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RESUMO 

Nesta dissertação é apresentado o desenvolvimento de um sistema de 

medição de nível d’água com a utilização da tecnologia da fibra óptica. O 

desenvolvimento deste trabalho foi focado no objetivo da obtenção de resultados 

que visam à segurança de obras geotécnicas. Para isso, buscou-se o 

desenvolvimento de um sistema de instrumentação com base em uma nova 

tecnologia, avaliando a sua aplicabilidade e a funcionalidade. Este trabalho se 

justifica pelo fato de que, além de usufruir da tecnologia da fibra óptica, há a 

preocupação com as obras geotécnicas, que, atualmente acabam sendo fragilizadas 

devido à obtenção de dados e interpretação de resultados de forma errônea e pelas 

limitações dos instrumentos convencionais instalados nestas obras. A revisão 

bibliográfica desta dissertação aborda diferentes características, tipos e aplicações 

de instrumentação, como questões relacionadas ao desenvolvimento de projetos de 

engenharia e a fragilidade de monitoramentos. Por fim, a revisão bibliográfica aborda 

a tecnologia da fibra óptica e a sua aplicação nos sistemas de instrumentação 

geotécnica. Para validação do projeto idealizado, foi desenvolvido um medidor de 

nível d´água com a tecnologia de fibra óptica utilizando o sistema de medição 

distribuído de temperatura. Após o desenvolvimento e instalação em campo, foram 

obtidos os resultados do monitoramento que o instrumento pode oferecer. Os 

resultados da pesquisa e do desenvolvimento experimental do medidor de nível 

d’água de fibra óptica proporcionaram um enriquecimento dentro do conceito de 

instrumentação geotécnica, validando uma nova tecnologia e proporcionando a 

oportunidade de novas modelagens e aperfeiçoamentos nesta e em outras áreas 

correlatas. 

 

Palavras-chave: Instrumentação Geotécnica, Fibra Óptica, Medidor de Nível 

d’Água. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

It is presented in this thesis the development of a water measurement level 

system with the application of optic fiber technology. The objective of this project's 

development was to obtain results in the direction of assuring the safety of 

geotechnical projects. For this, it was developed an instrumentation system based in 

a new technology, evaluating its applicability and functionality. This work is 

accounted by the fact that, beyond the uses of the optic fiber technology, there are 

concerns with the geotechnical constructions that are currently weakened by the 

incorrect obtainment and interpretation of data and by the limitations of conventional 

instruments installed in those constructions. The bibliographic review of this 

dissertation approaches different characteristics, types and applications of the 

instrumentation related to the development of engineering projects and the fragility of 

monitoring. Finally, the literature review describes topics about the optic fiber 

technology and its application in geotechnical instrumentation systems. In order to 

validate the idealized project, it was developed a water level indicator with optic fiber 

technology and measurement system using the distributed temperature. After the 

field development and installation, it was obtained the results of the monitoring that 

the referred instrument can offer. The results of this research and experimental 

development of the water level indicator using the optical fiber technology provided 

concepts enrichment in the geotechnical instrumentation subject, validating a new 

technology and providing opportunities for new models and improvements in this and 

other related areas. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nesta dissertação de mestrado está apresentado o desenvolvimento de um 

sistema de medição de nível d’água com base na tecnologia de fibra óptica que 

proporciona vantagens competitivas na área de monitoramento geotécnico e civil. 

O desenvolvimento deste projeto tem como meta validar sua aplicação no 

monitoramento de barragens de usinas hidrelétricas. A segurança de projetos é o 

que determina a vida útil de suas estruturas e é por este aspecto que se busca um 

facilitador para os sistemas de medição.  

Sendo assim, nesta dissertação estão apresentados os métodos 

desenvolvidos para a concepção de um sistema de medição de nível d’água com a 

tecnologia da fibra óptica. 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

Atualmente, o mercado hidrelétrico está em pleno crescimento, com projetos 

cada vez mais desafiadores diante da viabilidade financeira e prospecção de 

impactos ambientais. Projetistas e investidores estão dedicados em parcerias 

focadas na execução de obras rápidas e de fácil execução que contemple um breve 

retorno financeiro e amenize ao máximo os impactos ambientais gerados pela 

implantação de barragens. 

A utilização de rocha e solo argiloso na execução de barragens é uma prática 

que deveria ser cada vez mais adotada quando se tem a matéria prima próxima do 

local de aplicação, pois se torna viável financeiramente e ambientalmente. 

Entretanto, conforme Basso (2007), o comportamento mecânico do enrocamento é 

considerado pelos projetistas como um dos fatores de maior preocupação do projeto 

geotécnico tendo em vista ao comportamento do sistema de vedação. Por este 

motivo, tanto investidores quanto projetistas, ainda preferem descartar esta solução 

para os projetos, pois como envolve milhares e até milhões de metros cúbicos de 

movimentação de material, a probabilidade de má execução é elevada, e o que 

possivelmente acarretariam problemas estruturais significativos.  

O exemplo da utilização de barragens em solo, agregando ou não o 

enrocamento, pode deixar de ser uma preocupação e passar a ser uma solução 
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mais aceita se bem entendidos e aplicados os processos de segurança que 

contemplam este tipo de projeto. Os métodos de controle por meios de 

instrumentação são responsáveis pelo monitoramento da estrutura da barragem, 

tanto no controle de percolação da água, quanto no controle de recalque ocasionado 

com o passar do tempo. 

Conforme Dunnicliff (1988), a instrumentação geotécnica é utilizada durante a 

fase de construção para assegurar a segurança, minimizar os custos, controlar 

procedimentos e cronograma da obra. Após a construção finalizada, a 

instrumentação traz benefícios como o monitoramento de infiltrações, de poro-

pressão e deformações superficiais e de subsuperfície; além de indicar o 

comportamento do maciço ao longo do tempo. 

Independente das condições e da capacidade de geração das hidrelétricas 

existe sempre a preocupação com a segurança das barragens (CARDIA, 2008). Por 

este motivo, o monitoramento do nível d’água, para a garantia da segurança de 

projetos de barragens, é indispensável. Os projetos de instrumentação geotécnica 

para barragens envolvem concepções de implantação dos equipamentos para 

instrumentação, desde os mais simples aos mais sofisticados e de alta tecnologia. 

As diretrizes para especificações de equipamentos de controle e segurança estão 

intimamente relacionadas às características da barragem, além da necessidade e 

rigor no controle. 

O monitoramento periódico do nível d’água é um procedimento que deve ser 

cumprido como parte dos trabalhos de operação e manutenção do projeto de 

instrumentação geotécnica, tendo-se em vista o controle dos recursos hídricos 

subterrâneos ou o controle do estado de conservação do filtro e dos meios 

permeáveis circundantes (CASTRO et al., 2000). A análise do desempenho de uma 

barragem depende tanto da etapa de construção quanto da fase de operação, e 

para ambas as etapas, a instrumentação geotécnica é de grande importância. Por 

isso as medições dos instrumentos deverão ser as mais próximas da realidade do 

momento e do local da medição. 

Nas medições de nível d’água realizadas com instrumentos, deve-se sempre 

indicar se o nível medido é estático ou dinâmico. Quando após várias leituras, este 
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permanecer constante se trata do nível estático, já no caso de medições com 

profundidades variáveis, se trata de um dinâmico. Dessa forma, será possível a 

interpretação de resultados de medição com maior confiabilidade, identificando as 

características e comportamentos do maciço de solo ou rocha que influenciarão nas 

construções (DUNNICLIFF, 2008). 

Existe uma grande variedade de dispositivos para medição do nível d’água, 

mas nenhum deles é universal. Alguns são apropriados para medições instantâneas, 

outros podem fornecer medições continuas durante um longo período de tempo. 

Cruz (1996), em sua revisão da bibliografia do livro 100 Barragens Brasileiras, 

descreveu sobre diferentes instrumentos existentes destacando as suas 

particularidades e fins. Como exemplo, foram citados os medidores de nível d’água 

(MNA) e os piezômetros; ambos com várias características semelhantes, muito 

embora os piezômetros sejam utilizados para medir a poro-pressão e também para 

ensaios em campo de condutividade hidráulica do solo.  

Na maioria dos projetos de barragens, a instalação de um instrumento de 

monitoramento de níveis d’água é prevista com um dispositivo de medição 

permanente. De um modo geral podem ser utilizados, entre outros, os seguintes 

dispositivos de medição: trena de aço, flutuador, sonda de empuxo, sonda elétrica e 

tubulação de ar comprimido. 

Os sistemas de medição geotécnica de nível freático atualmente utilizados, 

possuem como vantagens a fácil instalação, utilizam-se de materiais simples e 

possuem baixo custo (VICTORINO et al., 2003), Porém, a grande desvantagem é o 

erro ao qual estão sujeitos, por serem dispositivos de manuseio humano e, ainda, 

sem uma tecnologia de verificação e correção de erros. 

