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RESUMO 

 

A presente dissertação apresenta detalhes sobre o desenvolvimento de um protótipo 
para monitoramento de nível d’água (NA) e poropressão (PP) em medidores de nível 
d’água (MNA) e piezômetros (PZ) por meio do uso do sensoriamento distribuído de 
fibra óptica. Em campo, um operador realiza pontualmente o monitoramento do NA e 
de PP em MNA e PZ por um de um equipamento chamado de indicador de nível 
d’água, conhecido como PIU. O protótipo se refere a um dispositivo idealizado para 
armazenar água quente no seu interior com a finalidade de transmitir calor para um 
cabo de fibra óptica monomodo, comercializado no mercado nacional, e 
consequentemente; monitorar o NA ou a PP. O cabo, por sua vez, funciona como um 
sensor distribuído de temperatura quando conectado ao Distributed Temperature 
Sensing (DTS). Desenvolveu-se o protótipo visando eliminar a necessidade do uso de 
energia elétrica para aquecimento de cabos de fibra óptica importados construído com 
uma malha de cobre. Com o desenvolvimento deste protótipo a energia elétrica não é 
mais necessária para realização do aquecimento do cabo, além de eliminar vários 
acessórios necessários para tal tarefa, como exemplo, extensões, geradores, 
infraestrutura para geradores. Cita-se ainda a redução de custos com importação do 
cabo de FO confeccionado com cobre e, reduziu-se o tempo de aquisição. 
Anteriormente ao desenvolvimento do protótipo, foi construído em laboratório um 
modelo composto de três simuladores de NA, entre outros materiais. Foram realizados 
testes nos três simuladores de NA para definição de padrões mecânicos e estatísticos 
visando a construção e instalação do protótipo em campo experimental. Para realizar 
o monitoramento de NA e PP com o protótipo desenvolvido, foi utilizado o método 
ativo de aquecimento do cabo de fibra óptica distribuído por meio de água aquecida 
em temperatura de 60°C. Os testes nos simuladores equivaleram a quatro variações 
induzidas de NA, desde a cota 0,0 até as elevações de 0,60 m, 1,20 m, 1,80 m, e 2,40 
m. Os testes foram repetidos em três oportunidades até a definição dos 
comportamentos estatísticos das variações. Os resultados indicaram que a redução 
do nível d’água nos simuladores têm um comportamento linear quando se trata da 
variação de temperatura média. O erro médio identificado entre os NA monitorado e 
as observações realizadas por meio do equipamento PIU foi de 7 cm. Com o 
comportamento linear da correlação da temperatura e variação do NA monitorado nos 
simuladores do modelo, foi possível aplicar a mesma metodologia em campo 
experimental. Utilizou-se o mesmo procedimento de laboratório para determinação do 
NA em campo experimental onde foi instalado o protótipo. Os resultados de campo 
experimental indicam que o desenvolvimento do protótipo desenvolvido nesta 
dissertação pode ser utilizado para monitoramento dos níveis d’água e poropressões 
em medidores de nível d’água e piezômetros instalados em diferentes estruturas. 
 

Palavras-chave: Fibra óptica; DTS; Instrumentação geotécnica. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation shows details of the prototype development for monitoring water level 
(WL) and pore pressure (PP) into water level meters (WLM) and piezometers (PZ) 
through the use of distributed fiber optics sensing. At the field, an operator does the 
punctually monitors of the WL and the PP in MNA and PZ, using a device called a 
water level indicator, known as PIU in Brazil. The prototype is a device designed to 
store hot water inside with the purpose of transmitting heat to a multi-mode fiber optic 
cable, sold at the national market, and consequently; monitor WL or PP. The cable, in 
turn, functions as a distributed temperature sensor when connected to the DTS unit. 
The prototype was developed to eliminate the necessity to use electrical energy to heat 
imported fiber optic cables built with a copper mesh. With the development of this 
prototype, electricity is no longer needed to perform the cable heating, in addition to 
eliminate various accessories necessary for this task, such as extensions and 
electricity generators. It is also mentioned the reduction of costs with the importation 
of the FO cable made with copper, and the acquisition time was reduced. Prior to the 
development of the prototype, a model composed of three WL simulators, among other 
materials, were built in the laboratory. Tests were carried out in the three WL simulators 
to define mechanical and statistical standards aiming at the construction and 
installation of the prototype at the experimental field. To perform the monitoring of WL 
and PP with the developed prototype, the active method of heating the fiber optic cable 
distributed by means of water heated to a temperature of 60°C was used. The tests 
using the simulators were equivalent to four induced NA variations, from the 0.0 level 
to the elevations of 0.60 m, 1.20 m, 1.80 m and 2.40 m. The tests were repeated in 
three occasions until the statistical behavior of the variations was defined. The results 
indicated that the water level reduction in the simulators has a linear behavior when it 
comes to the average temperature variation. The average error identified between the 
monitored WL and the observations made using the PIU equipment was 7 cm. With 
the linear behavior of the temperature correlation and the variation of the WL monitored 
in the model simulators, it was possible to apply the same methodology in an 
experimental field. The same production made in the laboratory, was used to determine 
the WL in an experimental field where the prototype was installed. The experimental 
field results indicate the prototype developed in this dissertation can be used to monitor 
water levels and pore pressures in water level meters and piezometers installed in 
different structures. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

São inúmeras as obras lineares (faixas de dutos, rodovias, ferrovias e linhas 

de transmissão de energia elétrica) que estão localizadas em encostas naturais da 

Serra do Mar e Serra Geral, desde o litoral do Rio de Janeiro até o Sul do Brasil. O 

relevo acidentado dessas regiões favorece a ocorrência de fenômenos de 

instabilidade de encostas, além disso, essas regiões possuem a predominância de 

solos coluvionares, ou seja, solos que estão sujeitos a movimentações lentas. 

Geralmente, as instabilidades estão ligadas também a fatores climáticos como época 

de chuvas que causam infiltração de água no solo e geram o aumento significativo da 

poropressão. 

Quando se busca informações sobre a profundidade do nível d’água em 

encostas, por meio de instrumentos geotécnicos do tipo medidor de nível d’água e 

piezômetros, pretende-se obter informações sobre a possibilidade de ocorrência de 

um escorregamento que pode ter como causa a infiltração de águas das chuvas que 

elevam as poropressões e que são causadoras da redução da resistência ao 

cisalhamento do solo. Na Tabela 1 se encontra apresentado um breve histórico sobre 

a evolução da instrumentação geotécnica. 

Após a conclusão de obras de terra, como por exemplo, barragens e taludes 

de corte ou aterro, é necessário realizar o monitoramento geotécnico periódico dessas 

estruturas. Segundo Dunnicliff (1988), os parâmetros que podem ser monitorados em 

obras de terra são: 

• Poropressões; 

• Tensões totais no solo; 

• Tensões em rocha; 

• Deformações; 

• Carregamentos e tensões em elementos estruturais; 

• Temperatura. 

Todos esses parâmetros são importantes para previsão de ações de 

segurança, cada um com suas particularidades.  

Diante da tecnologia de fibra óptica, é possível que, por meio dos sensores 

distribuídos e de um interrogador, o monitoramento geotécnico atinja outro patamar, 

isto é, abre-se a possibilidade de monitoramento em tempo real, possibilitando assim 

mais autonomia e confiabilidade na coleta de dados para o monitoramento geotécnico 
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de obras de terra e encostas naturais. Além disso, aumenta-se a velocidade do 

monitoramento possibilitando melhor eficiência no disparo de alertas de emergência 

para ações de segurança, porque é possível realizar a instalação do cabo de fibra 

óptica em vários instrumentos e monitorá-los ao mesmo tempo em tempo real. 

Elimina-se possíveis erros de leitura pelo operador, uma vez que o monitoramento é 

realizado por coleta de dados eletronicamente e periodicamente de dez em dez 

segundos.  

 

TABELA 1 – EVOLUÇÃO DA INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA 

Ano Principais características 

Até 1920 

1920 a 1930 

 

1940 a 1950 

 

1960 

 

 

1970 

 

 

 

1980 

 

 

 

1990 

 

 

 

2000 

Instrumentação praticamente inexistente. 

Observação eventual de subpressões, vazões de drenagem e 

deslocamento superficiais. 

Medições de pressão neutra e de deformação, porém com 

instrumentos de pouca confiabilidade. 

Primeiras obras com medição de deslocamentos horizontais 

com inclinômetros e com instalação de células de pressão total 

em aterros. 

Medições de tensão e deformação. Os instrumentos de 

medição ganham confiabilidade. O método dos elementos 

finitos passa a ser aplicado em análises paramétricas de projeto 

e na análise dos dados. 

Desenvolvimento de instrumentos nacionais, exceção feita aos 

inclinômetros e piezômetros de corda vibrante. Início da 

aplicação generalizada dos recursos da informática para projeto 

e análise. 

Aperfeiçoamento dos instrumentos de medição e 

informatização das fases de coleta, transmissão, 

processamento e análise dos dados. Automatização da 

instrumentação de algumas barragens. 

Aperfeiçoamento das técnicas de medição. Aquisição remota 

de dados, com uso de satélites espaciais. 

FONTE: Adaptada de Buras (2013). 

 

Segundo Bressani (2009), as poropressões são funções de fluxos de água 

existentes no subsolo, tanto ascendentes quanto paralelas ao talude. Nestes casos é 

necessário a instalação de piezômetros e de medidores de nível d’água para 

monitoramento de suas variações. 
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Resumidamente, medidor de nível d’água (MNA) se trata de uma perfuração 

no solo com diâmetro de 10 cm e tem a finalidade de possibilitar a medição da 

profundidade em que se encontra o nível freático no subsolo. Um piezômetro (PZM) é 

quase idêntico ao medidor de nível d’água em sua construção e tem a finalidade de 

possibilitar a medição da pressão da água no subsolo num ponto determinado. A 

diferença entre os instrumentos, está na estrutura do tubo geomecânico utilizado na 

construção de ambos. Para a construção do MNA, utiliza-se tubo geomecânico 

perfurado em todo seu comprimento, essa perfuração permite que a água contida nos 

poros do solo passe para o interior do MNA, permitindo a medição do seu nível. Para 

a construção do PZM, utiliza-se tubo geomecânico perfurado somente no ponto onde 

pretende-se realizar a medição de pressão, sendo o restante de seu comprimento um 

tubo sem perfurações. A combinação dos dois instrumentos MNA e PZM, permite a 

estimativa da poropressão por meio da diferença dos níveis d’água medidos em seus 

interiores.  

Para a realização do monitoramento de poropressões e níveis d’água em 

PZMs e MNAs instalados em encostas naturais, as medidas são realizadas por um 

operador com o auxílio de um instrumento eletrônico denominado indicador de nível 

d’água (PIU). O PIU é um equipamento eletrônico de medição que possibilita registrar 

a profundidade em que se encontra a superfície da água no subsolo com unidade de 

medida em centímetros. Quando este instrumento entra em contato com a água no 

interior de MNAs e PZMs, ele emite um alerta sonoro indicando ao operador a 

possibilidade de leitura do nível d’água no cabo graduado do próprio equipamento. 

Este método de monitoramento demanda um tempo elevado de coleta de dados 

devido ao deslocamento do operador até o instrumento, possíveis erros de leitura do 

operador no cabo graduado e no instante em que se registra o nível d’água em 

formulário.  

No método utilizando sensoriamento de fibra óptica distribuído, o 

monitoramento de poropressões e níveis d’água é realizado por um cabo de fibra 

óptica importado conectado a um interrogador Distributed Temperature Sensing (DTS) 

e necessita do aquecimento do cabo de fibra óptica para a detecção das diferenças 

de temperatura no interior dos PZMs e MNAs.  

O monitoramento de temperatura é realizado por sensoriamento de fibra 

óptica importado aquecido ativamente por energia elétrica.  O cabo é fornecido pela 

empresa inglesa Sensornet e sua estrutura é composta por capa de proteção,  uma 
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malha de cobre com a finalidade de possibilitar o aquecimento por meio de um “curto 

circuito” quando conectado a um gerador de energia ou uma fonte de corrente 

contínua, um tubo de plástico que evita que tensões externas sejam aplicadas a fibra 

óptica e pôr fim, a fibra óptica multimodo com núcleo de 50 m e casca de 125 m. 

Com o uso do interrogador DTS, um cabo de fibra óptica importado revestido por uma 

malha de cobre é conectado a um equipamento capaz de gerar potência suficiente 

para aquecer o cabo por todo seu comprimento até o limite de 60º C.  

O cabo de fibra óptica é instalado no interior de todos os instrumentos que 

devem ser monitorados. 

Segundo o manual da Sensornet, o DTS é um interrogador que por meio da 

emissão de pulso de luz laser e da conexão com o cabo de fibra óptica, tem a 

capacidade de coletar dados de temperatura em graus Celsius de 1,02 m em 1,02 m 

em uma distância máxima de 12 km. Essa distância é válida para o caso do 

equipamento utilizado nesta dissertação e varia de acordo com o modelo do 

interrogador. 

Por meio do interrogador DTS, os espalhamentos de Raman estimulados, são 

convertidos em sinais numéricos que posteriormente são correlacionados com a 

temperatura, o que possibilita analisar as condições do meio em que a fibra se 

encontra. 

Segundo Ribeiro (2011), espalhamentos de Raman estimulados são 

observados quando lasers de alta densidade de potência são incididos em meios 

materiais que exibem espalhamentos Raman.  

Segundo Zoccoli (2013), o monitoramento por meio do sensoriamento de fibra 

óptica é interessante do ponto de vista de coleta de dados remoto, já que permite que 

o controle seja realizado em uma central enquanto o cabo de fibra óptica estaria 

instalado em vários piezômetros que seriam monitorados ao mesmo tempo evitando 

a necessidade de um operador se deslocar até o local para realizar a medida. 

O método atual de monitoramento utilizando o DTS é mais ágil do que o 

método de monitoramento utilizando o PIU, porém ainda apresenta limitações quanto 

a necessidade de energia elétrica necessária para o aquecimento do cabo de fibra 

óptica, tempo necessário para coleta de dados e custo elevado de importação do cabo 

de fibra óptica. 

A presente dissertação de mestrado apresenta o desenvolvimento de um 

protótipo de aquecimento de cabo de fibra óptica nacional distribuído, para o 



22 

 

monitoramento de nível d’água e de poropressões em instrumentos geotécnicos do 

tipo piezômetros (PZM), também conhecido como piezômetro de Casagrande e 

medidores de nível d’água (MNA), construídos em encostas naturais, barragens, 

estruturas de contenção, taludes, ou seja, estruturas de terra inclinadas e escavações.  

O protótipo desenvolvido nessa dissertação, tem a finalidade utilizar um cabo 

de fibra óptica nacional e aquecimento do cabo de fibra óptica por meio de água 

quente a uma temperatura máxima de 80ºC em campo, sem utilizar energia elétrica 

(aplicação de uma potência aproximada de 10 W/m de cabo). Para o desenvolvimento 

do protótipo, necessita-se construir um modelo de laboratório para coleta de dados e 

observações do comportamento estatístico, físico e mecânico de seus componentes. 

O modelo é composto por três simuladores de medidor de nível d’água com a 

finalidade de coletar dados de temperatura quando se impõem aos simuladores 

variações na coluna d’água em seus interiores. Dessa maneira, pretende-se 

correlacionar, os dados coletados com os níveis d’água observados.  

Com essa alteração no método de aquecimento, pretende-se obter algumas 

“vantagens e ou melhorias”. Pode-se listar algumas delas como: 

• A eliminação do uso dos geradores com motores a combustão. 

Somente com a eliminação do gerador, pode-se eliminar o consumo de 

combustível para gerar energia, pode-se eliminar dezenas de 

extensões elétricas necessárias para o funcionamento do método 

atual, pode-se eliminar os ruídos causados pelos geradores, pode-se 

evitar acidentes de operações, como choques elétricos, incêndios, 

quedas, explosões, afastamentos de operários por acidentes de 

trabalho, pode-se eliminar o custo de aquisição e logística para 

instalação de um gerador. 

• Com a utilização do cabo de fibra óptica nacional, elimina-se a demora 

e o alto custo relacionados a importação. 

• Com a utilização da água aquecida, modifica-se a estrutura do cabo de 

fibra óptica, que no método atual necessita do revestimento do cobre 

para aquecer a fibra óptica. Sendo assim, elimina-se o alto custo com 

o cobre, além de eliminar a necessidade do cabo de fibra óptica realizar 

um trajeto de vai e vem para poder-se fechar um “curto circuito” para 

ser aquecido, diminuindo assim o comprimento de instalação do 

cabeamento. 
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Esta dissertação de mestrado foi desenvolvida no contexto do P&D intitulado 

“Análise de risco de escorregamentos de taludes, utilizando instrumentação 

geotécnica de fibra óptica e modelagem interativa”, em desenvolvimento no Lactec, 

com recursos financeiros da Petrobras. 

 

1.1 OBJETIVOS 
 

A seguir se encontram apresentados os objetivos, geral e específicos dessa 

dissertação, baseada no desenvolvimento de um modelo de laboratório e 

posteriormente no desenvolvimento e instalação de um protótipo para campo 

experimental. 

 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral da dissertação ora apresentada foi desenvolver um protótipo 

para identificar níveis d’água e poropressões por meio da utilização do sensoriamento 

de fibra óptica distribuída, utilizando um cabo de fibra óptica nacional e um método 

alternativo de aquecimento do cabo. Este desenvolvimento visa o monitoramento 

geotécnico de piezômetros e medidores de nível d’água instalados em diferentes tipos 

de estruturas terrosas (naturais ou artificiais). O protótipo consiste em uma estrutura 

cilíndrica em contato e capaz de transmitir calor ao cabo de fibra óptica por meio de 

água aquecida, permitindo identificar a diferença de temperatura entre o cabo de fibra 

óptica em contato com a água e o ar no interior do MNA de campo experimental, com 

a finalidade de identificar o nível d’água.  

