de concreto 

e 
compósitos 

Pontes 
Para resolver o problema da corrosão do aço da estrutura, foi 
utilizado um cabo protendido composto por fibra de carbono e FO 
utilizada para avaliar a substituição do aço. 

Barragens 
A FO pode ser utilizada devido ao longo alcance de monitoramento 
e capacidade de monitorar temperatura, visto que esta grandeza 
influencia na densidade e microfissuras do concreto. 

Minas 
A FO pode realizar medidas de carregamento e deslocamento em 
escavações subterrâneas de minas e túneis, sem sofrer 
interferências dos maquinários utilizados no processo.  

Aeronaves 

O uso de materiais compósitos com FO embutida em substituição 
aos metálicos pode levar à diminuição do peso, intervalos de 
inspeção e custo de manutenção, além de aumentar a performance 
da aeronave.  

Indústria da 
Energia 
Elétrica 

Monitoramento 
de carga de 
linhas de 
transmissão 
de energia 

Um carregamento excessivo em linhas de transmissão de energia 
(causado por neve, por exemplo) pode ocasionar um sério 
acidente, especialmente em áreas de difícil acesso para inspeção. 
Porém, a FO pode ser utilizada para monitorar mudanças no 
carregamento da linha de transmissão, mesmo nos mais severos 
ambientes. 

Bobinas 

A FO pode ser utilizada para conhecer a distribuição local da 
temperatura em sistemas de alta voltagem e potência, como 
geradores e transformadores, e avaliar a performance dos sistemas 
de resfriamento. 

Medicina 
Monitoramento 
sanguíneo 

Um cateter é inserido no átrio direito, permitindo injetar uma solução 
gelada diretamente no coração do paciente, medindo a temperatura 
do sangue na artéria pulmonária, que combinada com a pulsação 
permite determinar quanto sangue o coração bombeia. 
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                                                                                                                                               (conclusão) 

Aplicações Descrição 

Medicina 
Detecção de 
catarata 

Simplesmente monitorando a intensidade da luz retro espalhada 
nos olhos, é possível detectar por auto correlação a catarata. 

Indústria de 
Óleo e Gás 

Monitoramento 
de oleodutos 

Possibilidade de utilizar a FO para monitorar temperatura do duto 
ou pressão nas juntas. 

FONTE: Baseado em GHOLAMZADEH e NABOVATI (2008). 

As FO são aplicadas no sensoriamento de grandezas e usadas para fazer a 

comunicação com um dispositivo sensor ou agindo como próprio sensor. 

Na detecção de grandezas com a FO, a resposta à influência externa é 

aumentada de modo que a mudança resultante na radiação óptica possa ser usada 

como uma medida da perturbação externa, portanto, a fibra pode agir como um 

modulador de sinal e como um transdutor, convertendo dados de medições realizadas 

em uma mudança correspondente na radiação óptica 

(GHOLAMZADEH; NABOVATI, 2008). 

2.1.3.2 Classificação das FO 

As FO podem ser classificadas conforme seu modo de propagação da luz, 

quanto ao local de sensoriamento e configuração da interrogação. Ainda, 

desmembrando ainda mais essa classificação, as fibras podem ser separadas com 

base no perfil de índices de refração. 

a. Quanto ao modo de propagação da luz 

As FO podem ser do tipo monomodo ou multimodo. Como o próprio nome já 

diz, as fibras do tipo monomodo permitem que a luz possua apenas um modo de 

propagação, viajando por um único caminho, enquanto as fibras do tipo multimodo 

admitem que a luz tenha vários modos de propagação, percorrendo múltiplos 

caminhos. A FIGURA 26 representa a principal diferença entre estas fibras. 
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FIGURA 26 – REPRESENTAÇÃO DA FO MULTIMODO E MONOMODO. 

 
FONTE: ALMEIDA (2015). 

Para que a fibra possa ser monomodo, o diâmetro do núcleo deve ser muito 

pequeno, mantendo a luz viajando por um único caminho. Tendo em vista que a luz 

percorre este tipo de fibra de um único modo, seu trajeto é o mais retilíneo possível, 

permitindo com que sejam alcançadas distâncias bastante grandes, da ordem de 

quilômetros.  

As fibras multimodo possuem diâmetro do núcleo maior que das fibras 

monomodo e por este motivo a luz pode viajar por diversos caminhos. Esse diâmetro 

pode ser igual a 50 m (micrometros) ou 62,5 m, ao passo que a casca geralmente 

é fabricada com 125 m. 

Como já comentado, os índices de refração do núcleo e da casca devem ser 

diferentes para garantir a reflexão interna total da luz. No caso de fibras multimodo, 

essa variação nos índices pode ser do tipo degrau ou gradual. 

No caso de FO tipo multimodo de índice degrau, o índice de refração do 

núcleo é constante ao longo de todo material, tornando o processo de fabricação mais 

simples, porém restringindo a aplicação desta fibra com relação à transferência de 

dados e distância alcançada. 

As fibras multimodo de índice gradual possuem índices de refração que 

variam gradativamente até chegar à casca, portanto sua fabricação é mais 

complicada. Essa configuração diminui a dispersão da luz no interior da fibra, fazendo 

com que sejam vencidas distâncias maiores com maior transferência de dados que 
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com as fibras multimodo de índice degrau. Na FIGURA 27 se encontra apresentada a 

diferença entre os perfis nos índices de refração das FO multimodo de índice degrau, 

multimodo de índice gradual e monomodo. 

FIGURA 27 – ESQUEMA DOS PERFIS DE ÍNDICE DE REFRAÇÃO DAS FO MULTIMODO DEGRAU 
E GRADUAL E MONOMODO. 

 

FONTE: O autor (2019). 

A norma TIA/EIA-568-B.3 (2000), publicada pelo Instituto Nacional Americano 

de Padrões (ANSI), representando a Associação da Indústria de Telecomunicações 

em associação com a Aliança de Indústrias Eletrônicas, define valores de referência 

para determinadas características das FO. A TABELA 3 Resume alguns dos principais 

parâmetros considerados. 

TABELA 3 – VALORES DE REFERÊNCIA PARA COMPRIMENTO DE ONDA E ATENUAÇÃO DE FO. 

Tipo de fibra 
Comprimento 
de onda (nm) 

Atenuação 
máxima 
(dB/km) 

Emendas 

Perda por 
inserção 

(dB) 

Perda de 
retorno 

(dB) 

Atenuação 
óptica 
(dB) 

Multimodo  850 3,5 

< 0,75 > 20 < 0,3 
(50/125) mm 1300 1,5 

Multimodo  850 3,5 

(62,5/125) mm 1300 1,5 

Monomodo 

Usada 
internamente 

1310 1 

< 0,75 > 26 < 0,3 
1550 1 

Usada 
externamente 

1310 0,5 

1550 0,5 

FONTE: Baseado na TIA/EIA-568-B.3 (2000). 
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b. Quanto ao local de sensoriamento 

São classificados de acordo com duas categorias: os sensores extrínsecos e 

os sensores intrínsecos, apresentados na FIGURA 28. 

FIGURA 28 – A) FO COMO SENSOR INTRINSECO. B) FO COMO SENSOR EXTRÍNSECO. 

 

FONTE: BASSAN (2017). 

No caso de sensores extrínsecos, a FO não atua como elemento sensor, 

somente transmite a informação até o receptor. A modulação do sinal ocorre em um 

transdutor externo que age sobre a fibra (BASSAN, 2017). 

Já para os intrínsecos, além de transmitir a informação, o sensoriamento 

também fica a cargo da própria FO, que realiza a modulação do sinal. Assim, a FO 

atua como transdutor, ou seja, a grandeza a ser medida influencia diretamente no 

sinal óptico (BASSAN, 2017). Os sensores intrínsecos de FO incluem os sensores 

baseados em espalhamentos de luz do tipo Rayleigh, Brillouin e Raman, discutidos 

no Capítulo 2, subitem 2.1.4. 

c. Quanto à configuração da interrogação 

Sensores baseados em FO podem ser divididos também conforme a 

configuração do sensoriamento, sendo classificados em pontuais, multiponto e 

distribuídos (FIGURA 29). 
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FIGURA 29 – A) FO COMO SENSOR PONTUAL. B) FO COMO SENSOR MULTIPONTO. C) FO 
COMO SENSOR DISTRIBUÍDO. 

 
FONTE: BASSAN (2017). 

Nos sensores pontuais, a interrogação acontece em um único ponto da fibra. 

Se torna vantajoso quando se tem conhecimento exato da localidade que necessita o 

monitoramento. 

Parecidos com os sensores pontuais, os sensores multipontos permitem a 

interrogação em múltiplos pontos ao longo da fibra.  

Diferentemente dos sensores pontuais e multiponto, nos sensores distribuídos 

a FO funciona como elemento sensor ao longo de todo seu comprimento. Assim, a 

quantidade de interrogações é infinita, permitindo traçar um perfil das grandezas 

medidas bastante preciso e exato. 

2.1.3.3 Princípios básicos de funcionamento 

Em uma ou ambas extremidades de uma FO, é lançado um feixe luminoso que 

viaja por todo comprimento do cabo até atingir a outra extremidade através de 

reflexões sucessivas. O sinal luminoso sofre alterações referentes às variações de 

grandezas externas, o que permite identificar variações na própria fibra. Este item 

aborda o fenômeno de reflexão da luz para melhor compreender os princípios básicos 

de funcionamento das FO.  

Sempre que a luz atinge o limite entre dois meios, ela sofre deslocamentos da 

sua trajetória inicial, podendo variar com a densidade dos meios e o ângulo de 
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incidência. Dependendo destas condicionantes, a luz pode sofrer difração, refração 

ou reflexão.  

Em resumo, a difração é uma mudança de direção da luz passando por uma 

abertura ou ao redor de um obstáculo em seu caminho, a refração (FIGURA 30) é a 

mudança de direção quando a luz atravessa de um meio a outro e a reflexão é a 

mudança de direção da luz ao atingir um obstáculo.  

FIGURA 30 – REPRESENTAÇÃO DO FEIXE LUMINOSO SOFRENDO REFRAÇÃO. 

 

FONTE: Adaptado de PAULINO (2017). 

A luz viajando por diferentes meios possui diferentes velocidades. Esta 

interação depende dos arranjos atômicos de cada meio, podendo ser representada 

pelo índice de refração (n), que está relacionado à dificuldade de propagação da luz 

em diferentes meios (USP, 2001). A equação (2) que representa esta relação está 

indicada abaixo. 

𝒗 =
𝒄

𝒏
 (2) 

Onde: 

𝑣 = velocidade da luz no meio analisado, em 𝑚/𝑠 

𝑐 = velocidade da luz no vácuo, em 𝑚/𝑠 

𝑛 = índice de refração do meio analisado 
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Sabendo que a velocidade da luz no vácuo é um parâmetro conhecido e, 

portanto, fixo, quanto maior o índice de refração, menor a velocidade de propagação 

da luz no meio, ou seja, maior a dificuldade da luz em se propagar.  

Devido à Lei da Conservação da Energia, uma parte da luz é refletida ao meio 

de origem e outra parte é transmitida ao meio incidente com velocidades e 

comprimentos de onda diferentes. Assim, quando a luz atravessa de um meio menos 

denso para um mais denso, o comprimento de onda e velocidade diminuem, ao passo 

que quando a luz atravessa de um meio mais denso para um menos denso, o 

comprimento de onda e a velocidade aumentam. 

Ainda, sabe-se que a luz, incidindo em qualquer outro meio formando um 

ângulo de 0º com a normal, resulta em um raio refratado que também forma 0º com a 

normal. Considerando as informações acima descritas, existe uma relação linear entre 

os senos dos ângulos de incidência e refração, onde o coeficiente angular da reta é 

igual ao índice de refração do meio refrativo, definindo a Lei de Snell na equação (3): 

𝒏𝒊 × 𝐬𝐞𝐧 𝜽𝒊 = 𝒏𝒓 × 𝐬𝐞𝐧 𝜽𝒓 (3) 

Onde: 

𝑛𝑖 = índice de refração do meio incidente 

𝜃𝑖 = ângulo de incidência, em graus 

𝑛𝑟 = índice de refração do meio refrativo 

𝜃𝑟 = ângulo de refração, em graus 

Sendo o índice de refração do ar igual a um, quando um raio de luz parte do ar 

incidindo em um meio mais refrativo, sua velocidade diminui e o ângulo do raio 

refratado se aproximada da normal. Quando um raio de luz parte de um meio mais 

refrativo para o ar, sua velocidade aumenta e o ângulo do raio refratado se afasta da 

normal. 

Além disso, conforme aumenta o ângulo de incidência, diminui a intensidade 

luminosa do raio refratado e aumenta a intensidade luminosa do raio refletido. Desta 

forma, quando a luz parte de um meio mais denso (mais refrativo) para um menos 

denso (menos refrativo), o raio refratado tende a afastar-se da normal, fazendo com o 

ângulo de refração seja maior que o ângulo de incidência e, por consequência, maior 

que o ângulo de reflexão. Conforme o ângulo de incidência é aumentado, o ângulo de 
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refração tende a atingir 90º, até que não possa mais ser visto, restando apenas o raio 

refletido. A este caso dá-se o nome de reflexão interna total da luz (FIGURA 31). Ao 

ângulo limite entre a máxima refração e a reflexão interna total dá-se o nome de ângulo 

crítico, o que significa dizer que para ângulos de incidência maiores do que o ângulo 

crítico, não existirá refração, apenas reflexão.  

FIGURA 31 – FEIXE LUMINOSO 1 SOFRE REFLEXÃO INTERNA TOTAL, FEIXE LUMINOSO 2 
SOFRE REFRAÇÃO EM 90º E FEIXE LUMINOSO 3 SOFRE REFRAÇÃO. 

 

FONTE: Adaptado de PAULINO (2017). 

Portanto, para que este fenômeno ocorra, a luz tem que partir de um meio mais 

denso para um meio menos denso e seu ângulo de incidência deve ser maior que o 

ângulo crítico (THE PHYSICS CLASSROOM, s.d.).  

Este é o fenômeno responsável pelo funcionamento das FO. A fibra serve como 

um guia, refletindo internamente o laser que é injetado em uma ou ambas 

extremidades. Por este motivo, as FO são constituídas de uma camada de refração 

ao redor do núcleo, com menor índice de refração, garantindo a reflexão interna total 

da luz. 

2.1.3.4 Características das FO 

Existem certas características intrínsecas às FO e ao sinal luminoso que 

percorre o cabo. Tais características são diferentes para cada fibra analisada e são 
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informadas nas especificações técnicas, além de algumas poderem ser testadas em 

laboratório. 

a. Comprimento de onda 

A luz está diretamente relacionada a alguma frequência e cada frequência 

possui um comprimento de onda associado. Alguns comprimentos de onda, quando 

emitidos de forma apropriada e propagados de maneira eficiente pelas fibras, ajuda a 

minimizar a atenuação, e estes comprimentos de onda são chamados de janelas 

ópticas (PINTO; AMARAL; JANISSEK, 2014). Os comprimentos de onda utilizados 

nas FO são os que possuem menor dispersão e atenuação dentro destas janelas de 

transmissão. Pode ser representado pela velocidade da onda dividido pela frequência. 

Além disto, existe uma característica importante chamada de comprimento de 

onda de corte, que define os modos da FO. Comprimentos de onda acima do 

comprimento de onda de corte fazem com que a fibra admita apenas um modo; abaixo 

deste valor, a fibra suporta dois ou mais modos.  

b. Largura de banda 

É a característica que mede a capacidade da FO em carregar informações. A 

largura de banda de FO do tipo monomodo são muito maiores do que em fibras 

multimodo, devido a sua habilidade de propagar a luz em apenas um caminho, 

alcançando maiores distâncias com maior quantidade de dados e menor dispersão. 

Calculado pelo produto entre a frequência e a distância percorrida. 

c. Atenuação 

É a diminuição do sinal entre dois pontos de leitura. Representa a razão da 

potência entre o sinal de entrada e o sinal de saída, ou seja, a perda na qualidade do 

sinal luminoso. Expresso em unidades logarítmicas (ABNT NBR 13.486:1995), 

geralmente decibéis por km, para um determinado comprimento de FO, pois é função 

da distância percorrida na transmissão. A atenuação pode ser causada pela própria 

qualidade do vidro utilizado na fabricação da fibra ou induzida pela curvatura e 

distância da mesma.  
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d. Dispersão 

De acordo com a ABNT NBR 13.486:1995, corresponde à diferença de 

velocidade de propagação para diferentes comprimentos de onda. A dispersão resulta 

na distorção do sinal transmitido.  

e. Diâmetro do campo modal 

Devido ao tamanho da abertura do transmissor, a luz pode ser distribuída tanto 

no núcleo quanto na casca. O que define o tamanho desta distribuição é o diâmetro 

do campo modal. 

f. Abertura numérica 

Segundo a ABNT NBR 13.486:1995, a abertura numérica corresponde ao seno 

da metade do ângulo de vértice do maior cone de raios que podem viajar pelo núcleo 

da FO, multiplicado pelo índice de refração do meio no qual tal vértice é localizado. 

Ou seja, abertura numérica é o ângulo de aceitação da luz, o ângulo máximo de 

incidência para que não haja perda de energia para a casca e a luz viaje somente no 

núcleo.  

2.1.3.5 Tipos de CO 

Além das configurações citadas neste subitem, classificadas quanto à 

geometria e composição interna, os CO podem ser fabricados conforme necessidade 

relativa à sua aplicação, podendo possuir camadas diferentes, adição de camadas, 

maior ou menor quantidade de FO em seu interior. Os principais e mais tradicionais 

tipos de CO são divididos em cabos Tight buffer, Loose tube, Groove, Ribbon e 

Armored. 

a. Cabos Tight buffer 

Um CO pode ser fabricado com múltiplas FO em seu interior, sendo elas iguais 

entre si ou não. Existem diferentes estruturas de cabos no mercado, porém o mais 

comum é o tight buffer (FIGURA 32), composto por uma FO envolta por outras 

camadas. 
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FIGURA 32 – SEÇÃO TRANSVERSAL DE UM CO TIGHT BUFFER. 