Os instrumentos que se utilizam da tecnologia de fibra óptica, mesmo com 

limitações e algumas desvantagens como, por exemplo, a necessidade da utilização 

em campo de um sistema de medição (Distributed Temperature Systems - DTS) 

puderam trazer muitas vantagens ao processo de monitoramento permanente de 

níveis d’água. Dentre estas vantagens, estava o fato das fibras ópticas possuírem 

um longo alcance espacial, estarem livres de interferências atmosféricas (isolamento 

elétrico) e serem pequenas e leves.  
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As vantagens da utilização das fibras ópticas são percebidas em 

equipamentos de outras áreas que as utilizam. Na indústria em geral, por exemplo, 

as fibras ópticas são utilizadas principalmente em sistemas de telemetria, pelo fato 

da fibra possuir resistência em diferentes condições de temperatura e pressão, além 

de auxiliar na supervisão de controle de processos.  

Na área médica há aplicações com o objetivo de observar e iluminar o interior 

do corpo humano por intermédio de aparelhos de imagens. Porém, atualmente, já 

foram desenvolvidos sensores de temperatura, pressão, pH, e de vazão sanguínea. 

Na área automobilística, as aplicações das fibras vão desde o controle do motor e da 

transmissão até os acessórios secundários. 

Conforme Ribeiro (1996), nos últimos anos a indústria eletrônica 

disponibilizou equipamentos de grande sensibilidade que podem detectar variações 

nas propriedades físicas da fibra óptica quando submetida a pequenas alterações, 

tornando possível medir, entre outras grandezas, deformações, temperaturas, 

deslocamentos, extensões, pressões e acelerações. 

O processamento dos dados obtidos em instrumentação é diferenciado para 

cada finalidade. Tais dados podem confirmar condições normais de operação ou 

indicar riscos potencias. Neste contexto, o desenvolvimento desta dissertação de 

mestrado aborda técnicas de desenvolvimento dos sistemas de medições de nível 

d’água utilizando a tecnologia de fibra óptica. Este tipo de instrumentação visa 

facilitar a obtenção das medições e diminuir os erros de leitura, gerando maior 

confiabilidade nos sistemas de instrumentação geotécnica. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Os atuais projetos de barragens estão sujeitos a rigorosas análises técnicas e 

ambientais. Neste sentido, faz-se necessário confirmar condições normais de 

operação ou indicar riscos potenciais para uma barragem pelos métodos de 

instrumentação geotécnica. Visto que os métodos atualmente utilizados para os 

medidores de nível d’água são manuais e podem gerar interpretações errôneas dos 
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resultados, faz-se necessário o desenvolvimento de uma nova tecnologia para que 

tais medições e interpretações passem a ser mais confiáveis. 

Visto as desvantagens na confiabilidade dos processos de medição de nível 

d’água diante da coleta e interpretação de dados não ser tão confiável, a utilização 

de um novo sistema de medição com base na tecnologia da fibra óptica pode 

melhorar os resultados destes sistemas de monitoramento. Além da possibilidade 

das fibras ópticas atuarem como sensores, mediante a caracterização das 

modificações da radiação óptica em resultado das alterações físicas, químicas ou 

biológicas registradas no meio envolvente, as fibras podem também ser utilizadas 

para assegurar a comunicação entre os dispositivos que compõem o sistema 

(RIBEIRO, 2009). 

Os métodos de monitoramento permitem uma avaliação periódica das 

estruturas, aumentando a segurança dos projetos geotécnicos. Porém, são nas 

medições obtidas pela instrumentação, que se encontram os maiores problemas 

relacionados ao comportamento dos maciços.  Por isso, o objetivo desta dissertação 

é desenvolver um sistema de instrumentação para medição de nível d’água com 

base na tecnologia de fibra óptica, que garanta resultados de maior confiabilidade e 

melhores parâmetros de projeto de barragens, como na avaliação de estabilidade, 

análises de fluxo e medições de recalque.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

Consistem nos objetivos específicos desta dissertação os que se encontram 

listados abaixo: 

a) avaliar a aplicabilidade e a funcionalidade de um sistema de medição de 

nível d’água com base na tecnologia de fibra óptica;  

b) comparar este modelo de medição para monitoramento de níveis d’água 

com os modelos convencionais;  

c) validar a tecnologia com a construção de um medidor de nível d’água com 

base na tecnologia de fibra óptica. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

Vários projetos geotécnicos de barragens e obras correlatas, que foram 

passíveis de ruptura em pequenas ou grandes proporções, ou mesmo apenas com 

problemas de percolação de água, mas vulneráveis a desastres e grandes impactos 

ambientais e sociais, enalteceram a preocupação com estas obras. Projetistas, 

investidores, órgãos fiscalizadores, construtores e toda a sociedade atentaram-se 

para a elaboração, execução e fiscalização de projetos que fossem mais confiáveis 

e seguros para o desenvolvimento humano, além de economicamente viáveis, 

socialmente justos e amplamente sustentáveis (COLMANETTI, 2006). 

Dentre os equipamentos convencionais utilizados para monitoramento do 

nível d’água estão os medidores de nível d’água, que consistem de uma 

metodologia simplificada e acessível, de fácil montagem e de rápida execução, 

necessitando de materiais simples e de baixo custo (VICTORINO et al., 2003). Este 

equipamento está suscetível aos erros de leitura e interpretação de resultados, visto 

que os medidores utilizados atualmente não possuem tecnologia confiável para 

coleta, armazenamento e interpretação de dados.  

O desenvolvimento de um novo sistema de medição para a instrumentação 

geotécnica utilizando a tecnologia de fibra óptica é importante para um possível 

aperfeiçoamento dos modelos de medição existentes. A tecnologia busca não 

somente incrementar um processo de medição, como também explorar novos 

conceitos e estilos de medição. O desenvolvimento da tecnologia envolvendo 

medidores de nível d’água com a fibra óptica visa aumentar a segurança dos 

projetos geotécnicos, além de minimizar os erros humanos de manuseio e leitura do 

instrumento. 

Sendo assim, as vantagens que a fibra óptica possui quando unida à 

instrumentação justificam o desenvolvimento deste projeto, pois evidenciam 

resultados a favor da segurança e proporcionam um controle ainda maior no 

monitoramento de projetos geotécnicos, possibilitando assim a análise de dados e a 

tomada de ações preventivas ou corretivas mais confiáveis buscando resultados que 

visam criar hipóteses de modelagem e técnicas de construção, bem como estimar os 

efeitos de eventos adversos.  
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1.4 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

Essa dissertação está estruturada em seis Capítulos a seguir descritos: 

No Capítulo 1 está apresentada a problematização e a importância do estudo 

sobre instrumentação geotécnica e confiabilidade dos resultados nas medições, 

características e preocupações no desenvolvimento dos projetos. Está demonstrada, 

a importância dos resultados do monitoramento geotécnico nas obras hidrelétricas.  

Por fim, descritos também, o objetivo geral e os objetivos específicos do projeto.  

No Capítulo 2 está apresentada a revisão bibliográfica com a fundamentação 

teórica sobre o tema deste projeto. Alguns tópicos estão destacados, como: 

instrumentação e monitoramento geotécnico, sistemas de instrumentação, 

segurança de barragens e fibras ópticas. Neste capítulo está abordado, também, o 

estado da arte das tecnologias e processos já desenvolvidos nas áreas de 

medidores de nível d’água e da tecnologia de fibra óptica. 

A metodologia, conceituação e desenvolvimento em campo de um sistema de 

medição de nível d’água utilizando a tecnologia da fibra óptica estão abordados no 

Capítulo 3. Neste item são descritos tópicos como materiais e métodos, 

monitoramento e processamento de dados. 

O Capítulo 4 descreve sobre a análise e interpretação dos resultados, bem 

como aborda os comparativos dos resultados pelos diversos monitoramentos 

efetuados no processo de medição do nível d´água e algumas considerações 

relevantes no desenvolvimento deste sistema de medição. 

No Capítulo 5 estão relatadas as principais características do projeto do 

medidor de nível d’água a fibra óptica e considerações à aplicabilidade da tecnologia 

em barramento. Estão demonstrados alguns métodos sobre a manutenção dos 

sistemas de monitoramento geotécnico e as limitações da tecnologia que foram 

obtidas após a montagem do medidor.  