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para atender o objetivo geral apresentado, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos: 

a) Desenvolver um modelo de laboratório com três simuladores de MNA; 

b) Realizar o monitoramento do modelo desenvolvido; 

c) Avaliar o método do aquecimento dos cabos de fibra óptica por meio de 

água aquecida a temperatura máxima de 80°C nos simuladores de MNA; 
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d) Construir um protótipo de campo, de acordo com o modelo de laboratório 

desenvolvido; 

e) Estimar o nível d’água por meio do protótipo construído. 

Cabe salientar que não existe diferença física entre os três simuladores. A 

ideia de construção de três simuladores tem por objetivo simular a instalação do cabo 

de fibra óptica em mais de um instrumento medidor de nível d’água ou piezômetro 

além de se ter maior contribuição de dados de temperatura no sensoriamento 

distribuído por fibra óptica. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 
 

Atualmente, para se realizar a medição do nível d’água em PZMs e MNAs é 

necessário um operador que se desloque até o local de medição com um instrumento 

denominado (PIU), capaz de informá-lo em qual profundidade se localiza o nível de 

água. 

Para se obter uma quantidade maior de resultados de monitoramentos em um 

curto espaço de tempo, pode-se pensar no sensoriamento de fibra óptica distribuída. 

Entre suas vantagens, está o monitoramento em tempo real de vários instrumentos 

ao mesmo tempo. Pode-se dessa forma, diminuir significativamente o tempo de 

resposta nas medições dos níveis d’água. Essas vantagens, permitem uma ação de 

segurança mais eficaz, caso seja necessário tomar providências, como emitir um 

alerta de segurança, por exemplo. 

Um grande problema relacionado a fibra óptica utilizada atualmente para 

indicação do nível d’água, é a demora de importação e o alto custo do cabo adquirido. 

Segundo Gonçalves (2019), o tempo de espera desde a postagem até a entrega de 

uma encomenda importada, pode chegar a sessenta dias, fato relevante abordado por 

essa dissertação, que pretende eliminar os altos custos com importação e ter a 

possibilidade de obter imediatamente cabos de fibra ópticas para instalação em 

instrumentos de monitoramento de nível d’água e poropressões. Por esse motivo, o 

cabo utilizado nessa dissertação será um cabo de fibra óptica multimodo nacional. 

Para realizar o aquecimento do cabo de fibra óptica, que tem por finalidade a 

identificação das diferenças de temperatura em atividades que necessitem dessa 

técnica, como por exemplo, um medidor de nível d’água, utilizam-se equipamentos 

capazes de gerar potência suficiente para o aquecimento dos cabos de fibra óptica. 
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Esses equipamentos sempre terão geração de potências diferentes para cada caso, 

porque sua solicitação estará diretamente ligada ao comprimento do cabo de fibra 

óptica instalado nas estruturas que possuem instrumentos de monitoramento dos 

níveis d’água, levando-se em conta uma potência de 10 W/m de cabo de fibra óptica. 

Portanto, o processo de aquecimento pode se tornar oneroso e tecnicamente inviável.  

Pettres, Rocha e Lacerda (2013) evidenciam que a redução de potência 

aplicada ao cabo de fibra óptica para se realizar aquecimento do mesmo em maiores 

distâncias, já era uma preocupação em relação a redução do consumo de energia 

para atender uma maior demanda. Na época os pesquisadores chegaram a sugerir 

que se aplicado 1W/m de cabo, já seria possível realizar a detecção do nível d’água 

em laboratório. Na ocasião os pesquisadores utilizaram um protótipo simulador de 

dreno instrumentado com fibra óptica. Por outro lado, visitas a campo demonstraram 

a necessidade de uso de uma potência da ordem de 10 W/m para o aquecimento de 

um cabo de fibra óptica utilizado no monitoramento de NA em uma encosta monitorada 

com a mesma tecnologia. Para isso utilizou-se um gerador a combustão de 8 kVA 

para um comprimento aproximado de 800 m de cabo de fibra óptica. Essa potência 

utilizada em campo é a que baliza essa dissertação, portanto para aquecer 2000 m 

de cabo por exemplo, seria necessário 20000 W de potência, isto é, um grande 

gerador de energia seria necessário. 

Para eliminar o uso de equipamentos geradores de energia elétrica 

necessários para o aquecimento do cabo de fibra óptica, essa dissertação pretende 

utilizar a água aquecida para gerar as diferenças de temperatura necessárias para 

detecção dos níveis d’água. 

Diante de todo o cenário apresentado nessa justificativa, essa dissertação 

pretende além da redução de custos, oferecer uma nova opção para detecção de nível 

d’água por meio da tecnologia de fibra óptica. A seguir lista-se os principais motivos 

que justificam o desenvolvimento deste trabalho: 

• Elimina-se o uso de geradores com motores a combustão; 

• Elimina-se o uso de combustível para geração de energia; 

• Elimina-se o uso de extensões elétricas; 

• Elimina-se os ruídos causados pelos geradores a combustão; 

• Evita-se acidentes operacionais, como choques elétricos, incêndios, 

explosões, quedas; 

• Evita-se afastamento de operários por acidente de trabalho; 
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• Elimina-se o custo de aquisição e logística para instalação de um gerador; 

• Elimina-se o alto custo com importação; 

• Reduz-se o tempo de aquisição do cabo de fibra óptica; 

• Elimina-se o revestimento de cobre do cabo de fibra óptica; 

• Elimina-se a necessidade de utilizar o curto circuito para aquecer o cabo de 

fibra óptica, reduzindo o comprimento do cabo. 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

A dissertação está dividida em seis capítulos sendo que, no Capítulo 1, 

apresenta-se a contextualização referente ao assunto que será abordado e discutido 

no desenvolvimento da dissertação, incluindo os itens objetivo geral, objetivos 

específicos, justificativa do trabalho e estrutura da dissertação. 

No Capítulo 2, apresenta-se a revisão bibliográfica, onde estão listados 

assuntos sobre tecnologia de fibra óptica e seus respectivos tipos e os aspectos de 

espalhamentos de Raman. Ainda nesse capítulo, apresentam-se os cabos de fibra 

óptica e índices de refração. Contempla também o interrogador DTS, equipamento 

responsável pela emissão dos pulsos de luz ao cabo de fibra óptica e que correlaciona 

os sinais coletados com temperatura, além de métodos de aquecimento do cabo de 

fibra óptica. 

Também se apresentam no capítulo 2, assuntos ligados ao meio geotécnico 

como a água no solo, lei de Darcy e para finalizar o capítulo apresenta-se também 

assuntos sobre piezometria e instrumentos responsáveis por realizar seus registros 

em obras de monitoramento geotécnico, como os piezômetros de tubo aberto e 

medidores de nível d’água. 

Ainda no capítulo 2, encontra-se apresentado o estado da arte, onde se 

apresentam os trabalhos mais recentes e relevantes em relação ao assunto sobre a 

tecnologia de fibra óptica na identificação de nível d’água por meio de aquecimento 

do cabo de fibra óptica, utilizando o método ativo de aquecimento. 

No capítulo 3, apresentam-se os materiais e os métodos necessários para o 

desenvolvimento de um modelo que comporta três simuladores de nível d’água que 

serviram de base para a construção do protótipo utilizado em campo experimental. 

No capítulo 4, apresentam-se os resultados e discussões acerca dos 

simuladores de medidor de nível d’água em laboratório assim como do protótipo 



27 

 

utilizado em campo experimental. Por fim, no capítulo 5, apresentam-se as conclusões 

e sugestões para trabalhos futuros.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Encontram-se apresentados neste capítulo revisões de trabalhos relevantes 

e atuais relacionados ao tema dessa dissertação. Foram pesquisados assuntos 

relacionados a tecnologia de fibra óptica, devido ao emprego de cabos de fibra óptica 

nos modelos de medidor de nível d’água desenvolvidos em laboratório, assim como 

no protótipo desenvolvido para monitoramento do nível d’água em campo 

experimental. Além desses temas, foram também pesquisados temas que abordam a 

água no solo e a piezometria.  

 

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A fundamentação teórica focou na abordagem sobre a tecnologia de fibra 

óptica (FO), levando em consideração os tipos de fibras óptica e de cabos de fibra 

óptica. Mais especificamente sobre o assunto fibra óptica, apresenta-se em detalhes 

questões sobre os espalhamentos de Raman e seus índices de refração. Por fim, 

sobre o assunto FO encontram-se apresentados a fundamentação sobre o método de 

aquecimento de cabos de fibra óptica multimodo. 

Optou-se pela busca de uma fundamentação sobre a água no solo 

considerando o ciclo hidrológico com as formações de lençóis freáticos e o 

comportamento da água segundo a lei de Darcy. Além dos assuntos citados, a 

instrumentação geotécnica a partir de piezômetros e medidores de nível d’água 

também é abordada. 

 

2.1.1 TECNOLOGIA DE FIBRA ÓPTICA 

 

A fibra óptica tem como função representar um sensor de temperatura 

distribuído no ambiente de interesse, nesse caso, medidor de nível d’água ou 

piezômetros. Fibras ópticas são cilindros flexíveis de “vidro” extremamente puros 

capazes de transmitir luz a longas distâncias (MATA, 2011).  

O núcleo da fibra óptica é o que tem o maior índice de refração, isto é, onde 

transmite-se a maior parte da potência óptica. A casca é o material dielétrico que 

circunda o núcleo.  
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Há dois tipos de fibras ópticas: as monomodo e as multimodo. Fibras ópticas 

monomodo são utilizadas em grandes distâncias e as multimodos para pequenas 

distâncias (MATA, 2011). As fibras monomodo possuem núcleo com 8 a 9 m de 

diâmetro e casca com 125 m de diâmetro. Apenas a radiação de um modo pode 

propagar no comprimento de onda especificado. Segundo Buras (2013), devido a 

pequena dimensão do núcleo, a fibra óptica monomodo permite a transmissão de luz 

por um único caminho, como ilustrado na Figura 1. 

 

FIGURA 1 – FIBRA ÓPTICA MONOMODO 

 
FONTE:  Buras (2013). 

 

As fibras multimodo possuem núcleo com diâmetros de 50 ou 62,5 m e casca 

de diâmetro de 125 m. Segundo Buras (2013), a fibra óptica multimodo permite que 

a transmissão de luz nesse tipo de fibra seja por vários caminhos, devido a maior 

dimensão de seu núcleo, como indicado na Figura 2. 

 

FIGURA 2 – FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 

 
FONTE:  Buras (2013). 

 

Segundo Ribeiro (2011), quando um fenômeno no qual um campo 

eletromagnético incidente interage com um meio, que pode ser molecular ou atômico, 
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sendo absorvido por ele e dando origem a uma nova onda eletromagnética que 

emerge da interação, recebe o nome de espalhamento de luz. A autora descreve dois 

tipos de espalhamento, sendo eles: a) espalhamento Rayleigh, que pode ser 

caracterizado por banda estreita e de mesmo comprimento de onda do feixe incidente, 

b) espalhamento de Raman, caraterizadas por duas regiões de bandas largas, 

simétricas em relação ao pico central e deslocadas cerca de 13 THz dos 

espalhamentos Rayleigh que correspondem ao espalhamento Stokes e anti-Stokes. 

O espalhamento que tem a melhor condição de mostrar o comportamento da 

temperatura do meio externo é o espalhamento de Raman. Segundo Silva (2018), as 

bandas laterais dos espalhamentos, tanto a de Brillouin quanto a de Raman, 

denominam-se Stokes e anti-Stokes. O espalhamento de Brillouin carrega 

informações sobre tensão e temperaturas em pontos externos e são originadas a partir 

das interações de luz com ondas acústicas. No espalhamento de Raman, a 

intensidade de onda anti-Stokes é modulada pelas variações de temperatura em 

pontos externos, isto é, quando um ponto específico da fibra é aquecido, a energia de 

origem térmica fornecida ao sistema estimula vibrações moleculares resultando no 

aumento de geração de fônons e, portanto, de fótons anti-Stokes, que por sua vez 

carregam informações de temperatura em pontos específicos. 

Na Figura 3 se encontra ilustrado o efeito do espalhamento Raman. Ele tem 

uma reação que possibilita a visualização da relação entre a fibra óptica e o meio, 

quando se trata de temperatura aumentando-se a amplitude. 

 

FIGURA 3 – ESQUEMATIZAÇÃO DO ESPECTRO DE COMPRIMENTO DE ONDA DA LUZ 
ESPALHADA EM FIBRAS ÓPTICAS 

 
FONTE: Silva (2018). 
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O desenvolvimento dos sensores distribuídos de fibra óptica, baseados em 

espalhamento Raman, para sensoriamento de temperatura, teve início na década de 

80 por pesquisadores da Universidade de Southampton, Inglaterra (DAKIN et al., 

1985; HARTOG, 1985). Os sensores foram desenvolvidos baseados na variação da 

intensidade do ramo anti-Stokes perante variações de temperatura. 

Segundo Amazonas (2005), cabos ópticos são estruturas de encapsulamento 

e empacotamento de fibras ópticas, com funções estruturais de proteção além de 

promover facilidade de manuseio. Na maioria das aplicações, as fibras necessitam 

receber proteção mecânica adicional e o processo que lhe confere essa proteção 

denomina-se buffering.  

O processo buffering, pode ser de dois tipos: a) modo solto (loose), b) modo 

compacto (tight). No modo solto, o cabo é composto por um tubo com diâmetro muito 

maior que o da fibra óptica preenchido por um material viscoso, característica que 

confere isolamento de tensões mecânicas à fibra óptica. No modo compacto, o cabo 

de fibra óptica recebe uma camada de plástico duro, (náilon ou poliéster) que é 

extrudada diretamente em contato com a fibra óptica, esse processo permite que a 

fibra óptica seja submetida diretamente as tensões mecânicas aplicadas ao cabo. Na 

Figura 4 é possível visualizar a estrutura detalhada do cabo de fibra óptica do tipo 

modo solto (loose) comercializado pela empresa Sensornet (Inglaterra). 

 

FIGURA 4 – DETALHE DO CABO DE FIBRA ÓPTICA SENSORNET 

 
FONTE: Gonçalves (2014). 

 

Segundo Smolen (2003), o DTS (Distributed Temeperature Sensing) é uma 

unidade (ou interrogador) de medição distribuída de temperatura que permite que ao 

longo do comprimento do cabo de fibra óptica a um certo instante, realizem-se 

medições de temperatura repetidas vezes conforme a necessidade de cada caso.  
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Segundo Gonçalves (2014), as medições de temperatura a partir do DTS são 

realizadas quando o cabo de fibra óptica está conectado a unidade leitora a qual é 

responsável por emitir uma luz laser com uma duração de tempo em s, variando de 

acordo com o modelo de equipamento DTS. O pulso de luz laser emitido pela unidade 

leitora percorre o núcleo da fibra óptica colidindo com sua estrutura atômica, conforme 

ilustrado na Figura 5. 

 

FIGURA 5 – PULSO DE LUZ INCIDENTE NA FIBRA ÓPTICA 

 
FONTE: Gonçalves (2014). 

 

Segundo Gonçalves (2014), o método de aquecimento da fibra óptica é 

realizado quando não é possível identificar diferenças de temperatura entre os 

diferentes meios em que o cabo de fibra óptica se encontra inserido. Ainda segundo 

a autora, esse método consiste na aplicação de uma corrente contínua na malha de 

cobre que reveste o cabo de fibra óptica, por meio de um equipamento capaz de gerar 

a potência necessária. Portanto o acúmulo de calor ao redor do cabo de fibra óptica 

gera um gradiente de temperatura que depende do fluxo de calor. 

Aufleger et al. (2007) explicam o método ativo de aquecimento do cabo de 

fibra óptica, que exposto a presença de água, detecta uma diferença de temperatura 

após a indução de um fluxo de calor no cabo.  

Segundo Rocha (2011), o método do aquecimento ativo foi desenvolvido para 

aplicações em que não houvesse a possibilidade de diferenciar a temperatura 

ambiental onde o cabo de fibra óptica estivesse inserida para monitoramento de 

temperatura. No método de aquecimento ativo, os cabos de fibra óptica são revestidos 

por malha de cobre por todo seu comprimento. Portanto, quando conectado a uma 

fonte de energia ou um gerador, é possível aquecer o cabo de fibra óptica permitindo 

que se observe a diferença de temperatura entre dois ambientes distintos, como no 

caso de um medidor de nível d’água o ar e a água. 
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2.1.2 ÁGUA NO SOLO 

 

Segundo Ortigão (2007), o ingresso de água no solo deve-se a infiltrações no 

terreno. A ocorrência de perfil estratificado com camadas permeáveis e impermeáveis 

possibilita a formação de lençóis freáticos ou artesianos, conforme apresentado na 

Figura 6. 

Segundo Massad (2010), a poropressão e a resistência ao cisalhamento do 

solo são parâmetros necessários e fundamentais para análises de estabilidade de 

taludes, o que torna o problema prioritariamente geotécnico e não matemático.  

Segundo Pinto (2006), a ruptura do solo, quase sempre é um fenômeno de 

cisalhamento, como exemplo tem-se o carregamento excessivo de uma sapata de 

fundação ou o escorregamento de um talude. A definição de resistência ao 

cisalhamento de um solo é a máxima tensão de cisalhamento que o solo pode suportar 

sem sofrer ruptura. Para explicar o fenômeno, o autor ilustra um gráfico com círculos 

de Mohr, que representa um elemento de solo onde a interferência da poropressão no 

estado de tensões totais e efetivas do solo é apresentado como ilustra a Figura 6.  

 

FIGURA 6 – EFEITO DA POROPRESSÃO NO ESTADO DE TENSÕES 

 
FONTE: Pinto (2006). 

 

Na Figura 6, as tensões principais totais são representadas por 1 e  as 

tensões principais efetivas são representadas por ’1 e ’3. Entre tensões totais e 
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efetivas no gráfico, verifica-se uma diferença de valores chamada de poropressão, 

representada pela letra u. E por fim o plano de tensão principal representado por .  

O círculo de Mohr, é uma ferramenta utilizada na engenharia geotécnica para 

determinar as tensões atuantes num solo, tendo o conhecimento das tensões 

principais e o ângulo do plano de tensão principal, é possível estimar a tensão 

cisalhante atuante em um solo. 