 
FONTE: O autor (2019). 

Tight traduzido do inglês, entende-se como apertado, justo. Neste tipo de cabo, 

cada fibra composta por núcleo e casca, recebe um revestimento termoplástico, que 

mantem a fibra fixa à esta camada. Posteriormente, as fibras são agrupadas e ao 

redor delas colocado um segundo revestimento, desta vez um elemento de tração, 

que garante a resistência mecânica da fibra e protege as camadas inferiores. Sobre 

todas estas camadas é aplicado um último revestimento, que compõe o CO e protege 

as demais camadas contra danos físicos.  

Geralmente, o elemento de tração utilizado são fibras de kevlar e junto a ele é 

colocado um fio de rasgamento (ripcord), utilizado caso seja necessário cortar o 

revestimento externo e ter acesso à fibra. As camadas que compõem este tipo de CO 

estão detalhadas a seguir, da mais interna para a mais externa. 

i. Núcleo (core) 

É o local onde ocorre o guiamento da luz. Como visto anteriormente, seu 

índice de refração deve sempre ser maior que o da casca. As fibras geralmente são 

fabricadas em vidro, pois devido a suas características, o material absorve menos as 

ondas eletromagnéticas, fazendo com que haja menor dispersão. 

ii. Casca ou camada de refração (cladding) 

Responsável por propagar a luz e garantir que ocorra o fenômeno de reflexão 

interna total dentro do núcleo. 
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iii. Revestimento interno (coating) 

É a primeira camada de revestimento aplicada à FO. Geralmente produzida 

em material termoplástico, protege a superfície da fibra dos impactos externos e evita 

a penetração de luz externa. 

iv. Elemento de tração 

É responsável por fortalecer o conjunto, isolando as fibras de rupturas que 

possam ocorrer durante manuseio e transporte do cabo. 

v. Revestimento externo 

É a última camada de proteção. Ela confere proteção extra as camadas mais 

internas, evitando o desgaste das fibras por intemperismo. 

b. Cabos Loose tube 

Nesta configuração (FIGURA 33), é colocada uma camada de revestimento ao 

redor da fibra com diâmetro interno bem maior que o da fibra, ou seja, a fibra fica livre 

dentro de subunidades do CO. Então, o espaço entre a subunidade e a fibra é 

preenchido com uma espécie de gel que permite a livre movimentação da fibra dentro 

deste tubo, e a protege do choque mecânico e intemperismo. Este tipo de cabo é 

bastante utilizado quando se pretende avaliar as variações de temperatura sofridas 

pela fibra, pois caso haja tração no cabo, por exemplo, a fibra em seu interior está livre 

para se movimentar e não sofre interferências dessa grandeza. 

FIGURA 33 – SEÇÃO TRANSVERSAL DE UM CO LOOSE TUBE. 

 
FONTE: O autor (2019). 
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c. Cabos tipo Groove 

Dentro do revestimento externo do cabo é colocado um espaçador, quase em 

formato de estrela, com um elemento de tração no centro. Estes componentes dão 

resistência mecânica ao cabo. As FO são posicionadas nas ranhuras presentes ao 

redor do espaçador.  

d. Cabos tipo Ribbon 

Adesivos são utilizados para unir fitas de fibras ordenadas, que podem ser 

utilizadas em conjunto com o cabo tipo groove, posicionando os conjuntos de fibras 

nas mesmas ranhuras citadas anteriormente. 

e. Cabos tipo Armored 

São os tipos de cabos utilizados para proteção contra roedores. A configuração 

deste cabo faz uso de uma camada de aço no interior do revestimento externo. O aço 

funciona garantindo uma alta proteção mecânica para as fibras.  

Pesquisadores do Instituto Qualcomm, nos Estados Unidos, conseguiram 

ampliar cerca de vinte vezes a capacidade do sinal óptico, atingindo 7400 milhas 

(11909 km) de distância, sem que fosse necessário utilizar um repetidor (UFJF, 2017). 

No Brasil, o CPqD conseguiu atingir uma distância de 444 km em um sistema sem 

repetição.  

2.1.3.6 Vantagens e limitações na utilização de FO 

Como todo sistema, a FO apresenta vantagens e limitações, tanto intrínsecas 

ao material quanto em comparação com outras tecnologias disponíveis. O QUADRO 

7 resume algumas destas vantagens e limitações. 

QUADRO 7 – VANTAGENS E LIMITAÇÕES DA TECNOLOGIA DE FO. 
                                                                                                                               (continua) 

Vantagens 

Intrinsicamente seguro 

Capacidade de se adaptar em severas condições 
ambientais 

Imune a interferências eletromagnéticas 

Ótima resistência à corrosão 

Minimamente invasivo 

Capacidade de operar em altas e baixas temperaturas 

Habilidade de detecção distribuída 

Compatibilidade com outros sistemas 

Possibilidade de multiplexação 

Alta estabilidade 
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                                                                                                                             (conclusão) 

Vantagens 

Tamanho e peso reduzidos 

Flexível 

Baixa atenuação 

Elevada largura de banda 

Não absorvem umidade 

Limitações 

Fragilidade no manuseio sem encapsulamento 

Dificuldade para ramificações 

Dificuldade na conexão 

FONTE: O autor baseado na bibliografia disponível sobre o tema (2019). 

Levando em consideração todas as vantagens apresentadas e o contexto 

desta dissertação, umas das principais utilidades da tecnologia de FO em comparação 

com o monitoramento geotécnico convencional está na possibilidade de introduzir um 

CO em geoestruturas e demais estruturas civis, obtendo dados sobre áreas 

inacessíveis por instrumentos convencionais. 

A FO em si, livre da casca e demais revestimentos é bastante frágil, portanto, 

deve ser manuseada com cuidado. Existem quatro categorias principais de danos à 

fibra: dano por fadiga, dano por compressão, dano por abrasão e penetração de 

partículas (CORNING, 2015). Estes danos estão resumidos abaixo. 

a. Dano por fadiga 

Extensão lenta de uma falha ao longo do tempo devido a aplicação de tensão 

na presença de umidade. A fadiga pode fazer com que a fibra perca sua resistência, 

por isto existem orientações quanto à carga máxima aplicada para cada fibra 

disponível no mercado. 

b. Dano por compressão 

Ocorre quando a fibra é apertada, presa ou comprimida ao ponto que as 

camadas sejam danificadas. O revestimento interno pode sofrer fissuras, quebras, 

perder a força ou sofrer laminações. 

c. Dano abrasivo 

Acontece por atrito da fibra com algum objeto afiado que a arranha. Este tipo 

de dano pode remover as camadas superiores ao núcleo e deixá-lo exposto. 

d. Penetração de partículas 

Penetração de partículas como vidro ou cerâmica em camadas de proteção da 

fibra. Poder ocorrer por limpeza inadequada. 
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2.1.3.7 Emendas ópticas (fusão) 

As emendas ópticas (fusão) são realizadas quando se precisa unir uma FO a 

um conector (pigtail), fundir dois ou mais trechos de uma mesma fibra que se rompeu 

ou realizar a transição de um tipo de fibra para outro. A emenda trata-se, portanto, da 

centralização do núcleo da FO.  

O tipo de emenda mais comum é a fusão óptica, realizado através de uma 

máquina de fusão (FIGURA 34). Para que seja possível realizar este procedimento, 

alguns equipamentos e procedimentos são indispensáveis.  

FIGURA 34 – MÁQUINA DE FUSÃO ÓPTICA. 

 
FONTE: O autor, 2019. 

Para que a emenda seja realizada correta e eficientemente, garantindo a menor 

atenuação possível, dentro das normas pertinentes, devem ser respeitadas algumas 

etapas. Primeiramente, o cabo deve ser decapado, deixando à mostra as fibras de 

fortalecimento (kevlar). O excedente destas fibras de fortalecimento deve ser cortado 

para posterior decapagem das camadas inferiores de revestimento interno e casca 

(camada de refração). Nesta etapa, pode-se inserir um tubo termo retrátil na fibra, que 

mais tarde servirá para selar a fibra unida, servindo como reforço para a fusão.  

A FO exposta deve ser limpa com álcool isopropílico para receber o corte. O 

corte é realizado com auxílio do clivador, instrumento que corta a fibra em exatamente 

noventa graus, permitindo o correto acoplamento de duas extremidades. Estas 

extremidades são posicionadas dentro da máquina de fusão que realiza o alinhamento 

das mesmas e gera um arco voltaico, a partir de tensão alternada de alta frequência, 
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que une as fibras, apresentando na tela como resultado a medida de atenuação da 

fibra após fusão. Uma fusão excelente resulta em atenuação nula.  

Após estes procedimentos, a máquina de fusão realiza o teste de tração da 

fibra, assegurando que ela não se romperá novamente. O tubo termo retrátil é então 

deslizado até cobrir o trecho fundido e exposto da fibra e a máquina de fusão realiza 

o aquecimento deste termo retrátil que adere na fibra, garantindo a proteção mecânica 

da emenda. A FIGURA 35 mostra o resumo dos procedimentos. 

FIGURA 35 – PROCEDIMENTOS PARA FUSÃO ÓPTICA. 

 

FONTE: Adaptado de FURUKAWA (2018). 

Ainda, existem dois tipos de perda ópticas que podem ocorrer: perda de 

inserção e perda de retorno. A perda de inserção é a perda na potência (qualidade) 

do sinal que resulta da união de em componente de FO com outro, como em 

conectores, por exemplo. Já a perda de retorno é a perda na potência do sinal devido 

à uma descontinuidade nas FO, que pode ocorrer em virtude de sujeira, ruptura, má 

vinculação ao sistema.  
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2.1.4 Sistema de monitoramento com FO 

Um sistema de detecção distribuída baseado em FO envolve dois 

componentes básicos: cabo (s) óptico (s) e unidade (s) leitora (s). O CO atua como 

sensor intrínseco, como citado anteriormente, ao passo que a unidade leitora é 

responsável pela aquisição e processamentos dos dados, além de realizar a 

transmissão do sinal luminoso e armazenar as informações obtidas.  

Enquanto a luz percorre o núcleo da FO, a maior parte dela segue viajando, 

porém, uma pequena fração da luz é retroespalhada e esse espalhamento ocorre 

devido a heterogeneidade do material componente do núcleo 

(SOGA; SCHOOLING, 2016). Existem três processos de espalhamento: Rayleigh, 

Brillouin e Raman, ilustrados na FIGURA 36 e descritos na sequência. 

FIGURA 36 – ESPECTROS DOS DIFERENTES TIPOS DE ESPALHAMENTOS DE LUZ. 

 

FONTE: Adaptado de CORNING (2015). 

• Rayleigh – O espalhamento Rayleigh é um fenômeno elástico que 

decorre de variações de natureza aleatória na densidade do material da 

FO, resultado de flutuações na composição desse material 

(BERGAMO, 2013). Normalmente, iniciam-se por efeitos térmicos 

(FEBBO, 2016). Este espalhamento não produz deslocamentos de 

frequência, ou seja, propaga-se na mesma frequência da luz incidente. 

É bastante utilizado para medir atenuação ao longo da FO e a técnica 

mais simples para a detecção distribuída baseada neste tipo de 
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espalhamento se trata da reflectometria óptica no domínio do tempo 

(OTDR); 

• Brillouin – Brillouin é um fenômeno inelástico, resultado da interação da 

luz incidente com flutuações nas propriedades do meio que são 

propagadas no material como ondas acústicas, ou fônons acústicos 

(FEBBO, 2016). Além disto, as flutuações citadas são intrínsecas do 

meio, assim, quase sempre ocorre o espalhamento. O deslocamento 

Brillouin gerado depende tanto das propriedades intrínsecas da FO, 

como do seu estado físico, sendo influenciado diretamente pela 

temperatura e deformação da mesma (FEBBO, 2016). O efeito só é 

significativo a partir de determinados níveis de potência luminosa e 

resulta na transferência de um modo para si mesmo, principalmente na 

direção contrária de propagação e em outra frequência 

(BERGAMO, 2013); 

• Raman – Este efeito também é inelástico, mas resultante da interação 

da luz com os modos de vibração molecular, ou fônons ópticos 

(FEBBO, 2016). A principal diferença entre os fenômenos Brillouin e 

Raman é que no efeito Brillouin existe a participação de fônons acústicos 

(ondas acústicas) e no efeito Raman, de fônons ópticos ou vibrações 

moleculares (AGRAWAL, 2002 apud FEBBO, 2016). Como no 

espalhamento Brillouin, este efeito também ocorre a partir de um 

determinado limiar de potência luminosa, porém esta transferência de 

potência ocorre principalmente na direção de propagação 

(BERGAMO, 2013). 

Quando a luz interage com as moléculas de um material, a energia é trocada 

entre os fótons incidentes e as moléculas do material, produzindo um espalhamento 

de luz. Este espalhamento tem seu espectro deslocado com frequência equivalente à 

grandeza analisada. Além disto, a luz retroespalhada possui três componentes 

espectrais, sendo a componente Rayleigh, que possui mesmo comprimento de onda 

da luz incidente, a componente Stokes, que possui comprimento de onda maior que o 

da luz incidente e a componente Anti-Stokes, com comprimento de onda menor que o 

da luz incidente. 
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No espalhamento Stokes, o sistema é levado do estado fundamental de 

energia para um estado com maior energia, pois absorve um fóton da fonte durante o 

processo, emitindo um fóton (Stokes) de frequência reduzida durante a relaxação 

(SILVA, 2018). Já no espalhamento Anti-Stokes, o sistema absorve um fóton da fonte 

e um fônon da rede, emitindo um fóton (Anti-Stokes) de frequência superior. 

Um dos métodos utilizados para caracterização em CO e dispositivos de FO 

é o método de natureza não destrutiva chamado de reflectometria óptica 

(SILVA; WEID, 2004). Dentre os tipos conhecidos, o mais difundido é a reflectometria 

óptica no domínio do tempo (Optical Time Domain Reflectometry - OTDR). Conforme 

(SINGER; THURO, 2006), esta técnica funciona como um radar. São enviados pulsos 

para o interior de uma FO e observado o sinal (Rayleigh) espalhado que retorna à 

mesma extremidade de entrada. Conforme os pulsos forem se aproximando de 

trechos deformados ou, se houver algum defeito na FO, o sinal enviado vai sendo 

refletido de volta para a unidade leitora. Como em um radar, por meio da velocidade 

de propagação da onda e medindo-se o intervalo de tempo entre a emissão e 

recepção do pulso, pode-se determinar a distância até a deformação ou defeito 

(SINGER; THURO, 2006). 

A partir do OTDR é possível estabelecer um perfil de distribuição da 

intensidade da luz ao longo da FO. Antes de sofrer rupturas ou ângulos críticos, este 

perfil segue um decaimento suave. Nos trechos aproximadamente retos (sem rupturas 

ou ângulos críticos), podem-se observar pequenas quedas devidas à absorção e 

espalhamento ao longo de todo o comprimento do CO. Os trechos onde as quedas 

são visivelmente significativas, podem ser resultado de ângulos críticos, ruptura ou, 

até mesmo, perdas ópticas relacionadas às conexões com a unidade leitora ou outros 

dispositivos ópticos. 

Diferentes tipos de unidades ópticas detectam diferentes tipos de sinais e para 

esta dissertação foram utilizadas as unidades ópticas DTSS e DTS. 

2.1.4.1 DTSS 

O DTSS (Distributed Strain and Temperature Sensor), mostrado na FIGURA 

37, é um sensor de FO que utiliza um laser para disparar pulsos de luz no interior da 

FO. As reflexões que ocorrem ao longo do cabo podem ser percebidas pelo detector 

e a partir das variações na frequência destas reflexões durante o tempo, a unidade 
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óptica consegue calcular a temperatura e a deformação em todas as posições da fibra, 

visto que a fibra usada se trata de um sensor intrínseco. 

FIGURA 37 – DTSS SENSORNET. 

 
FONTE: SENSORNET, s.d. 

Este tipo de unidade leitora utiliza a tecnologia BOTDR (Brillouin Optical Time 

Domain Reflectometry), que funciona como o método OTDR (Optical Time Domain 

Reflectometry), mas é correspondente ao espalhamento espontâneo de Brillouin 

(FIGURA 38). 

FIGURA 38 – ANÁLISE DO TEMPO E FREQUÊNCIA NA FO. 

 

FONTE: Adaptado de GOLDFELD e KLAR (2012). 
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Neste caso, portanto, o núcleo da FO (uma das extremidades) é bombeado 

com pulsos laser. Parte da luz é retroespalhada até a extremidade emissora, sendo 

processada pelo DTSS e possibilitando a identificação de variações na deformação e 

temperatura do CO. Da mesma maneira, e como citado para o OTDR, o tempo de 

retorno do pulso determina a posição da medição em relação à distância, permitindo 

localizar onde ocorreu o estímulo.  

Satisfazendo o requisito de conservação de energia, existe uma variação na 

frequência entre a frequência original da luz incidente e a frequência do espalhamento 

Brillouin (GHOLAMZADEH; NABOVATI, 2008) e estas variações são sensíveis à 

temperatura e deformação. Caso a fibra sofra ruptura natural ou induzida, o sistema 

permanecerá funcionando no trecho entre a extremidade conectada à unidade leitora 

até o rompimento. 

2.1.4.2 DTS 

O DTS (Distributed Temperature Sensor), visto na FIGURA 39, é um sensor de 

FO utilizado para ler o espectro de Raman. Assim como o princípio do DTSS, esta 

unidade leitora também envia pulsos laser para o núcleo da FO. Estes pulsos sofrem 

espalhamentos de luz que refletem até a extremidade de transmissão (conectada à 

unidade leitora), onde o sinal é analisado. 