Por fim, o Capítulo 6 aborda algumas sugestões para desenvolvimento de 

estudos complementares em áreas correlatas de outros projetos envolvendo a 

tecnologia utilizada para o medidor de nível d’água com base na tecnologia de fibra 

óptica. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo está estruturado em quatro tópicos principais que abordam 

assuntos sobre instrumentação e monitoramento geotécnico, medidores de nível 

d’água, segurança de barragens e fibras ópticas, temas pesquisados na literatura 

nacional e internacional e nesta dissertação reunidos. O primeiro assunto aborda os 

tipos e conceitos de monitoramento geotécnico. O assunto seguinte trata 

especificamente sobre o desenvolvimento e conceituação dos instrumentos 

chamados de medidores de nível d’água. O terceiro tópico vai relatar sobre o 

processo que os projetos geotécnicos devem estar envolvidos para garantir a 

segurança das barragens. Por fim, no último assunto da revisão bibliográfico, serão 

apresentadas características, aplicações e os sistemas de medição que utilizam a 

fibra óptica como parte do processo de resultados do monitoramento geotécnico. 

2.1 INSTRUMENTAÇÃO E MONITORAMENTO GEOTÉCNICO 

2.1.1 Necessidades da Instrumentação Geotécnica 

Para barragens de grandes dimensões ou a critério do projetista, deverá ser 

previsto um sistema de instrumentação, para as fases de construção, de enchimento 

do reservatório e de operação (ELETROBRÁS, 2000). Essa instrumentação, quando 

tem por objetivo a busca e análise de dados para estudos de viabilidade de 

aproveitamentos hidrelétricos, deverá atender aos objetivos listados a seguir, 

conforme sugerido no Manual de Diretrizes para Projetos de Pequenas Centrais 

Hidrelétricas da Eletrobrás (ELETROBRÁS, 2000). 

a) Fase de Construção 

 Alertar sobre a ocorrência de eventuais anomalias no comportamento da 

barragem, de outras estruturas, ou de condições que as possam favorecer; 

 Fornecer informações sobre os parâmetros específicos dos materiais da 

barragem, ou de outras estruturas, e de suas fundações durante a construção; 

 Possibilitar revisões do projeto durante o período construtivo. 

b) Fase de Enchimento do Reservatório 
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 Alertar sobre a ocorrência de eventuais anomalias que possam colocar 

em risco a segurança das estruturas de barramento; 

 Possibilitar uma avaliação do desempenho estrutural das obras de 

barramento, com comparativos entre grandezas medidas in situ e aquelas 

consideradas no projeto, visando verificar a adequação dos critérios de projeto. 

c) Fase de Operação 

 Verificar se o desempenho geral das estruturas e de suas fundações é 

satisfatório ao longo do tempo, conforme previsto no projeto (deslocamentos, 

tensões internas, subpressão, vazões de drenagem, etc.); 

 Caracterizar o comportamento das estruturas em função da carga 

hidráulica, condições térmicas ambientais e fator tempo (aging of dams), após 

alguns anos de operação. 

A área do reservatório também pode ser monitorada pela instrumentação, tal 

qual com um rigoroso controle geotécnico. Este tipo de instrumentação seja com 

piezômetros e/ou medidores de nível d’água é viável não apenas para as grandes 

obras com altas barragens, mas também para obras de pequeno porte em que o 

projetista julgue necessário e importante ter o controle do comportamento da 

estrutura em contato com a água. Dentre os controles do reservatório pela 

instrumentação, estão: 

 Escorregamento de encostas nas margens; 

 Fugas d’água do reservatório; 

 Assoreamento junto às estruturas. 

De acordo com a Eletrobrás (2000), apesar da sismicidade no Brasil ter baixa 

intensidade, tem se constituído uma prática a instalação de sismógrafos nos 

arredores dos grandes reservatórios, visando detectar possíveis sismos induzidos. 

No caso das PCHs, com reservatórios pequenos (igual ou inferior a 3 km2), pode-se 

dispensar esse tipo de instrumento. 
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Para os projetos de barragens de enrocamento, a eficiência da compactação 

pode reduzir recalques. Quanto melhor executada a compactação, menores são os 

recalques das estruturas. Na Figura 2.1 pode ser observado um comparativo no qual 

barragens compactadas, com vida útil entre 4 e 9 anos, tiveram registro de 

recalques na ordem máxima de 20 cm, já aquelas com enrocamento apenas 

basculado ou com má compactação, tiveram recalques de mais de 70 cm no mesmo 

período [Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB), 2004].  

 

Figura 2.1: Comparativo entre barragens de enrocamento 
(FONTE: Adaptado de CBDB, 2004)  

Segundo a publicação do CBDB (2004), a velocidade média de recalques 

pós-construtivos é da ordem de 3,5 mm/ano após 5 anos para o enrocamento 

compactado, enquanto que o enrocamento lançado recalca 45 mm/ano conforme 

dados da Tabela 2.1. Além disso, pela Teoria da Elasticidade também se concluiu 

que os recalques da crista das barragens são proporcionais ao quadrado da altura 

(COLMANETTI, 2006). 
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Tabela 2.1: Recalques de barragens de 100m de altura  
(FONTE: CBDB, 2004) 

Método de Construção 
Velocidade Aproximada dos Recalques da Crista 

para Barragens de 100m de Altura (mm/ano) 

Enrocamento Lançado Após 5 Anos Após 10 Anos Após 30 Anos 

Enrocamento Compactado 3,5 1,5 0,6 

Neste tipo de estrutura pode-se concluir que a altura do maciço e o módulo de 

elasticidade do enrocamento são responsáveis por seu deslocamento, quanto maior 

o módulo, melhor graduada e sã a rocha, e menor o índice de vazios resultante do 

aterro compactado. O recalque das barragens de enrocamento é proporcional à 

aplicação da carga (peso e pressão hidráulica na face), porém reduz gradativamente 

com o tempo. Esta deformação é resultante da ruptura dos blocos de rocha nos seus 

pontos de contato e à acomodação de suas partículas e são proporcionais ao 

quadrado da altura da barragem e inversamente proporcionais ao módulo de 

deformabilidade (AFFONSO, 2004).  

Tendo em vista o permanente risco de danos de ruptura ou mesmo de 

vazamentos significativos, no eventual caso de acidente e/ou incidente com 

barragens, por falhas ou por não adotado um programa de manutenção e de 

monitoração da Segurança de Barragem, em 20 de setembro de 2010, foi criada a 

Lei 12.334.  

Esta lei estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens 

destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou 

temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais que apresentem pelo 

menos uma das seguintes características: 

 Altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, maior 

ou igual a 15 m; 

 Capacidade total do reservatório maior ou igual a 3.000.000 m³; 

 Reservatório que contenha resíduos perigosos conforme normas técnicas 

aplicáveis; 
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 Categoria de dano potencial associado, médio ou alto, em termos 

econômicos, sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas. 

Sendo assim, nos casos anteriormente relatados, além da elaboração, 

apresentação e treinamento dos envolvidos em relação ao Plano de Segurança, 

todo projeto de instrumentação geotécnica deverá englobar procedimentos de 

inspeções de segurança e de monitoramento, além dos relatórios de segurança da 

barragem em conformidade para serem apresentados aos órgãos fiscalizadores. 

Agências reguladoras, como ANEEL ou os órgãos ambientais estaduais, solicitam 

que os empreendedores apresentem de forma trimestral, mensal ou até mesmo 

esporádica, relatórios de acompanhamento das obras durante a implantação do 

empreendimento. 

Tais fiscalizações, mesmo não sendo necessária uma prévia autorização por 

parte do empreendedor, em geral são comunicadas previamente e após as mesmas, 

os órgãos fiscalizadores emitem relatórios de não conformidades administrativas, 

técnicas e até mesmo ambientais, com prazos para regularização. 

2.1.2 Sistemas de Instrumentação – Histórico e Tipologia 

De acordo com Machado (2007), os principais objetivos da instrumentação 

geotécnica de barragens podem ser agrupados em quatro categorias: (i) avaliações 

analíticas, (ii) previsão do desempenho futuro, (iii) avaliações legais e 

desenvolvimento e (iv) verificação de futuros empreendimentos. 

O processo de monitoramento de deslocamentos horizontais em barragens 

utilizando inclinômetros e a instalação de células de pressão total nos aterros e 

interface solo cimento foi iniciado apenas nos anos 60. Somente na década de 70, 

os instrumentos começam a ganhar confiabilidade, quando surgem os primeiros 

sistemas de medição de tensão e deformação. 

Na década de 90, os instrumentos de medição foram aperfeiçoados e o 

processamento de dados pela informática incrementou ainda mais o processo de 

instrumentação. A informática facilitou as fases de coleta, transmissão, 

processamento e análise de dados e as grandes obras de barragem já começaram a 

usufruir da instrumentação e automação unidas. Os sistemas de transmissão de 
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dados apareceram somente no século XX e somente a partir do século XXI, o 

aparecimento da fibra óptica facilitou a transmissão e comunicação de dados ao 

apresentar vantagens em relação aos sistemas de medição convencionais. 