Ortigão (2007) explica que as colunas A, B e C da Figura 7 simulam situações 

relacionadas a infiltração da água no solo. A situação A simula a introdução de um 

tubo que atravessa uma camada permeável e segue por uma segunda camada 

impermeável e, atinge uma camada inferior que é onde ocorre o lençol confinado, 

artesiano ou sob pressão. Dá-se esses nomes, porque o nível d’água do tubo A está 

acima do terreno. O tubo da situação B está posicionado onde se encontra um lençol 

livre, sendo essa a situação que será analisada nessa dissertação de mestrado. O 

caso do tubo da situação C é similar ao B, porém percebe-se que o nível d’água está 

acima do nível do tubo B, isso indica que nessa situação encontrou-se o nível 

artesiano inferior. 

O nível freático ocorre onde se localiza a situação de lençol livre e nada mais 

é do que o local onde a pressão da água é igual a pressão atmosférica, sendo esse 

nível o ponto de maior interesse localizado no interior de um medidor de nível d’água. 

 

FIGURA 7 – INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO SOLO 

 
FONTE: Ortigão (2007). 
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Segundo Pinto (2006), quando a água está em contato com o solo, suas 

moléculas se orientam em relação as partículas argilosas e aos íons que circundam 

as partículas. Portanto, os íons afastam-se das partículas e ficam circundados pelas 

moléculas da água.  

Com o aumento do teor de umidade do solo, forma-se no entorno das 

partículas a conhecida camada dupla, camada que se encontra ao redor da partícula 

da argila na qual as moléculas da água são atraídas por íons do solo e ambos à 

superfície das partículas. Quando as moléculas de água estão aderidas as partículas 

do solo estão firmemente aderidas, portanto, essa situação é diferente do 

comportamento da água livre, pois não apresenta a mobilidade das moléculas do 

fluído. Toda deformação e resistência dos solos está diretamente associado a esses 

contatos.  

Geralmente a água livre presente nos maciços não se encontra em equilíbrio 

hidrostático, isto é, está em movimento. O movimento realizado pela água nos 

maciços, chama-se percolação. A exemplo da Mecânica dos Fluídos, nos solos, a 

água se move em direção aos pontos de menor carga hidráulica ou maior 

permeabilidade, como assim demostrado na Figura 8. Quando se trata do movimento 

da água no solo, não se pode deixar de citar a lei de Darcy.  

 

FIGURA 8 – PERCOLAÇÃO DA ÁGUA EM UMA ENSACADEIRA 

 
FONTE: Fernandes (2016). 

 

Segundo Fernandes (2016), essa é a lei que rege o movimento da água em 

um meio terroso desenvolvida em 1856 em um dispositivo de laboratório como 

ilustrado na Figura 8. Segundo Caputo (1988), a permeabilidade do solo é a 

propriedade que ele apresenta de permitir o escoamento da água através de si, sendo 
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seu grau de permeabilidade expresso numericamente pelo “coeficiente de 

permeabilidade”. A Figura 9, ilustra também o experimento realizado por Darcy, por 

meio de uma diferença entre os níveis d’água é possível estabelecer um fluxo de água, 

quando se coloca uma amostra de solo entre o desnível, é possível medir o coeficiente 

de permeabilidade do solo ou sua condutividade hidráulica. 

 

FIGURA 9 – EXPERIÊNCIA DE DARCY 

 
FONTE: Pinto (2006). 

 

Segundo Pinto (2006), Darcy procurava verificar como os diversos fatores 

geométricos influenciavam a vazão da água, quando observou que o experimento 

acabou gerando uma expressão que levou seu próprio nome (Equação 1).  

 

𝑄 = 𝑘
ℎ

𝐿
𝐴 Equação 1 

 

Onde: 

Q é a vazão em (cm³/s); 

A é a área do permeâmetro em (cm²) 

k é o coeficiente de permeabilidade em (cm/s); 

h é a carga hidráulica em (cm); 
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L é o comprimento do corpo de prova em (cm); 

z é a coluna d’água em (cm), que não faz parte da equação, mas é ilustrada na Figura 

9. 

Segundo Pinto (2006), é muito importante que se faça o estudo da percolação 

de água no solo pelo grande número de problemas relacionado ao assunto. Esses 

problemas ainda podem ser relacionados em três grupos: 

• No cálculo das vazões, como exemplo, estimativa da infiltração da 

quantidade de água em uma escavação; 

• Na análise dos recalques, frequentemente o recalque está relacionado 

ao índice de vazios que ocorre em função da quantidade de água no solo; 

• Na estabilidade, a tensão efetiva que comanda a resistência dos solos, 

depende da poropressão que por sua vez depende das tensões provocadas pela 

percolação de água no solo. 

 

2.1.3 PIEZOMETRIA 

 

Segundo Brunetti (2008), em Mecânica dos Fluídos, piezômetro é um tubo 

que ligado a um reservatório contendo fluído com peso específico conhecido, é capaz 

de determinar diretamente a pressão (Figura 10) onde a forma de cálculo é detalhada 

pela Equação 2. 

 

FIGURA 10 – PIEZÔMETRO 

 
FONTE: Adaptada de Brunetti (2008). 
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ℎ =
𝑝

𝛾
 Equação 2 

 

Onde: 

h é a altura em (cm); 

p é a pressão em (gf/cm²); 

 é o peso específico do fluído em (gf/cm³). 

 

Em Mecânica dos Solos, o princípio descrito por Brunetti (2008) tem aplicação 

prática com algumas particularidades conforme explica Fernandes (2016). Segundo o 

autor, os piezômetros têm por finalidade medir as pressões na água dos poros do solo. 

Os piezômetros funcionam da seguinte forma, um corpo poroso é inserido no maciço 

na profundidade em que se pretende medir a pressão da água, então a água penetra 

no corpo poroso e entra num compartimento que possibilita a verificação do nível 

d’água ou o registro da pressão, sendo assim, possível saber a pressão da água dos 

poros naquele ponto. 

Ainda segundo Fernandes (2016), existe um período denominado tempo de 

resposta do piezômetro. Esse período é o que determina o tipo de aparelho 

(instrumento) que deve ser utilizado. Portanto, para escolha do aparelho é necessário 

conhecer a permeabilidade do maciço terroso. 

Segundo Bressani (2009), a pressão da água nos solos tem relação direta 

com os problemas geotécnicos, por estar relacionada com as tensões efetivas que 

ocorrem no maciço e é um dos fatores mais importantes quando se trata de 

estabilidade de taludes. 

Outro tipo de piezômetro que deve ser citado é o de Casagrande, que tem a 

mesma finalidade de medir a poropressão in situ. Segundo Ortigão (2007), foi esse 

instrumento utilizado por Casagrande para medir a poropressão pela primeira vez em 

1949. Segundo Bressani (2009), piezômetros são arranjos que tem o objetivo de medir 

a pressão de água em uma região pré-definida do maciço terroso. O instrumento, em 

geral um tubo de PVC, é composto de uma ponteira ranhurada, revestida de 

geossintético permeável que é instalada em um furo de sondagem. Entre o tubo de 

PVC e o furo de sondagem, confecciona-se um bulbo de areia (filtro) a partir do 

preenchimento com areia. 
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Segundo Fernandes (2016), em solos com condutividade hidráulica 

superiores a 5x10-6 m/s, o mais comum é utilizar um tubo piezométrico instalado em 

um furo vertical conforme, ou seja, o piezômetro de Casagrande. Na Figura 11 se 

encontram ilustradas as caraterísticas mais relevantes desse tipo de piezômetro. A 

Tabela 2 apresenta os coeficientes de condutividade hidráulica típicos para os 

diferentes tipos de solos e Tabela 3 suas classificações. 

 

FIGURA 11 – PIEZÔMETRO DE CASAGRANDE OU TUBO ABERTO 

 
FONTE: Fernandes (2016). 
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TABELA 2 - VALORES TÍPICOS DE COEFICIENTES DE PERMEABILIDADE DE SOLOS 

Tipo de solo k (m/s) 

Pedregulhos limpos 

Areia grossa 

Areia média 

Areia fina 

Areia siltosa 

Siltes 

Argilas 

>10-2 

10-2 a 10-3 

10-3 a 10-4 

10-4 a 10-5 

10-5 a 10-6 

10-6 a 10-8 

10-8 a 10-10 

FONTE:  Fernandes (2016). 

 

 
TABELA 3 - CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS QUANTO À PERMEABILIDADE 

Grau de permeabilidade k (m/s) 

Alto 

Médio 

Baixo 

Muito baixo 

Praticamente impermeável 

>10-3 

10-3 a 10-5 

10-5 a 10-7 

10-7 a 10-9 

< 10-9 

FONTE: Fernandes (2016). 

 

O piezômetro elétrico é mais frequentemente utilizado em solos de muito baixa 

permeabilidade como exemplo, os solos argilosos. Esses piezômetros permitem 

diminuir o tempo de resposta devido a essas baixas permeabilidades do maciço, além 

de permitir o registro de pressões inferiores a pressão atmosférica, sua estrutura está 

ilustrada na Figura 12. Este tipo de piezômetro é construído da mesma forma que o 

piezômetro de Casagrande, porém, no seu interior, inserem-se sensores elétricos 

conectados a uma caixa de leitura instalada no exterior do piezômetro para registro 

das pressões pelo operador. 

Dunicliff (1988) apresenta o método construtivo de piezômetros. 

Resumidamente, o método consiste na realização de uma perfuração do subsolo com 

diâmetro de aproximadamente 150 mm. Após a perfuração, insere-se um tubo 

geomecânico ranhurado com diâmetro de aproximadamente 100 mm, envolvido por 

uma manta geotêxtil. Após a construção, aguarda-se a estabilização do nível d’água 

e o instrumento estará pronto para o monitoramento.  
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FIGURA 12 – PIEZÔMETRO ELÉTRICO 
 

 
FONTE: Fernandes (2016). 

 

Segundo Souza (2012), medidores de nível d’água e piezômetros são bem 

semelhantes em vários aspectos, porém os piezômetros ainda podem medir 

poropressão e a condutividade hidráulica em campo a partir do ensaio realizado no 

mesmo. 

Medidores de nível d’água são tubos, em geral, de 25 mm de diâmetro, 

inseridos em furos de sondagens de diâmetro de 100 mm, com profundidades 

variadas porque dependem do tipo de solo e do nível de água que se intenciona 
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monitorar. Os tubos ranhurados são envolvidos por areia e material geotêxtil que 

permite somente a passagem de água para o seu interior, permitindo assim a medição 

dos níveis d’água.  

O monitoramento do nível de água em um medidor de nível d’água é realizado 

por meio de um equipamento chamado indicador de nível d’água (PIU). Esse 

equipamento é composto por um cabo graduado em centímetros, com um sensor 

elétrico que em contato com a água, emite um som e um sinal luminoso a partir de 

uma lâmpada de LED, informando ao operador o nível que a água se localiza em uma 

determinada profundidade no interior do instrumento. 

 

2.2 ESTADO DA ARTE 

 

Rocha (2011), apresentou em sua dissertação um modelo de instrumento 

geotécnico com a tecnologia de fibra óptica com disposição espiralada para simular 

frentes de umedecimento. O modelo consistia em tubos de PVC, denominados TGS 

– tubo de grau de saturação. O autor apresenta a confecção do modelo que consistiu 

na inserção de sensores FDR (sensores de umidade) e sensores TR (sensores de 

temperatura) para validar os resultados obtidos por um interrogador DTS a partir de 

sensores distribuídos de temperatura por fibra óptica que também foram instalados no 

interior dos tubos de PVC em contato com um solo arenoso. Por meio das variações 

do teor de umidade do solo arenoso, o autor monitorava as variações de temperatura 

coletadas pelo DTS. O modelo desenvolvido pelo autor se encontra apresentado na 

Figura 13. 

Rocha (2011) descreve que o método proposto é dependente do calor de 

entrada, do diâmetro do cabo e como ele foi projetado. Em relação ao calor de entrada, 

o autor informa ser necessário uma potência de 12 W/m de cabo de fibra óptica para 

realizar o aquecimento. O autor apontou potencialidades do emprego da tecnologia 

DTS, no emprego em monitoramento de obras geotécnicas, como exemplo: 

• Análise do perfil estratigráfico de solos; 

• Identificação do nível do lençol freático. 
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FIGURA 13 – TGS TUBOS DE GRAU DE SATURAÇÃO E B – REFERÊNCIAS DE TEMPERATURA 

 
FONTE:Rocha (2011). 

 

Por fim, segundo Rocha (2011), foi possível desenvolver uma metodologia 

para monitoramento de frentes de umedecimento do solo. O autor conclui que a 

disposição do cabo de fibra óptica em formato espiral aumentou significativamente a 

resolução espacial, mas foi limitado devido ao ângulo crítico da incidência da luz no 

núcleo do cabo de fibra óptica, ou seja, deve existir uma curvatura mínima para que 

ocorram bons resultados.  

Pettres, Rocha e Lacerda (2012) publicaram um artigo que descreve um 

método para avaliação de drenos de fundação de barragens de concreto baseado em 

tecnologia de fibra óptica. O artigo apresenta resultados experimentais da aplicação 

das técnicas empregadas com a utilização da tecnologia de fibra óptica para o 

monitoramento do nível d’água em drenos de fundação de barragens de concreto. Por 

meio do aquecimento do cabo de fibra óptica com água aquecida, possibilitou-se o 

equacionamento do comportamento do cabo de fibra óptica inserido em dois meios 

diferentes, um comportamento ao ar em temperatura ambiente e um comportamento 

em água aquecida gerando a Equação 3. 

 

𝑇𝑘 = 𝑇 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏=𝑥2

𝑎=𝑥1

 Equação 3 

Onde: 

a é o comprimento inicial (m); 
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b é o comprimento final (m); 

Tk é a temperatura no ponto k (°C); 

T é a temperatura no intervalo de interesse (°C). 

 

A Equação 3 apresentada, se aplica no cálculo de influência de aquecimento 

do cabo de fibra óptica em relação a um ponto k, ou seja, a metade de seu 

comprimento, em três situações como ilustradas na Figura 14. As três situações 

testadas para verificação da influência de aquecimento do cabo de fibra óptica, avalia 

uma situação onde, se aquece aproximadamente 2 m de cabo, depois 1 m de cabo a 

direita do ponto k e por fim 1 m à esquerda do ponto k. Como os valores de influência 

de aquecimento, demonstram comportamento linear em relação ao ponto (k), pode se 

entender que por meio do cálculo da área de uma função em relação a um ponto 

qualquer no intervalo que varia de a até b é possível estimar a temperatura. A Figura 

14 ilustra as três situações possíveis de influência térmica no registro das 

temperaturas, segundo os autores, influências a um metro à direita e a um metro à 

esquerda do ponto analisado e um aquecimento integral, isto é, por um comprimento 

de dois metros de cabo de fibra óptica onde é possível verificar as áreas de influência 

do aquecimento do cabo (triângulos achurados). 

Após a definição da equação matemática, Pettres, Rocha e Lacerda (2012) 

desenvolveram uma segunda parte do trabalho, onde foi realizada a detecção do nível 

d’água, desta vez aplicando a equação matemática (Equação 3 já apresentada) nos 

resultados coletados pelo DTS. Na segunda etapa do experimento, construiu-se um 

novo modelo em laboratório, que simula um dreno de fundação com volume reduzido 

com o objetivo de determinar a altura de coluna de água no interior do simulador 

utilizado. Nessa oportunidade o aquecimento do cabo de fibra óptica por meio da 

aplicação de energia elétrica no revestimento de cobre do cabo de fibra óptica. Os 

níveis d’água utilizados obedeceram a seguinte ordem 1,10, 1,20, 1,30, 1,40, 1,50, 

1,60, 1,70, 1,80, 1,90, 2,00 e 2,50 m no interior do tubo. A configuração do 

experimento é apresentada na Figura 15. 
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FIGURA 14 – VARIAÇÃO TÉRMICA DOS PONTOS INFLUENCIADOS PELO AQUECIMENTO 

 

FONTE: PETTRES, ROCHA E LACERDA (2012). 
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FIGURA 15 – CONFIGURAÇÃO DO EXPERIMENTO DA DETECÇÃO DA COLUNA DE ÁGUA 

 

FONTE: PETTRES, ROCHA E LACERDA (2012). 
 

 

Por fim, Pettres, Rocha e Lacerda (2012) realizaram a instalação de um cabo 

de fibra óptica no interior de um tubo com 3 m de comprimento e lhe impuseram 

diferentes níveis d’água para correlacionar a temperatura no intervalo de interesse 

com os níveis d’água controlados visualmente. Os cálculos foram feitos para dois 

ramos do cabo de fibra óptica, um ramo denominado descendente e um ramo 

denominado ascendente, para cada um dos ramos, realizou-se uma correlação para 

determinação dos níveis d’água. Os resultados se mostraram satisfatórios no ramo 

ascendente que segundo os autores apresentou erro inferior a 5%, porém o ramo 

descendente apresentou um erro de 16%, fato que foi explicado pelos autores como 

uma possível ligação com a área de influência do cabo que estava instalado fora do 

tubo, como apresentado no gráfico de correlação entre valor real x valor simulado 

(Figura 16). 
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FIGURA 16 – CORRELAÇÃO ENTRE LEITURA E REAL E ESTIMATIVA DA COLUNA DE ÁGUA. 
 

 

FONTE: PETTRES, ROCHA E LACERDA (2012). 