FIGURA 39 – DTS SENSORNET. 

 

FONTE: SENSORNET, 2018. 

O espectro de Raman permite analisar as variações de temperatura ao longo 

do CO, pois conforme as reflexões acontecem no núcleo, a amplitude do sinal se altera 

com mudanças na temperatura. 
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Quando utilizado o DTS, a razão entre as intensidades das componentes 

Stokes e Anti-Stokes fornece a medida da temperatura localizada. Além disto, devido 

à alta precisão e exatidão de unidades ópticas como o DTS e o DTSS, é possível 

identificar pequenas variações na temperatura e deformações nos estágios iniciais, o 

que garante um melhor acompanhamento da evolução das condições das estruturas. 

2.2 ESTADO DA ARTE 

A maioria dos casos de deslizamentos de massa é originada pela mudança 

no equilíbrio do solo devido às variações em alguns dos seus parâmetros. Essas 

variações podem estar relacionadas à ruídos, nível piezométrico, precipitação, sucção 

e deslocamento. Somente com o monitoramento geotécnico adequado e contínuo é 

possível estabelecer um histórico de informações que permitem observar movimentos 

no solo. 

De acordo com Zeni et al. (2015), os principais requisitos necessários para 

implantação de instrumentos de monitoramento geotécnico em áreas suscetíveis a 

deslizamentos são custo e confiabilidade do equipamento, monitoramento contínuo e 

baixa probabilidade de erro, evitando assim alarmes falsos ou que alarme nenhum 

seja apresentado. 

Desta forma, as principais vantagens da tecnologia de FO comparada aos 

equipamentos tradicionais de monitoramento geotécnico são a capacidade da fibra 

em fornecer dados distribuídos de deformação de maneira contínua em qualquer 

ponto, não apenas em pontos específicos, sua imunidade eletromagnética e a 

habilidade de funcionar independentemente das condições climáticas. 

Esta robustez ambiental que a FO possui, torna possível o monitoramento de 

grandes estruturas civis com baixo custo (KLUTH et al., 2014). 

A ideia central é que o CO enterrado superficialmente no solo pode detectar 

deformações provocadas por sobrecarga e infiltração, por exemplo, o que pode ser 

indício de um deslizamento de massa. Uma série de autores desenvolveu pesquisas 

e realizou estudos voltados a estes assuntos. Neste capítulo são abordadas algumas 

destas publicações. 

Após Zhu et al. (2014), regularem o fornecimento de água para controle de 

infiltração e aplicar cargas na crista de um talude artificial (FIGURA 40), para 

acompanhamento com FO, chegaram à conclusão de que os resultados encontrados 

podem ser utilizados para estimar as condições de estabilidade do talude. 
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FIGURA 40  ̶  LAYOUT DA FO SENSORA NO PROTÓTIPO. 

 

FONTE: Adaptado de ZHU et al. (2014). 

Zhang et al. (2014) procederam com ensaios de laboratório em FO tight buffer 

enterrada no solo para investigar as características de carregamento e deformação 

da FO. Após comparação entre os resultados experimentados e previstos, foi possível 

verificar a efetividade do modelo. A ligação interfacial entre a FO e o solo é acentuada 

sob altas pressões e os coeficientes de fricção aparentes diminuem à medida que a 

pressão aumenta. 

Zeni et al. (2015) apresentaram uma aplicação do espalhamento estimulado 

de Brillouin para desenvolvimento e teste em laboratório e em campo de um 

inclinômetro de FO, conforme mostrado na FIGURA 41.  

FIGURA 41 – ESQUEMA DO INCLINÔMETRO DE FO. 

 

FONTE: Adaptado de ZENI et al. (2015). 



72 

 

Ao redor de um tubo de PVC, ao longo de todo seu comprimento, foram unidas 

quatro FO igualmente espaçadas. O deslocamento foi calculado através de um 

sistema de quatro equações lineares correspondentes a cada uma das FO e 

comparado com os valores obtidos por meio de oito relógios comparadores. Houve 

pequenas diferenças observadas entre os dois métodos e concluiu-se que existe uma 

boa concordância com as leituras de inclinômetros tradicionais. Além disto, os 

sensores de FO começaram a medir as tensões de tração logo aos primeiros sinais 

de deslizamento, enquanto nos instrumentos convencionais, o solo se mostrava 

completamente saturado antes de apresentar deslocamentos. Ainda, conforme os 

autores, a principal limitação deste método é a falta de procedimentos padronizados 

para instalação da FO e dificuldade na interpretação dos dados.  

Minardo et al. (2015) relatam em seu artigo, a aplicação experimental da 

técnica BOTDA (Brillouin Optical Time Domain Analysis) para monitorar deformações 

em um protótipo de encosta sujeito a chuvas artificiais até a falha, como pode ser visto 

na FIGURA 42. Com base neste ensaio, os autores confirmaram que a técnica 

utilizada é capaz de detectar movimentos no solo durante a fase de pré-falha. Ainda, 

a alta resolução espacial configurada permitiu aos autores discriminar entre os vários 

locais do protótipo, fornecendo uma visão sobre a dinâmica do solo submetido a chuva 

artificial.  

FIGURA 42 – POSIÇÃO DOS TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO E DO CABO DE FO. 

 

FONTE: Adaptado de MINARDO et al. (2015). 
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Para monitorar o escorregamento ativo de Gradenbach, no sul da Áustria, 

uma das metodologias envolveu a inserção de CO por níveis em um talude de terra 

armada. No estudo conduzido por Lienhart (2015), foi testada uma configuração de 

FO em loop com uma parte do CO esticada e uma parte solta (FIGURA 43), desta 

maneira a FO esticada era sensível somente a mudanças no comprimento e, 

consequentemente na tensão, enquanto a FO solta era sensível apenas a mudanças 

na temperatura. Utilizando ambas medições, a influência da temperatura pode ser 

eliminada.  

FIGURA 43 – NÍVEIS DE MONITORAMENTO EM UMA DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS. 

 
FONTE: Adaptado de LIENHART (2015). 

Os CO eram protegidos por adaptadores para garantir a tração nos mesmos. 

Com o monitoramento foi possível perceber que a tensão era maior quanto mais o 

sensor se afastava da superfície da estrutura. Durante a fase de construção da 

estrutura, a tensão aumentou em 1% e após este período, este aumento desacelerou 

e estabilizou. 

Durante o período de movimentos constantes, não ocorreram mudanças nas 

tensões locais. Porém, nas fases de aceleração dos movimentos, as partes superiores 

dos escorregamentos são mais rápidas que as partes inferiores provocando, portanto, 

compressão local. 
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Wenkai et al. (2015) realizaram testes em larga escala visando avaliar a 

resposta de um duto durante um deslizamento de terra. Conforme o protótipo de 

encosta atravessada por duto construído em laboratório e em campo (FIGURA 44) 

para monitorar a tensão na tubulação junto com a deformação proveniente de um 

escorregamento acionado por escavações controladas, a distribuição da tensão no 

duto é simétrica e tem formato de sela, fazendo com que as tensões mais elevadas 

se concentrem nas bordas e centro do deslizamento e impedindo a livre 

movimentação da encosta. 

FIGURA 44 – VISTA COMPLETA DO PROTÓTIPO E DUTO APÓS ENSAIOS. 

 
FONTE: WENKAI et al. (2015). 

Numa colaboração entre organizações de pesquisa da China (China 

Geological Survey (GSC)) e do Canadá [Geological Survey of Canada (GSC)], Huntley 

et al. (2016), testaram e validaram redes de Bragg e Reflectometria Óptica no Domínio 

do Tempo (Brillouin) para avaliar deformações em um muro de contenção (FIGURA 

45) que separa duas ferrovias. O muro de contenção está construído sobre um 

escorregamento ativo e, apesar das condições ambientais extremas, os métodos são 

viáveis para garantir a segurança das ferrovias, reduzindo o risco à segurança pública, 

ao meio ambiente, aos recursos naturais e à economia, ao passo que conseguem 

detectar até mesmo variações muito pequenas de deformação acumulada.  
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FIGURA 45 – COLOCAÇÃO DOS SENSORES FBG E BOTDR NO MURO DE CONTENÇÃO. 

 
FONTE: Adaptado de HUNTLEY et al. (2016). 

Liu et al. (2017) utilizaram em seu estudo sensores distribuídos de FO 

baseados na Análise Óptica no Domínio do Tempo (Brillouin) para monitorar fissuras 

no solo. Através dos ensaios realizados, os autores puderam perceber que a curva de 

deformação apresenta claramente a distinção entre áreas tracionadas e comprimidas. 

Além disto, segundo os autores, a direção de monitoramento mais favorável ocorre 

com a FO em posição perpendicular ou inclinada em relação à direção da fissura no 

solo. 

Em sua dissertação de mestrado, Silveira (2017), expõe uma metodologia 

para analisar dados de monitoramento de deformação em uma encosta natural 

atravessada por dutos. Os dados foram coletados entre janeiro de 2015 e maio de 

2016 com auxílio do DTSS e tratados com os softwares MatLab, Excel e Surfer. A 

maior deformação encontrada no cabo, segundo a autora, foi 784 µε, valor 

relativamente baixo e que não permite afirmar se tal valor corresponde a 

deslocamentos na encosta. 

Minardo et al. relatam em sua pesquisa a aplicação de um sensor distribuído 

em FO para monitoramento de deformações em um túnel ferroviário afetado por um 

deslizamento de terra ativo. Tal sensor foi aplicado nas paredes do túnel e os 

resultados experimentais, para uma campanha que durou 2 anos, mostraram que o 

sensor é capaz de detectar deformações localizadas, identificar sua localização nas 

paredes e permite acompanhamento da evolução temporal das deformações.  

Favaro (2018) descreve em sua dissertação de mestrado os procedimentos 

para instrumentação e monitoramento de deformações em uma encosta atravessada 



76 

 

por dutos. O CO foi instalado tanto na direção longitudinal quanto na direção 

transversal da face da encosta, produzindo uma malha em FO, conforme modelo 

teórico sugerido por Buras (2013). Os dados foram obtidos com o DTSS e compilados 

com o software MatLab. Os valores de deformação máximos foram de 1334,04 µε 

para o trecho longitudinal e 940,62 µε para o trecho transversal. O autor conclui que 

as deformações são relativamente baixas e não permitem afirmar se tais valores 

indicam movimentos na encosta.  
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3 APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo foi selecionada pelo corpo de engenheiros pesquisadores 

do Lactec em conjunto com engenheiros da Petrobras/CENPES e Transpetro, 

incluindo a autora dessa dissertação, principalmente porque uma estrutura de 

contenção nesta área já apresentava indícios de movimentação, como é possível 

visualizar na FIGURA 47 (deformação excessiva e ruptura de alguns trechos desta 

estrutura). A área selecionada para estudo está localizada próxima à cidade de 

Cubatão, na região de Serra do Mar, cerca de 60 quilômetros da capital paulista, em 

São Paulo, no Terminal de Cubatão (rodovia SP 055, km 118), operado pela 

Transpetro e conta com um duto que atravessa a encosta para transporte de insumos. 

O duto em questão é o Oleoduto OSBAT, em operação desde 1968, inicia no Terminal 

de São Sebastião, finaliza no Terminal de Cubatão transportando petróleo por uma 

extensão de 121 km ao longo de duas linhas de 24 polegadas de diâmetro [70,5 km 

entre São Sebastião e Guaratuba e outra entre Guaratuba e a Refinaria Presidente 

Bernardes (RPBC), em Cubatão, com 50,5 km] operadas pela Transpetro, empresa 

subsidiária da Petrobras. 

A área, chamada de Setor 8, está inserida entre as posições geográficas UTM 

(356.960 E – 7.361.600 N) e (357.140 E – 7.361.800 N), Zona 23K. Na FIGURA 46 

está apresentada a situação e localização do Setor 8. Considerando que esta área 

está presente na região de Serra do Mar, composta por trechos de intenso declive e 

que a vegetação é parte responsável pela estabilidade física do solo, a encosta deve 

contar com ações de proteção, monitoramento, acompanhamento e controle de 

movimentos de massa, além da proteção de corpos hídricos. 

Ainda, tendo todos estes fatores em vista, é possível citar um acidente 

ocorrido com o oleoduto em questão. Na manhã do dia 18 de fevereiro de 2004 

constatou-se afloramento de petróleo e contaminação do rio Guaecá. O vazamento 

afetou a praia de Guaecá e parte da Mata Atlântica, causado por uma fenda 

longitudinal de 240 mm neste duto, o que não foi percebido por nenhum dos três 

diferentes métodos de monitoramento utilizados à época (MILANELLI, 2005). Sob o 

ponto de vista biológico, a indicação de poluição se dá após penetração de compostos 

ou microrganismos indesejáveis em um ambiente, provocando alteração de 

propriedades químicas e físicas e pondo em risco o equilíbrio da composição e 

distribuição das populações (NADALINI, 2009), o que de fato aconteceu. 
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FIGURA 46 – SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO. 

 
FONTE: O autor (2019). 
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FIGURA 47 – ESTRUTURA DE CONTENÇÃO INDICATIVOS DE MOVIMENTAÇÃO. 

 
FONTE: LACTEC. Relatório técnico 3 – P&D – ANP (Processo 2014/00442-6) (2016). 

3.1 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DA ÁREA 

A configuração geológica do Estado de São Paulo conta com “porção do 

embasamento cristalino com coberturas sedimentares restritas e intrusões 

mesocenozóicas; e porção da bacia do Paraná, representada por sequência de rochas 

sedimentares e vulcânicas com importantes intrusões mesozoicas” 

(SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, 2000). 

A Serra do Mar é uma cadeia montanhosa com extensão de cerca de 1500 

quilômetros ao longo da costa litorânea, do Espírito Santo até o sul de Santa Catarina.  

A sua origem é datada de cerca de 150 milhões de anos com o surgimento do 

Oceano Atlântico, que provocou a separação continental entre a América do Sul e 

África (MINEROPAR, s.d.). Tal separação provocou soerguimento na borda leste do 

continente sul americano no sudeste do Brasil que acabou ocasionando 

levantamentos e rebaixamentos de grandes blocos por falhas geológicas e a Serra do 

Mar corresponde à uma destas elevações (MINEROPAR, s.d.). As escarpas 

passaram a sofrer modificações sob o efeito da erosão. 

Cubatão é um município litorâneo, localizado na Região Metropolitana da 

Baixa Santista, em São Paulo, entre as escarpas da Serra do Mar e a planície costeira. 

Conforme Pinton e Cunha (2014), Cubatão constitui uma das áreas de povoamento 

pioneiro do Brasil, com os primeiros núcleos urbanos datando do século XVI. 
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Atualmente, de acordo com o SEADE (2019), o município de Cubatão possui 

142,88 km², grau de urbanização de 100% e densidade demográfica de 896,61 

habitantes/km². 

Segundo Pinton e Cunha (2014), dada a complexidade que existe na 

interação entre mar e continente, as áreas litorâneas não suportam bem os impactos 

ambientais. Ainda, as atividades antrópicas, amplificadas com o tempo, contribuem 

para a piora desta situação. 

A Serra do Mar paulista, no geral, possui condições favoráveis ao 

encadeamento de movimentos de massa, caracterizada por clima tropical com altos 

índices pluviométricos em eventos determinados por precipitação intensa, grandes 

escarpas e intensa urbanização (CERRI et al., 2018). Na Serra do Mar e consequente 

em Cubatão, o tipo mais atuante de movimento de massa é o escorregamento 

translacional (AUGUSTO FILHO, 1992). Esse tipo de movimento tem predomínio nos 

trechos de perfil retilíneo das encostas. 

3.1.1 Geologia 

A composição geológica da Serra do Mar se caracteriza por um embasamento 

cristalino, com rochas relativamente resistentes ao intemperismo químico dominante, 

resultando em um relevo acidentado coberto por um manto residual 

(PINTON; CUNHA, 2015). 

3.1.1.1 Litologia 

Conforme Almeida (2018), a região no entorno da área de estudo (FIGURA 

48) é composta por faixas heterogêneas de rochas xistosas intercaladas em gnaisses 

porfíricos e gnaisses quartzosos. Ainda segundo o autor, por trás desta faixa existe 

outra, composta por filitos, micaxistos, quartzitos e mármores do Grupo São Roque. 
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FIGURA 48 – LITOLOGIA DE CUBATÃO. 

 
Fonte: CPRM, 2015. 

3.1.2 Geomorfologia 

O município de Cubatão, com relação à divisão geomorfológica do Estado de 

São Paulo, distribui-se em subzona da Serra do Mar e zona das baixadas litorâneas, 

situadas na Província Costeira (ALMEIDA, 2018), conforme FIGURA 49. 
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FIGURA 49 – DIVISÃO GEOMORFOLÓGICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

Fonte: Adaptado de ALMEIDA, 1964. 

Existem, no Estado de São Paulo, variadas faixas de relevo (FIGURA 50), 

com contrastes entre o Litoral Norte com costas altas, pequenas planícies e enseadas, 

e o Litoral Sul com planícies costeiras e largas. Paralelamente ao litoral, surgem as 

escarpas da serra do Mar e Paranapiacaba. Além das escarpas, encontra-se um 

extenso planalto dissecado, onde domina o relevo de morros e morrotes e colinas, 

serras alongadas e montanhas (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS, 2000).  
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FIGURA 50 – RELEVO DE CUBATÃO. 

 
Fonte: CPRM, 2015. 

Em virtude das condições climáticas da região e do contexto geológico, 

geomorfológico e pedológico, é possível encontrar vegetação dos brejos de água 

doce, vegetação do mangue e vegetação da escarpa da Serra do Mar e dos morros 

neste município (MELLO; TOPPA; ABESSA, 2011). 

Magalhães et al. (2005), realizaram um levantamento de campo na área de 

influência do oleoduto OSBAT e os processos de instabilização reconhecidos foram 

escorregamentos translacionais, movimentos de tálus, queda de blocos e corridas de 

massa. Ainda, o autor discute cada um destes movimentos e potencialidades de afetar 

o OSBAT, como mostrado no QUADRO 8.  