Dentre os sistemas de controle atualmente utilizados, os instrumentos de 

referência para controle da garantia de segurança dos projetos que existem são os 

drenos sem encamisamento quando o terreno permitir estabilidade sem 

desmoronamento, os tubulares em PVC perfurado, os tapetes em areia ou em 

material drenante tanto em camadas horizontais quanto verticais, além dos 

medidores de nível d’água e dos piezômetros.  

Os drenos, em geral, garantem o alívio de subpressão, já nos medidores de 

nível d’água, é possível o monitoramento do comportamento do nível freático ao 

longo do tempo, e por fim, os piezômetros são instrumentos de medição da poro-

pressão do solo. 

Os drenos são melhores descritos como uma prática de controle e segurança 

geotécnica, já os medidores de nível d’água e piezômetros são instrumentos de 

medição ou monitoramento geotécnico, estes, necessitando de um processo de 

coleta, transmissão e análise dos dados obtidos. 

Os sistemas de drenagem de fundação em barragens têm por objetivo 

diminuir as subpressões ao longo do contacto concreto e rocha ou das 

descontinuidades do maciço de fundação caminhos preferenciais de percolação da 

água e com isso aumentar a estabilidade e a segurança destas estruturas. A 

drenagem reduz a subpressão, fornecendo um caminho direto e altamente 

permeável para a água de percolação (OSAKO, 2002). 

A instrumentação geotécnica tem sido estudada e aplicada com mais ênfase 

nos últimos anos devido às grandes obras e episódios desastrosos da execução e 

operação das obras. São nas técnicas de auscultação do comportamento de 

barragens que estão à determinação de tipo e quantidade de instrumentos a serem 

aplicados, a localização e instalação de tais equipamentos, aquisição de dados, 

análise e interpretação de resultados (MACHADO, 2007). 
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Dunnicliff (1988) deixa evidente que apenas com uma boa seleção de 

instrumentos bem como a capacitação das pessoas que os instalam e operam. A 

instrumentação geotécnica somente alcançará o sucesso e maximiza a segurança 

do projeto se corretamente coletados, analisados e consolidados todos dados 

obtidos com o objetivo traçado para tais instrumentos. O autor também classifica a 

instrumentação em equipamentos para medições geotécnicas e de investigação e 

equipamentos para monitorar o comportamento da obra durante a construção e/ou 

operação. 

Dentre os instrumentos geotécnicos mais utilizados para investigações de 

rocha ou solo estão os piezocones, palhetas, pressiômetros, etc.; que podem gerar 

medições das propriedades dos materiais como resistência ao cisalhamento e a 

compressibilidade. Já nos instrumentos de monitoramento de pressão e nível d’água 

e tensão e/ou deformação, estão os piezômetros, os medidores de nível d’água, os 

inclinômetros e extensômetros, entre outros.  

Somente a partir destas diretrizes, é possível aumentar a segurança de um 

projeto, seja ela na fase de implantação ou operação. A instrumentação geotécnica 

tem dois objetivos básicos: segurança estrutural e segurança ambiental. Machado 

(2007) aborda as tabelas 2.2 e 2.3, que demonstram as medições utilizadas para 

segurança estrutural e ambiental nas quais os instrumentos devem ser adequados. 

Tabela 2.2: Medições utilizadas para segurança ambiental  
(FONTE: MACHADO, 2007)  

Segurança Ambiental 

Altura Piezométrica do Regime de Água Subterrânea 

Composição Química de Água Subterrânea 
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Tabela 2.3: Medições utilizadas para segurança estrutural 

(FONTE: MACHADO, 2007)  

Segurança Estrutural 

Fundação Maciço 

Deslocamentos Verticais Deslocamentos Verticais 

Deslocamentos Cisalhantes Horizontais Deslocamentos Horizontais 

Subpressões Pressões Intersticiais (ou neutra) 

Vazão de Infiltração Pressão da Terra 

Medida de Materiais Sólidos Carreados Vazão de Infiltração 

- Medidas dos Materiais Sólidos Carreados 

- 
Medida de Alongamento ao Longo de 

Crista e Berma 

2.1.3 Projetos de Instrumentação Geotécnica 

Conforme citado por Dunnicliff (1988), cada equipamento a ser instalado 

deverá ser selecionado para atender a questões específicas do local para que seja 

alcançado o sucesso do projeto. A instrumentação visa contribuir para o projeto 

inicial de instalação ou para concepção de um tratamento corretivo. 

Muitas vezes, os instrumentos de monitoramento geotécnico, desempenham 

um papel importante na definição das condições do local de trabalho durante a fase 

de concepção do projeto, identificando características e comportamentos que 

influenciarão as futuras construções. 

O projeto de instrumentação envolve estudos específicos da necessidade e 

modelagem da instrumentação a ser aplicada. O planejamento da instrumentação 

deve ser feito com base na análise dos diversos custos envolvidos (instrumento, 

instalação, operação e análise de dados). Este planejamento envolve desde os 

critérios de investigação anterior as obras, até as providências a serem tomada após 

operação caso os limites de referência estabelecidos para os instrumentos forem 

ultrapassados. Dentre os instrumentos, podem ser citados os drenos, os 

piezômetros e os medidores de nível d’água. 



31 
 

A resolução de problemas e a prevenção dos mesmos têm que ser 

estimuladas pela implantação dos métodos de monitoramento geotécnico, pois 

atualmente há uma severa redução das investigações nos projetos. Como principais 

motivos desta redução, estão questões financeiras e outras meramente políticas. 

Porém, esse processo investigativo é de grande importância, para que com isso, 

seja anulado ou amenizado o fato de que várias soluções inadequadas sejam 

adotadas no projeto de monitoramento e segurança geotécnica (MARINHO, 2005). 

2.1.4 Acompanhamento e Vida Útil dos Equipamentos de Instrumentação 

Para o sucesso da implantação da instrumentação nas obras, para que os 

equipamentos possam ter sua vida útil prolongada e seus resultados possam ser 

confiáveis desde o início da instalação, o projeto deve obedecer algumas exigências 

já na fase de planejamento do projeto de instrumentação geotécnica conforme 

listagem proposta por Dunicliff (1988): 

 Definir as condições do projeto (tipos de materiais, água, ambiente, etc.); 

 Prever os mecanismos de controle do comportamento (várias hipóteses); 

 Definir as questões geotécnicas que precisam ser esclarecidas; 

 Definir o propósito da Instrumentação; 

 Selecionar os parâmetros de monitoramento; 

 Prever influência das mudanças; 

 Dispositivo para ação de reparação; 

 Atribuir tarefas do projeto, da construção e das cases de operação; 

 Selecionar instrumentos; 

 Selecionar locais para os instrumentos; 

 Avaliação dos fatores que podem influenciar nos dados medidos; 

 Estabelecer procedimentos para assegurar a correta medição. 
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O processo de instalação da instrumentação é muito significativo e tão 

importante quanto à etapa de planejamento. As perfurações para instalação de 

medidores de nível d’água e piezômetros devem ser acompanhadas e realizadas por 

equipes qualificadas e com experiência.  Alguns problemas como perfurações fora 

de prumo ou com desmoronamentos seguidos gerando o entupimento do furo, 

descontinuidade dos furos, profundidades inadequadas, demora na execução, 

dentre outros fatores devem ser evitados. 

É grande a importância da interface entre equipes de perfuração e instalação 

dos equipamentos, pois quando o equipamento exige perfurações, principalmente as 

muito profundas, a equipe de instalação deve estar preparada para imediatamente 

após a finalização da perfuração, iniciar os trabalhos de instalação. 

Por fim, o processo somente poderá ser completo se preparado para gerar 

resultados e poder ser monitorado, ou seja, o método de coleta de dados deverá 

também ser previsto e previamente instalado em campo. 

Contudo, para implantação dos instrumentos geotécnicos são necessários 

muitos estudos prévios, e atenção aos processos de montagem, instalação, 

monitoramento e acompanhamento dos resultados. E, justamente nas duas últimas 

fases que o fator humano pode e deve detectar falhas e bem interpretar resultados, 

que avisam se o projeto está ou não em risco, fases finais e decisivas para o projeto. 

2.2 MEDIDORES DE NÍVEL D’ÁGUA 

2.2.1 Caracterização e Histórico dos Medidores de Nível d ‘Água  

Até os dias de hoje, a instalação de um medidor de nível d’água obedece a 

mais simples técnica de medição. O medidor de nível d’água indica a leitura 

instantânea do nível d’água em um determinado local e em uma situação específica.  