 

Após a metodologia apresentada por Pettres, Rocha e Lacerda (2012), Souza 

(2012) apresenta em sua dissertação uma metodologia de instrumentação para 

medição do nível d’água em campo experimental. A autora apresenta resultados de 

testes em laboratório para monitoramento do nível d’água em tubos de PVC, sistema 

que foi denominado como drenos. Após avaliação em laboratório, o monitoramento foi 

aplicado em campo experimental como o que está apresentado na Figura 17. O 

monitoramento foi realizado por meio da instalação de cabo de fibra óptica em um 

piezômetro de Casagrande que, durante três campanhas, foi possível estimar o nível 

d’água os quais foram calculados de acordo com a metodologia de Pettres, Rocha e 

Lacerda (2012), apresentada anteriormente. Identificou-se um erro inferior a 40 cm, 

fato que validou o processo que estava baseado nas premissas do manual de 

segurança de barragens de grandes dimensões, Manual de Diretrizes para Projetos 

de Pequenas Centrais Hidrelétricas da Eletrobrás (ELETROBRÁS, 2000), que previa 

que para barragens com altura superior a 15 m, admitia-se um erro de até 50 cm.  
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FIGURA 17 – SISTEMA DE CABO DE FIBRA ÓPTICA E MEDIDOR DE NÍVEL D’ÁGUA 

 
FONTE: Souza (2012). 

 

Pettres, Rocha e Lacerda (2013) apresentaram resultados experimentais em 

que foram induzidas variações do nível d’água em um simulador de dreno de fundação 

de barragens e variações do fluxo de calor, com a finalidade de maximizar a eficiência 

do sistema desenvolvido. O cálculo utilizado na metodologia leva em consideração o 

registro das temperaturas coletadas por um interrogador DTS. O DTS por sua vez 

realiza coleta de dados de temperatura a cada 1,02 m de distância. Considerando a 

temperatura registrada em um ponto qualquer, ela será resultado da influência de 

temperatura de 1,02 m a direita e 1,02 m a esquerda de um ponto qualquer do cabo 

utilizado. A equação definida pelos autores está apresentada a seguir (Equação 4). 

 

𝑇𝑄1 = 𝑇 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑄2=𝑥2

𝑄3=𝑥3

 Equação 4 

Onde: 

Q3 é o comprimento inicial (m); 

Q2 é o comprimento final (m); 

TQ1  é a temperatura no ponto Q1 (°C); 



49 

 

T é a temperatura no intervalo de interesse (°C). 

 

A exemplo da metodologia de cálculo e aplicação em simulador de nível 

d’água apresentada Pettres, Rocha e Lacerda (2012), Pettres, Rocha e Lacerda 

(2013) apresentaram as áreas de influência no cabo de fibra óptica (FIGURA 18). 

Porém, neste trabalho, os autores além de aplicar o método de cálculo utilizado no 

trabalho anterior, pretendiam também verificar a quantidade de potência necessária 

para se realizar o aquecimento do cabo de fibra óptica visando a detecção dos níveis 

d’água. 

 

FIGURA 18 – DETALHES DO COMPORTAMENTO DO AQUECIMENTO DO CABO DE FIBRA 
ÓPTICA 

 

FONTE: PETTRES, ROCHA E LACERDA (2013). 

 

O ensaio realizado pelos autores admitiu três níveis de fluxo de calor para ser 

aplicado ao cabo de fibra óptica, 1, 2 e 3 W/m com a finalidade de avaliar a precisão 

do método na identificação do nível d’água. Para realizar o aquecimento do cabo 

utilizou-se uma fonte de potência elétrica com potência nominal de saída de 9.000 W. 

As variações dos níveis d’água induzidos foram de 10 em 10 cm até se atingir 

50 cm a mais do que o nível inicial de água. Os resultados apresentados nesse 

trabalho obtiveram boas correlações entre as variáveis medidas e calculadas. Por 

meio do quadrado do coeficiente de Pearson, onde com 1 W/m obteve-se R²=0,9743, 

com 2 W/m obteve-se R² = 0,9860 e com 3 W/m obteve-se R² = 0,8600. Dessa forma 

os autores indicaram a possibilidade de utilização do método para determinação dos 

níveis d’água em drenos de fundação de barragens. Além disso, os autores 

demonstram com clareza a necessidade de reduzir-se o fluxo de calor, para atender 

um comprimento maior de cabo de fibra óptica, no caso do trabalho em questão uma 
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distância de 9 km porque a capacidade máxima de potência da fonte de energia é de 

9000 W. 

Zoccoli (2013) direcionou o uso da tecnologia para estudos iniciais de 

desenvolvimento de um protótipo de piezômetro baseado em tecnologia de fibra 

óptica, utilizando monitoramento de temperaturas distribuídas. O autor desenvolveu 

um protótipo de piezômetro de laboratório para avaliar a variação de níveis d’água. O 

protótipo com 30 cm de altura, foi confeccionado para avaliar a variação do nível 

d’água, quando as fibras ópticas estiverem posicionadas em espiral com 

espaçamentos de 3 mm entre elas e em espiral justapostas, onde a fonte de calor 

necessária para detecção da variação de temperatura, foi a água aquecida por meio 

de uma resistência elétrica (FIGURA 19). 

 

FIGURA 19 – MODELO ESQUEMÁTICO DO PROTÓTIPO DE LABORATÓRIO 

 

FONTE: Zoccoli (2013). 

 

Segundo Zoccoli (2013), as incertezas da unidade DTS utilizada em relação 

resolução espacial que é de 1,02 m pode ter influenciado nas medidas, especialmente 

nos pontos limites de medição onde a fibra óptica poderia estar em contato com a 

água aquecida. Mesmo apesar das incertezas, foi possível a detecção do nível d’água 

com eficácia. 
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Marconcin et al. (2017), realizaram um experimento em que o objetivo foi 

identificar pontos de infiltrações por meio do sensor distribuído de temperatura DTS 

em laboratório. Em relação aos testes, realizou-se a simulação de uma estrutura de 

vedação com uma membrana com fissuras de 2, 5, 10, 15 e 20 mm de comprimento. 

Para conseguir-se detectar a infiltração, manteve-se sob carga constante um nível 

d’água acima de uma célula de pressão com solos de diferentes granulometrias para 

facilitar a infiltração de água até os cabos de fibra óptica, que registram as 

temperaturas. Para detectar a água, utilizou-se o método de aquecimento do cabo de 

fibra óptica por meio de uma fonte de alimentação de bancada. Os autores concluíram 

que foi possível detectar as infiltrações por meio do método de aquecimento do cabo 

de fibra óptica, porém não foi possível obter uma correlação clara entre os 

comprimentos de abertura das fissuras e os valores de temperaturas coletados. 

Baseado em toda revisão bibliográfica apresentada nesta dissertação, será 

apresentado a seguir a pesquisa direcionada a contribuir com resultados e métodos 

de medição dos níveis d’água por meio do sensoriamento de temperatura por um cabo 

de fibra óptica nacional, visando eliminar a utilização de energia elétrica para 

aquecimento do cabo de fibra óptica em campo experimental.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Neste capítulo estão apresentados os materiais e os métodos utilizados para 

o desenvolvimento do modelo hidráulico construídos no laboratório, composto por três 

simuladores de medidor de nível d’água, o qual se encontra também detalhado no 

Apêndice 1.  

Os trabalhos realizados no laboratório para o desenvolvimento do modelo 

hidráulico são parte do processo de desenvolvimento do protótipo que foi instalado 

em campo experimental com a finalidade de monitorar o nível d’água. Os materiais e 

métodos pertinentes ao protótipo também estão apresentados nesse capítulo. Além 

disso, são apresentados os materiais necessários para tornar o protótipo um 

instrumento geotécnico com a tecnologia de fibra óptica. 

 

3.1 MATERIAIS 

 

O presente item apresenta todos os materiais que necessários ao 

desenvolvimento de laboratório e de campo para se obter um modelo e um protótipo 

de aquecimento de cabos de fibra óptica distribuído para medidores de nível d’água e 

piezômetros. Estão apresentados também os materiais pertinentes a tecnologia de 

fibra óptica. 

 

3.1.1 INTERROGADOR DTS (DISTRIBUTED TEPERATURE SENSING) 

 

O interrogador DTS, comercializado pela Sensornet (Inglaterra) tem a função 

de realizar a aquisição de dados de temperatura ambiente e da temperatura da água 

no interior do modelo e fora deles, por meio do cabo de fibra óptica selecionado para 

ser utilizado nos experimentos dessa dissertação e do PT100 (Figura 21), quando 

conectado ao DTS.  

O PT100 é um sensor de temperatura independente que tem a função de 

fornecer dados de temperatura da referência do modelo para o DTS. Caso o usuário 

pretenda corrigir a temperatura no sensor distribuído ao longo do cabo de fibra óptica, 

os dados PT100 compreende ao recurso necessário para esse fim. Em campo 

experimental quando o protótipo desenvolvido foi testado, evidentemente que o DTS 
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foi utilizado com a mesma função. Na Figura 20 se encontra ilustrado o interrogador 

DTS da Sensornet utilizado nos testes dessa dissertação. 

 

FIGURA 20 – DTS 

 
FONTE: O Autor (2019). 

 

A identificação fixada no equipamento fornece características do produto, 

Sentinel MM DTS comercializado pela Sensornet, possuí uma identificação de nº 

SEN2-XRM12, tem um alcance de 12 km, número de série SN216332-21, resolução 

espacial de 1 m, a classe do laser é 1 M de 1556 nm. O laser utilizado pelo 

equipamento foi certificado conforme IEC 60825:2001 Comissão Eletrotécnica 

Internacional. A resolução da medição de temperatura do DTS é da ordem de 0,001°C. 
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FIGURA 21 – PT 100 CONECTADO AO DTS 

 

Fonte: O Autor (2019). 

 

3.1.2 CABO DE FIBRA ÓPTICA – SENSOR DISTRIBUÍDO DE TEMPERATURA 

 

O cabo de fibra óptica apresentado em detalhes na Figura 23, tem a finalidade 

de ser o sensor distribuído de temperatura por todo o modelo de medidor de nível 

d’água e inclusive fora dele, recebendo o nome de referências, conforme apresentado 

na Figura 22. 
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FIGURA 22 – CABO DE FIBRA ÓPTICA PRONTO PARA SER INSTALADO NOS TUBOS 
CONDUTORES DE CALOR 

 
FONTE: O Autor (2019). 

 

FIGURA 23 – DETALHES DO CABO DE FIBRA ÓPTICA 

 

Fonte: O Autor (2019). 

 

O cabo de fibra óptica foi adquirido pela internet, com as seguintes 

características impressas em sua capa. Telcon 2010 – COA MM 50/125 DP LSZH, 

lote = 1443. 

Figura 27 
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3.1.3 CONECTORES 

 

Para realizar a conexão do cabo de fibra óptica com o interrogador DTS é 

necessário a utilização de conectores de fibra óptica. Segundo Buras (2013), existem 

disponíveis no mercado vários modelos de conectores, cada um com a função de 

promover o melhor alinhamento dos núcleos das fibras ópticas, além de oferecer 

proteção mecânica a mesma. O autor apresentou em sua dissertação 4 tipos de 

conectores de fibra óptica conforme a Figura 24, tipo a) FC/APC, b) E2000, c) FC/PC, 

d) FC/PC. O conector indicado pela Sensornet para uso no DTS é o E2000. 

 

FIGURA 24 – TIPOS DE CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA 

 
FONTE: Buras (2013). 

 

O conector utilizado nesta dissertação, foi recomendado pelo guia rápido do 

DTS, conector E 2000, cuja função é a proteção contra a incidência de radiação 

invisível de saída, em relação ao laser pulsado pelo DTS, além do alinhamento do 

feixe de luz emitido pelo DTS à fibra óptica. 

 

3.1.4 FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA 

 

Para realizar a conexão da fibra óptica com um conector é necessário que 

seja realizado uma preparação tanto no cabo quanto no conector. Essa preparação 

necessita de um kit de ferramentas, listado a seguir e ilustrado na Figura 25. 

• Alicate decapador; 

• Lenço de limpeza anti estático; 

• Álcool isopropílico; 

• Tesoura; 
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• Clivador; 

• Máquina de Fusão; 

• Bastão de proteção mecânica etc.  

 

FIGURA 25 – KIT DE FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAR A FUSÃO NO CABO DE 
FIBRA ÓPTICA 

 

FONTE: O Autor (2019). 

 

A fusão da fibra com a extensão, também conhecida pelo nome de “pigtail’, é 

necessária para realizar a conexão do DTS ao cabo de fibra óptica para a realização 

da coleta de dados e foi realizada uma única vez. 

 

3.1.5 MATERIAIS DE COMPOSIÇÃO DO MODELO HIDRÁULICO DE 

LABORATÓRIO 

 

A seguir estão apresentados os materiais mais relevantes que foram 

necessários para a confecção do modelo hidráulico de laboratório. Trata-se do 

conjunto reservatório d’água, motobomba e simuladores de medidor de nível d’água 

sua composição se dá por: 

• Uma bomba d’água de ½ hp; 
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• Caixa de PVC de 65 litros com tampa; 

• Tubos conexões e registros. 

O modelo foi inteiramente montado por meio do encaixe de suas conexões 

em PVC, isto é, não foi necessário colar nenhuma delas porque a pressão hidrostática 

não era superior a 25 kPa, fato que possibilitou o funcionamento sem vazamentos. 

 

3.1.5.1 CONJUNTO RESERVATÓRIO D’ÁGUA E MOTOBOMBA 

 

O conjunto reservatório d’água e motobomba tem a finalidade de realizar a 

circulação de água em temperatura ambiente pelo modelo de laboratório, permitindo 

a realização da variação dos níveis d’água nos simuladores de medidor de nível 

d’água. Esse conjunto é responsável por permitir a utilização da água sempre com a 

mesma temperatura do laboratório, isto é, em torno 23C, uma vez que a água sempre 

está em contato com o ambiente que tem temperatura controlada, evitando-se assim 

o uso de água da rede de distribuição, que pode ter variação de temperaturas, devido 

a exposição em condições externas ao laboratório, conforme ilustrado no Apêndice 

01. 

 

3.1.5.2 CONJUNTO DE AQUECIMENTO  

 

O conjunto de aquecimento compreende a um fogareiro e uma chaleira com 

a finalidade de realizar o aquecimento da água e de mantê-la aquecida até o instante 

em que ela é inserida nos tubos condutores de calor instalados no interior dos 

simuladores de nível d’água do modelo de laboratório e do protótipo de campo 

experimental. O aquecimento da água é realizado por esse conjunto até a temperatura 

aproximada de 90C, conforme Figura 26. Uma garrafa térmica também é utilizada no 

processo com a finalidade de manter a água aquecida até o instante da inserção dela 

nos tubos condutores de calor. 
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FIGURA 26 – CONJUNTO DE AQUECIMENTO 

 

FONTE: O Autor (2019). 

 

3.1.5.3 REFERÊNCIA DE TEMPERATURA AMBIENTE 

 

A referência tem a finalidade de fornecer um parâmetro de temperatura do 

ambiente para o DTS. A referência e constituída por um balde de aproximadamente 

18 litros de capacidade com aproximadamente 10 metros de cabo de fibra óptica em 

seu interior e um volume de água suficiente para cobrir o cabo de fibra óptica, como 

apresentado na Figura 27. 
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FIGURA 27 – DETALHE DA RERÊNCIA DE TEMPERATURA COM ÁGUA EM TEMPERATURA 
AMBIENTE 

 
FONTE: O Autor (2019). 

 

3.1.5.4 SIMULADORES DE MEDIDOR DE NÍVEL D’ÁGUA DO MODELO DE 

LABORATÓRIO 

 

Os simuladores de medidor de nível d’água do modelo de laboratório 

compreendem a tubos graduados de 10 em 10 cm, com diâmetro de 100 mm, que têm 

a função de simular a variação dos níveis d’água em seu interior, exatamente como é 

realizado em medidores de nível d’água e piezômetros instalados em campo. Essas 

variações foram controladas de tal forma que fosse possível atribuir-lhe-ás níveis pré-

estabelecidos, ou seja, colunas de água1 propositalmente definidas e que pudessem 

ser observadas visualmente por meio de mangueiras transparentes instaladas na 

parte externa dos tubos, como ilustrado na Figura 28.  

 

 
1 Coluna d’água, é a denominação que se dá ao medir-se a distância da superfície da água dentro do 
medidor de nível d’água até o fundo do medidor. 
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FIGURA 28 – A ESQUERDA, SIMULADORES DE MEDIDOR DE NÍVEL D’ÁGUA E A DIREITA 
DETALHE DA OBSERVAÇÃO DA VARIAÇÃO DA COLUNA D’ÁGUA 

 
FONTE: O Autor (2019).  

 

No interior dos simuladores foram instalados tubos condutores de calor. Esses 

tubos têm a finalidade de transmitir calor para o cabo de fibra óptica, com o objetivo 

de aquecê-lo, possibilitando identificar a presença de água em temperatura ambiente 

no interior dos simuladores de nível d’água. Os tubos condutores de calor consistem 

em tubos de PVC (Policloreto de Vinila) vedados na sua extremidade inferior por uma 

tampa (CAP) do mesmo material e possuem clips de orientação fixados por filamento 

de nylon. Esses clips estão dispostos em linha nas paredes externas dos tubos 

condutores de calor para o posicionamento do cabo de fibra óptica (FIGURAS 29 e 

30).  
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FIGURA 29 – Á ESQUERDA, PARTE INFERIOR E A DIREITA PARTE SUPERIOR DO TUBO 
CONDUTOR DE CALOR CONECTADO AO CABO DE FIBRA ÓPTICA 

 

FONTE: O Autor (2019). 

 

FIGURA 30 – DETALHE DO TUBO CONDUTOR DE CALOR INSTALADO NO SIMULADOR DE 
MEDIDOR DE NÍVEL D’ÁGUA 

 
FONTE: O Autor (2019). 

 

3.1.6 CÂMERA TÉRMICA 

 

Para o acompanhamento do comportamento da temperatura da água no 

interior dos simuladores, utilizou-se uma câmera térmica da marca Flir, série A 

(FIGURA 31) com capacidade de registrar as temperaturas em diversos pontos da 

imagem térmica gerada. As imagens geradas pela câmera térmica se encontram no 

item 4.1 incluindo medidas e gráficos de temperatura e nível d’água. 
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FIGURA 31 – CÂMERA TÉRMICA 

 
FONTE: O Autor (2019). 