QUADRO 8 – PROCESSOS DE MOVIMENTOS DE MASSA LEVANTADOS NA FAIXA DO OSBAT. 

                                                                                                                                                   (continua) 

Escorregamentos 

Translacionais 
Envolvem espessuras de solo superficial da ordem 
de 1 metro, assim, mesmo que ocorra, é 
considerado pouco danoso ao OSBAT 

Estruturados profundos 

Envolvem solo saprolítico, saprolito e maciço 
rochoso alterado, que mobilizam grandes 
espessuras e volumes de materiais. Ainda que 
menos frequente, pode ser danoso ao OSBAT 
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                                                                                                                                                (conclusão) 

Movimento de tálus 

Depósitos de tálus, comumente encontrados nas 
porções inferiores das encostas, representam 
constante perigo ao OSBAT, pois se tratam de 
depósitos detríticos advindos de movimentações 
de massa já ocorridas, heterogêneos e 
depositados sem qualquer estruturação. Podem 
mover-se em forma de rastejos, com aumento de 
velocidade em épocas chuvosas. Porém, são 
raros os trechos do OSBAT enterrados nesses 
depósitos 

Quedas de blocos 

Associadas às condições de fraturamento do 
maciço rochoso e alta declividade de encostas. 
Apesar de Cubatão encontrar-se pouco a 
ocasionalmente fraturado, as regiões onde o 
maciço se apresenta mais fraturado, com 
declividades superiores a 30º, quedas de blocos 
podem atingir a área do OSBAT 

Corridas de massa 

Apesar de pouco frequentes em Cubatão, 
apresentam expressivo volume de material 
mobilizado, grande alcance e elevado poder 
destrutivo. Devido a estes fatores e as 
características da Serra do Mar, favoráveis ao 
desenvolvimento de movimentos de massa, 
corridas de massa podem atingir a faixa do 
OSBAT 

FONTE: Adaptado de MAGALHÃES et al. (2015). 

Como resultado deste levantamento, o autor produziu um mapa de perigos a 

movimentos de massa. Neste mapa (FIGURA 51), é possível perceber setores da 

linha de oleoduto OSBAT com maior potencial do duto ser afetado por movimentos de 

massa. 



85 

 

FIGURA 51 – SETORES DA LINHA DO OSBAT COM MAIOR POTENCIAL DO DUTO SER AFETADO 
POR MOVIMENTOS DE MASSA. 

 

FONTE: MAGALHÃES et al. (2015). 

Froude e Petley (2018) desenvolveram uma base de dados de movimentos 

de massa fatais não relacionados à eventos sísmicos, ocorrido entre os anos de 2004 

e 2016. Os autores chegaram à conclusão de que a maior parte dos eventos 

encontrados foram provocados por chuvas (79%). Após esta compilação, os autores 

acrescentaram casos ocorridos também no ano seguinte, 2017, na versão 2 da base 

de dados. Na FIGURA 52 é possível observar como ficou a distribuição dos 

movimentos de massa fatais não relacionados à eventos sísmicos (pontos pretos) 

para o período de 2004 a 2017, no estado de São Paulo. A localização da encosta em 

estudo pode ser identificada por meio do pino azul no mapa da FIGURA 52. 
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FIGURA 52 – DISTRIBUIÇÃO DE MOVIMENTOS DE MASSA FATAIS NÃO RELACIONADOS À 
EVENTOS SÍSMICOS ENTRE 2004 E 2017. 

 
FONTE: FROUDE e PETLEY (2018). 

Como é possível perceber no mapa, foi registrada uma série de movimentos 

de massa não relacionados à eventos sísmicos próximos à encosta em estudo. 

Conforme informações obtidas através do banco de dados de Froude e Petley (2018) 

todos estes movimentos ao redor da área estudada foram ocasionados por períodos 

chuvosos.  

A expansão das atividades econômicas e consequente aumento na densidade 

populacional, na construção de obras de infraestrutura e urbanização, provocaram a 

acentuação dos deslizamentos/escorregamentos seguidos de desastres ambientais 

no sudeste do Brasil, em especial na região da Serra do Mar. Além disso, o clima 

tropical, caracterizado por períodos de chuva intensos e de grandes volumes 

precipitados favorece estes processos de instabilização e deslizamentos. 

De acordo com Ross e Fierz (2018), os volumes anuais de chuvas variam 

entre 4000 a 4500 mm/ano na região de Cubatão, o que significa que ao longo do ano 

podem ocorrer até 4500 litros de água da chuva em cada metro quadrado. 

Ainda segundo Ross e Fierz (2018), uma pesquisa foi desenvolvida na Serra 

do Mar, em virtude de deslizamentos em Cubatão em janeiro de 1985: uma única noite 

chuvosa de verão provocou 583 pontos de deslizamento quase instantaneamente. 
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A maioria das ocorrências de instabilização nas encostas da Serra do Mar, é 

representada majoritariamente por escorregamentos/deslizamentos de solo, com 

predominância dos translacionais (planares), totalizando mais de 70% das ocorrências 

(TAVARES et al., 2004).  

O APÊNDICE 1 foi elaborado com base no mapeamento de perigos de 

escorregamentos do Sistema Ambiental Paulista (2014) e apresenta a classe de 

perigo para o Setor 8 e entorno. O perigo de escorregamento foi calculado com base 

em atributos das Unidades Básicas de Compartimentação (UBC) do Estado de São 

Paulo (CPLA & IG – 2014), sendo elas amplitude altimétrica, declividade médica, 

densidade de drenagem, índice de estruturação da rocha e excedente hídrico. Foram 

estabelecidas seis classes que variam de P0 a P5, onde P0 representa uma 

probabilidade nula a quase nula de ocorrência do processo e P5 a probabilidade 

máxima de ocorrência (SISTEMA AMBIENTAL PAULISTA, 2014). Tendo em vista 

estes fatores e a predisposição a escorregamentos, Cubatão pode ser classificado 

como uma área de risco. 

Além disto, o oleoduto OSBAT atravessa a encosta em questão na região de 

Cubatão. Assim, o Capítulo 3.2 traz informações a respeito das características de 

dutovias, bem como sua interação com o solo e o ambiente. 

3.2 CARACTERÍSTICAS DE DUTOVIAS 

As dutovias são um tipo de obra linear e podem ter configuração aérea, 

submarina ou enterrada, dependendo das características da região e do projeto, bem 

como do tipo de insumo a ser transportado.  

No caso de dutos enterrados, o comportamento da dutovia está intimamente 

relacionado com o solo ao seu redor. Este comportamento depende do solo e das 

deflexões a que o duto será submetido (BUENO; COSTA, 2012). Sendo assim, deve 

haver a melhor relação solo-estrutura e ser levado em consideração sobrecargas 

existentes para que seja possível equilibrar as tensões envolvidas, reduzindo o risco 

de ocorrências desastrosas. 

Na FIGURA 53 abaixo estão indicados todos os terminais operados pela 

Transpetro em todo o território nacional. Na FIGURA 54 está mostrado o trajeto do 

oleoduto OSBAT. 
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FIGURA 53 – TERMINAIS OPERADOS PELA TRANSPETRO EM TERRITÓRIO NACIONAL. 

 
FONTE: PETROBRAS (S.d.). 

FIGURA 54 – TRAJETO DO OLEODUTO OSBAT. 

 
FONTE: Adaptado de PETROBRAS (s.d.). 
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De acordo com o anuário estatístico (ANP, 2018) da Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em 2017, o Brasil contava com 618 

dutos destinados à movimentação dos mais diferentes tipos de insumos, com cerca 

de 19,7 mil km. Destes, 32 dutos, com quase 2 mil km, destinam-se à movimentação 

de petróleo, como é o caso do oleoduto OSBAT. 

O uso de dutovias como meio de transporte de insumos vem aumentando 

significativamente ao longo dos anos, em virtude da necessidade de transferência 

destes insumos, em larga escala, por longas distâncias. O problema, neste caso, se 

concentra em dois fatores distintos, mas que se inter-relacionam. Uma movimentação 

de massa ocasionada naturalmente ou por meio antrópico pode levar à ruptura destes 

dutos, provocando vazamentos que trazem prejuízos consideráveis ao meio ambiente 

e à população. Além disto, as próprias condições as quais os dutos estão sujeitos, 

como pressão e temperatura, podem comprometer a estrutura. Ainda, o risco que 

envolve o sistema passa a ser maior quando se considera que as dutovias percorrem 

imensas distâncias, passando por áreas sujeitas às atuações físico químicas, 

influências ambientais e à ação de terceiros (TERZIAN, 2005). 

Os acidentes decorrentes da ruptura de dutovias geralmente tem 

consequências bastante desastrosas e, apesar do constante monitoramento, podem 

acontecer vazamentos não detectados pelo sistema, como foi o caso de um acidente 

ocorrido em 18 de fevereiro de 2004 com o oleoduto OSBAT. 

O duto em questão bombeava uma mistura de petróleos nacionais, do Terminal 

Aquaviário de São Sebastião (TASS) para a Refinaria Presidente Bernardes em 

Cubatão, quando rompeu provocando um vazamento a cerca de 70 metros a jusante 

do duto indicando, inclusive, que o produto já vazava antes mesmo de ser identificado. 

Tal vazamento foi proveniente de uma fenda longitudinal de aproximadamente 240 

mm, localizada no km 3 + 143 m, que chegou a atingir a praia de Guaecá e parte da 

Mata Atlântica (MILANELLI, 2005).  

Dentre os danos causados, pode-se destacar o espalhamento do óleo 

derramado, evaporação dos componentes leves, dissolução das frações solúveis, 

sedimentação de partículas suspensas, assoreamento do rio, além de afetar as 

espécies marinhas e costeiras através do sufocamento, exposição tóxica e perda de 

habitat e fonte de alimentação (NADALINI, 2009).  

A remediação da catástrofe durou vários meses e despendeu esforços de uma 

grande quantidade de pessoas, trabalhando para conter a pluma de contaminação, 
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remover agentes indesejados, limpar as áreas, tratar os animais e gerenciar os 

resíduos decorrentes do processo. 

A tecnologia de FO aplicada no contexto de instrumentação geotécnica pode 

ser uma ferramenta auxiliar no monitoramento, controle e prevenção de acidentes 

como este que, quando ocorrem, geralmente tendem a tomar grandes proporções. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente capítulo está estruturado para apresentar os materiais utilizados e 

metodologia que compreendem a proposição desta dissertação. Abordam-se os 

ensaios de caracterização geotécnica executados conforme as normas pertinentes, 

os procedimentos realizados a fim da instalação dos CO na face da encosta estudada 

e nos instrumentos MNA e PZM, além da apresentação dos detalhes referentes às 

campanhas de monitoramento. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DA ENCOSTA ESTUDADA 

O principal objetivo da realização de ensaios geotécnicos de laboratório e de 

campo é a identificação das características de cada tipo de solo presente na encosta 

estudada. Neste item, os procedimentos detalhados condizem com os objetivos 

específicos citados no Capítulo 1, subitem 1.1.2. 

A caracterização do material para conhecimento do solo da área de estudo 

compreendeu os ensaios de massa específica dos grãos, análise granulométrica 

(peneiramento grosso, sedimentação e peneiramento fino) e limites de Atterberg 

(liquidez e plasticidade). Esses ensaios foram realizados conforme as recomendações 

de normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) citadas a 

seguir. Os resultados desses ensaios estão apresentados no Capítulo 5 desta 

dissertação. 

• NBR 9604:2016 – Abertura de poço e trincheira de inspeção em solo, 

com retirada de amostras deformadas e indeformadas – Procedimento; 

• NBR 6457:2016 – Amostras de solo – Preparação para ensaios de 

compactação e ensaios de caracterização; 

• NBR 6458:2016 Versão corrigida 2:2017 – Grãos de pedregulho retidos 

na peneira de abertura 4,8mm – Determinação da massa específica, 

da massa específica aparente e da absorção de água; 

• NBR 6459:2016 – Solo – Determinação do limite de liquidez; 

• NBR 7180:2016 – Solo – Determinação do limite de plasticidade; 

• NBR 7181:2016 – Solo – Análise granulométrica. 
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4.1.1 Amostragem de solo 

Foram coletadas duas amostras deformadas de solo a fim de caracterizar 

duas porções distintas da encosta. A amostragem ocorreu entre 30 e 60 centímetros 

de profundidade e a localização de cada uma delas pode ser vista na FIGURA 46. 

Assim, foram coletadas amostras deformadas de solo provenientes do topo e da base 

da encosta estudada.  

Após coletadas, as amostras foram embaladas e transportadas ao Laboratório 

de Geotecnia do Lactec. No laboratório, as amostras foram cadastradas, 

armazenadas e mantidas em câmara úmida até a realização dos ensaios. As amostras 

foram preparadas conforme as recomendações da ABNT NBR 6457:2016. 

4.1.2 Massa específica dos grãos 

Para a realização deste ensaio foram seguidas as recomendações da norma 

ABNT NBR 6458:2016. Após secagem ao ar da amostra, uma porção de solo foi 

passado na peneira 4,8 mm, ASTM nº4, de modo a se obter aproximadamente 500 

gramas de material passante. Deste material, foram separados 3 béqueres com 

quantidades de solo iguais. Estas quantidades são determinadas conforme TABELA 

4 presente na ABNT NBR 6458:2016, a partir da identificação tátil-visual do solo. 

TABELA 4 – QUANTIDADE DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO ENSAIO DE 

MASSA ESPECÍFICA DOS GRÃOS PARA CADA TIPO DE SOLO. 

Tipo de solo Quantidade por béquer (g) 

Argilosos e siltosos 100 

Arenosos 120 

FONTE: Adaptado da NBR 6458:2016. 

A partir da identificação tátil-visual do solo, foram tomados 100 gramas para 

cada béquer. Ao solo presente em cada béquer foi adicionada água destilada a um 

volume suficiente para que o solo fosse mantido submerso. Os béqueres foram 

mantidos em descanso por um período de 24 horas. 

Além dos 300 gramas utilizados neste ensaio, uma pequena quantidade foi 

reservada, separada em cápsulas, para cálculo do teor de umidade da amostra 

utilizada. 
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Findado o tempo de descanso, o solo acrescido de água destilada e 

desaerada foi transferido para o aparelho dispersor, onde permaneceu durante 

15 minutos. Após este tempo, a mistura foi colocada em um balão volumétrico de 

1000 cm³, com auxílio de um funil. O balão foi então colocado no vácuo durante 15 

minutos. Passado este tempo, água destilada foi adiciona à mistura até o início do 

gargalo do balão volumétrico que, em seguida, retornou por mais 15 minutos ao vácuo. 

Na sequência, o balão volumétrico foi colocado em banho maria, numa temperatura 

de aproximadamente 60ºC durante 30 minutos. Os procedimentos citados foram 

repetidos para o segundo e terceiro Béquere. Então, os balões volumétricos seguiram 

para um recipiente com água à temperatura ambiente, onde permaneceram até 

esfriarem. 

Posteriormente, os balões volumétricos foram preenchidos com água 

destilada até alcançar o menisco no gargalo. Os balões foram então limpos de maneira 

a eliminar qualquer excesso de água que pudesse causar alterações nos resultados. 

O conjunto foi pesado e, após a pesagem, a mistura foi descartada e os balões 

lavados e preenchidos apenas com água destilada e desaerada com temperatura 

conhecida até o menisco e novamente pesados. 

A partir das informações obtidas foi possível determinar a massa específica 

do solo. 

4.1.3 Análise granulométrica 

A análise granulométrica foi realizada conforme as recomendações da norma 

ABNT NBR 7181:2016, que diz respeito às etapas de peneiramento grosso, 

sedimentação e peneiramento fino. A quantidade a ser utilizada para o ensaio de 

sedimentação está indicado na TABELA 5. 

TABELA 5 – QUANTIDADE DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO ENSAIO DE 

GRANULOMETRIA POR SEDIMENTAÇÃO PARA CADA TIPO DE SOLO. 

Tipo de solo Quantidade por béquer (g) 

Argilosos e siltosos 70 

Arenosos 120 

FONTE: Adaptado da NBR 7181:2016. 

O primeiro passo foi pesar 1500 gramas de solo destorroado com o auxílio de 

um almofariz e mão de gral. Do material passante pela peneira de 2,0 mm, foi 
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separada a quantidade definida na TABELA 5 para cada béquer. Outra porção de 

material foi colocada em cápsulas para cálculo posterior do teor de umidade da 

amostra no momento da separação. O material retido na peneira de 2,0 mm foi 

reservado para o ensaio de peneiramento grosso. 

i. Peneiramento grosso 

O material retido na peneira de abertura 2,0 mm foi lavado com o auxílio desta 

mesma peneira, de modo a eliminar todos os finos da amostra e se obter, 

efetivamente, apenas fragmentos de rocha para análise. Depois disto, a amostra pode 

ser levada à estufa, onde permaneceu até completa secagem. Com o material seco, 

foi possível realizar o peneiramento grosso em um agitador mecânico e anotar as 

massas retidas em cada peneira utilizada para esta parte do ensaio.  

ii. Sedimentação 

O material separado como apresentado na TABELA 5 e colocado em um 

béquer foi sobreposto com um defloculante, solução de hexametafosfato de sódio, 

onde permaneceu em repouso até o dia seguinte. Solo acrescido da solução foi então 

colocado no aparelho dispersor por 15 minutos. Após este tempo, a mistura foi 

transferida para uma proveta de 1000 cm³, que foi completada com água destilada e 

desaerada até a marca de 1 litro. Esta proveta foi agitada durante 1 minuto conforme 

aponta a norma, e a partir de então iniciaram-se as leituras de densidade e 

temperatura nos tempos previstos por norma. 