Conforme a Figura 2.2, um medidor de nível d’água basicamente é executado 

em um furo de diâmetro usual de 150 mm que permita a instalação do equipamento 

de medição. O furo é encamisado geralmente por um tubo de PVC drenante 

envelopado por manta geotêxtil (para evitar o carreamento de material para dentro 
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do PVC) e por fim aguarda-se o tempo necessário para a estabilidade do nível 

d’água (CRUZ, 1996). 

 

Figura 2.2: Esquema de um medidor de nível d’água 
(FONTE: CRUZ,1996)  

O método construtivo dos medidores de nível d’água (MNA) consiste em uma 

técnica simples, pois é caracterizada basicamente por uma perfuração de 

sondagem. A perfuração vertical deverá ser executada com equipamentos 

apropriados para esta finalidade e com um diâmetro que deve ser previamente 

definido. Em geral, as perfurações mais usuais variam entre 20 cm e 50 cm.  

O medidor de nível d’água é composto, portanto, de uma perfuração com 

profundidades que variam de projeto para projeto com a instalação de um tubo 

geomecânico perfurado. Geralmente procede-se com a proteção do tubo citado, 

envolvendo-o com uma manta geotêxtil afim de não haver o carreamento de 

partículas de solo arenoso para dentro do tubo. Após este ter sido instalado no furo 

de sondagem, o espaço entre o tubo geomecâncio e a parede do furo de sondagem 

deve ser preenchido com areia de granulometria controlada (tamanho de grãos 

variando entre 4,8 mm a 9,5 mm). Próximo ao nível do terreno deve ser executado 

um selamento com nata cimento (MACHADO, 2007). 
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Usualmente a instalação de um MNA é finalizada com a execução de uma 

caixa de concreto ao redor do tubo de PVC, auxiliando em sua fixação e ajudando a 

evitar danos ao mesmo. Uma tampa na caixa de concreto também é recomendada, 

inclusive é apropriado proteger a extremidade do tubo geomecânico com um CAP, 

evitando que as águas superficiais entrem no tubo e possivelmente comprometam a 

leitura e interpretação dos dados. 

2.2.2 Interpretação de Resultados e Cuidados com os Medidores de NA 

Os resultados e leituras dos medidores de nível d’água podem ser obtidos 

manualmente, com o auxílio de uma escala ou por equipamentos de leitura, certo de 

que a leitura do nível d’água no tubo seja exatamente a leitura real no nível freático. 

Há também alguns equipamentos com uma tecnologia mais avançada que medem o 

nível d’água, são sensores que atuam indicando eletronicamente o nível freático.  

O fabricante do indicador de nível d’água, evidenciado no equipamento da 

Figura 2.3 - (Durham Geo Slope Indicator), explica que este medidor pode ser 

utilizado para medir nível d’água em tubos verticais ou poços. O aparelho consiste 

de uma sonda, um cabo graduado para medição com o laser e a bobina do cabo. O 

centro da bobina de cabo contém baterias, componentes eletrônicos, uma lâmpada 

LED (Light Emitting Diode) brilhante, além de um sistema para emitir sinais sonoros 

nas medições.  

O processo de operação consiste na introdução da sonda no local da medição 

para que seja identificado o nível d’água, e quando os contatos de teste atingem a 

superfície da água, o LED acende e o sinal sonoro é emitido, então se lê a 

profundidade de água a partir das graduações no cabo (DGSI, 2012). 
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Figura 2.3: Indicador de nível d’água 
(FONTE: SLOPE INDICATOR COMPANY, 2012) 

Mesmo com várias tecnologias de medição confiáveis existentes, os cuidados 

com os medidores para que não sejam danificados ou tornem-se inoperantes são de 

grande importância, como: 

 proteger o bocal do medidor para evitar a queda de objetos; 

 executar perfuração e instalação adequada para evitar tensões ao tubo; 

 proteger bem o tubo perfurado para que não ocorra obstrução dos furos. 

2.3 SEGURANÇA DE BARRAGENS 

2.3.1 Legislação e Fiscalização dos Projetos de Barragens 

A década de 50 foi marcada pela engenharia das grandes barragens, o 

desenvolvimento social e a industrialização brasileira. Estes fatos desencadearam a 

preocupação na necessidade de geração de energia para garantir o crescimento 

social e industrial do país (CARIN, 2007). Somente em 1968 foi estabelecido o 

primeiro Regulamento de Pequenas Barragens de Terra, consubstanciado nos 

Decretos n° 48.373 e 48.643 (DIÁRIO DA REPÚBLICA,1998).  

Em 1989, foi publicada a Lei n.° 7.990, que instituiu para os Estados, Distrito 

Federal e Municípios a compensação financeira pelo resultado da exploração de, 

além de outros, recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica. A partir 

de então a busca por potenciais hidrelétricos aumenta a cada dia e a exploração 

cada vez maior, fez com que os órgãos e ministérios relacionados ao assunto, 
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tomassem medidas de controle e monitoramento da utilização dos recursos hídricos 

para geração de energia elétrica.  

Uma melhoria do Regulamento de Pequenas Barragens foi apresentada em 

1993, na qual foram estabelecidas normas de projeto de barragens e normas de 

observação e inspeção de barragens, nos termos das Portarias n° 846/93 e 847/93, 

de 10 de setembro, assim como normas de construção de barragens, nos termos da 

Portaria nº 246/98, de 21 de Abril (DIÁRIO DA REPÚBLICA, 1998). 

Conforme o Regulamento de Segurança de Barragens (RSB, 1990), depois 

de reavaliado e revisado pela Subcomissão dos Regulamentos de Barragens, 

propôs-se as características das barragens abrangidas pelo seu âmbito de 

aplicação, que passam a ser classificadas em dois grupos: 

 grandes barragens, de altura igual ou superior a 15 m, ou barragens de 

altura igual ou superior a 10 m cujo reservatório tenha capacidade superior a 1 

milhão de metros cúbicos; 

 barragens de altura inferior a 15 m que não estejam incluídas no grupo 

anterior e cujo reservatório tenha capacidade superior a 100.000 m³. 

Em 1997, a Lei n° 9.433 foi publicada com a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, modificando a Lei n° 7.990/89, instituindo o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. E já no século XX, a Lei n.° 9.984/00 dispôs 

sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA, autarquia sob regime 

especial, com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio 

Ambiente, com a finalidade de implementar, em sua esfera de atribuições, a Política 

Nacional de Recursos Hídricos e a coordenação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Em 20 de setembro de 2010, entrou em vigor a Lei n° 12.334 que Estabelece 

a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à acumulação de água 

para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de 

resíduos industriais.  Esta lei instituiu o Sistema Nacional de Informações sobre 

Segurança de Barragens e alterou a redação do art. 35 da Lei n° 9.433, de 8 de 

janeiro de 1997, e do art. 4o da Lei n° 9.984, de 17 de julho de 2000. 
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Portanto, é a Lei n.° 12.334/10 que estabelece a Política Nacional de 

Segurança de Barragens (PNSB) e instituiu o Sistema Nacional de Informações 

sobre Segurança de Barragens (SNISB), a qual determina como responsável pelas 

ações fiscalizatórias, os órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA), conforme descrito no Artigo 5° do Capítulo 3 da Lei: 

 à entidade que outorgou o direito de uso dos recursos hídricos, observado 

o domínio do corpo hídrico, quando o objeto for de acumulação de água, exceto para 

fins de aproveitamento hidrelétrico; 

 à entidade que concedeu ou autorizou o uso do potencial hidráulico, 

quando se tratar de uso preponderante para fins de geração hidrelétrica;  

 à entidade outorgante de direitos minerários para fins de disposição final 

ou temporária de rejeitos;  

 à entidade que forneceu a licença ambiental de instalação e operação 

para fins de disposição de resíduos industriais. 

A observação e o controle para a segurança das barragens estão intimamente 

relacionados às análises e interpretações do comportamento observado nas 

estruturas e caracterização de tais propriedades estruturais (MACOMBO, 2006). 

Estas características, expressas em termos de deslocamentos, extensões, tensões, 

etc., podem ser equiparadas com a modelagem experimental levando em conta as 

ações e as propriedades dos materiais, estimadas pela realização de ensaios de 

campo e laboratório e do acompanhamento do processo construtivo. 

A ideia inicial de segurança de grandes obras é, sem dúvida, conhecer os 

materiais e as estruturas envolvidas e por isso há uma grande importância na 

relação obra e laboratório. As atividades do comportamento das obras e as 

observações dos ensaios experimentais, mesmo em contextos diferentes, há 

correlações especiais e importantes para a obtenção de parâmetros e diretrizes para 

o desenvolvimento de um projeto, simplesmente com base na observação das ações 

e da resposta da estrutura (CASTRO, 1998). 