 

3.1.7 MATERIAIS DE COMPOSIÇÃO DO PROTÓTIPO DE CAMPO 

 

A relação de materiais necessários para a construção do protótipo instalado 

em campo experimental se encontra a seguir e está ilustrada na Figura 32. 

 

FIGURA 32 – ESTRUTURA DO PROTÓTIPO 

 
FONTE: O Autor (2019). 
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O protótipo, se refere ao principal desenvolvimento dessa dissertação para o 

monitoramento com um cabo de fibra óptica nacional com um método de aquecimento 

idealizado para monitorar o nível d’água em medidor de nível d’água e piezômetros 

instalados em campo. A configuração do protótipo foi definida a partir de testes no 

modelo de medidor de nível d’água detalhado no item 3.2.1  

O protótipo consiste em um tubo condutor de calor, o mesmo utilizado em 

laboratório com algumas adaptações para a viabilidade de instalação e uso em 

campo. As instalações em campo, compreenderam ao posicionamento de todo o 

desenvolvimento no interior de um medidor de nível d’água (MNA) construído no sítio 

experimental do Lactec, localizado no Centro Politécnico da UFPR. O MNA em 

questão, se refere a um tubo geomecânico instalado em um furo de sondagem a uma 

profundidade de 11,0 m. O volume do protótipo foi estimado em aproximadamente 

2355 cm³. O seu volume foi calculado, devido a necessidade de avaliação em 

trabalhos futuros, pois, para casos de medidores de nível d’água, esse volume pode 

ser desprezível, mas para um piezômetro pode ser considerável. Essa observação é 

constatada em decorrência da configuração construtiva que os dois instrumentos 

possuem, enquanto o medidor de nível d’água tem o tubo geomecânico ranhurado ao 

longo de todo o seu comprimento, permitindo a passagem d’água, o piezômetro tem 

o tubo geomecânico vazado somente na sua extremidade. Quando o tubo 

geomecânico tem a configuração do piezômetro, acredita-se que o volume do 

protótipo possa alterar a altura da coluna d’água, portanto, para esse instrumento 

deverá ocorrer uma correção na estimativa final, descontando-se a altura de coluna 

d’água correspondente ao volume deslocado. 

Entre as adaptações, foi necessário o desenvolvimento de um mecanismo 

denominado contra empuxo e um outro denominado descarga por pé de crivo. Outra 

adaptação necessária foi a mudança de estrutura para a constituição do tubo condutor 

de calor. No laboratório foram utilizados tubos de PVC e para as instalações em 

campo foi necessário substitui-los por mangueira flexível de PVC.  

Mais especificamente, faz-se os seguintes comentários sobre as adaptações: 

O contra empuxo é um mecanismo que se identificou necessário devido a 

maleabilidade da mangueira flexível substituída. Como o protótipo é vedado em sua 

extremidade inferior, o empuxo pode causar-lhe curvaturas gerado pela força do 

empuxo, como é necessário que ele se mantenha esticado no interior do MNA, para 
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uma correta medição do nível d’água, desenvolveu-se o contra empuxo que evita a 

ocorrência das curvaturas.  

A descarga é um mecanismo desenvolvido após verificado em campo que a 

retirada da água do interior do protótipo, utilizada para o aquecimento, se tornaria um 

grande problema quando a profundidade do medidor de nível d’água fosse maior do 

que a capacidade de sucção das bombas de sucção disponíveis no mercado. Além 

disso, a necessidade de retirar a água remanescente do aquecimento do protótipo, 

continuaria necessitando energia elétrica para realizar a tarefa com o acionamento de 

bombas de sucção. 

A última adaptação se referiu a instalação de um tubo condutor de calor 

(mangueira flexível) diz respeito à quando se realizou a instalação do tubo de PVC 

rígido condutor de calor em campo experimental, percebeu-se várias limitações. 

Observou-se que não seria nada prático utilizar tubo de PVC de 25 mm de diâmetro. 

O tubo foi seccionado de metro em metro e pretendia-se montá-lo em campo, assim 

que ele estivesse sendo inserido no medidor de nível d’água (no tubo geomecânico). 

Além disso, a calibração realizada em laboratório para os tubos condutores de calor 

não poderia ser utilizada em campo, porque quando se altera as dimensões e 

características dos materiais, uma nova calibração é necessária para uma correta 

modelagem estatística, ou seja, cada caso fornece uma função matemática 

característica, sendo assim; seria necessário que se realizasse uma nova calibração 

para o protótipo. Somente a calibração do protótipo já seria um limitador, tendo em 

vista que o espaço físico do laboratório não permite a calibração em decorrência do 

comprimento limitado. Para resolver a questão apresentada, substituiu-se o tubo de 

PVC rígido por mangueira flexível. Nos subitens a seguir, os materiais citados serão 

apresentados em detalhes. 

 

3.1.7.1 MANGUEIRA FLEXÍVEL CONDUTORA DE CALOR 

 

Em substituição ao tubo condutor de calor de PVC utilizado em laboratório, 

utilizou-se onze metros e quarenta centímetros de mangueira de PVC flexível 

(FIGURA 33). 
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FIGURA 33 – MANGUEIRA FLEXÍVEL 

 
FONTE: O Autor (2019). 

 

A mangueira flexível tem a finalidade de realizar o armazenamento das águas 

quente e fria no processo de detecção dos níveis d’água em campo experimental, 

além de transmitir calor para o cabo de fibra óptica, no trecho em que estará em 

contato com o ar dentro do medidor de nível d’água do campo experimental. 

Devido a diferença de densidade entre água quente e água fria é possível 

mantê-las separadas, até o instante em que ambas possuam a mesmas temperaturas, 

quando se misturam, esse fato pode ser identificado nas Figura 34. 

Para comprovar que água com densidades diferentes permanecem 

separadas entre si até que suas densidades se igualem e levando em consideração 

que a água com maior densidade esteja na parte inferior de um recipiente, realizou-

se um experimento com o uso de azul de metileno para confirmação. Em uma proveta 

de 1L, adicionou-se 700 ml de água fria e 300 ml de água quente e aguardou-se a 

estabilização dos fluídos. Com esse experimento, verificou-se que os fluídos com 

densidades diferentes em decorrência da diferença de temperatura permaneceram 

separados até a igualdade da densidade. 
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FIGURA 34 – EXPERIMENTO DE VERIFICAÇÃO DA SEPARAÇÃO DA ÁGUA QUENTE E FRIA E 
POSTERIOR MISTURA APÓS 24 HORAS. 

 
FONTE: O Autor, (2019). 

 

A análise de diferença de temperatura entre as águas fria e quente é 

proveniente da observação nos testes em campo experimental. Percebeu-se que a 

água não sai totalmente do protótipo quando se realiza a descarga, isto é, a água 

aquecida nivela-se com o nível freático. Sendo assim, realizaram-se testes para 

verificação do comportamento do contato entre as águas com temperaturas 

diferentes. Como a água quente tem densidade menor do que a água fria, ela se 

mantém sempre na parte superior a partir do contato entre elas, como já ilustrado na 

Figura 34 esquerda. Portanto, para campo experimental, utilizou-se a técnica testada 

em laboratório primeiramente com proveta para água quente e fria e posteriormente 

com mangueira flexível conforme Figura 36, para aquecer o cabo de fibra óptica 

somente em contato com o ar no interior do MNA.  Esse procedimento permite que a 

quantidade de água quente seja reduzida em relação ao que se pretendia utilizar 

inicialmente para aquecer o cabo de fibra óptica, porque nesse método, aquece-se 

somente o intervalo em contato com ar e utiliza-se a água do nível freático que está 
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em temperatura ambiente para definir o intervalo que está abaixo do nível freático. No 

gráfico da Figura 35 está ilustrado o comportamento numérico e na Figura 36, está 

ilustrado visualmente o processo em questão. No gráfico da Figura 35, cada ponto 

corresponde a coleta de dados de temperatura no interior do MNA, sendo sete pontos 

fora dele. Pode-se observar que do ponto 0 ao 4  e do 29 ao 31 a temperatura está 

em torno de 25°C, ou seja, temperatura ambiente, esses pontos estão fora do MNA. 

Do ponto 5 ao 10 e 22 ao 28 são pontos que estão no interior do MNA em contato com 

o ar e sendo aquecidos pela água quente. Finalmente do ponto 11 ao 21, tem-se os 

pontos que estão em contato com a água do MNA em temperatura menor que o 

intervalo aquecido e temperatura ambiente. 

 

FIGURA 35 – COMPORTAMENTO DO CONTATO DA ÁGUA QUENTE COM A ÁGUA FRIA 

 
FONTE: O Autor (2019). 
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FIGURA 36 – COMPORTAMENTO DAS ÁGUAS QUENTE E FRIA EM UMA MANGUEIRA FLEXÍVEL 
CONDUTORA DE CALOR 

 
FONTE: O Autor (2019). 

 

Na mangueira flexível que fará a composição do protótipo fixou-se quarenta e 

dois metros de cabo de fibra óptica (FIGURA 37). Para realizar-se a fixação do cabo 

de fibra óptica a mangueira flexível, utilizou-se fita adesiva silver tape. 
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FIGURA 37 – CABO DE FIBRA ÓPTICA A SER FIXADO NA MANGUEIRA FLEXÍVEL 

 

FONTE: O Autor (2019). 

 

3.1.7.2 DESCARGA DE PÉ DE CRIVO MODIFICADA 

 

A descarga de pé de crivo modificada foi idealizada a partir de uma 

necessidade técnica relacionada a retirada da água aquecida de dentro do protótipo 

após a coleta de dados, como já comentado. O motivo da utilização do pé de crivo, é 

a limitação da maioria das motobombas em relação a profundidade de sucção de 

água, que na maioria das vezes não ultrapassa os oito metros. Quando se encontram 

motobombas que realizam sucção de água em profundidades superioras a 8 m, estas 

se tornam muito caras, além de consumir energia elétrica. 

Para evitar os problemas citados, desenvolveu-se a descarga de pé de crivo 

modificada que é o mecanismo responsável por liberar a água quente do interior do 

protótipo instalado no MNA em campo experimental até o nível freático no interior do 

MNA. Essa descarga tem a finalidade de manter uma coluna de água aquecida, acima 

do nível freático dentro protótipo durante o tempo suficiente para a realização da coleta 

de dados pelo interrogador DTS. 

A descarga funciona da seguinte maneira:  

Quando se enche o protótipo com água quente até o topo, a válvula que está 

instalada na base do protótipo não permite que a água entre em movimento 

descendente devido a diferença de pressão hidrostática entre a água que está no 

protótipo e a água que está no medidor de nível d’água, isto é, o nível d’água aquecida 

no protótipo é maior do que o nível d’água em temperatura ambiente que está no 

medidor de nível d’água, situação que foi explicada no item 2.1.2. Porém, quando não 
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é mais necessário manter o nível d’água no interior do protótipo, ao invés de se realizar 

a retirada da água da mangueira, realiza-se uma descarga do nível d’água, de tal 

forma que as pressões hidrostáticas nos dois elementos, tanto do protótipo quanto 

medidor de nível d’água, igualem-se.  

Para a realização da descarga, basta que (pode ser manual) se tencione um 

cabo de aço (cabo estabilizador de nível d’água), instalado na descarga de pé de crivo 

modificada, que vai internamente do pé de crivo modificado até o topo do medidor de 

nível d’água. Esse procedimento elimina a necessidade de retirada da água de dentro 

do protótipo para uma nova medição. 

A modificação realizada na válvula de pé de crivo, consiste em instalar uma 

mola, entre o êmbolo de vedação e a base guia do eixo do êmbolo de vedação. Isso 

faz com que a válvula tenha um aumento da força de vedação independente da coluna 

de água no interior do medidor de nível d’água. No pé de crivo original, a força de 

vedação é a própria pressão hidrostática gerada pela coluna de água, que diminui em 

conjunto com a coluna de água quando reduzida, fato que prejudica o funcionamento 

da válvula para o caso dessa dissertação. 

Na Figura 38 se encontra ilustrada a válvula de pé de crivo modificada para o 

processo de descarga. A denominação “pé de crivo modificada” foi idealizada a partir 

da mudança de operação do pé de crivo que, ao invés de evitar o retorno da água 

pela ação de pressões hidrostáticas, após modificada serve como uma descarga das 

pressões hidrostáticas por acionamento manual. 

 

FIGURA 38 – VÁLVULA DE PÉ DE CRIVO MODIFICADA 

 
FONTE: O Autor (2019). 
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3.1.7.3 CONTRA EMPUXO 

 

 Testes em campo, permitiram perceber que quando se realizava a vedação 

da parte inferior do protótipo confeccionado com cano de PVC, uma força de empuxo 

o empurrava para fora do medidor de nível d’água. 

Para resolver esse problema foi necessário a criação de um dispositivo 

denominado contra empuxo. Esse dispositivo tem a finalidade de manter a mangueira 

flexível esticada, porque caso contrário, não seria possível atingir o fundo do medidor 

de nível d’água impedindo a correta estimativa do nível d’água utilizando o protótipo. 

Segundo Brunetti (2008), para explicar o empuxo, recorre-se ao princípio de 

Arquimedes:  

Num corpo total ou parcialmente imerso num fluído, age uma força vertical de 

baixo para cima, chamada empuxo, cuja intensidade é igual ao peso do volume de 

fluído deslocado”.  

Utiliza-se a equação 5 para se calcular o empuxo:  

 

𝐸 =  𝛾. 𝑉 Equação 5 

 

Onde: 

E é o empuxo em (gf) 

 é o peso específico do fluído (gf/cm³) 

V é o volume deslocado pelo corpo, nesse caso o calculado do protótipo (cm³) 

 

Após os cálculos de empuxo se chegou a uma força aproximada de 1800 g, 

então aplicou-se um acréscimo de 30% que resultou em uma massa de 2340 g para 

realizar a confecção do contra empuxo. 

O contra empuxo foi construído com um tubo de PVC de 40 mm de diâmetro, 

concretado e, com fixação de um gancho na parte superior, para conexão com a 

válvula pé de crivo modificado (FIGURA 39). 
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FIGURA 39 – CONTRA EMPUXO COM MASSA APROXIMADA DE 2,5 KG 

 
FONTE: O Autor (2019). 

 

3.1.8 MEDIDOR DE NÍVEL D’ÁGUA EM CAMPO EXPERIMENTAL 

 

O medidor de nível d’água foi executado de acordo com o que se encontra 

apresentado na revisão bibliográfica e com as seguintes características técnicas: 

O medidor de nível d’água (MNA) foi instalado em um campo experimental do 

Lactec, localizado no Centro Politécnico da UFPR. A instalação se deu em um furo de 

sondagem com diâmetro de 100 mm e profundidade de 11 m que ao longo de todo 

seu comprimento recebe tubos geomecânico ranhurado envolvidos em manta 

geotêxtil, configuração que permite a percolação da água para o interior do tubo e que 

possibilita a realização da medição do nível d’água por todo seu comprimento. Nas 

Figuras 40 e 41 está ilustrado o MNA instalado em campo experimental. Maiores 

detalhes sobre a execução desse MNA podem ser encontrados na dissertação de 

mestrado de Souza (2012). Na Figura 37, ilustra-se à esquerda o acabamento e 

vedação do MNA e a direita detalhe da colocação do tubo geomecânico ranhurado. 

 

FIGURA 40 – DETALHE CONSTRUTIVO DO MEDIDOR DE NÍVEL D’ÁGUA 

 
FONTE: Adaptada de Souza (2012). 
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FIGURA 41 – MEDIDOR DE NÍVEL D’ÁGUA CONCLUÍDO 

  
FONTE: O Autor (2019). 

 

3.1.9 INDICADOR DE NÍVEL D’ÁGUA ELÉTRICO (PIU) 

 

O equipamento denominado indicador de nível d’água elétrico, também 

conhecido como PIU devido ao efeito sonoro que o equipamento produz (Figura 42), 

é utilizado com a finalidade de buscar-se a profundidade que se encontra a superfície 

da água no interior do medidor de nível d’água. É por meio do indicador de nível d’água 

que é realizada a comparação do nível d’água com o nível d’água estimado por meio 

do uso do protótipo desenvolvido nessa dissertação. 
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FIGURA 42 – INDICADOR DE NÍVEL D’ÁGUA (PIU) SENDO INTRODUZIDO NO INTERIOR DO 
MEDIDOR DE NÍVEL D’ÁGUA DO CAMPO EXPERIMENTAL 

 

FONTE: O Autor (2019). 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Encontram-se apresentados neste item os métodos utilizados para o 

monitoramento e estimativa dos níveis d’água no modelo de nível d’água desenvolvido 

em laboratório e do protótipo instalado em campo experimental.  

 

3.2.1 DEFINIÇÃO E ESTIMATIVA DO NÍVEL D’ÁGUA NOS MODELOS DE 

LABORATÓRIO 

 

A definição do nível d’água no interior dos simuladores do modelo de 

laboratório consistiu em identificar a superfície da água. Essa definição em laboratório 

é realizada visualmente por meio de um dispositivo instalado junto aos simuladores 

(mangueira transparente) o qual permite verificar o nível d’água (FIGURA 43). Apenas 
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para constar, a mesma identificação em campo foi realizada com o auxílio do 

equipamento PIU. 

 

FIGURA 43 – VISUALIZAÇÃO DA COLUNA D’ÁGUA 

 
FONTE: O Autor (2019). 

 

Realizando-se variações nos níveis d’água no interior dos simuladores, foram 

correlacionadas com as temperaturas coletadas pelo DTS, após a inserção de água 

quente nos tubos condutores de calor que estão conectados ao cabo de fibra óptica 

instalado no interior dos simuladores.  

Apenas para constar, segundo Larson e Farber (2004), a correlação é uma 

relação entre duas variáveis, onde os dados podem ser representados por pares 

ordenados (x, y) onde x é a variável independente ou explanatória e y é a variável 

dependente ou resposta. Portanto, a variação nos níveis d’água dentro dos 

simuladores foi estabelecida da seguinte forma: foram induzidas variações de 

sessenta em sessenta centímetros, até que se alcance uma altura de duzentos e 

quarenta centímetros. Essa variação permitiu que se tivesse cinco níveis de coluna 

de água para serem analisadas em cada um dos três simuladores de medidor de nível 

d’água do modelo de laboratório. 
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A rotina experimental, aquisição de dados e tratamento de dados para cada 

nível d’água para determinar a correlação é apresentada resumidamente pelo 

fluxograma (Figura 44). 