As leituras de densidade foram corrigidas conforme a curva de calibração do 

densímetro utilizado. 

iii. Peneiramento fino 

Após a realização da última leitura do ensaio de sedimentação, com 24 horas, 

a mistura foi despejada na peneira de abertura 0,075 mm, onde foi lavada para 

eliminar a argila presente, permitindo que o peneiramento fino fosse realizado em um 

agitador mecânico enquanto se anotavam as massas retidas nas peneiras.  
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4.1.4 Limites de Atterberg 

Para cada ensaio relativo aos limites de Atterberg, foram separados cerca de 

200 gramas de solo passante na peneira de 0,42 mm e realizados como segue. Para 

ambos os ensaios, o solo foi homogeneizado com água destilada e desaerada até 

atingir a consistência necessária. 

Para o ensaio de limite de liquidez (LL) foi seguida as recomendações da 

ABNT NBR 6459:2016. O solo, já homogeneizado, foi moldado sobre a concha do 

aparelho de Casagrande. Utilizando um cinzel, um sulco foi aberto no solo sobre a 

concha. O aparelho foi ligado e anotou-se o número de golpes necessário para que o 

sulco se fechasse. Do exato ponto onde o solo se uniu, foi coletada uma pequena 

quantidade de solo que foi transferida para uma cápsula para determinação posterior 

do teor de umidade relativo àquele número de golpes. O procedimento foi repetido, 

sendo adicionada água destilada e desaerada a cada repetição, de forma a garantir 

que o sulco fechasse com cada vez menos golpes. Foram obtidos 5 teores de umidade 

com quantidades de golpes sempre próximas à 35, 30, 25, 20 e 15. Os resultados de 

teor de umidade versus número de golpes foram plotados em um gráfico e uma reta 

ajustada para a obtenção do LL. 

Para ensaio de limite de plasticidade (LP) (ABNT NBR 7180:2016), o solo já 

homogeneizado foi rolado sobre uma placa de vidro atingindo comprimento igual a 

100 milímetros e diâmetro de 3 milímetros, até começarem a aparecer fissuras. O 

procedimento foi repetido até que fossem obtidos 5 pontos. Quando a mistura 

alcançou os parâmetros desejados, os cilindros fragmentados foram colocados em 

cápsulas para que fosse possível determinar o teor de umidade do solo (LP) para cada 

ponto deste ensaio. 

4.2 INSTALAÇÃO DOS CABOS ÓPTICOS 

Este item descreve a sequência de procedimentos realizados para a 

instalação do CO na encosta visando o monitoramento geotécnico de deformações 

superficiais e de um segundo CO instalado em MNA e PZM para monitoramento dos 

NA no solo da encosta estudada. 



96 

 

4.2.1 Levantamento topográfico 

Após selecionada a encosta para o estudo, uma equipe de topografia 

terceirizada efetuou o levantamento planialtimétrico e aerofotogramétrico da área, de 

modo a referenciar a encosta estudada e facilitar o projeto e instalação dos CO em 

etapas futuras.  

4.2.2 Projeto de locação do CO 

Após o levantamento topográfico, foi possível determinar o local de instalação 

dos CO (caminhamento). O projeto de instrumentação geotécnica com a tecnologia 

de FO, apresentado no ANEXO 1 [Relatório técnico 7 – P&D – ANP (Processo 

2014/00442-6)], foi desenvolvido pelo corpo de engenheiros pesquisadores do Lactec 

e levou em consideração a instalação em áreas instáveis e estáveis da encosta. Ainda, 

tomou-se o cuidado de evitar curvaturas acentuadas que pudessem provocar danos 

aos CO ou gerar ângulos críticos que impedissem as leituras ópticas.  

O projeto referente ao monitoramento de deformações superficiais possui uma 

configuração em elipse, onde o CO tem seu percurso até o topo da encosta e realiza 

o retorno até a base da encosta em uma trincheira paralela. Já o CO para 

monitoramento dos NA na encosta parte da mesma caixa de conexões, segue 

enterrado no solo até atingir a região mais profunda dos instrumentos MNA e PZM e 

retorna ao painel de conexões. Assim, tendo em mãos o projeto de instrumentação 

procederam-se com as etapas para a instalação dos CO na encosta.  

4.2.3 Estaqueamento e abertura de trincheiras 

A equipe de topografia terceirizada, contratada no contexto do P&D, realizou 

a instalação de estacas de marcação georreferenciadas, como ilustrado na FIGURA 

55, espaçadas em torno de 20 metros entre si, seguindo o caminhamento estabelecido 

em projeto e delimitando o espaço para abertura das trincheiras. 
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FIGURA 55 –DETALHE DE UMA ESTACA DE MARCAÇÃO. 

 
FONTE: LACTEC. Acervo do Laboratório de Geotecnia (2018). 

Ainda, uma equipe de TI procedeu com o referenciamento destas estacas com 

o uso de placas de identificação (FIGURA 56) instaladas em cada uma delas. Cada 

uma destas placas possui dois componentes básicos: um QR code e uma imagem ao 

fundo. O QR code guarda informações numéricas a respeito de cada uma das estacas, 

como seu número, latitude, longitude e altitude. A imagem ao fundo auxilia na criação 

da representação gráfica de cada estaca que, por meio de realidade aumentada, 

posiciona a estaca em campo e indica a localização e distância das estacas ao redor. 

FIGURA 56 – PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA ESTACA 006. 

 
FONTE: O autor (2019). 
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Após limpeza do terreno, para posicionamento superficial do CO no solo, 

trincheiras foram escavadas seguindo as estacas georreferenciadas e o projeto 

produzido. Tais trincheiras, mostradas na FIGURA 57, possuem cerca de 20 

centímetros de largura e 30 centímetros de profundidade. Cabe salientar que o solo 

removido durante a escavação, trata-se de solo coluvionar. O oleoduto OSBAT 

atravessa a encosta poucos metros abaixo da superfície, portanto a profundidade 

selecionada para instalação do CO foi de 30 centímetros para garantir o 

monitoramento superficial e evitar romper as condições de equilíbrio do solo ao redor 

do duto.  

FIGURA 57 – DETALHE DA ABERTURA DE TRINCHEIRAS. 

 
FONTE: LACTEC. Relatório técnico 4 – P&D – ANP (Processo 2014/00442-6) (2017). 

4.2.3.1 Especificações técnicas do CO para monitoramento de deformações 

superficiais 

O CO utilizado nas instalações para monitorar as deformações superficiais do 

Setor 8 é produzido pela Sensornet. O cabo selecionado é do tipo tight buffer, atuando 

como sensor intrínseco. 

No interior da capa protetora de 6,5 milímetros existe uma camada de kevlar 

e 4 FO com suas respectivas camadas de refração e revestimentos. Neste sistema, 

duas FO são do tipo monomodo (azul e laranja) e as outras duas são do tipo multimodo 
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(verde e marrom). Para esta dissertação de mestrado e, considerando a utilização 

deste CO para medidas de deformação, foram utilizadas as FO monomodo.  

A FIGURA 58 apresenta a configuração real do cabo utilizado, onde: 

1 – Núcleo da FO (9 µm para monomodo e 50 µm para multimodo); 

2 – Primeira camada de revestimento ou camada de refração (125 µm); 

3 – Segunda camada de revestimento (500 µm); 

4 – Terceira camada de revestimento (900 µm); 

5 – Camada de fortalecimento com fibras de Kevlar; e 

6 – Capa protetora em poliuretano (6,5 milímetros). 

O CO ainda conta com um cordão de rasgamento (ripcord), na cor vermelha. 

FIGURA 58 – CO INSTALADO NA ENCOSTA PARA MONITORAMENTO DE DEFORMAÇÕES. 

 
FONTE: O autor (2017). 

De acordo com as especificações técnicas deste CO, a carga máxima durante 

a instalação deve ser de 1800 N e de operação, 600 N. Ainda, este cabo opera 

de -40ºC a +85ºC. Demais especificações técnicas deste CO podem ser encontradas 

no ANEXO 5. 
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4.2.4 Instalação do cabo de FO e instalação das referências 

Após escavação das trincheiras, iniciou-se a instalação do CO da Sensornet 

na encosta, conforme detalhe apresentado na FIGURA 59. O lançamento do CO foi 

feito manualmente dentro das trincheiras por técnicos do Laboratório de Geotecnia do 

Lactec. 

FIGURA 59 – DETALHE DO CO INSTALADO NAS TRINCHEIRAS. 

 
FONTE: LACTEC. Acervo do Laboratório de Geotecnia (2018). 

Ainda, foram instalados na encosta três barris de referência. Dentro de cada 

um deles (FIGURA 60 e FIGURA 61) existe um comprimento definido (35 m, 39 m e 

45 m) de CO enrolado e imerso em água à temperatura ambiente. Tal temperatura 

pode ser aferida com o uso de um termômetro e informada para as unidades ópticas 

durante as campanhas de monitoramento. Estes barris foram posicionados no meio 

da encosta e nas extremidades inicial e final do CO e são utilizados na obtenção de 

leituras de referência em relação à temperatura e deformações durante as campanhas 

de monitoramento. Assim, o trecho de CO em seu interior deve sofrer deformações 

próximas a zero ou nulas, tendo em vista que o CO está solto (sem deformação) no 

interior de cada barril. Valores obtidos de outra ordem de grandeza são utilizados para 

analisar ruídos nas leituras de deformação.  
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FIGURA 60 – BARRIL DE REFERÊNCIA INSTALADO NA ENCOSTA. 

 
FONTE: LACTEC. Acervo do Laboratório de Geotecnia (2018). 

FIGURA 61 – DETALHE DO TRECHO DO CO NA SEÇÃO DE REFERÊNCIA IMERSO EM ÁGUA. 

 
FONTE: LACTEC. Acervo do Laboratório de Geotecnia (2018). 

O primeiro barril de referência, localizado no sentido ascendente da encosta, 

possui 35 metros de CO em seu interior. O segundo barril, posicionado no meio da 

encosta, conta com 39 metros e no último barril há 45 metros. 

4.2.5 Teste de tração para cadastramento do cabo de FO 

Após posicionamento do CO da Sensornet no interior das trincheiras 

escavadas, seguiu-se com o teste de tração. O CO abaixo de cada estaca foi 



102 

 

tracionado manualmente e o comprimento lido com o DTSS foi correlacionado com o 

comprimento impresso no cabo. Ao todo, foram tracionados 42 trechos, representando 

cada uma das estacas georreferenciadas.  

Na sequência, os comprimentos impresso e registrado com o DTSS foram 

correlacionados e incluídos em uma tabela. Sendo os trechos tracionados 

correspondentes às estacas georreferenciadas, cada um dos 42 pontos possui na 

TABELA 6 dados de latitude, longitude, altitude, ponto DTSS, comprimento DTSS e 

comprimento impresso no cabo. As coordenadas para os demais pontos entre as 

estacas, espaçados em 1,02 metros (resolução espacial do DTSS), foram obtidos por 

meio de interpolação linear.  

TABELA 6 – LOCALIZAÇÃO DAS ESTACAS E COMPRIMENTOS (DTSS E IMPRESSO) 
CORRESPONDENTES. 

(continua) 

ESTACA 

POSIÇÃO GEOGRÁFICA 
Ponto 

DTSS 

Comprimento 

DTSS (m) 

Comprimento 

impresso no cabo 

(m) 
Longitude Latitude Altitude 

1 356.976,550 7.361.626,297 17,402 511 521,32 2700 

2 356.984,541 7.361.631,830 17,270 521 531,52 2710 

3 356.993,437 7.361.636,608 17,240 531 541,73 2720 

4 357.000,897 7.361.643,228 17,512 541 551,93 2730 

5 357.008,622 7.361.649,838 17,603 551 562,13 2740 

6 357.015,604 7.361.656,859 17,561 561 572,33 2750 

7 357.022,935 7.361.663,573 17,645 571 582,53 2760 

8 357.030,199 7.361.670,114 17,253 581 592,74 2770 

9 357.037,449 7.361.677,221 16,841 591 602,94 2780 

10 357.045,014 7.361.684,082 16,507 601 613,14 2790 

11 357.052,090 7.361.690,947 16,202 611 623,34 2800 

12 357.058,434 7.361.698,595 16,035 621 633,54 2810 

13 357.064,495 7.361.706,554 16,111 631 643,75 2820 

14 357.071,352 7.361.713,731 15,797 641 653,95 2830 

15 357.078,403 7.361.721,025 15,218 651 664,15 2840 

16 357.084,414 7.361.728,911 14,509 661 674,35 2850 

17 357.090,722 7.361.735,064 13,178 671 684,55 2860 

18 357.098,168 7.361.742,267 13,217 681 694,76 2870 

19 357.104,744 7.361.749,651 13,250 691 704,96 2880 

20 357.111,043 7.361.757,376 12,621 701 715,16 2890 

21 357.120,508 7.361.757,974 11,472 758 773,31 2952 

22 357.114,439 7.361.750,278 12,281 768 783,51 2962 

23 357.107,276 7.361.743,002 12,828 778 793,72 2972 

24 357.100,896 7.361.735,626 13,051 788 803,92 2982 

25 357.093,885 7.361.728,703 13,252 798 814,12 2992 

26 357.087,067 7.361.721,268 13,880 808 824,32 3002 
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(conclusão) 

ESTACA 
POSIÇÃO GEOGRÁFICA Ponto Comprimento 

DTSS (m) 

Comprimento  
impresso no cabo 

(m) Longitude Latitude Altitude DTSS 

27 357.080,845 7.361.713,528 14,242 818 834,52 3012 

28 357.073,600 7.361.706,507 14,656 828 844,73 3022 

29 357.067,029 7.361.698,866 14,824 838 854,93 3032 

30 357.060,201 7.361.691,782 14,701 848 865,13 3042 

31 357.054,397 7.361.683,599 14,850 858 875,33 3052 

32 357.047,675 7.361.676,301 14,977 868 885,53 3062 

33 357.040,075 7.361.670,006 14,981 878 895,74 3072 

34 357.033,369 7.361.662,712 14,795 888 905,94 3092 

35 357.026,135 7.361.655,607 14,369 898 916,14 3092 

36 357.018,519 7.361.649,127 13,942 908 926,34 3102 

37 357.010,902 7.361.642,647 13,793 918 936,54 3112 

38 357.003,286 7.361.636,167 13,536 928 946,75 3122 

39 356.996,153 7.361.629,610 13,124 938 956,95 3132 

40 356.987,859 7.361.624,066 13,282 948 967,15 3142 

41 356.978,968 7.361.620,335 13,581 957 976,33 3151 

42 356.976,550 7.361.626,297 17,402 967 977,35 3161 

MNA 357.067,881 7.361.697,170 -       

PZM 356.972,034 7.361.625,745 -       

FONTE: O autor (2019). 

Finalizados estes procedimentos, as trincheiras foram reaterradas com o solo 

proveniente das escavações, manualmente, de forma a não produzir danos aos CO 

instalados. Além disto, as extremidades dos CO foram armazenadas em uma caixa 

metálica, realizadas fusões nas fibras de modo a integrá-las aos conectores ópticos e 

organizados em um painel de conexões, facilitando os procedimentos durante as 

campanhas de leitura. A caixa metálica e o painel de conexões estão apresentados 

na FIGURA 62. 
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FIGURA 62 – CAIXA METÁLICA E PAINEL DE CONEXÕES. 

 
FONTE: LACTEC. Relatório técnico 7 – P&D – ANP (Processo 2014/00442-6) (2018). 

Cabe salientar que os CO foram testados previamente quanto à sua 

integridade e transferência de sinal, tanto em laboratório como em campo. Tal teste 

foi realizado utilizando uma caneta óptica e, posteriormente, o DTS, para verificar o 

comprimento dos CO. 

4.2.1 Instalação de MNA e PZM 

No Setor 8, a TRANSPETRO possui instalados um MNA e um PZM 

convencionais. Além desses instrumentos, foram instalados um MNA (FIGURA 63) e 

um PZM que utilizam a tecnologia de FO e o método do aquecimento (Capítulo 4, 

subitem 4.2.1.2) para monitoramento com o DTS. A diferença entre os instrumentos 

MNA e PZM convencionais para os que utilizam a tecnologia de FO consiste em um 

tubo de menor diâmetro que o tubo geomecânico ranhurado, onde um CO é acoplado 

externamente e inserido no tubo de maior diâmetro, como mostrado na FIGURA 64 

que ilustra a instalação do CO no interior do MNA construído para o monitoramento 
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óptico. Desta forma, o CO ficará em contato com água e ar no interior do instrumento 

(MNA ou PZM), o que garantirá um gradiente de temperatura adequado entre os 

trechos nos diferentes meios. 

Os dados monitorados, neste caso, são os de temperatura, que por meio de 

variações térmicas entre a água e o ar, permitem determinar a profundidade da 

superfície da água no interior do tubo geomecânico e consequentemente na encosta 

e compará-los com os resultados manuais obtido com a utilização do pio elétrico.  

FIGURA 63 – MNA INSTALADO NA ENCOSTA. 

 
FONTE: LACTEC. Acervo do Laboratório de Geotecnia (2018). 
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FIGURA 64 – TUBO INTERNO COM FO INSERIDO NO MNA. 

 
FONTE: LACTEC. Acervo do Laboratório de Geotecnia (2018). 

4.2.1.1 Especificações técnicas do CO para monitoramento dos NA 

O CO utilizado para monitoramento dos níveis de água da encosta é fabricado 

pela Leoni. Trata-se de um CO loose tube que possui 4 FO multimodo em seu interior, 

nas cores vermelho, azul, amarelo e verde, como pode ser visto na FIGURA 65. 

FIGURA 65 – CO INSTALADO NA ENCOSTA PARA MONITORAMENTO DO NA. 

 

FONTE: O autor (2019). 