2.3.2 Medições de Pressão: Vazão e Percolação 

Como resultado de um sistema de instrumentação, podem estar as medições 

de vazão, e geralmente abrangem uma grande área da barragem ou maciço que 
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está sendo monitorado, e por isso podem ser consideradas as informações mais 

importante geradas pelo sistema. É com esta medição de vazão que se poderá 

correlacionar medidas de nível freático com percolação, infiltrações, vazamentos, 

evidenciar tendências, qualidade da água ou mesmo denunciar possíveis problemas 

de estabilidade da barragem (FUSARO, 2007). 

Conforme Machado (2007), os resultados de um sistema de instrumentação 

pela medição da vazão facilitam a identificação de problemas de infiltrações 

causados por erosão, dissolução ou fissuração. Para evitar estes problemas, o 

monitoramento deve acontecer assim que a obra esteja em fase apropriada para o 

recebimento da instalação dos instrumentos de monitoramento, os piezômetros e os 

medidores de nível d’água. Deve ser considerado que há um tempo hábil para a 

estabilização de fluxo após o primeiro enchimento, além de ser necessário 

acompanhar a evolução dos resultados sob influência das águas superficiais 

(precipitações) possivelmente com a instalação de pluviômetros. 

As vazões que percolam na barragem ou no maciço têm diversos 

comportamentos dependendo da fase em que estão sendo coletadas. Os 

instrumentos podem evidenciar significativo carreamento de materiais no primeiro 

enchimento ou após as precipitações, e por isso, previamente deve-se estudar o 

comportamento geotécnico do local do monitoramento, bem como aspectos 

construtivos da obra.  

A condutividade hidráulica do maciço depende de características do 

comportamento hidráulico dos solos como permeabilidade e grau de saturação, 

relacionando suas propriedades físicas com as propriedades dos fluidos. Não menos 

importante, é também relevante, o estudo da formação geológica do maciço, 

analisando suas macro e micro estruturas, identificando assim, feições e o arranjo 

de suas partículas, respectivamente (SILVEIRA, 2008). 

A medição de poro-pressões em barragens auxilia significativamente na 

avaliação das condições de segurança e estabilidade, podendo acusar ou não a 

necessidade de execução ou melhoramento de poços de drenagem para aliviar as 

pressões no interior das estruturas. Tais medições podem também ser úteis nos 

estudos de comportamento das infiltrações antes e depois de possíveis tratamentos 
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de vedação. Conforme já citado, os instrumentos de medição de poro pressão e 

suas dissipações são os piezômetros, e é fato que quanto maior o nível d’água, 

maior será a poro-pressão no local da perfuração (SILVEIRA, 2003). 

Um dos principais problemas nas estruturas de concreto que estão sujeitas ao 

fluxo de água é a atuação da subpressão. O fluxo de água em uma superfície 

horizontal tende a percorrer caminhos com menor perda de carga, quanto mais alta 

a coluna d’água, maior será a compressão no maciço diante da percolação da água. 

Assim, toda e qualquer estrutura de concreto em contato constante com o fluxo de 

água, é influenciada pela carga de água e pela carga do maciço. Tal fluxo encontra 

fissuras ou fraturas que permitem sua passagem em direção à face de jusante do 

paramento, indicando a existência da subpressão (CBDB, 2011). 

As forças de subpressão foram reconhecidas há mais de um século, quando o 

engenheiro Maurice Levy em 1895 indicou pela primeira vez a subpressão como 

causa principal de um desastre na barragem de St. Francis na Califórnia em 1928. O 

engenheiro citado estabeleceu o que seria o primeiro critério para fixação do 

diagrama de subpressão a ser considerado nos cálculos de estabilidade das 

estruturas da barragem. Desde então o assunto tem grande importâncias para 

técnicos e especialistas envolvidos na área, no sentido de elucidar qualitativa e 

quantitativamente o fenômeno da percolação de água em meios porosos (OSAKO, 

2002) 

Conforme citado por Osako (2002), as barragens de concreto têm a sua 

estabilidade assegurada pelo peso e pela largura da sua base, devidamente 

adequados à resistência da fundação. As forças resistentes de uma barragem são o 

peso do bloco, a pressão e o peso de água no paramento de jusante. As forças 

desestabilizadoras são a resultante das pressões de água no paramento de 

montante e a subpressão. Estas podem originar dois mecanismos principais de 

ruptura: tombamento e deslizamento. 

Em barragens de concreto, as variações de temperatura também influenciam 

na distribuição da poro-pressão devido às alterações de expansão e compressão 

que o concreto fica submetido. De acordo com Osako (2002), análises teóricas 

mostraram que no inverno a tensão próxima ao paramento de montante é menos 



40 
 

compressiva que no verão e o carregamento que originalmente ocorria no pé de 

montante é transferido para jusante, comportamento representado pela Figura 2.4. 

 

Figura 2.4: Variação sazonal da subpressão 
(FONTE: OSAKO, 2002) 

Nas medições de pressão são apresentados os resultados do sucesso ou não 

de um sistema de drenagem ou de vedação, e podem ser representados por 

gráficos que demonstram as redes de fluxo, valores de poro-pressão e gradientes de 

percolação. Conforme cita Fusaro (2007), os principais gráficos traçados para a 

análise de dados de fluxo são: 

 Pressão x tempo, plotando-se o nível do reservatório no mesmo gráfico e, 

 Pressão x nível do reservatório (gráfico de histerese), destinado a verificar 

se há outros fatores, além do reservatório, influenciando as pressões geradas e se 

estão ocorrendo variações das mesmas com o tempo; ciclos distintos de enchimento 

e de deplecionamento do reservatório podem ser traçados com cores diferentes, se 

necessário.  

As redes de fluxo geralmente são representadas por gráficos ilustrativos, são 

linhas paralelas que representam o percurso da água no plano horizontal, próximo 

ao contato entre solo e estrutura, são elas que permitem a análise das subpressões 

existentes e a necessidade de tratamentos da fundação.  

Em geral, nos gráficos das redes de fluxo, também são mostrados os 

dispositivos de drenagem, como galerias e sistemas de vedação, tais como 

trincheiras, cut off, cortinas de injeção e outros, conforme ilustrado na Figura 2.5. 
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Figura 2.5: Rede de fluxo de uma barragem 
(FONTE: CBDB, 2011) 

Em todas as fases de um projeto de instrumentação o comportamento do 

local monitorado deve ser previamente estimado, para que, caso os resultados 

excedam aos valores esperados, seja possível uma reavaliação dos valores 

resultantes das medições. No caso desta divergência ocorrer, deverão ser avaliadas 

duas possibilidades:  

 revisar os cálculos substituindo pressões teóricas pelas pressões reais 

obtidas em campo; 

 avaliar se os coeficientes de segurança estão adequados a situação de 

implantação dos instrumentos; 

Caso comprovados resultados críticos, novos cálculos de estabilidade 

deverão ser realizados e medidas de correção ou reparos emergenciais da obra 

devem ser executados. 
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2.4 FIBRA ÓPTICA 

2.4.1 Histórico e Aplicações da Fibra Óptica 

Em 1957, Gordon Gould fomentou a ideia de fazer percorrer um raio laser 

pela fibra óptica. Em 1962 foi criado pela primeira vez o raio laser semicondutor. 

Com isso foi revelado o laser como um meio de transporte de informação, porém 

limitado por não ser ajustável no ar livre, visto que variações de temperatura e 

umidade do ar influenciam significativamente nos resultados (RIBEIRO, 2009 apud 

GOFF e HANSEN, 2002). 

Em 1966 a fibra óptica foi dada como alternativa na transmissão de luz desde 

que composta por vidro puro para poder estar livre de influências do meio. Já nos 

anos 70 apareceu a tecnologia LED, sigla proveniente do termo em inglês Light 

Emitting Diode, traduzido como Diodo Emissor de Luz, que permitia maior 

velocidade e qualidade de transmissão. Porém somente a partir dos anos 80 é que a 

tecnologia de fibra óptica começou a ser bem explorada, visto que é a partir daí que 

começou a ser fortemente utilizada no ramo das telecomunicações. 

Mesmo assim, as fibras ópticas ainda possuíam muitos problemas, como 

perturbações por deslocamento mínimos do sensor, interrupções das transmissões e 

consequentemente um baixo nível de confiabilidade do sistema. Ainda no final dos 

anos 70, a tecnologia da utilização da fibra óptica alcançou características de fibras 

com baixas perdas e alta qualidade para o uso nas telecomunicações.  