 

FIGURA 44 – FLUXOGRAMA EXPERIMENTAL REALIZADO NO MODELO DE LABORATÓRIO. 

 
FONTE: O Autor (2019). 

 

No fluxograma da Figura 44 é possível identificar a informação que a água é 

aquecida até 90°C e aguarda-se o resfriamento até 80°C. Esse procedimento é 

realizado devido à dificuldade de aquecer a água até 80°C inicialmente, porque após 

o desligamento do fogareiro utilizado para o aquecimento, percebeu-se que a água 

continua sendo aquecida, esse evento não permite um controle adequado de 

temperatura. Por esse motivo adotou-se o aquecimento até 90°C e o resfriamento até 

80°C. 

A definição da temperatura de 80°C foi admitida porque a temperatura máxima 

de serviço do cabo de fibra ótica escolhido para esse trabalho é de 60°C, porém 

Com a coluna d'água 
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DTS para realizar a 
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d'água

Coloca-se o PT 100 
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aproximadamente 80 C

Transfere-se o PT 100 
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quando se adiciona a água aquecida a 80°C nos tubos condutores de calor, a água 

tem uma perda de temperatura que não excede a máxima de serviço, ou seja, 60°C. 

 

3.2.2 INSTALAÇÃO DO PROTÓTIPO 

 

A instalação do protótipo confeccionado a partir de mangueira flexível facilita 

os trabalhos em campo. Basta fazer a conexão do contra empuxo ao pé de crivo 

modificado, conforme ilustrado na Figura 45 e realizar a inserção do protótipo que tem 

aproximadamente 10,40 m no interior do MNA conforme Figura 46. Após a inserção, 

realiza-se a fixação do protótipo na parte superior do MNA, logo abaixo da tampa de 

proteção do MNA, por meio de uma barra de aço de 4,8 mm e o protótipo está pronto 

para realização de medições. 

Após as medições, o sistema de instalação permite que se proteja os cabos 

de fibra óptica colocando-os no interior do MNA, esse cuidado evita a ação de 

vandalismo com o instrumento e permite que o protótipo fique instalado de forma 

discreta pronto para a próxima medição. 

 

FIGURA 45 – CONEXÃO DO PÉ DE CRIVO MODIFICADO AO CONTRA EMPUXO 

 
FONTE: O Autor (2019). 
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FIGURA 46 – INSERÇÃO DO PROTÓTIPO NO INTERIOR DO MNA 

 
FONTE: O Autor (2019). 

 

3.2.3 MONITORAMENTO DO MNA POR MEIO DO PIU E DA UNIDADE DTS 

 

Antes de realizar coletas de dados por meio da unidade DTS, mede-se o nível 

d’água por meio do PIU. O valor encontrado, será utilizado para verificar o erro de 

estimativa do nível d’água. 

A coleta de dados de temperatura obedece a um procedimento em que se 

registra uma quantidade acima de dez observações iniciais de temperatura ambiente 

no DTS. Após esse procedimento, conecta-se um funil ao protótipo para inserir a água 

aquecida e observa-se no DTS o aquecimento e resfriamento do cabo de fibra óptica, 

utilizando como referência o “sensor” que registra a maior temperatura conforme 

Figura 47. Após a coleta de dados, salva-se em dispositivo móvel a pasta referente 

ao monitoramento para realizar a conversão via Matlab em planilhas Excel. 
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FIGURA 47 – MONITORAMENTO DA TEMPERATURA DE AQUECIMENTO E RESFRIAMENTONO 
DTS. 

 
FONTE: O Autor (2019). 

 

3.2.4 DADOS DTS 

 

Para iniciar a aquisição de dados pelo interrogador DTS é necessário 

proceder com uma configuração do equipamento tendo em vista alguns parâmetros. 

Para se realizar esse procedimento, utilizou-se o guia rápido do fabricante. 

Após aquisição de dados pela unidade DTS, eles se encontram disponíveis e 

fragmentados em arquivos extensão (.ddf) separados do início ao fim das aquisições. 

Para tê-los em um arquivo único no Excel, faz-se uso de um algoritmo em Matlab 

atualizado por Paulino (2019), que reúne todas as informações, como comprimento 

do cabo, tempo de aquisição e temperatura, além das informações de temperatura do 

PT 100 e sinais de Stokes e Anti-Stokes relacionados ao cabo de fibra óptica, tudo 

organizado de tal forma passível de análise e tratamento de dados. 

Para as análises e tratamentos estatísticos dos dados, utiliza-se o software 

Excel onde é possível a organização dos dados além de auxiliar na geração dos 

controles estatísticos e gráficos como ilustrado na Figura 48. 
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FIGURA 48 – ANÁLISE DO TEMPO DE AQUECIMENTO DO CABO DE FIBRA ÓPTICA 

 
FONTE: O Autor (2019). 

 

A exportação via Matlab, gera uma planilha Excel automaticamente com todos 

os dados que se julguem necessários para análise. A planilha Excel fica organizada 

da seguinte forma conforme Figura 49: 

• Coluna A na cor vermelha, encontra-se a distância dos sensores de 

temperatura no cabo de fibra óptica que são equidistantes de 1,02 em 

1,02 m entre eles, por todo o comprimento do cabo; 

• Da coluna B em diante (cor azul), encontram-se datas e horários 

informados pelo DTS, além das temperaturas coletadas na cor grafite, 

registradas para cada sensor na cor vermelha, ao longo do cabo. 

• O processo se repete da coluna de B em diante, de 10 em 10 segundos 

que é o tempo escolhido para a coleta de dados. 

Para a análise e tratamento de dados utiliza-se um procedimento que visa 

buscar o posicionamento das temperaturas informadas pelo DTS em um gráfico de 

máxima temperatura versus o comprimento do cabo de fibra óptica. A partir da 

localização de maior aquecimento, pode-se então procurar-se pelos sensores que 

estão localizados dentro dos medidores de nível d’água, por meio da diferença de 

temperatura entre água e ar e por meio de interpolação linear correlaciona-se a 

temperatura com a distância, possibilitando dessa forma uma estimativa do nível 

d’água, esse método é mais detalhado por Souza (2012) em sua dissertação. 
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FIGURA 49 – PLANILHA EXCEL RESUMIDA 

 
FONTE: O Autor (2019). 

 

Quando se aplicou o procedimento utilizado por Souza (2012) para estimar o 

nível d’água no modelo de laboratório, percebeu-se que a quantidade de coleta de 

dados de temperatura no interior dos simuladores era insuficiente, isto é, não permitia 

identificar qual era o comprimento do cabo que estava em contato com a água, devido 

ao pequeno comprimento do cabo no interior dos simuladores, algo em torno de cinco 

metros, ou seja, aproximadamente cinco temperaturas, isso ocorre porque a resolução 

espacial é de aproximadamente 1 m. Com um comprimento de cinco metros de cabo 

de fibra óptica no interior do simulador, a reação de aquecimento e resfriamento no 

cabo de fibra óptica registrado pelo DTS é percebido por aproximadamente dez 

metros, até que a temperatura retorne a temperatura ambiente novamente. A esse 

intervalo, deu-se o nome de intervalo reativo de aquecimento conforme a Figura 50. 

Porém continuou-se realizando as aquisições de dados conforme o planejado.  
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FIGURA 50 – INTERVALO REATIVO DE AQUECIMENTO NOS SIMULADORES 1, 2 E 3 

 
FONTE: O Autor (2019). 

 

Após as aquisições de dados relacionadas as cinco colunas de água pré-

estabelecidas de (0, 60, 120, 180, 240 cm), plotou-se gráficos e percebeu-se que 

apesar da pequena quantidade de coleta de dados no interior do simulador, o 

experimento indicava uma perda de temperatura quando se elevava a coluna d’água, 

então colocou-se os cinco gráficos lado a lado e percebeu-se um comportamento 

linear na perda de temperatura conforme Figura 51. Percebe-se duas linhas 

tracejadas, uma vermelha e uma azul. A linha vermelha representa o comportamento 

linear de máxima temperatura (correspondente a um único “sensor”) e a linha azul 

representa a média de temperatura (correspondente a quinze “sensores”) no intervalo 

reativo para os simuladores de nível d’água quando aquecidos. A linha azul, ou seja, 

a média de temperatura no intervalo reativo, são os valores que definem as 

correlações relacionadas a perda de temperatura para estimativa dos níveis d’água 

em laboratório que será utilizada nessa dissertação. 

Segundo Larson e Farber (2004), a média de uma amostra é a medida de 

tendência central mais comumente usada na estatística, sendo esse um dos motivos 

de se adotar a média de quinze amostras no intervalo reativo de temperatura (linha 

tracejada azul) na Figura 51, para realizar as correlações entre temperatura e nível 

d’água. O outro motivo, é a representatividade que os quinze valores têm para 

descrever a perda de temperatura em função da elevação das colunas d’água. 
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FIGURA 51 – COMPORTAMENTO LINEAR NA PERDA DE TEMPERATURA EM DECORRÊNCIA 
DO AUMENTO DA COLUNA D’ÁGUA NOS TRÊS SIMULADORES 

 

 

 
 

FONTE: O Autor (2019). 
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Antes de definir o intervalo de dados que será analisado é importante verificar 

se os dados se referem a um intervalo de aquecimento válido, plota-se um gráfico de 

aquecimento conforme Figura 52. Se a curva de aquecimento estiver bem definida 

como demonstra o gráfico onde, nas primeiras 60 coletas de dados a temperatura é 

ambiente e após isso aumenta-se demonstrando aquecimento até a 110 coleta que 

apresenta a máxima temperatura, então pode-se iniciar as definições dos intervalos 

que serão utilizados para estimar os níveis d’água. A escolha de dados para análise 

segue o fluxograma, conforme Figura 53. 

 

FIGURA 52 – AQUECIMENTO DA FIBRA ÓPTICA EM FUNÇÃO DO TEMPO 

 
FONTE: O Autor (2019). 

 

FIGURA 53 – FLUXOGRAMA DE ANÁLISE DE DADOS NO EXCEL 

 
FONTE: O Autor (2019). 
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A exemplo do gráfico de aquecimento em função do tempo conforme Figura 

52, o gráfico de aquecimento em função da temperatura também é analisado, é a partir 

dele que se define a média de temperatura no intervalo reativo como ilustra a Figura 

54. 

 

FIGURA 54 – AQUECIMENTO DA FIBRA ÓPTICA EM FUNÇÃO DA POSIÇÃO OU INTERVALO 
REATIVO 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

TABELA 4 – EXEMPLO DA TABELA DE CORRELAÇÃO DA PRIMEIRA DETERMINAÇÃO 
(TEMPERATURA MÉDIA X NÍVEL D’ÁGUA) NO SIMULADOR Nº 1 

SIMULADOR DE 
NÍVEL D’ÁGUA 

COLUNA D’ÁGUA NO 
SIMULADOR (m) 

NÍVEL D’ÁGUA NO 
SIMULADOR (m) 

TEMPERATURA 

MÉDIA (C) 
1 0,1 2,5 28,88 
1 0,7 1,9 27,61 
1 1,3 1,3 25,86 
1 1,9 0,7 24,56 
1 2,5 0,1 23,10 

FONTE: O Autor (2019). 

 

Após as medições realizadas em laboratório e apresentadas na Tabela 4, 

plota-se o gráfico de dispersão (x, y) para verificação do coeficiente de correlação e 

de determinação entre temperatura e nível d’água, conforme Figura 55.  
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FIGURA 55 – CORRELAÇÃO DA PRIMEIRA DETERMINAÇÃO (TEMPERATURA MÉDIA X NÍVEL 
D’ÁGUA) 

 
FONTE: O Autor (2019). 

 

Segundo Larson e Farber (2004), o intervalo de variação do coeficiente de 

correlação R, vai de -1 até 1, sendo que valores próximos a esses coeficientes são 

indicadores de forte correlação e os valores próximos a zero são indicadores de fraca 

ou inexistente correlação. 

Larson e Farber (2004), também explica que o coeficiente de determinação 

precisa ser corretamente interpretado. Como exemplo, no caso da Figura 55, o 

coeficiente de determinação R² = 0,9979, ou seja, 99,8 % da variação do nível d’água, 

pode ser explicado pela relação entre temperatura e nível d’água. Já os 0,20 %, da 

variação são inexplicados e se devem a outros fatores ou erros amostrais. 
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Nesse item, é dado o nome de protótipo ao que se chamou no laboratório pelo 
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instrumento, permitindo que as avaliações sejam mais adequadas quanto a aplicação 

do método desenvolvido em laboratório. Foram realizadas três medições em campo 

experimental, para verificação da confiabilidade do método. 

 

3.2.5.1 REFERENCIAIS DE TEMPERATURAS DO PROTÓTIPO 

 

Nesse caso, é interessante que seja observado, que assim como no 

laboratório, tem-se duas situações que envolvem água, uma em temperatura 

ambiente e outra em temperatura aquecida. Esse entendimento é importante, porque 

é baseado nele que se define as duas temperaturas que representam a reta geradora 

da função de cálculo do nível d’água, são elas, a média máxima e a ambiente.  

Anteriormente aos trabalhos de campo, foi necessário realizar a coleta de 

dados do protótipo quando preenchido na sua totalidade com água quente, a esse 

procedimento deu-se o nome de referencial. Esse procedimento visa simular quando 

o protótipo se encontra dentro de um MNA sem a presença de água em temperatura 

ambiente, o comportamento dos dados coletados pelo DTS pode ser ilustrado na 

Figura 56, que demonstra a reação do cabo de fibra óptica, dos três simuladores de 

MNA em laboratório quando se encontravam vazios. 

O mesmo procedimento de análise, é adotado quando o protótipo se encontra 

totalmente vazio, ou seja, sem água quente, admitindo que o protótipo se encontra em 

contato com a temperatura ambiente, isto é, simula que o MNA estaria totalmente 

cheio d’água, conforme a Figura 57, que demonstra a reação dos três simuladores de 

MNA em temperatura ambiente. 
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FIGURA 56 – EXEMPLO DE SIMULADORES DE MNA VAZIOS MEDIDO PELO DTS NO EIXO DAS 
ABCISSAS O COMPRIMENTO DO CABO EM METROS E NAS ORDENADAS TEMPERATURA EM 

GRAUS CELSIUS 

 
FONTE: O Autor (2019). 

 

FIGURA 57 – EXEMPLO DE SIMULADORES DE MNA CHEIOS MEDIDO PELO DTS NO EIXO DAS 
ABCISSAS O COMPRIMENTO DO CABO EM METROS E NAS ORDENADAS TEMPERATURA EM 

GRAUS CELSIUS 

 
FONTE: O Autor (2019). 

 

3.2.5.2 DEFINIÇÃO DOS INTERVALOS DE INTERESSE PARA ANÁLISE DAS 

TEMPERATURAS 

 

A definição dos intervalos de interesse é o nome dado aos intervalos de tempo 

e comprimento, registrado pelo DTS enquanto o cabo de fibra óptica submeteu-se ao 

monitoramento durante o procedimento de aquecimento e resfriamento em campo 

experimental.  
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Comprimento de interesse: 

Essa preparação, visa definir o comprimento do cabo, onde localiza-se o 

intervalo reativo conforme Figuras 59 e 60. 

O procedimento utiliza diferenciação de cores para as células da matriz.  

• Cor cinza, representa o comprimento de cabo registrado pelo DTS 

definindo o intervalo onde o cabo reage quando em contato com a água 

quente; 

• Cor verde, representa o intervalo de tempo de coleta de dados em 

temperatura ambiente; 

• Cor preta, representa o intervalo de aquecimento do cabo de fibra 

óptica; 

• Cor vermelha, representa o instante de máxima temperatura atingida 

durante o procedimento de aquecimento do cabo de fibra óptica; 

• Cor amarela, representa a máxima temperatura encontrada durante 

todo o procedimento de aquecimento e resfriamento do cabo de fibra 

óptica; 

•  Cor branca, representa os dados que não serão analisados para 

estimativa do nível d’água; 

• Cor azul, representa o intervalo de resfriamento do cabo de fibra óptica. 

Na Figura 58 é possível efetuar uma análise gráfica do comportamento dos 

sensores no MNA após o procedimento de definição do comprimento de interesse. 
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FIGURA 58 – INTERVALO REATIVO NO MNA 

 
FONTE: O Autor (2019). 

 

O procedimento de escolha da coluna de máximo aquecimento (coluna 

vermelha), geralmente está ligada a célula de máxima temperatura (célula amarela), 

isto é, onde se encontra a máxima temperatura na matriz de dados coletados, 

provavelmente será a coluna de máximo aquecimento também. Pode ocorrer uma 

divergência em relação a afirmação detectada como ocorreu em uma das primeiras 

medições em campo, porém analisando a curva de aquecimento médio como 

exemplificado na Figura 60, foi possível verificar que naquele caso, essa coluna 

divergente, se tratava de um ponto fora da tendência de aquecimento da curva. 

A curva de aquecimento médio, é a plotagem de um gráfico dispersão (x, y) 

para a média das temperaturas de toda a matriz de dados, conforme a Figura 60. 

 

FIGURA 59 – MATRIZ DE DADOS COMPLETA COM OS INTERVALOS DE INTERESSE 

 
FONTE: O Autor (2019). 
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FIGURA 60 – CURVA DE AQUECIMENTO MÉDIO COM BASE NOS DADOS DA FIGURA 59. 

 
FONTE: O Autor (2019). 

 

Com base no gráfico da curva de aquecimento, foi possível distinguir 

claramente os intervalos de interesse em relação ao tempo.  

Utilizando a análise laboratorial, onde o comportamento do cabo de fibra 

óptica é linear quando se trata da perda de temperatura pela diminuição do nível 

d’água, pode-se concluir que se tem duas temperaturas de interesse para definição 

de uma reta. A primeira temperatura de interesse é a ambiente antes do aquecimento 

por água quente e a segunda temperatura é a máxima temperatura que precisa ser 

calculada porque em campo não é possível esvaziar o MNA para medi-la. 