Este CO possui cerca de 5,6 mm de diâmetro externo e 12 elementos com 7 

fios de cobre cada em seu interior. Estes fios de cobre podem ser aquecidos com o 

auxílio de um gerador, transmitindo calor à FO, o que permite estabelecer o gradiente 
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de temperatura necessário para o cálculo dos NA. De acordo com as especificações 

técnicas deste CO, a tração máxima neste cabo deve ser de 200 N com temperatura 

de operação entre -25ºC e +60ºC. Demais informações a respeito deste CO podem 

ser encontradas no ANEXO 4. 

4.2.1.2 Método do aquecimento 

Quando trechos do CO atravessam meios distintos como água e solo, por 

exemplo, e o gradiente de temperatura seja tal que não permita a diferenciação da 

temperatura entre estes meios, pode ser utilizado o método do aquecimento. Para que 

seja possível utilizar este método, o CO deve possuir em sua composição uma 

camada de fios de cobre, como é o caso do CO fabricado pela Leoni e utilizado nesta 

dissertação para monitoramento do NA.  

O método do aquecimento baseia-se em aplicar uma diferença de potencial 

elétrico e corrente contínua nestes fios de cobre. Assim, a energia térmica criada a 

partir da resistência elétrica dos fios de cobre é acumulada pelo CO (GONÇALVES, 

2014), produzindo um gradiente de temperatura relacionado à condutividade térmica 

do meio onde o trecho de CO se encontra. Desta forma, este método pode ser utilizado 

no monitoramento e cálculo do NA tendo em vista que o trecho do CO em contato com 

a água (alta condutividade térmica) possuirá uma temperatura menor do que o trecho 

de CO em contato com o solo (baixa condutividade térmica), resultando em um 

gradiente de temperatura suficiente para determinação do NA. 

4.2.2 Unidades ópticas 

As unidades ópticas DTS e DTSS (folha de especificações técnicas no 

ANEXO 2 e ANEXO 3) utilizadas para o monitoramento são fabricadas pela Sensornet 

e podem ser vistas na FIGURA 37 e FIGURA 39. O DTSS possui um alcance de 

24 quilômetros, resolução de temperatura de 1ºC, resolução de deformação de 10 µε 

e resolução espacial de 1,02 metros. Já o DTS possui um alcance de 10 quilômetros, 

resolução de temperatura de 0,01ºC e resolução espacial de 1,02 metros.  

4.2.2.1 Unidade óptica DTSS e processamento dos dados 

Dentro do DTSS 415,22 metros (407 x 1,02 m) de FO dentro da unidade 

leitora, o que corresponde a 407 dados. Além disto, e para que os conectores dentro 
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do painel de conexões sejam unidos ao equipamento, é necessário utilizar uma 

extensão em FO monomodo com 50 metros. Desta maneira a análise dos dados de 

deformação inicia-se a partir do comprimento 465,22 metros (415,22 metros + 50 

metros). 

Ainda, cada leitura realizada com este equipamento gera quatro arquivos de 

extensões diferentes e é possível definir o intervalo entre leituras sucessivas em no 

mínimo de dois em dois minutos. Sendo assim, a cada dois minutos de 

monitoramento, quatro arquivos (QUADRO 9) são produzidos e salvos. 

QUADRO 9 – EXTENSÕES DOS ARQUIVOS GERADOS PELO DTSS. 

Extensão Descrição 

*.bin 
Arquivos salvos em formato binário. Seu conteúdo são os dados brutos relativos ao 

espectro de luz de Brillouin 

*.cfg 

Arquivos com os dados de configuração na tela inicial do DTSS: localização e 

temperatura na referência, metragem do CO ensaiado, coeficientes de temperatura e 

deformação, nome do arquivo etc.). Esta extensão pode ser carregada em uma leitura 

atual em que se deseje utilizar configurações de leituras já realizadas. Os dados 

podem ser abertos em bloco de notas 

*.dtss 

Arquivos que fornecem os dados referentes à valores com compensação da variação 

térmica (P&S) e à valores sem compensação da variação térmica (SO), e seus 

respectivos comprimentos lidos com o DTSS. Estes arquivos possuem 7 colunas e 

podem ser abertos com bloco de notas 

*.prc 

Arquivos que representam a qualidade do sinal luminoso na FO. Salvam dados de 

atenuação óptica (OTDR - Optical Time Domain Reflectometer), potência e frequência 

de Brillouin para cada comprimento correspondente. Estes arquivos possuem 4 

colunas e podem ser abertos em bloco de notas 

FONTE: Adaptado de FAVARO (2018). 

As campanhas de monitoramento ocorrem sempre da mesma forma: o DTSS 

realiza a varredura da FO durante uma hora para cada sentido do CO, com intervalos 

de tempo de dois minutos, ou seja, para cada campanha de monitoramento, há 60 

arquivos de cada extensão citada no QUADRO 9. Além disto, conforme citado 

anteriormente, a resolução espacial do equipamento é de 1,02 metros, desta forma, a 

cada 1,02 metros de CO obtém-se uma informação. Considerando que o comprimento 

antes da análise é de 465,22 metros e na área em estudo há cerca de 560 metros de 

CO instalado, isto representa mais de duas mil linhas e quatrocentas colunas de dados 

para uma única campanha de monitoramento. 
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Desta maneira, e para facilitar a análise e interpretação dos dados de 

extensão *.dtss, foi desenvolvida uma rotina em MatLab pela Universidade de 

Innsbruck em parceria com o Lactec. A partir desta rotina, é possível compilar, de 

forma organizada, todos estes vetores de dados em uma matriz única, possível de ser 

aberta em uma planilha Excel. Porém, além de não agrupar os dados de arquivos de 

outras extensões importantes, como a *.prc, a rotina estava inteiramente em alemão, 

dificultando a utilização por parte de pessoas não familiarizadas com a língua, com a 

rotina ou com a ferramenta computacional.  

Esta rotina foi então traduzida para o português (FIGURA 66) e adaptada às 

necessidades atuais (FIGURA 67). Agora é possível reunir também dados OTDR 

(atenuação óptica) e visualizá-los imediatamente à exportação das informações 

(FIGURA 68). No APÊNDICE 2 é possível visualizar o fluxograma das entradas, 

processamentos e saídas referentes à rotina aprimorada. 

FIGURA 66 – TELA INICIAL DA ROTINA EM MATLAB. SELEÇÃO DO TIPO DE ARQUIVO. 

 
FONTE: O autor, 2019. 



110 

 

FIGURA 67 – TIPOS DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO EM EXCEL. 

 
FONTE: O autor, 2019. 

FIGURA 68 – GRÁFICO OTDR GERADO COM A ROTINA EM MATLAB. 

 
FONTE: O autor, 2019. 

Os dados de deformação obtidos através deste método, com a utilização da 

unidade óptica DTSS, são considerados dados brutos que representam a deformação 

axial do cabo. Cabe salientar que todos os dados de deformação bruta e variação de 

deformação determinados não foram comparados com nenhum método de 
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monitoramento convencional, pois nenhum deles se assemelha com o monitoramento 

de deformações superficiais em área com o uso da tecnologia de FO, tendo em vista 

que são utilizados para medições pontuais e subsuperficiais ou em profundidade. 

4.2.2.1 Unidade óptica DTS e processamento dos dados 

Como foi discutido amplamente ao longo desta dissertação, o nível de água 

no solo pode ser significante na estabilidade de uma encosta e deve ser analisado 

concomitantemente com as variações de deformação sofridas pela mesma e para que 

isso fosse possível, os NA obtidos com o pio elétrico foram comparados com os dados 

obtidos utilizando o DTS.  

O DTS possui em seu interior pouco mais de 250 metros de FO e se faz 

necessário o uso de uma extensão óptica, neste caso multimodo, de 50 metros para 

proceder com as leituras. Porém, diferentemente dos dados obtidos com a utilização 

do DTSS, este comprimento interno à unidade leitora apresenta-se com valores 

negativos nas informações registradas. Assim, a interpretação dos dados de 

temperatura dá-se a partir do comprimento onde a extensão termina (50 metros) até 

o final do CO da Leoni. 

Cada campanha de monitoramento com esta unidade deve ser realizada em 

um tempo em torno de cinco minutos, com intervalos de 10 segundos. A cada intervalo 

é gerado um arquivo de extensão *.ddf, com informações de temperatura a cada 1,02 

metros do CO. 

A rotina antes utilizada foi adaptada para dispor os dados obtidos com o DTS 

também em planilhas abertas em Excel. É possível selecionar um instrumento 

específico (MNA ou PZM) ou ambos para compilação e o sentido de leitura do CO, 

pois de acordo com a extremidade do CO conectada à extensão óptica e, 

consequentemente ao DTS, os comprimentos referentes ao MNA e PZM são 

diferentes. Além disto, pode-se configurar a confecção de gráficos (FIGURA 69) de 

comprimento versus componente Stokes (FIGURA 70), comprimento versus 

componente Anti-Stokes (FIGURA 71), comprimento versus temperatura (FIGURA 72) 

onde é possível identificar os trechos do gráfico em formato de “U”, por meio dos quais 

se pode calcular o NA devido ao gradiente de temperatura destes trechos em relação 

ao restante do CO. Ainda, um gráfico em três dimensões (FIGURA 73) de 
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comprimento, temperatura e horário da leitura também pode ser confeccionado, o que 

torna possível acompanhar, por gradiente de cores (FIGURA 74), em qual período e 

para qual comprimento houve o maior aumento de temperatura. 

FIGURA 69 – TIPOS DE GRÁFICOS 2D E 3D GERADOS COM A ROTINA EM MATLAB. 

 
FONTE: O autor, 2019. 

FIGURA 70 – GRÁFICO 2D DE COMPRIMENTO VS COMPONENTE STOKES. 

 
FONTE: O autor, 2019. 
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FIGURA 71 – GRÁFICO 2D DE COMPRIMENTO VS COMPONENTE ANTI-STOKES. 

 
FONTE: O autor, 2019. 

FIGURA 72 – GRÁFICO 2D DE COMPRIMENTO VS TEMPERATURA.  

 
FONTE: O autor, 2019. 
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FIGURA 73 – GRÁFICO 3D PRODUZIDO COM A ROTINA EM MATLAB. 

 
FONTE: O autor, 2019. 

FIGURA 74 – DETALHE DO GRÁFICO 3D NO PLANO. 

 
FONTE: O autor, 2019. 
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O arquivo produzido ao final da exportação apresenta os valores, já 

calculados, para o NA no MNA e/ou PZM utilizando a FO, prontos para serem 

comparados com os valores encontrados após uso do pio elétrico. 

4.3 CAMPANHAS DE MONITORAMENTO 

Os procedimentos descritos neste item dizem respeito às campanhas de 

leitura realizadas com o DTS, DTSS e o pio elétrico. Para realizar as leituras, eram 

levados à campo as unidades ópticas DTS e DTSS com seus devidos cabos de 

energia e monitores, um PT100, duas extensões ópticas de 50 metros (uma 

monomodo e uma multimodo), máquina de fusão e acessórios para eventuais fusões, 

gerador e combustível, instrumentos como pás e enxadas para possíveis podas ou 

acessos, ferramentas diversas e o pio elétrico.  

Para leituras de NA, uma extremidade do PT100 era conectada ao DTS 

enquanto a outra extremidade era inserida dentro do barril de referência, para aferição 

da temperatura da água neste trecho. A extensão óptica multimodo era conectada ao 

DTS e à ponta do CO instalado, indicada pelo número 6 (início do CO multimodo) no 

painel de conexões (FIGURA 75). 

FIGURA 75 – CONEXÕES DTS (6 E 5) E CONEXÕES DTSS (2 E 1 OU 4 E 3). 

 
FONTE: O autor (2019). 
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Após realizada a configuração na tela inicial do DTS, a leitura era iniciada 

ainda com o cabo em temperatura ambiente. Passadas algumas repetições, o CO era 

aquecido com auxílio do gerador, provocando gradientes de temperatura que mais 

tarde poderiam ser interpretados para obtenção do NA. O tempo total de cada 

campanha com o DTS foi em média 5 minutos, com intervalos de leitura de 10 

segundos. A FO precisa atingir uma temperatura mais alta do que a ambiente muito 

rapidamente, para que o gradiente entre a água dentro do instrumento e o ar seja o 

suficiente para calcular o NA, evitando que as temperaturas atinjam o equilíbrio e 

impeçam o cálculo adequado.  

Para as leituras de deformação, uma extensão óptica monomodo era 

conectada ao DTSS e à extremidade inicial do CO, indicado pelos números 2 ou 4 no 

painel de conexões da FIGURA 75, no sentido horário da instalação. Depois de 

configurado o DTSS, informando a temperatura da água dentro do barril de referência, 

a leitura era realizada por 1 hora, com intervalos de leitura de 2 minutos. Após este 

período, mudava-se da extremidade inicial do CO para a extremidade final, indicada 

pelos números 1 ou 3 no painel de conexões da FIGURA 75, realizando a leitura por 

mais 1 hora, agora no sentido anti-horário da instalação. O tempo total de cada 

campanha com o DTSS tem aproximadamente 2 horas.  

A possibilidade de se usar as conexões 2 e 1 ou 4 e 3 reside no fato de que o 

CO utilizado na instalação, da fabricante Sensornet, possui em seu interior duas FO 

monomodo (laranja e azul), assim, independente de qual destas duas fibras fossem 

utilizadas, ambas retornariam informações sobre a deformação do sistema.  

Concomitantemente às leituras com as unidades ópticas, foi realizada a 

medição do NA utilizando o pio elétrico nos instrumentos MNA e PZM instalados na 

encosta, como é mostrado na FIGURA 76. 
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FIGURA 76 – MEDIÇÃO DO NA COM O PIO ELÉTRICO. 

 
FONTE: LACTEC. Acervo do Laboratório de Geotecnia (2018). 

As datas para as campanhas de monitoramento com o DTS e com o DTSS 

estão indicadas no QUADRO 10 e no QUADRO 11, respectivamente. 

QUADRO 10 – DATAS DAS CAMPANHAS DE MONITORAMENTO COM USO DO DTS. 

Campanhas de 
monitoramento Data 

com o DTS 

1 22/03/2018 

2 12/07/2018 

3 09/08/2018 

4 13/09/2018 

5 22/11/2018 

6 21/03/2019 

7 09/05/2019 

FONTE: O autor (2019). 

QUADRO 11 – DATAS DAS CAMPANHAS DE MONITORAMENTO COM USO DO DTSS. 

Campanhas de 
monitoramento Data 

com o DTSS 

0 ‒ Referência 11/06/2018 

1 12/07/2018 

2 09/08/2018 

3 13/09/2018 

4 22/11/2018 

5 21/03/2019 

FONTE: O autor (2019). 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo se encontram apresentados os resultados dos ensaios de 

caracterização realizados em laboratório para conhecimento do solo da encosta em 

questão, mapas de precipitação para os meses em que ocorreram as campanhas de 

leitura, bem como os resultados de NA no MNA e PZM (DTS e pio elétrico) e 

deformações obtidas com DTSS ao longo do CO instalado. 

5.1 RESULTADOS DOS ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA 

Como citado anteriormente, foram coletadas amostras da base e topo da 

encosta. Desta forma, todos os ensaios abordados foram realizados para as duas 

amostras e os resultados são apresentados a seguir, na TABELA 7. Os gráficos para 

as distribuições granulométricas das amostras estão apresentados na FIGURA 77 e 

FIGURA 78. 

TABELA 7 – RESULTADOS DOS ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DO SOLO. 

Ensaios 
Amostra da base 

da encosta 
Amostra do topo 

da encosta 

Massa específica dos grãos (ρs) 
[g/cm³] 

2,64 2,72 

Classificação de solo conforme 
ensaio de análise granulométrica 

Areia Silto Argilosa Areia Silto Argilosa 

Limite de liquidez (LL) 
[%] 

28 27 

Limite de plasticidade (LP) 
[%] 

18 17 

Índice de plasticidade (IP) 
[%] 

10 10 

FONTE: O autor (2019). 
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FIGURA 77 – CURVA GRANULOMÉTRICA PARA A AMOSTRA DA BASE DA ENCOSTA. 

 
FONTE: O autor (2018). 

FIGURA 78 – CURVA GRANULOMÉTRICA PARA A AMOSTRA DO TOPO DA ENCOSTA. 

 
FONTE: O autor (2018). 

Os valores obtidos para a massa específica dos grãos do solo ensaiado foram 

2,64 g/cm³ e 2,72 g/cm³. A partir dos ensaios de peneiramento e sedimentação pode-

se classificar o solo  ensaiado do topo e da base da encosta como Areia Silto Argilosa 

de composição bem graduada. Além disto, as amostras são compostas 

majoritariamente por areia e silte, o que condiciona menor coesão do que no caso de 

solos argilosos. 
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Com relação aos ensaios para determinação dos limites de Atterberg, os 

resultados indicam que para teores similares de água, as amostras passariam do 

estado semissólido para plástico (18% e 17%) e do estado plástico para o líquido (28% 

e 18%).  

Como já comentado nessa dissertação, existe uma grande variedade de 

solos, oriundos de diferentes processos. Considerando essa diversidade e admitindo 

que ensaios laboratoriais complementam a investigação e monitoramento em campo, 

os ensaios de caracterização geotécnica foram realizados com o intuito de produzir 

uma caracterização mínima da área em estudo que permitisse estabelecer as 

condições de contorno da região estudada. 

5.2 PRECIPITAÇÃO NOS MESES DE CAMPANHAS DE MONITORAMENTO 

Como foi extensamente abordado ao longo desta dissertação, as condições 

climáticas e, em especial, os índices pluviométricos, influenciam diretamente da 

estabilidade de encostas, sendo que períodos chuvosos estão altamente ligados ao 

risco de movimentos de massa.  

De acordo com Guidicini e Nieble (1983), elevados índices de precipitação 

são condições necessárias, mas nem sempre suficientes para provocar movimentos 

de massa.  