Atualmente as fibras ópticas estão sendo utilizadas em vários canais de 

comunicação, sendo o principal deles, na telefonia e na transmissão de dados a 

longas distâncias e com um grau de confiabilidade formidável. Tão importante 

quanto ao exposto, a fibra óptica está sendo utilizada na instrumentação de obras 

geotécnicas, auxiliando no monitoramento de parâmetros como deslocamentos, 

deformações, temperaturas, pressões, entre outros (RIBEIRO, 2009). 

2.4.2 Características das Fibras Ópticas 

A fibra óptica é caracterizada por um filamento, que pode ser de vidro ou um 

material polimérico, em que os feixes luminosos se propagam por reflexões 

consecutivas em seu núcleo. O núcleo é o filamento propagador e é protegido por 
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uma interface e um revestimento ou capa protetora, conforme mostrado na Figura 

2.6. 

 

Figura 2.6: Constituição de uma fibra óptica  
(FONTE: RIBEIRO, 2009) 

A propagação da luz pela fibra óptica, independente do material do núcleo, é 

sempre dada pelo lançamento de um feixe de luz em uma de suas extremidades, 

que percorre a fibra pelas sucessivas reflexões. A fibra é composta de um material 

dielétrico, como sílica, silicone, vidro, nylon ou plástico, meios não metálicos e 

isolantes elétricos. A luz que circula pela fibra óptica situa-se próxima do espectro do 

infravermelho e seu comprimento de onda está entre 0,7 mm e 1,7 mm (CAETANO, 

2001). 

Uma fibra óptica é produzida por um processo extremamente controlado, pois 

seu índice de refração depende do diâmetro final do núcleo formado, bem como da 

quantidade de vidro ou material polimérico utilizado. O resultado do estiramento 

desta fibra, longa e fina, caracteriza as fibras ópticas em dois tipos: as fibras 

multimodais e as fibras monomodais (RIBEIRO, 2009). 

As fibras multimodais são as mais utilizadas nos sistemas eletroeletrônicos, 

podem ser utilizadas com LED ao invés de lasers como fontes ópticas. Neste tipo de 

fibra é mais fácil incidir a potência óptica na fibra devido ao seu maior raio. Permitem 

a transmissão de vários modos de propagação dos feixes luminosos 

simultaneamente. As fibras ópticas multimodais são classificadas em dois tipos, 

sendo: (i) as fibras com índice em degrau, as quais possuem índice de refração 

constante, e (ii) as com índice de variação gradual, que possuem índices de refração 

variáveis (MOREIRA, 2005). 
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As fibras multimodais são as mais comercializadas, têm três tamanhos 

principais, suas especificações são feitas da seguinte forma (BAILEY e WRIGHT, 

2003): 

I - Núcleo de 50 µm: 

1) 50/125/250 µm, sendo:  

50 µm, o diâmetro do núcleo; 

125 µm, o diâmetro do revestimento/interface; 

250 µm, o diâmetro da capa protetora. 

2) 50/125/900 µm, sendo: 

 50 µm, o diâmetro do núcleo; 

 125 µm, o diâmetro do revestimento/interface; 

 900 µm, o diâmetro da capa protetora. 

II - Núcleo de 62,5 µm: 

1) 62,5/125/250 µm, sendo: 

 62,5 µm, o diâmetro do núcleo; 

 125 µm, o diâmetro do revestimento/interface; 

 250 µm, o diâmetro da capa protetora. 

2) 62,9/125/900 µm, sendo: 

 62,5 µm, o diâmetro do núcleo; 

 125 µm, o diâmetro do revestimento/interface; 

 900 µm, o diâmetro da capa protetora. 

III - Núcleo de 100 µm: 

1) 100/145/250 µm, sendo: 

 100 µm, o diâmetro do núcleo; 

 145 µm, o diâmetro do revestimento/interface; 

 250 µm, o diâmetro da capa protetora. 
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As fibras monomodais permitem a propagação somente de um feixe luminoso 

com taxa de transmissão de 100 MHz/km, em média (VIEIRA, 2000). Esta 

característica resolve o problema de dispersão intermodal e possuem um índice de 

refração uniforme. Por isso, são muito utilizadas em grandes distâncias, pois 

garantem uma maior confiabilidade de resultados e as interferências e/ou a perda de 

dados são quase nulas ao longo do trajeto do feixe luminoso. 

As Figuras 2.7 e 2.8 ilustram a propagação do feixe luminoso, nas fibras 

multimodais e nas fibras monomodais, respectivamente (VIEIRA, 2000). 

 

Figura 2.7: Propagação da luz no interior da fibra multimodal 
(FONTE: VIEIRA, 2000) 

 

Figura 2.8: Propagação da luz no interior da fibra monomodal  
(FONTE: VIEIRA, 2000) 

2.4.3 Vantagens e Desvantagens da Utilização da Fibra Óptica 

As vantagens e desvantagens da fibra óptica podem ser muito relativas e até 

mesmo temporárias, pois conforme o desenvolvimento tecnológico avança, algumas 

soluções acabam ficando ultrapassadas e as vantagens podem, rapidamente, se 

tornar desvantagens comparadas às novas tecnologias que conquistam o mercado 
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muito rapidamente. A utilização da fibra óptica está neste processo de avanço 

tecnológico e, com o passar do tempo, são mais e maiores as descobertas das 

características e das possibilidades que a envolvem. 

O índice de refração de uma fibra óptica depende da concentração do vidro 

utilizado em sua concepção e da dimensão de seu núcleo. O diâmetro do núcleo 

define a forma com que a luz se propaga em seu interior e permite a distinção de 

dois tipos de fibra mais comuns, a multimodal e a monomodal. 

Em virtude de suas características, os sistemas elétricos já utilizam as fibras 

ópticas em larga escala. Usufruindo dessas vantagens, este estudo viabiliza sua 

utilização na instrumentação geotécnica como aperfeiçoamento da tecnologia já 

encontrada nesta área. 

Dentre as vantagens das fibras ópticas, podem ser destacadas: 

 dimensões reduzidas e baixo peso; 

 flexibilidade; 

 capacidade para transportar grandes quantidades de informação; 

  atenuação muito baixa, que permite grandes espaçamentos entre 

repetidores, com distância entre repetidores superiores a algumas centenas de 

quilômetros; 

 imunidade às interferências eletromagnéticas; 

 matéria-prima muito abundante; 

 em relação às desvantagens das fibras ópticas, podem ser citadas: 

 fragilidade, pois podem ser quebradas com facilidade; 

 dificuldade de ligações (por serem de pequeníssima dimensão, exigem 

procedimentos e dispositivos de alta precisão na realização de ligações e junções). 

 alto custo de instalação; 
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 as interfaces com fibra óptica são mais caras que as elétricas. 

As fibras multimodais possuem um núcleo maior do que 10μ, o que permite a 

transmissão de centenas de modos de propagação dos feixes luminosos pelo 

núcleo, em função do ângulo incidente na fibra. As fibras ópticas monomodais 

possuem o diâmetro do núcleo de 8 a 12 μm, permitindo a propagação de um único 

feixe luminoso, paralelamente ao eixo central. A grande vantagem da fibra 

monomodal é de resolver o problema da dispersão intermodal por possuir um índice 

de refração no núcleo uniforme, ou seja, se torna um dispositivo de condução de 

uma onda de baixa perda, por isso indicada para aplicações que envolvam grandes 

distâncias (MOREIRA, 2005).  

A vantagem mais relevante das fibras multimodais em relação às 

monomodais é a possibilidade de propagação de mais de uma onda luminosa 

simultaneamente, porém há uma desvantagem que pode ser amenizada com a 

utilização de um perfil de índice gradual no núcleo ao invés de índice em degrau, 

que é a dispersão intermodal (RIBEIRO, 2009). 

2.4.4 Sensores e Sistemas de Medição 

De acordo com Cheekiralla (2004), sensores são dispositivos que medem 

uma quantidade física. Os sensores são tipicamente usados para a medição dos 

parâmetros que afetam o estado de um sistema como, por exemplo, os sensores de 

medição de temperatura e pressão. Cheekiralla (2004) cita em sua dissertação o 

estudo de caso da instalação de um sistema de monitoramento em tempo real criado 

para medir deslocamentos verticais ao longo de uma zona crítica. Um módulo de 

sensores sem fio personalizado foi desenvolvido a partir de componentes fora de 

linha que consiste em um sensor de dispositivo microcontrolador, um conversor 

analógico digital e um transmissor de rádio frequência. 

Porém são os sensores de fibra óptica que estão sendo explorados com mais 

ênfase na atualidade, pois em sua maioria, são quase totalmente livres das 

interferências exteriores e alcançam grandes distâncias. Segundo Cheekiralla 

(2004), os sensores de monitoramento pela tecnologia da fibra óptica são 

potencialmente úteis na execução das seguintes tarefas: 
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 na avaliação de desempenho em longo prazo de novos materiais, como 

em construções de polímeros de fibra de carbono reforçada (CFRP); 

 para estudar a resposta do vento e a sismologia de uma estrutura, 

integrando polímeros à fibra (FRP - Fiber Reinforced Polymers). 