A temperatura ambiente, consegue-se calculando-se a média de todo o 

intervalo de tempo e comprimento na matriz de dados, ou seja, é a média de todo o 

intervalo em cor verde na Figura 59. 

A temperatura máxima, consegue-se fazendo um ajuste. O ajuste é 

necessário, devido a temperatura de referência de laboratório ter sido definida em 

ambiente de temperatura controlada ou seja aproximadamente 23°C. 

Aplicando-se a função adquirida em laboratório para os dados de campo, os 

resultados não serão coerentes devido a diferença de temperatura ambiente, porque 

a temperatura de laboratório, ambiente climatizado, é de aproximadamente 23C e a 

temperatura de campo experimental tem variações e precisam ser corrigidas para se 

igualar o coeficiente angular da função de campo ao coeficiente angular de laboratório. 

Para corrigir essa diferença, realiza-se um ajuste no coeficiente linear da reta, ou seja, 
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corrige-se a temperatura máxima, utilizando a diferença entre a temperatura ambiente 

de laboratório e a temperatura ambiente de campo experimental. 

O ajuste descrito está fundamentado na teoria das retas paralelas. Para 

constar, segundo Couceiro (2016), o axioma V ou postulado de Euclides (“Dados um 

ponto P e uma reta r, existe uma única reta que passa por P e é paralela a r”). 

Utilizando a teoria (citada), consegue-se manter o coeficiente angular da reta, portanto 

uma nova função permite calcular o nível d’água para os dados de campo. 

Graficamente, esse ajuste permite que se calcule o nível d’água em qualquer 

temperatura ambiente compreendida entre 0C e 40C, admitido para os testes dessa 

dissertação (FIGURA 61). 

Na prática, quando a temperatura ambiente varia e o ajuste de máxima 

temperatura é realizado, mantém-se o coeficiente angular de referência do laboratório 

e altera-se o coeficiente linear da reta. Esse procedimento faz com que se tenha uma 

nova reta paralela à reta de referência, só assim é possível estimar o nível d’água por 

meio de uma nova função determinada para as particularidades dos dias de coleta em 

temperatura ambiente. 

 

FIGURA 61 – EXEMPLO DE GRÁFICO DE AJUSTES DE TEMPERATURA AMBIENTE PARA 
APLICAÇÃO AOS DADOS DE CAMPO EXPERIMENTAL 

 
FONTE: O Autor (2019). 
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y) com as temperaturas ambiente médias, registradas em campo utilizando-se o cabo 

18,65

35,32

0

16,67

40

56,67

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

0 10 20 30 40 50 60

N
ív

el
 D

'á
gu

a 
(m

)

Temperatura (C)



94 

 

de fibra óptica e, máxima de aquecimento corrigida para definir uma reta. A partir da 

reta resultante, define-se a função que possibilitará o cálculo do nível d’água, como 

ilustrado na Figura 62. 

Após a definição da função da reta, calcula-se a média de temperatura no 

instante de máximo aquecimento, ou seja, a média do intervalo reativo da coluna 

vermelha. Insere-se o valor obtido na função para obtenção do nível d’água estimado. 

A partir deste instante, basta comparar com a leitura realizada com o equipamento 

PIU visando verificar o erro. 

 

FIGURA 62 – FUNÇÃO DEFINIDA PARA ESTIMATIVA DO NÍVEL D’ÁGUA 

 
FONTE: O Autor (2019). 

 

Para exemplificar, caso a temperatura média no instante de máximo 

aquecimento seja de 28,1 C, o nível d’água estimado será de 3,49 m. A seguir 

apresenta-se um passo a passo de como obter a estimativa do nível d’água, utilizando 

o monitoramento do dia 07/08/2019 como exemplo:  
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No Excel, para localizar o intervalo reativo, seleciona-se a coluna onde se 

encontra o máximo aquecimento e plota-se um gráfico de temperatura para todo o 

comprimento do cabo de fibra óptica. Para encontrar a coluna com máximo 

aquecimento, procura-se pela máxima temperatura na matriz de dados. O intervalo 

reativo corresponde a demarcação em vermelho, conforme Figura 63. Na demarcação 

da Figura 63 tem-se três situações, da esquerda para a direita apresentam-se três 

registros de temperatura ambiente que correspondem ao registro de temperatura fora 

do medidor de nível d’água, em seguida, tem-se  sete registros de temperatura 

crescente e decrescente que correspondem ao registro de temperatura no interior do 

medidor de nível d’água que estão em contato com o ar e em seguida ocorre uma 

estabilização de temperatura ilustrada por onze registros de temperatura que 

representam o contato com a água, sendo que a continuação do gráfico representa o 

contato com o ar no retorno do cabo de fibra óptica para a superfície por mais sete 

registros e para finalizar mais três registros na saída do instrumento assim como na 

entrada.  

Localiza-se o intervalo 
reativo.

Localiza-se a coluna de 
máxima temperatura 

média para cada 
simulador.

Obtem-se a função para 
estimativa do nível 
d'água conforme 

condições ambientais na 
data de monitoramento.

Calcula-se o nível d'água

Confere-se o nível 
calculado com o medido 
pelo PIU e verifica-se o 

erro.
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FIGURA 63 – DEFINIÇÃO DO INTERVALO REATIVO 

 

FONTE: O Autor (2019). 
 

 

Para localizar a coluna de máxima temperatura, faz-se a média de 

temperatura para todas as colunas de coleta de dados no intervalo reativo. A coluna 

que apresentar o maior valor, será a coluna adotada para a análise de dados, salvo 

uma observação. Recomenda-se plotar um gráfico de aquecimento, para verificar se 

a máxima temperatura média segue a tendência da curva, essa observação é 

importante porque em um dos monitoramentos realizados no dia 07/08/2019, esse 

valor de máxima temperatura estava fora da tendência da curva, fato que fez com que 

se utilizasse a segunda maior média para que a estimativa fosse corretamente 

calculada. 
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FIGURA 64 – CURVA DE AQUECIMENTO PARA VERIFICAÇÃO DE TENDÊNCIA. 

 
FONTE: O Autor (2019). 

 

Para a obtenção da função que será responsável pela estimativa do nível 

d’água em campo experimental, são necessários dois pontos, um de temperatura 

ambiente e outro de temperatura após o aquecimento. Para obtenção da temperatura 

ambiente, calcula-se a média da aquisição de dados no intervalo reativo anteriores ao 

intervalo de aquecimento. Para a obtenção da temperatura após o aquecimento, 

subtrai-se a média de temperatura ambiente de campo, da temperatura ambiente de 

referência adquirida em laboratório e soma-se a máxima de referência em laboratório. 

Para o monitoramento utilizado como exemplo no dia 07/08/2019, tem-se: 

Para a média de temperatura ambiente no intervalo reativo um valor registrado 

pelo cabo de fibra óptica igual a 14,98 °C, conforme Figura 65. 
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FIGURA 65 – MÉDIA DE TEMPERATURA AMBIENTE NO INTERVALO REATIVO 

 
FONTE: O Autor (2019). 

 

Portanto para a máxima fica assim: 

𝑇𝑚á𝑥 = 𝑇𝑎𝑚𝑏.  𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 − 𝑇𝑎𝑚𝑏.  𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓.𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 + 𝑇𝑚á𝑥.  𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓.𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜   Equação 6 

 

Onde: 

𝑇𝑚á𝑥 é a temperatura máxima corrigida de monitoramento em campo; 

𝑇𝑎𝑚𝑏.  𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 é a temperatura média de monitoramento em campo, referente ao 

intervalo reativo; 

𝑇𝑎𝑚𝑏.  𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓.𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 é a temperatura média ambiente de referência no laboratório; 

𝑇𝑚á𝑥.  𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓.𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 é a média da coluna de máxima temperatura média, após 

aquecimento em laboratório. 

 

Aplicando a Equação 6, ao caso do dia 07/08/2019 fica: 

 

𝑇𝑚á𝑥 = 14,98 – 18,65 + 35,32 

𝑇𝑚á𝑥 = 31,65 

 

Portanto a máxima temperatura corrigida para gerar a função em campo é de 

31,65 °C. 

No Excel constrói-se um gráfico dispersão (x, y). No eixo das abcissas, vão 

as temperaturas de monitoramento 14,98 °C e 31,65 °C e no eixo das ordenadas vão 
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as profundidades onde se encontra o protótipo, 0 m e 10,4 m. Observação, o medidor 

de nível d’água possui 11 m de profundidade, porém o comprimento do protótipo 

utilizado foi de 10,4 m sendo 0,6 m o comprimento do contra empuxo conectado a 

extremidade inferior do protótipo. Com os dados devidamente informados pode-se 

tirar a equação do gráfico conforme Figura 66.  

No gráfico pode haver divergência na equação devido ao arredondamento de 

casas decimais, porém são divergências irrelevantes para o resultado da estimativa 

do nível d’água. 

 

FIGURA 66 – EQUAÇÃO DE MONITORAMENTO  

 

FONTE: O Autor (2019). 

 

Com a equação definida é necessária a temperatura de monitoramento para 

lançar na equação e estimar o nível d’água. Para isto, calcula-se a temperatura média 

da coluna de máxima temperatura caso seja essa coluna seja parte integrante da 

tendência da curva de aquecimento.  

No caso do dia 07/08/2019, a coluna de máxima temperatura média não 

estava localizada na tendência da curva como ilustra a Figura 64, com um valor de 

21,36 °C, isto é, estava acima da maioria dos resultados, então procurou-se por um 

novo valor máximo e o valor encontrado foi o de 20,98 °C sendo esse o valor mais 

adequado para estimativa do nível d’água. 

Aplicando-se a equação adquirida na data de monitoramento, tem-se que a 

estimativa do nível d’água foi de 3,75 m. A medição realizada com o PIU foi de 3,65 

m, ou seja, um erro de dez centímetros. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Neste capítulo se encontram apresentados e discutidos os resultados dos 

testes de laboratório realizados no modelo de simuladores de medidor de nível d’água 

desenvolvido e os resultados obtidos no monitoramento do nível d’água utilizando o 

protótipo desenvolvido e instalado em um MNA construído em campo experimental. 

 

4.1 RESULTADOS DE TESTES EM LABORATÓRIO UTILIZANDO CÂMERA 

TÉRMICA 

 

Como apresentado no item 3.1.6, foi utilizado uma câmera térmica visando 

ilustrar as mudanças de temperatura de água no interior do modelo desenvolvido com 

três simuladores de nível d’água. A câmera térmica auxiliou no registro visual e 

numérico das variações de temperatura. Na Figura 67 se encontra ilustrado as 

imagens obtidas com a câmera térmica. A Figura 67, se encontra dividida em três 

imagens (Figuras a, b e c).  

Na Figura 67a está ilustrado a inserção de água quente no tubo condutor de 

calor. Na Figura 67b está ilustrado na parte inferior da imagem, na cor azul, a coluna 

de água em temperatura ambiente. Na parte superior da imagem, na cor laranja, o ar 

aquecido pela irradiação térmica gerado pelo tubo condutor de calor. Na Figura 67c 

está representado as mesmas imagens das demais Figuras em preto e branco com 

as observações sendo registradas termicamente em graus Celsius. 
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FIGURA 67 – VISUALIZAÇÃO DOS NÍVEIS D’ÁGUA POR MEIO DE UMA CÂMERA TÉRMICA 

 
FONTE: O Autor (2019). 

 

O registro das diferenças de temperatura no interior do simulador possibilita 

visualizar que o aquecimento do cabo de fibra óptica pelo método adotado nessa 

dissertação é eficiente na identificação do nível d’água, sugerindo que a possibilidade 

de utilizar a diferença de temperatura para calcular nível d’água é eficiente. 
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4.2 RESULTADOS DE TESTES EM LABORATÓRIO REALIZADOS NO 

MODELO 

 

A partir de todos os procedimentos de laboratório definidos e apresentados no 

item 3.2.1, realizaram-se os ensaios para obtenção de dados. Esses dados foram 

analisados e tratados. Nas Tabelas 5, 6 e 7 estão apresentados todos os resultados 

obtidos para o monitoramento de nível d’água no modelo desenvolvido com 3 

simuladores de nível d’água. Nas Figuras 68, 69 e 70, apresentadas após cada tabela 

citada, encontram-se as correlações de temperatura e nível d’água realizadas. 

A partir das tabelas, foram gerados os gráficos das Figuras 68, 69 e 70, que 

originaram funções lineares e coeficientes de correlação e determinação. Todos os 

gráficos apresentados indicam uma boa correlação porque se aproximam de 1 

conforme classificado por Larson e Farber (2004), além de ter suas variações 

explicadas acima de 98,4% dos casos.  

 

TABELA 5 – RESULTADOS DE CORRELAÇÃO DO SIMULADOR 01 

 

Data do Ensaio 

Temperatura média no 

DTS (°C) 

Média das 

temperaturas (°C) 

 

Nível d’água (m) 

14/05/2019 
22/05/2019 
05/06/2019 

29,03 
29,71 
28,03 

 
28,92 

 
2,50 

13/05/2019 
15/05/2019 
28/05/2019 

27,88 
27,93 
27,43 

 
27,69 

 

 
1,90 

06/06/2019 
17/05/2019 
23/05/2019 

27,50 
26,02 
26,73 

 
26,77 

 
1,30 

18/06/2019 
20/05/2019 
27/05/2019 

27,55 
24,85 
25,11 

 
25,24 

 
0,70 

19/06/2019 
16/05/2019 
21/05/2019 

25,77 
23,23 
24,08 

 
23,66 

 
0,10 

FONTE: O Autor (2019). 
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FIGURA 68 – CORRELAÇÃO DO SIMULADOR 01 

 
FONTE: O Autor (2019) 

 

TABELA 6 – RESULTADOS DE CORRELAÇÃO DO SIMULADOR 02 

 

Data do Ensaio 

Temperatura média no 

DTS (°C) 

Média das 

temperaturas (°C) 

 

Nível d’água (m) 

14/05/2019 
22/05/2019 
05/06/2019 

29,58 
28,74 
28,41 

 
28,91 

 
2,50 

13/05/2019 
15/05/2019 
28/05/2019 

28,26 
28,25 
27,80 

 
28,03 

 
1,90 

06/06/2019 
17/05/2019 
23/05/2019 

27,81 
26,59 
26,61 

 
26,91 

 
1,30 

18/06/2019 
20/05/2019 
27/05/2019 

27,54 
24,75 
25,17 

 
25,16 

 
0,70 

19/06/2019 
16/05/2019 
21/05/2019 

25,57 
23,28 
24,12 

 
23,70 

 
0,10 

FONTE: O Autor (2019). 
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FIGURA 69 – CORRELAÇÃO DO SIMULADOR 02 

 
FONTE: O Autor (2019). 

 

TABELA 7 – RESULTADOS DE CORRELAÇÃO DO SIMULADOR 03 

 

Data do Ensaio 

Temperatura média no 

DTS (°C) 

Média das 

temperaturas (°C) 

 

Nível d’água (m) 

14/05/2019 
22/05/2019 
05/06/2019 

28,47 
28,82 
27,57 

 
28,29 

 

 
2,50 

13/05/2019 
15/05/2019 
28/05/2019 

26,04 
27,53 
27,07 

 
26,72 

 
1,90 

06/06/2019 
17/05/2019 
23/05/2019 

26,22 
24,93 
25,47 

 
25,74 

 
1,30 

18/06/2019 
20/05/2019 
27/05/2019 

26,82 
24,18 
24,55 

 
24,36 

 

 
0,70 

19/06/2019 
16/05/2019 
21/05/2019 

24,34 
22,71 
23,61 

 
23,16 

 
0,10 

FONTE: O Autor (2019). 
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FIGURA 70 – CORRELAÇÃO DO SIMULADOR 03 

 
FONTE: O Autor (2019). 

 

4.2.1 NÍVEIS D’ÁGUA OBTIDOS NO MODELO DE LABORATÓRIO 

 

Os gráficos de correlação dos simuladores, referentes as Figuras 68,69 e 70 

que apresentam o comportamento da temperatura média no cabo de fibra óptica em 

relação a variação do nível d’água, evidenciam um comportamento linear. Esse fato 

sugere a possibilidade de se calcular o nível d’água por meio de uma função da reta, 

ou seja, uma função do tipo y = ax + b. 

Para efetuar essa verificação ainda na fase de testes laboratoriais, procedeu-

se com um teste de aplicação das funções apresentadas na Tabela 8, para verificação 

de sua funcionalidade. Essa verificação consistiu na aplicação de níveis d’água de 

água pré-estabelecidos que deveriam ser conferidos com os calculados. 

Os níveis de água utilizadas para aplicação do método são: 

• Simulador 01 = 0,9 (m.c.a), ou seja, NA = 1,60 m. 

• Simulador 02 = 1,4 (m.c.a) ou seja, NA = 1,10 m. 

• Simulador 03 = 0,3 (m.c.a) ou seja, NA = 2,20 m. 
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TABELA 8 – RESULTADO DAS FUNÇÕES PARA O CÁLCULO DOS NÍVEIS D’ÁGUA 

 

Data do 

ensaio2 

 

Simulador 

nº 

 

Função 

Média das 

temperaturas 

(ºC) 

Nível 

d’água 

observado 

(m) 

Nível 

d’água 

calculado 

(m) 

 

Erro 

(m) 

29/04/2019 

29/04/2019 

29/04/2019 

01 

02 

03 

y = 0,4578x-10,81 

y = 0,4444x-10,497 

y = 0,4739x-10,857 

27,79 

26,71 

28,74 

1,60 

1,10 

2,20 

1,91 

1,37 

2,76 

0,31 

0,27 

0,56 

FONTE: O Autor (2019). 

 

Tendo em vista os resultados apresentados na Tabela 8, verificam-se bons 

resultados, com erro inferior a 0,56 m o que pode ser considerado negligenciável em 

se tratando de segurança de barragens. 