Levando em consideração estes fatores, neste item estão apresentados os 

mapas de precipitação mensal acumulada (FIGURA 79, FIGURA 80, FIGURA 81, 

FIGURA 82, FIGURA 83, FIGURA 84 e FIGURA 85) para os meses nos quais foram 

realizadas as campanhas de leitura com o DTS.  
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FIGURA 79 – PRECIPITAÇÃO MENSAL ACUMULADA - MARÇO/2018. 

 
FONTE: Adaptado de INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (2018). 

FIGURA 80 – PRECIPITAÇÃO MENSAL ACUMULADA - JULHO/2018. 

 
FONTE: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (2018). 
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FIGURA 81 – PRECIPITAÇÃO MENSAL ACUMULADA - AGOSTO/2018. 

 
FONTE: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (2018). 

FIGURA 82 – PRECIPITAÇÃO MENSAL ACUMULADA - SETEMBRO/2018. 

 
FONTE: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (2018). 
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FIGURA 83 – PRECIPITAÇÃO MENSAL ACUMULADA - NOVEMBRO/2018. 

 
FONTE: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (2018). 

FIGURA 84 – PRECIPITAÇÃO MENSAL ACUMULADA - MARÇO/2019. 

 
FONTE: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (2019). 
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FIGURA 85 – PRECIPITAÇÃO MENSAL ACUMULADA - MAIO/2019. 

 
FONTE: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (2019). 

Com base nestes mapas e em informações da estação pluviométrica de 

Santos, cerca de 21 quilômetros da encosta estudada, foi elaborado o GRÁFICO 2 

abaixo, no qual é possível ver o resumo de chuvas mensais ao longo dos anos de 

2018 e 2019, período em que ocorreram as campanhas de leitura na encosta em 

estudo. 

GRÁFICO 2 – CHUVA MENSAL PARA OS ANOS DE 2018 E 2019. 

 
FONTE: O autor baseado em SOMAR METEOROLOGIA (s.d.). 
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5.3 NÍVEIS D’ÁGUA OBTIDOS COM O DTS E O PIO ELÉTRICO 

Após exportação dos dados de monitoramento oriundos do DTS para Excel, 

além do cálculo automático do NA realizado por meio da rotina em MatLab, pontos 

também foram selecionados visualmente, visando comparar os valores obtidos em 

ambos os métodos com a medida realizada com o pio elétrico.  

Ambos os métodos, visual e automático, utilizam interpolação linear para 

determinar o NA com base nos gradientes de temperatura. A diferença entre eles 

consiste na seleção dos pontos a serem utilizados. Enquanto no método visual a 

seleção é feita visualmente e pode variar conforme o ponto de vista de quem esteja 

analisando os dados, a seleção automática escolhe os pontos através dos maiores 

gradientes entre 2 pontos dentro do intervalo de comprimento interno ao instrumento 

MNA ou PZM. Os resultados da seleção visual e automática e com uso do pio elétrico 

estão apresentados na TABELA 8. Além disto, nesta mesma tabela estão 

apresentadas as diferenças obtidas entre os métodos visual e automático, 

representadas em módulo. É importante salientar que as diferenças nos resultados 

podem ser devidas à erros na leitura do pio elétrico e/ou na interpretação dos dados.  

TABELA 8 – RESULTADOS DOS NA ENCONTRADOS PARA AS CAMPANHAS DE LEITURA. 

Instrumento Data 

Nível d’água (m) Diferença (m) 

DTS visual 
DTS 

automático 
Pio 

elétrico 
Visual Automático 

MNA 

22/03/2018 4,40 4,40 4,40 0,00 0,00 

12/07/2018 5,40 3,90 5,60 0,20 1,70 

09/08/2018 5,10 4,00 4,80 0,30 0,80 

13/09/2018 5,30 4,70 5,00 0,30 0,30 

22/11/2018 4,40 3,10 4,40 0,00 1,30 

21/03/2019 3,80 4,90 3,90 0,10 1,00 

09/05/2019 5,10 3,20 4,70 0,40 1,50 

PZM 

22/03/2018 5,00 3,90 4,40 0,60 0,50 

12/07/2018 3,70 3,70 4,60 0,90 0,90 

09/08/2018 4,90 4,30 4,50 0,40 0,20 

13/09/2018 4,60 3,90 4,60 0,00 0,70 

22/11/2018 5,20 4,10 4,30 0,90 0,20 

21/03/2019 - - 0,20 - - 

09/05/2019 3,90 3,90 4,40 0,50 0,50 

FONTE: O autor (2019). 
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Entre todos os dados informados na TABELA 8, chama-se atenção à leitura 

do dia 21 de março de 2019 para o instrumento PZM. Como é possível observar na 

tabela em questão, não foi possível determinar o NA pelos métodos visual ou 

automático, isto porque o NA estava muito próximo à superfície do terreno, o que 

impediu o desenvolvimento de um gradiente adequado e, por consequência, a 

visualização dos pontos determinantes para cálculo do NA. 

Ainda, como é possível observar no GRÁFICO 2, os meses mais chuvosos e, 

portanto, os de maior risco, foram os períodos entre outubro e maio. Tal informação 

pode ser tomada como justificativa para a leitura realizada com o pio elétrico em 21 

de março de 2019, quando após meses de alta pluviosidade, o NA foi de apenas 0,20 

m, fato significativo para um alto risco de movimento de massa na encosta em 

questão. 

5.4 DEFORMAÇÕES IDENTIFICADAS DURANTE AS CAMPANHAS DE 

MONITORAMENTO 

Ao longo das campanhas de monitoramento são salvos dados referentes à 

potência do sinal óptico e, por consequência, da atenuação ou perda óptica do 

sistema. No GRÁFICO 3 foram plotadas as curvas de qualidade do sinal ao longo do 

CO. Também é possível verificar algumas informações a respeito deste sistema: 

• Existe 415,22 metros de FO dentro do DTSS, como citado 

anteriormente; 

• A extensão óptica monomodo possui 50,00 metros; 

• Foi identificada uma perda óptica por inserção devido a conexão do 

DTSS com a extensão óptica; 

• Outra perda por inserção foi identificada entre a conexão da extensão 

óptica com o CO no painel de conexões; 

• O degrau visualizado na curva do dia 12/07/2018 indica uma perda 

óptica que foi corrigida naturalmente nas leituras seguintes; 

• Após o final do cabo (1028,36 metros), as leituras são apenas ruídos; 

• O sensor óptico instalado em campo possui 563,14 metros. 
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GRÁFICO 3 – ATENUAÇÃO ÓPTICA DO SISTEMA. 

 

FONTE: O autor (2019). 

Os gráficos de deformação para as campanhas de leitura estão apresentados 

no GRÁFICO 4, GRÁFICO 5, GRÁFICO 6, GRÁFICO 7, GRÁFICO 8 e GRÁFICO 9, 

assim como a deformação média dentro de cada barril de referência. As linhas 

tracejadas pretas indicam os limites dos barris de referência. 
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GRÁFICO 4 – DEFORMAÇÕES OBTIDAS DURANTE A PRIMEIRA CAMPANHA DE 
MONITORAMENTO (REFERÊNCIA). 

 

FONTE: O autor (2019). 

GRÁFICO 5 – DEFORMAÇÕES OBTIDAS DURANTE A SEGUNDA CAMPANHA DE 
MONITORAMENTO. 

 
FONTE: O autor (2019).  
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GRÁFICO 6 – DEFORMAÇÕES OBTIDAS DURANTE A TERCEIRA CAMPANHA DE 
MONITORAMENTO. 

 
FONTE: O autor (2019). 

GRÁFICO 7 – DEFORMAÇÕES OBTIDAS DURANTE A QUARTA CAMPANHA DE 
MONITORAMENTO. 

 
FONTE: O autor (2019).  
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GRÁFICO 8 – DEFORMAÇÕES OBTIDAS DURANTE A QUINTA CAMPANHA DE 
MONITORAMENTO. 

 
FONTE: O autor (2019). 

GRÁFICO 9 – DEFORMAÇÕES OBTIDAS DURANTE A SEXTA CAMPANHA DE 
MONITORAMENTO. 

 
FONTE: O autor (2019). 
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No que diz respeito às deformações, a primeira campanha de monitoramento, 

realizada no dia 11 de junho de 2018 (GRÁFICO 4), serviu para estabelecer uma 

referência para campanhas posteriores, ou seja, cada campanha após esta data foi 

comparada com a leitura de referência. Assim, qualquer deformação lida em 

campanhas posteriores atua além desta deformação de referência, que é usada para 

corrigir a deformação interna. 

Esta leitura foi necessária, pois mesmo com os altos valores obtidos para as 

deformações, tais valores não representavam a real deformação da encosta senão as 

condições momentâneas oriundas do processo de instalação e acomodação do cabo. 

Portanto, das médias das deformações das campanhas que seguiram foi subtraído o 

valor da média das deformações da primeira campanha ou leitura de referência.  

Na FIGURA 86, FIGURA 87, FIGURA 88, FIGURA 89, FIGURA 90 e na 

FIGURA 91, as variações de deformação identificadas ao longo das campanhas de 

monitoramento com o DTSS em gradiente de cores são apresentadas. Neste 

gradiente, amarelo indica variação de deformação nula, cores frias representam alívio 

de tensão no CO e cores quentes significam deformações no CO. Cabe salientar que 

tais valores e cores foram determinados com base nas variações de deformação entre 

cada campanha de monitoramento e a campanha adotada como referência. 
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FIGURA 86 – VARIAÇÃO DE DEFORMAÇÃO ENTRE 11 DE JUNHO DE 2018 E 11 DE JUNHO DE 
2018 (LEITURA DE REFERÊNCIA). 

 
FONTE: O autor (2019). 

FIGURA 87 – VARIAÇÃO DE DEFORMAÇÃO ENTRE 12/07/2018 E A LEITURA DE REFERÊNCIA. 

 
FONTE: O autor (2019). 
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FIGURA 88 – VARIAÇÃO DE DEFORMAÇÃO ENTRE 09/08/2018 E A LEITURA DE REFERÊNCIA. 

 
FONTE: O autor (2019). 

FIGURA 89 – VARIAÇÃO DE DEFORMAÇÃO ENTRE 13/09/2018 E A LEITURA DE REFERÊNCIA. 

 
FONTE: O autor (2019). 
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FIGURA 90 – VARIAÇÃO DE DEFORMAÇÃO ENTRE 22/11/2018 E A LEITURA DE REFERÊNCIA. 

 
FONTE: O autor (2019). 

FIGURA 91 – VARIAÇÃO DE DEFORMAÇÃO ENTRE 21/03/2019 E A LEITURA DE REFERÊNCIA. 

 
FONTE: O autor (2019). 
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O resumo das maiores variações de deformação e maiores alívios de tensão 

para cada campanha de monitoramento está apresentado na TABELA 9. Cabe 

salientar que os resultados para o dia 11 de junho de 2018 não estão apresentados, 

pois por se tratar da leitura de referência, seus valores foram tomados como zero.  

TABELA 9 – MÁXIMAS DEFORMAÇÕES E ALÍVIOS DE TENSÃO. 

Data 

Variação da 
deformação (µε) 

Máxima Mínima 

12/07/2018 3263,95 -1362,85 

09/08/2018 3237,99 -676,77 

13/09/2018 2487,57 -2722,04 

22/11/2018 2375,20 -1799,27 

21/03/2019 3324,77 -2441,17 

FONTE: O autor (2019). 

Considerando as informações que constam na FIGURA 91 e na TABELA 9, 

todas as máximas variações de deformação ocorreram para o mesmo comprimento 

do CO, na distância de 533,56 metros. Além deste ponto, em outros três comprimentos 

foram encontrados os maiores valores para as variações na deformação. A 

localização e histórico de deformações destes pontos podem ser vistos na FIGURA 

92 e FIGURA 93, respectivamente. 
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FIGURA 92 – LOCALIZAÇÃO DOS COMPRIMENTOS 533,56 M, 542,75 M, 584,57 M E 966,13 M. 

 
FONTE: O autor (2019). 
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FIGURA 93 – HISTÓRICO DE DEFORMAÇÕES DOS COMPRIMENTOS 533,56 M, 542,75 M, 584,57 
M E 966,13 M. 

 

FONTE: O autor (2019). 

Considerando os pontos apresentados e seu histórico de deformações, a 

máxima deformação foi de 3324,77 µε para o comprimento de 533,56 m. Como citado, 

este ponto sofreu as maiores deformações em todas as campanhas de monitoramento 

quando comparado aos outros pontos conforme o histórico de deformações 

apresentado.  

Entretanto, é importante notar que as altas variações nas deformações da 

primeira campanha (leitura de referência) e a segunda campanha são referentes ao 

acomodamento do CO e pré-tensão ocorrida durante a instalação.  

Devido a estes fatores, optou-se por excluir a primeira campanha de 

monitoramento e tornar a segunda campanha como leitura de referência para nova 

análise. Desta forma se pode reduzir os erros advindos do acomodamento e pré-

tensão do CO. 

Assim, um novo histórico de deformações (FIGURA 94) foi realizado, incluindo 

os pontos citados no histórico de deformações da FIGURA 92 e um ponto adicional: 

853,91 m correspondente ao máximo alívio de tensão (-2867,69 µε). 
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FIGURA 94 – HISTÓRICO DE DEFORMAÇÕES PARA OS PONTOS SELECIONADOS UTILIZANDO 
A NOVA LEITURA DE REFERÊNCIA. 

 

FONTE: O autor (2019). 

Como é possível perceber na FIGURA 94, as variações nas deformações 

entre a nova leitura de referência e as leituras subsequentes são bem baixas, 

indicando que as variações devidas ao acomodamento e pré-tensão no CO foram 

eliminadas. Além disto, a maior deformação encontrada foi de 1528,29 µε para o 

comprimento 966,13 m e o maior alívio de tensão foi de -2867,69 µε para o 

comprimento 853,91 m. 

Considerando esta nova leitura de referência e posterior análise e, sabendo 

que 1000 µε correspondem à 0,1% de deformação ou 1 mm/m, a máxima deformação 

no CO foi de 0,15% e, assim, 1,53 mm/m. Entretanto, apesar da possibilidade de 

representar tal movimento em mm/m, não é possível indicar a direção deste 

movimento. Com novas campanhas de monitoramento, o comportamento da encosta 

se tornará mais evidente, permitindo uma tomada de decisões mais fácil. 
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6 CONCLUSÕES 

Esta dissertação de mestrado apresentou assuntos relacionados ao 

monitoramento geotécnico de encostas. Discutiram-se as vantagens e limitações na 

utilização da FO instalada em instrumentos geotécnicos e no solo visando a obtenção 

do NA da encosta e de um perfil de deformações superficiais, que permitem conhecer 

a condição de estabilidade da encosta.  

Os ensaios realizados, detalhados no Capítulo 4, subitem 4.1, com solo 

amostrado na base e no topo da encosta (Capítulo 4, subitem 4.1.1) indicaram que 

ambas amostras ensaiadas são Areia Silto Argilosa, com frações de areia iguais a 

47,8% e 52,6%, de silte iguais a 43% e 28% e de argila iguais a 6,2% e 7,5%, 

respectivamente. As massas específicas dos grãos determinadas apresentaram 

valores bem próximos, sendo 2,64 g/cm³ para a amostra de solo da base e 2,72 g/cm³ 

para a amostra de solo do topo. O índice de plasticidade das amostras, calculado a 

partir dos resultados dos ensaios de limite de liquidez e limite de plasticidade, resultou 

em 10%, tanto para o solo amostrado na base quanto para o solo amostrado no topo 

da encosta.  

Idealmente, as diferenças encontradas entre os NA identificados a partir da 

seleção visual ou automática e os NA lidos com o pio elétrico deveriam ser de ±0,51 

m, metade da resolução da unidade leitora (1,02 m), pois cada sensor da FO carrega 

informações de 0,51 m antes e 0,51 m depois do sensor. Os NA identificados a partir 

da seleção visual resultaram, em média, em diferenças menores do que os NA 

identificados a partir da seleção automática, isto pode ser devido ao fato que a pessoa 

que analisa os dados determina visualmente os pontos que serão utilizados na 

interpolação, graficamente mais bem distribuídos. A seleção automática é baseada 

em condições lógicas de cálculo automático, o que pode acarretar a seleção de pontos 

nem sempre visualmente adequados ou equilibrados. O método automático pode ser 

aperfeiçoado normalizando os valores obtidos para o trecho do cabo que se imagina 

estar imerso em água, facilitando a busca pelos pontos ideais por meio das condições 

lógicas, objetivando diminuição dos erros e validação da técnica. 

Dentro dos barris era esperado que a deformação fosse nula ou com valores 

muito baixos de deformação, tendo em vista que estes trechos são informados no 

DTSS como estáveis, atuando como referência para os demais pontos. Porém, ao 

passo que alguns pontos do CO sofrem deformações, outros pontos ao redor devem 
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sofrer alívios de tensão (-187 µε, -33 µε, -604 µε, -150 µε, -662 µε, -158 µε, -547 µε e 

-20 µε), fato que pode ser uma justificativa para esta não nulidade das deformações 

dentro dos barris de referência. Além disto, os dados analisados não utilizam a 

compensação da temperatura, assim o aumento ou decréscimo da temperatura tem 

influência nos valores de frequência, mais um motivo para terem sido obtidos valores 

de deformação não nula (1,7 µε, 408 µε, 115 µε, 19 µε, 450 µε, 152 µε, 25 µε, 1,1 µε, 

562 µε e 396 µε) nos barris. 

A partir das informações coletadas nas campanhas de monitoramento com o 

DTSS (Capítulo 4, subitem 4.3), os dados analisados apresentaram valores de 

deformação relativamente pequenos (0,15%), o que torna inviável afirmar que a 

encosta esteja se movimentando. A recomendação é que a encosta continue sendo 

monitorada periodicamente e os dados analisados frequentemente.  

A deformação bruta (deformação lida diretamente pelo DTSS sem qualquer 

análise, ou seja, sem descontar o valor da deformação obtido na leitura de referência) 

para a máxima variação de deformação (3324,77 µε) foi de 4422,78 µε. Considerando 

que o DTSS utilizado na instalação permite leituras de deformações de até 20000 µε, 

a máxima deformação bruta lida (4422,78 µε) corresponde a 22,11% da capacidade 

de leitura do DTSS, o que significa que apesar dos resultados parecerem elevados, a 

unidade leitora é capaz de detectar deformações de maior magnitude do que as 

encontradas no CO instalado. Cabe salientar que esta máxima deformação foi 

percebida na sexta campanha de monitoramento, em 21 de março de 2019, um mês 

que possuiu mais do que o dobro de pluviosidade (484,1 mm) da quinta campanha de 

monitoramento (220,6 mm) realizada em 22 de novembro de 2018, indicando a 

relação das chuvas e, consequentemente, do NA no solo e a deformação da encosta. 

Comparada aos equipamentos geotécnicos tradicionais para medida de NA 

(MNA e PZM) e para medida de deslocamentos (inclinômetros) citados no Capítulo 2, 

subitem 2.1.2, e à maneira como tais equipamentos são instalados e operados em 

campo (pontualmente), a tecnologia de FO instalada na encosta leva à redução com 

custos de instalação e monitoramento ao passo que um único CO e uma unidade 

leitora permitem monitorar deformações em uma extensa área sem a necessidade de 

leituras pontuais e, por vezes, em regiões de difícil acesso.  

Além disto, e citando Dunnicliff (1988), nenhum sistema automático deve 

substituir o julgamento da engenharia. Segundo o autor, quando sistemas de 

aquisição de dados automáticos são usados, existe uma possibilidade real de 
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observações visuais não serem feitas, de que outros fatores que influenciam as 

medições não sejam gravados e que estas informações não estejam, portanto, 

disponíveis para relacionar os efeitos mensurados às suas causas prováveis.  

Mesmo assim, há a necessidade em realizar leituras com mais periodicidade, 

pois com maior quantidade de dados, o histórico se torna mais completo, detalhado e 

confiável, norteando o julgamento de quem realiza o tratamento destes dados. 

Por fim, conforme os resultados apresentados utilizando o DTSS e o DTS em 

comparação com o pio elétrico, cabe concluir que a instrumentação geotécnica 

convencional e a baseada em FO se complementam. 

6.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como trabalhos futuros para a continuidade do trabalho de monitoramento 

geotécnico de encostas atravessadas por dutos, sugerem-se os seguintes tópicos: 

a) Correlação das massas de solo acima do CO (solo utilizado para reaterrar 

as trincheiras) a fim de se obter informações referentes à influência destas 

massas no monitoramento de deformações superficiais, por meio de 

modelagem computacional, por exemplo; 

b) Instalação de inclinômetros à FO para monitoramento de deformações em 

profundidade e possível análise 3D da encosta; 

c) Análises da estabilidade da encosta utilizando os dados piezométricos 

obtidos com o pio elétrico em comparação com os encontrados com auxílio 

da tecnologia de FO. 
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ANEXO 1 – PROJETO DE INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA COM A 

TECNOLOGIA DE FO PARA O SETOR 8 
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ANEXO 2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA UNIDADE ÓPTICA DTS



Features Benefits

• High performance

• Fine spatial resolution

• Fast measurement
speed

• Intuitive configuration

• Remote operation

• Multiple channels

• Alarms functionality

INDUSTRY LEADING 
PERFORMANCE

The Sentinel DTS™ is the most 
technologically advanced distributed 
temperature sensing system today.

Summary of sensing capabilities

Range Temperature Resolution* Spatial Resolution

0 – 10km

0 – 30km

0 – 30km

1m 

1-2m

1-2m

0 – 30km

0 – 45km 

<0.01ºC 

<0.01ºC 

<0.01ºC 

<0.06ºC 

<0.05ºC 

Sampling Resolution

0.5m 

0.5-1m 

0.5-1m

0.5-1m

2m

* Please see following page for more details regarding the capabilities of the Sentinel product range.

Industry leading temperature resolution as fine as 0.004°C enables interpretation in the most 
difficult applications.
1m spatial resolution allows accurate location of changing temperature events.

Measurements as short as 10 seconds to enable real time monitoring of transient events, 
particularly in safety critical applications.
Intuitive user interface allowing fast and simple calibration and configuration. Double-ended 
calibration through use of a multiplexer.
System can be configured and operated remotely through its Ethernet interface.

4, 8 and 16 channel multiplexer modules available to increase system flexibility. 

User configurable zones and alarms available to tie in to SCADA systems. MODBUS/OPC data 
formats. Relay contact module also available.

Sentinel DTS Model 

Sentinel DTS-LR 

Sentinel DTS-XR** 

Sentinel DTS-AX**

Sentinel DTS-XRS 

Sentinel DTS-XXR 

SENTINEL DTSTM – DATA SHEET  DTS-LR, XR, AX, XRS & XXR

Description

Medium Range (1064nm) 

Long Range

Long Range, ATEX M1 

Long Range Singlemode 

Extreme Long Range 

2m

5m

web.enquries@sensornet.co.uk  
www.sensornet.co.uk

+44 (0)20 8236 2550
web.enquries@sensornet.co.uk  

www.sensornet.co.uk

The Sentinel range of DTS units, lead the way in terms of performance in DTS technology, with 
temperature resolutions as fine as 0.004°C achieved in the field, the fastest measurement speeds 
available and the greatest coverage of up to 45km from a single channel. The self contained 
Sentinel DTS system operates with an intuitive user interface allowing fast and simple calibration 
and configuration. The system has been designed with safety in mind and meets the rigorous 
standards of the Oil & Gas industry.

** 12, 20 and 30km options available.



BE SURE WITH SENSORNET
Sensornet offers the widest range of DTS to meet your every monitoring requirement, specific to any need, environment and challenge. 
You can rely on us to provide the full solution - from system engineering and design, to installation, data interpretation services, and 
global support services. We'll take the time to fully understand your business goals and the unique context and physical circumstances of 
your asset to provide the best solution to you.

PRODUCT PERFORMANCE
The following graphs illustrate the temperature resolution* of each Sentinel DTS with sensing range and measurement time. 
Further specifications are available from Sensornet on request.

Sentinel DTS-LR Performance Sentinel DTS-XR Performance

© Sensornet 2018     0418DAT1

+44 (0)20 8236 2550
web.enquries@sensornet.co.uk  

www.sensornet.co.uk

Physical dimensions

H x W x D* Weight

180 x 435 x 480mm     21kg 
(7.1 x 17.1 x 18.9”)       (46lb)

*fits in standard 19” rack mountint

Environmental

Operating Storage Humidity
Temperature Temperature

+5°C to +40°C -15°C to +65°C  5% to 95%
relative humidity,
non-condensing

Optical

Wavelength
Average output power

<0.5µJPulse energy

1550nm (1064nm for LR)
<3mW

2-8kHz depending on range

Communication and memory

USB

On-board storage

Serial
Network

Certification & compliance

ATEX

Sentinel AX is Certified Atex Cat. M1 
(Mining). All the other Sentinel models are 
certified Cat.3 and are suitable for use in 
Potentially Explosive Atmospheres 
according to Directive 2014/34/EU 
Standards: EN 60079-0:2012, EN 
60079-28:2015

EMC

EN 61326:-1:2013Lab Equipment; EMC EN55022/
CISPR22 Conducted Emissions: Class B; Radiated 
Emissions: Class A**; 
EN 61000-4-2:2008; EN 61000-4-3:2006; 
EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2008; 
EN 61000-4-6:2013; EN 61000-4-11:2008; 
** Excluding monitor and keyboard

CE 

Accordance with 89/336 EEC EMC 
Directive Accordance with LVD 72/23 
EEC Directive: EN 41003; EN 50178; EN 
60065; EN 60825-1; EN 60950; EN 
61010-1

Safety: The Sentinel DTS has been independently classified to BS EN 60825-1:2014 as a Class 1M laser product.

SENTINEL DTSTM – DATA SHEET  DTS-LR, XR, AX, XRS & XXR

Pulse repetition frequency

4 x USB3.0 (2 at the front, 2 at the back) 
RS232/485
10/100/1000 Base TX (RJ45)
2 x 128Gb SSD

Power requirements

AC Power Power
Consumption

100V - 240V, 200W maximum
50Hz - 60Hz

* Resolution is considered as 1sigma
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ANEXO 3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA UNIDADE ÓPTICA DTSS



S PECI F IC AT ION S

DTSS Distributed Temperature & Strain Sensor

DTSS applications include

• Structural health monitoring

eg. bridges, buildings

• Subsidence monitoring

• Compaction monitoring

• Dam movement

• Foundation monitoring

• Umbilical/riser strain 

monitoring

• Downhole pressure monitoring

• Railway integrity monitoring

• Dynamic strain monitoring - 

please see reverse

Telephone +44 (0)20 7394 3555

Email enquries@sensornet.co.uk

Web www.sensornet.co.uk

TH E S E N S I NG ADVA NTAG E

T
he Sensornet DTSS is a unique instrument

capable of independently measuring strain

and temperature at all points along a single

length of optical fibre.

Other Brillouin based sensors suffer from a temperature and

strain cross-sensitivity. Sensornet’s DTSS uniquely takes an

independent temperature measurement to ensure there is

no cross-sensitivity (temperature compensated strain). With

appropriate cabling, the DTSS can also make fully

distributed temperature independent pressure

measurements. The DTSS is optimised for single-ended

measurements, needing access to just one end of the optical

fibre. It can be controlled and interrogated remotely.

“Sensornet’s unique strain measuring

capability provided the measurement

we needed to verify the robustness of

our aerial cable routes.”

Robin Parsons, Energis

Summary of sensing capabilities

TEMPERATURE COMPENSATED STRAIN UNCOMPENSATED STRAIN

Range 0 – 24 km 0 – 24 km

Spatial resolution 1 m 1 m

Measurement time From 2 minutes From 2 minutes

Temperature resolution* 1˚C N/A 

Strain resolution* 20 µε 10 µε

Pressure resolution* 2 psi 1 psi

*Specific resolution depends on the range, spatial resolution and measurement time. Please contact a Sensornet representative for further information.

The Sensornet DTSS



S PECI F IC AT ION S  | DTSS Distributed Temperature & Stain Sensor

Telephone +44 (0)20 7394 3555

Email enquries@sensornet.co.uk

Web www.sensornet.co.uk

TH E S E N S I NG ADVA NTAG E

T
he DTSS incorporates Sensornet’s unique

technology that allows fast, fully distributed

measurements of strain at acquistion rates of up

to 10Hz.

This is a unique capability, being able to achieve real-time

measures of strain at all points along the fibre. This will

enable the introduction of distributed optical fibre sensors

into a range of new applications.

Dynamic Strain Sensing Capability of the DTSS

Distributed measurement of simple harmonic motion

Dynamic strain applications include

• Dynamic monitoring of deep water risers for fatigue prediction

• Perimeter security detection systems

• Dynamic monitoring of large structures such as bridges

• Dynamic structural railway monitoring

Examples of sensing capabilities*

STRAIN RESOLUTION MEASUREMENT TIME DEPENDING ON RANGE

0 - 1km 1 - 2km 2 - 5km

50 µε 100ms (10Hz) 400ms (2.5Hz) 2.5 seconds

5 µε 10 seconds 40 seconds 4 minutes 10 seconds

*Spatial resolution 1m as standard.

These specifications provide a simple illustration of what is possible with this unique technology. Measurements of up to 24km

in range are also possible. The technology allows the strain resolution to be tuned, so that specifications can be modified

depending on the requirements of a particular application. The list above are simply examples and Sensornet welcomes

enquiries for new applications.
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ANEXO 4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CABO ÓPTICO INSTALADO 

PARA MONITORAMENTO DE TEMPERATURA E POSTERIOR CÁLCULO DOS 

NÍVEIS D’ÁGUA



 
 
 

LEONI Fiber Optics GmbH 
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Technisches Datenblatt – Technical Data Sheet –Technisches Datenblatt – Technical Data Sheet –Technisches Datenblatt – Technical Data Sheet 

Date of issue: 03.09.2010    Creator: E&K/ Himmler 
Up-dating:  Name:   
Supersedes:   Page   1 / 2 
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FiberConnect

 A-DS2Y 1x4G50/125 + 4 qmm 

 
Profile view:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Design: 
 
 Central loose tube: 

� gel filled with 4 colour coded fibres; 
diameter: approx. 2,4 mm 
colour: yellow (E9/125) 

� fiber colours :  red, green, blue, yellow 
 

 Copper wire: 
� Central loose tube with stranding cooper wire elements 
  12x 0,344 qmm (wire 7x0,25 mm blanks) 
 

Outer jacket: 
� Polyethylene (HDPE), wall thickness approx. 1.0 mm, colour: black 
� Outer diameter approx. 5.6 mm  

Inkjet-marking white: 
LEONI  -  FiberConnect® A-DS2Y 1x4G50/125 + 4 qmm (alternating 
current symbol twice), (reel no.), (sequential length in metres) 

 
Application/Installation: 

� For fixed installation outdoors in cable ducts, conduits and on cable 
racks or underground laying 

� Mechanical installation by winch is permitted only when using force 
meters with recording function 

Electrical characteristics: 
� Operation voltage max. 1 kV 

Transmission characteristics: 
� Transmission characteristics see separate fibre data sheet 

 

Loose tube 
 

Copper wire 
 

HDPE- outer jacket 
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Thermal characteristics: 
� Storage temperature - 25 °C to + 70 °C 
� Installation temperature - 5 °C to + 50 °C 
� Operating temperature - 25 °C to + 60 °C 

Fire performance: 
� Cable is halogen free 

Mechanical characteristics: 
� Min. bending radius 

static 15 x outside diameter 
dynamic 20 x outside diameter 

� Max. pull force 200 N 
� Weight approx. 56.0 kg/km 

Chemical characteristics: 
� Good resistance to oil, fuel, acid and saline 

Standardisation: 
� None 

Notes: 
� Packaging: Disposable wooden drums 
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ANEXO 5 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CABO ÓPTICO INSTALADO 

PARA MONITORAMENTO DAS DEFORMAÇÕES SUPERFICIAIS NA ENCOSTA 

 



DamSense 2MM 2SM 6,5mm Dia.     29/10/2015  CUSTOMER NAME/TITLE:_____________________________________ 
DATE:__________________ 

DamSense FO Cable 2MM 2SM 6,5mm Dia. 

4 CHANNEL 
D-Series Distribution Cables 

Installation and Operating Characteristics 
Installation Operating

Max Tensile Load 1,800 N  (400 lbs) 600 N (130 lbs) 

Min Bend Radius 6.5 cm (2.6 in) 3.3 cm (1.3 in) 

Mechanical and Environmental 
Impact Resistance
EIA/TIA-455-25A, Military Req. 1500 Impacts

Crush Resistance
TIA/EIA-455-41A, Military Req. 1800 N/cm

Operating Temperature -40ᵒC to +85ᵒC 

Storage Temperature -55ᵒC to +85ᵒC 

Cable Characteristics 
Jacket Color Yellow 
Jacket 
Material Polyurethane 

Buffer 
Material Hard Elastomeric 

Cable Weight 38 kg/km (26 lbs/1000’) 
Cable 
Diameter 6.5 mm (0.26 in) 

Other Cable Characteristics 
Print:  
(every meter) 

WWW.SENSORNET.CO.UK   OC-
0006602   <I> 

Ultra-Fox™ Plus Fiber Performance 
Fiber Code/Count AST/2 SLS/2 

Industry Standard Designation 

Laser 
Optimized 
OM2 
ISO/IEC 11801 

Single-mode 
ITU-T G.652.D 

Core/Cladding Diameter (µm) 50/125 9/125 

Numerical Aperture 0.20 -- 

Wavelength (nm) 850/1310 1310/1550 

Gigabit Ethernet Distance (m) 550/550 -- 
10-Gigabit Ethernet Distance 
(m) 82/300 --

Maximum Cabled Attenuation 
(dB/km) 3.5/1.5 3.5/1.5 

Minimum Laser EMB Bandwidth 
(MHz-km) 500/500 -- 

Customer Specified Minimum
OFL LED Bandwidth (MHz-km) 600/600 -- 

Primary Coating Diameter (µm) 500 500 
Secondary Buffer Diameter 
(µm) 900 900 

Zero Dispersion Slope (ps/nm2-
km) -- 0.092

Proof Test Level (kpsi) 100 100 
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APÊNDICE 1 – MAPEAMENTO DE PERIGOS DE ESCORREGAMENTOS PARA O 

SETOR 8 E ENTORNO 



N

DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000
SISTEMA DE COOORDENADAS
GEOGRÁFICAS
ESCALA GRÁFICAMapa elaborado a partir

de informações disponíveis em
http://datageo.ambiente.sp.gov.br

LEGENDA

46º24'O 46º24'O 46º24'O 46º24'O 46º24'O 46º24'O 46º23'O

23º50'S

23º50'S

23º50'S

23º50'S

23º51'S

23º51'S

23º51'S

23º51'S

23º51'S

Risco de Escorregamento
Entorno do Setor 8 - Cubatão

150m100500

DATA :20/03/2020

ELABORADO POR:
Nayhara Paulino

Perigo de Escorregamento

nayha
Oval

nayha
Typewriter
Limites do cabo óptico

nayha
Pencil

nayha
Pencil

nayha
Typewriter
Não classificado

nayha
Typewriter
P0

nayha
Typewriter
P1

nayha
Typewriter
P2

nayha
Typewriter
P3

nayha
Typewriter
P4

nayha
Typewriter
P5
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APÊNDICE 2 – FLUXOGRAMA DAS ENTRADAS, PROCESSAMENTOS E 

SAÍDAS DA ROTINA APRIMORADA EM MATLAB PARA COMPILAÇÃO DOS 

DADOS ORIUNDOS DO MONITORAMENTO COM O DTS E O DTSS



                      