Levando-se em consideração que pelo método utilizado por Souza (2012), 

não seria possível realizar a estimativa do nível d’água nos simuladores pela pequena 

quantidade de “sensores” em contato com a água no interior do simulador, o método 

utilizado nessa dissertação demonstra evolução, por ser capaz de estimar o nível 

d’água mesmo com erro citado. 

 

4.3 RESULTADOS DE TESTES REALIZADOS COM O PROTÓTIPO 

 

Foram realizadas três medições em campo experimental nas datas de 

07/08/2019, 26/09/2019 e 29/10/2019. 

Para ilustrar as medições realizadas com base nos monitoramentos, 

utilizaram-se tabelas e gráficos. Inicialmente, foi preciso definir um intervalo de 

temperatura ambiente que seria admissível para gerar um gráfico com limite superior 

e inferior. Os limites de temperatura selecionados para as análises foram 0ºC e 40ºC, 

esse intervalo foi admitido por não se ter um monitoramento das temperaturas em 

todas as épocas do ano, sendo assim admitiu-se um intervalo que atenderia a 

necessidade do experimento. Na Figura 71 se encontra um gráfico que mostra as 

temperaturas citadas. 

 

 
2 Data anterior a data dos ensaios que definiram o método, devido a testes não conclusivos anteriores 
e que não estão contemplados nessa dissertação, mas que serviram para aplicação do método.  
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FIGURA 71 – LIMITES DE TEMPERATURA AMBIENTE E NÍVEL D’ÁGUA NO MNA. 

 
FONTE: O Autor (2019). 

 

Com os valores limites definidos é possível apresentar elaborar uma tabela 

(TABELA 9) com os valores das medições em campo experimental. 

 

TABELA 9 – TEMPERATURAS MÉDIAS COLETADAS PELO DTS. 

 

Medição 

 

Data 

Temperatura 

Ambiente 

(ºC) 

Temperatura 

Máxima 

(ºC) 

Temperatura 

Registrada 

(ºC) 

Referencial 

Primeira 

Segunda 

Terceira 

31/07/2019 

07/08/2019 

26/09/2019 

29/10/2019 

18,65 

14,98 

22,51 

30,38 

35,32 

31,64 

39,19 

47,05 

 35,32 

20,98 

28,19 

36,09 

FONTE: O Autor (2019). 

 

A Tabela 9 apresenta os monitoramentos equivalentes a três resultados de 

medições em campo e uma em laboratório. A medição realizada em laboratório 

denominada referencial, tem a finalidade de fornecer uma referência de temperatura 

máxima e mínima para construção da reta, por esse motivo recebeu o nome de 

referencial. Como se sabe e foi apresentado no item 3.2.4, o comportamento de 

medição do nível d’água obedece a uma função linear, portanto, somente duas 

temperaturas são necessárias, a ambiente e a máxima para definição de uma reta. 

Em campo experimental a temperatura ambiente não é controlada como em 

laboratório, como demonstra a coluna de temperatura ambiente ilustrada na Tabela 9, 
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chegando a atingir uma diferença de aproximadamente 15º C de uma medição para 

outra. Essa diferença precisa ser corrigida para se manter a inclinação da reta para a 

nova temperatura ambiente, portanto, corrige-se a temperatura máxima, em função 

da diferença entre a ambiente de laboratório e a ambiente de campo. Com os valores 

definidos é possível plotar um gráfico para definição das funções que serão utilizadas 

para cálculo dos níveis d’água (FIGURA 72). 

 

FIGURA 72 – FUNÇÕES DEFINIDAS PARA ESTIMATIVA DO NÍVEL D’ÁGUA 

 
FONTE: O Autor, (2019). 

 

Com as temperaturas médias definidas e as funções ajustadas, pode-se 

calcular o nível d’água conforme apresentado na Tabela 10. 

 

TABELA 10 – ESTIMATIVA DO NÍVEL D’ÁGUA A PARTIR DAS FUNÇÕES LINEARES 

 

Função 

Temperatura 

Registrada  

(ºC) 

Nível d’água  

Calculado 

(m) 

Nível d’água 

Medido 

(m) 

 

Erro 

(m) 

Primeira – NA = 0, 6241T-9,3452 

Segunda – NA = 0, 6241T-14,0505 

Terceira – NA = 0, 6241T-18,9605 

20,98 

28,19 

36,09 

3,75 

3,54 

3,56 

3,65 

3,55 

3,66 

0,10 

0,01 

0,10 

FONTE: O Autor (2019). 
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Para efeito de comparação entre o nível d’água calculado e o medido por meio 

do equipamento PIU, registrou-se as imagens nas datas de coleta de dados conforme 

Figuras 73, 74 e 75. 

Percebeu-se que a variação dos níveis d’água no MNA medidos pelo PIU, são 

pequenos, valores próximos a 0,1 m de coluna d’água nas três medições de campo. 

 

FIGURA 73 – MEDIÇÃO REALIZADA 07/08/2019 NA = 3,65 METROS. 

 
FONTE: O Autor (2019). 

 

FIGURA 74 – MEDIÇÃO REALIZADA 26/09/2019 NA = 3,55 METROS. 

 
FONTE: O Autor (2019). 
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FIGURA 75 – MEDIÇÃO REALIZADA 29/10/2019 NA = 3,66 METROS. 

 
FONTE: O Autor (2019). 

 

Por fim, cabe informar que, que para realizar as medições em campo 

experimental é necessário um bom planejamento. Entretanto, nem sempre um 

planejamento adequado é o suficiente para se obter bons resultados ou a 

possibilidade de realizar o trabalho. Por exemplo, dias de chuva não possibilitam uma 

medição em campo experimental devido a possibilidade de danificar o DTS por 

excesso de umidade ou até mesmo por descargas elétricas. Outro fator que dificulta 

medições em campo é a disponibilidade de transporte, que depende de programação 

antecipada do veículo, além de programação de um técnico de laboratório disponível 

para tal. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

O modelo desenvolvido para avaliar níveis d’água, em três simuladores de 

MNA construídos em laboratório, apresentou resultados satisfatórios para testes que 

antecederam a aplicação da tecnologia de fibra óptica em campo experimental. Por 

meio do modelo, conseguiu-se realizar correlações entre nível d’água e temperatura 

média em um pequeno intervalo reativo do cabo de fibra óptica que foi instalado no 

interior dos simuladores de MNA (modelo). O modelo também possibilitou definir qual 

seria o método mais adequado para se estimar o nível d’água por meio da coleta de 

dados de temperatura em todo o comprimento do cabo de fibra óptica instalado no 

interior de um MNA em campo experimental (protótipo). O método mais adequado foi 

o apresentado nessa dissertação em relação ao método utilizado por Souza (2012), 

após observação experimental em laboratório, possibilita verificar a correlação entre 

o registro de temperatura média do cabo de fibra óptica versus a variação do nível 

d’água no interior do simulador de MNA (modelo). A correlação entre o nível d’água e 

a temperatura média no cabo de fibra óptica indicou um comportamento linear em 

todos os simuladores, sendo assim, possivelmente, por meio de funções lineares, 

seria possível estimar o nível d’água em campo experimental. 

Os testes realizados em laboratório apresentam coeficiente de correlação 

próximos a 1, sugerindo forte correlação entre nível d’água e temperatura em todos 

os simuladores e apresentam coeficiente de determinação maior que 0,98, sugerindo 

que 98% das variações tem explicações na correlação entre temperatura e nível 

d’água. 

Com a utilização do protótipo desenvolvido para estimativa do nível d’água 

em campo experimental, a exemplo do modelo desenvolvido em laboratório, também 

se obtiveram resultados satisfatórios. Com base na metodologia utilizada em 

laboratório, foi possível estimar os níveis d’água em campo experimental com erros 

negligenciáveis. Esse fato se deu com base nas leituras realizadas com o 

equipamento PIU elétrico.  

Alguns ajustes físicos foram necessários para maior praticidade em relação 

ao funcionamento do protótipo no MNA instalado em campo experimental como, 

desenvolvimento de dispositivo de descarga, contra empuxo e alteração na estrutura 

do tubo condutor de calor, sem alterar os resultados esperados. O mesmo 
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procedimento utilizado em laboratório para os testes foi praticado em campo 

experimental. 

Após três coletas de dados de monitoramento no campo experimental em 

datas distintas (07/08/2019, 26/09/2019 e 29/10/2019), foi possível estimar os níveis 

d’água por meio das funções lineares (NA = 0, 6241T-9,3452, NA = 0, 6241T-14,0505, 

NA = 0,6241T-18,9605) com um erro médio em relação aos dados obtidos com o 

equipamento PIU elétrico, erro médio de aproximadamente 7 cm. 

Os resultados da estimativa do nível d’água por meio da tecnologia de fibra 

óptica adquirida no mercado nacional, aquecida ativamente por água quente, sugere 

que a metodologia utilizada nessa dissertação pode ser aplicada em MNA e PZM 

instalados em encostas naturais, barragens ou em qualquer outro tipo de estrutura de 

engenharia que necessita esse tipo de monitoramento (NA e poropressão). 

Essa dissertação visou a identificação do nível d’água em campo, porém é 

necessário compreender como a metodologia se comportaria em estruturas reais, ou 

seja, instalada em série, por exemplo, e em vários instrumentos. Contudo, sugerem-

se os trabalhos futuros apresentados no item a seguir. 

 

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Listam-se a seguir os trabalhos sugeridos pelo autor visando a continuidade 

dos trabalhos desenvolvidos para a presente dissertação: 

• Instalação em séries, do sistema desenvolvido, em MNA e PZM para 

monitoramento e análise; 

• Desenvolvimento de um dispositivo de aquecimento d’água, de até 

80ºC, por meio de energia solar ou baterias para instalação em campo; 

• Desenvolvimento de sistema automatizado que realize o tratamento de 

dados e cálculos aplicados nessa dissertação, em planilha Excel; 

• Estudo de materiais mais adequados para confecção do tubo condutor 

de calor incluindo uma forma de substituir a fita adesiva para fixação 

do cabo de fibra óptica; 

• Dispositivos de automação para abastecimento e descarga da água 

aquecida no tubo condutor de calor; 

• Avaliação da relevância de alteração do nível d’água, quando inserido 

instrumentos no interior do medidor de nível d’água e piezômetro.  



113 

 

REFERÊNCIAS 

 
AMADEU, M. S. U. dos S. et al. Manual de normalização de documentos 
científicos de acordo com as normas da ABNT. Curitiba: Ed. UFPR, 2015. 
Disponível em: <http://www.editora.ufpr.br/portal/livros/manual-de-normalizacao-de-
documentos-cientificos-de-acordo-com-as-normas-da-abnt/>. Acesso em: 04 de maio 
de 2018. 
 
 
AMAZONAS, José Roberto De Almeida. Projeto de sistemas de comunicações 
ópticas. 1. ed. Barueri: Manoele, 2005. 
 
 
AUFLEGER, M.; GOLTZ M.; CONRAD M. Distributed fiber optic temperature 
measurements – A competitive alternative for temperature monitoring in large 
RCC dams. Guiyang, China, 2007. 
 
 
BRESSANI, Luiz A. Instrumentação em obras geotécnicas – taludes e 
escavações. Porto Alegre. RS, Brasil 2009 
 
 
BRUNETTI, Franco. Mecânica dos fluídos. 2. ed. rev. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2008. 
 
 
BURAS, M. Aplicação de sensores distribuídos de fibra óptica em um modelo 
experimental para monitoramento de movimentos de massa. Dissertação de 
mestrado, Programa de Pós-graduação em Construção Civil, Setor de Tecnologia da 
Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2013.   
 
 
CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos Solos e suas aplicações. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Editora LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S.A, 1988. 
 
 
COUCEIRO, Karen Cristine Uaska dos Santos. Geometria euclidiana. 1ª. ed. 
Curitiba: Intersaberes, 2016. 
 
 
DAKIN, J. P.; PRATT, D. J. BIBBY, G. W.; ROSS, J. N. Distributed anti-stokes ratio 
thermometry. In: CONFERENCE ON OPTICAL FIBER COMMUNICATION AND 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPTICAL FIBER SENSORS (OFC/OFS ’85), 
3, 1985, Washington, D.C: Proceedings...Washington, 1958a 
 
 
DUNNICLIFF, J. Geotechnical Instrumentation for Monitoring Field Performance. 
Canada: Wiley, 1988. 
 
 



114 

 

FAIÇAL, Massad. Obras de terra: Curso básico de Geotecnia. 2. ed. São Paulo: 
Oficina de Textos, 2010. 
 
 
FERNANDES, Manuel de Matos. Mecânica dos solos: conceitos e princípios. 1. 
ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2016. 
 
 
GONÇALVES, Elizabeth. Por que sua postagem Internacional demora pra chegar 
ao Brasil? Disponível em: <https://www.e-dublin.com.br/por-que-sua-postagem-
internacional-demora-pra-chegar-ao-brasil/>. Acesso em: 21 jun. 2019. 
 
 
GONÇALVES, Mailyn Kafer. Desenvolvimento de um protótipo para a obtenção 
do grau de saturação de solos, de forma qualitativa, com a utilização da 
tecnologia de fibra óptica. 2014. 128p. Dissertação (Mestrado). Instituto de 
Tecnologia para o Desenvolvimento, LACTEC, Curitiba, 2014. 
 
 
HARTOG, A. H.; LEACH, A. P.; GOLD, M. P. Distributed temperature sensing in solid 
core fibres. Electronics Letters v. 21, n. 23, p.1061-1062, 1985. 
 
 
LARSON, Ron; FARBER, Betsy. Estatística Aplicada. 2ª ed. São Paulo: Prentice 
Hall, 2004. 
 
 
MATA, Amanda. O que é Fibra Óptica e como funciona? Disponível em: < 
https://www.oficinadanet.com.br/artigo/redes/o-que-e-fibra-otica-e-como-funciona>. 
Acesso em: 21 jun. 2019. 
 
 
MARCONCIN, Liliane R; et al. Monitoring structures with optical fibers: infiltration 
detection. Anais da Academia Brasileira de Ciências. Curitiba, 2017.  
 
 
ORTIGÃO, J.A.R. Introdução à Mecânica dos Solos dos Estados Críticos. 2ª ed. 
Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 1995. 
 
 
ORTIGÃO, J.A.R. Introdução à Mecânica dos Solos dos Estados Críticos. 3ª ed. 
Rio de Janeiro: Terratek, 2007. 
 
 
 
PAULINO, Nayhara Arielly Pinto. Monitoramento geotécnico de uma encosta 
natural atravessada por dutos utilizando técnicas ópticas. 2019. xxxx. 
Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento de 
Tecnologia, LACTEC, Curitiba, 2019. 
 

https://www.e-dublin.com.br/por-que-sua-postagem-internacional-demora-pra-chegar-ao-brasil/
https://www.e-dublin.com.br/por-que-sua-postagem-internacional-demora-pra-chegar-ao-brasil/
https://www.oficinadanet.com.br/artigo/redes/o-que-e-fibra-otica-e-como-funciona


115 

 

 
PINTO, C. S. Curso Básico de Mecânica dos Solos. 3ª edição. São Paulo: Oficina 
de Textos, 2006. 
 
 
RIBEIRO, Lívia Alves, Espalhamento Raman em fibras ópticas com aplicação em 
sensores distribuídos de temperatura. 2011. 181f. Tese (Ciência e Tecnologia de 
Materiais e Sensores) – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos 
Campos, 2011. 
 
 
RIGONATTO, Marcelo. "Retas Paralelas"; Brasil Escola. Disponível em: 
<https://brasilescola.uol.com.br/matematica/retas-paralelas.htm.> Acesso em 05 de 
dezembro de 2019. 
 
 
ROCHA, R. P. O. Instrumentação geotécnica com fibra ótica: monitoramento de 
frente de umedecimento e análise da variação do grau de saturação em solos 
arenosos. 2011. 112f. Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Paraná. 
Curso de Pós-Graduação em Construção Civil. Curitiba, 2011. 
 
 
PETTRES, R.; ROCHA, R. P. O.; LACERDA, L. A. - SEMINÁRIO NACIONAL DE 
GRANDES BARRAGENS, 29., 2013, Porto de Galinhas. Metodologia para 
determinação de nível d’água com monitoramento através de fibras óticas 
(Procedimentos). LACTEC, 2013. 
 
 
PETTRES, R.; ROCHA, R.P.O; LACERDA, L. A. - VIII SIMPÓSIO SOBRE 
PEQUENAS E MÉDIAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS, Porto Alegre. Método para 
avaliação de drenos de fundação de barragens de concreto baseado em fibras 
óticas. LACTEC, 2012. 
 
 
SILVA, Domiciano Correa Marques da. "Empuxo"; Brasil Escola. Disponível em: 
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/empuxo.htm. Acesso em 05 de dezembro de 
2019. 
 
 
SILVA, Marianne Stely Peixoto e. Sensor Distribuído de temperatura à fibra óptica 
baseado em espalhamento Raman. 2018. 84f. Dissertação (Mestrado). 
Universidade Federal de Pernambuco. CTG. Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica, Recife, 2018. 
 
 
SMOLEN J. J.; SPEK A.V.D. “Distributed Temperature Sensing - A DTS Primer for Oil 
& Gas Production”. Texas - USA, 2003. 
 

 



116 

 

SOUZA, Luciane Regina de. Desenvolvimento de um sistema de instrumentação 
para medição do nível d’água com base na tecnologia de fibra óptica. 2012. 122f. 
Dissertação (Mestrado). Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, LACTEC, 
Curitiba, 2012. 
 
 
YOUNG, Paul H. Técnicas de comunicação eletrônica. 5. ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2006. 
 
 
ZOCOLLI, Ubirajara. Estudos iniciais para um protótipo de um piezômetro a fibra 
óptica pelo método distribuído de monitoramento de temperatura. 2013. 92f. 
Dissertação (Mestrado) - Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, LACTEC, 
Curitiba, 2013



117 

 

 

APÊNDICE 1 – SISTEMA HIDRÁULICO 
 

FIGURA 76 – DETALHAMENTO DO SISTEMA HIDRÁULICO 

 
FONTE: O Autor (2019). 
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