Nas medições dos parâmetros físicos, a fibra atua como um modelador e 

conversor das grandezas como temperatura, deslocamento, deformação, pressão e 

aceleração referentes à radiação óptica. Tal radiação é formada por parâmetros 

específicos como intensidade, frequência, fase e polarização, todos potencialmente 

sensíveis às grandezas físicas. Assim, quando as características das propriedades 

da fibra óptica são alteradas, os parâmetros físicos também são modificados 

gerando uma correta medição de dados (RIBEIRO, 2009).  

Segundo Gholamzadeh e Nabovati (2008), os sensores de fibra óptica podem 

ser classificados da seguinte forma: 

 classificação com base na medição: podem ser sensores extrínsecos, 

quando a fibra é apenas o meio de transmissão e sensores intrínsecos quando a 

fibra é o sensor e suas propriedades são alteradas de acordo com o meio ao qual 

está submetida; 

 Classificação com base na modulação: classificam-se de acordo com a 

intensidade do feixe de luz aplicado na fibra, podem ser sensores baseados na 

alteração das propriedades físicas da fibra por atuação do espectro luminoso, 

sensores baseados na polarização pela alteração do índice de refração da fibra e 

sensores baseados na alteração da fase do feixe de luz de acordo com as 

alterações das grandezas físicas; 

 classificação com base na localização dos pontos de medida: distingue 

sensores pontuais, multiplexados e distribuídos;  

 classificação com base na tipologia das grandezas medidas a que 

correspondem: sensores físicos, químicos e biomédicos. 

Para os sistemas de medição por fibra óptica de obras geotécnicas, é 

utilizado o método DFOT – Distributed Fiber Optics Temperature Measurement, 

Medições Distribuídas de Temperatura na Fibra Óptica, classificado com base na 

modulação. Neste caso, o sistema de leitura é feito baseado nas mudanças das 



49 
 

propriedades físicas da fibra por influência das perturbações de um feixe luminoso. 

Ou seja, o método DFOT é baseado nas características dos espectros luminosos 

obtidos a partir de um laser emitido no interior da fibra óptica (ROCHA, 2011). 

Atualmente, os sensores de fibra óptica segundo o princípio de medição 

podem ser classificados em intrínsecos e em extrínsecos. Os intrínsecos são 

aqueles que o ponto de medida ocorre dentro da fibra óptica propriamente dita, 

como também podem ser formados pela incorporação parcial das interfaces de 

reflexão ao longo da fibra. Os sensores extrínsecos são aqueles que se baseiam no 

princípio de que o ponto de medida ou o sensor ocorre fora da fibra óptica, cabendo 

à fibra apenas a tarefa de transmissão os dados pela condução óptica (MOSER, 

2006 apud WATKINS, 2003). 

A classificação segundo a aplicação seria em localizados, multiplexados e 

distribuídos. Os sensores localizados determinam uma medição sobre um segmento 

específico da fibra, são sensores convencionais de deformação e temperatura. Os 

multiplexados são combinados por sensores de medição de perturbações sobre toda 

a estrutura. Por fim, os distribuídos são aqueles que fazem cada elemento de fibra, 

tanto medir, como transmitir dados (MOSER, 2006 apud ANSARI, 1997). 

Segundo a transdução, as fibras são classificadas em sensores tipo 

intensidade, espectrométricos e tipo fase. Os sensores intensidade relacionam a 

perca de intensidade da luz com o tensionamento da fibra ao longo de seu 

comprimento. Os espectrométricos estão baseados na relação das mudanças de 

comprimento da onda de luz, por exemplo, para medições de deformação, como 

exemplo podem ser citados os sensores baseados nas redes de Bragg. Os sensores 

de fase são aqueles aplicados quando fenômenos ópticos são associados ao 

monitoramento dos fenômenos físicos (MOSER, 2006 apud AMSARI, 1997). 

Os sensores de fase estão subdivididos em interferométricos, aqueles que 

utilizam dois ramos de fibra, um apenas de referência e o outro para medição; e os 

do tipo polarimétricos, que utilizam apenas uma fibra, na qual são utilizadas suas 

características de polarização para obtenção das medições (MOSER, 2006 apud 

AMSARI, 1997).  
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2.4.5 Medições Distribuídas de Temperatura na Fibra Óptica 

As medições de níveis d’água podem ser obtidas de duas maneiras, in situ e 

pelo método de medições distribuídas. As medições in situ são obtidas por 

manualmente por trenas ou pelo equipamento de medição chamado PIU. Já as 

medições distribuídas podem ser obtidas pelo equipamento chamado DTS – 

Distributed Temperature Sensing.  

As medições distribuídas de temperatura na fibra óptica (DFOT) são 

baseadas nas características de sensibilidade da fibra às variações de temperatura. 

Um impulso óptico é aplicado na fibra por um laser muito potente e a gama de luz 

correlacionada com a temperatura pode ser captado com a análise de frequência. O 

impulso é analisado pela distância medida do ponto de luz e o tempo de aplicação 

do mesmo. Teoricamente, tais medições podem ser efetuadas por vários quilômetros 

de fibra com uma precisão de até 0,2 °C e uma resolução espacial de ± 0,25 m 

(PERZLMAIER et al., 2004). 

As medições estão baseadas nas propriedades da fibra sensíveis à 

temperatura. Geralmente o tipo de fibra utilizado é o padrão de telecomunicações 

que está alojada dentro de um cabo de proteção. Por meio de um laser, um sinal 

óptico é enviado para a fibra que é refletido com baixa intensidade ao longo do 

filamento. A medição é obtida da relação direta da luz dispersa para trás e sua 

temperatura, analisando a frequência da onda. Dessa forma, a distância desde o 

ponto medido até a fonte de luz pode ser estimada pelo tempo de aplicação do laser 

e resulta em temperaturas variadas e correlatas ao ambiente ao qual a fibra está 

imersa, em geral, ar ou água. Normalmente, o sistema de monitoramento é 

implementado de duas maneiras, o método de gradiente (passivo) utilizando a 

temperatura para detectar as anomalias no padrão do fluxo, e o método de 

aquecimento (ativo) que detecta a presença de água pela avaliação da resposta 

térmica provocada pelo pulso de aquecimento (AUFLEGER et al., 2009). 

Para as medições dos resultados do aquecimento da fibra óptica é utilizada a 

unidade de leitura DTS relacionando as temperaturas da fibra ao longo de seu 

comprimento com a temperatura do ambiente. De acordo com Rocha (2010), os 

valores armazenados são resultantes de uma média de várias leituras ao longo de 
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cada metro da fibra. É também de grande importância, buscar a interpretação das 

leituras após um tempo inicial de aquecimento da mesma, para que os resultados 

sejam homogêneos e mais confiáveis. Por fim, no experimento desenvolvido 

relatado no artigo citado, conclui-se que para resultados satisfatórios, é necessária 

uma diferença significativa de temperatura entre solo e água, pois à medida que o 

sistema equilibra-se, a incerteza dos resultados aumenta, podendo até mesmo, 

perder sua validade (ROCHA et al., 2010). 

Nas medições pelo DTS, são obtidos valores de temperatura ao longo do 

cabo de fibra óptica, com um espaçamento de 0,25 m a 1,00 m. Do ponto de vista da 

engenharia hidráulica, alguns parâmetros são de fundamental importância para 

medições pelo DTS, como a confiabilidade do sistema, o comprimento do cabo de 

fibra óptica e a precisão, esta que depende tanto do comprimento do cabo quanto do 

tempo de aplicação do ciclo de tempo (PERZLMAIER, 2006).  

2.4.6 Sensores de Fibra Óptica 

Os sensores que utilizam a fibra óptica, geralmente têm as fibras inseridas em 

cabos revestidos para proteção contra as intempéries, umidade e deformações. As 

fibras ópticas, quando revestidas em cabos especiais, suportam temperaturas entre -

180 °C e + 300 °C, praticamente 5 vezes mais que a fibra óptica sem revestimento 

(MOSER et al., 2006). 

Dentre os sensores de fibra óptica utilizados na instrumentação geotécnica 

podem ser citados os sensores de fibra óptica extrínsecos localizados de Fabry-

Perot, os sensores de fibra óptica intrínsecos utilizando redes de Bragg, os sensores 

de fibra óptica intrínsecos distribuídos de amplitude para medição de temperatura e 

percolação pelo método Raman e os sensores de fibra óptica intrínsecos distribuídos 

de amplitude para medição de deformação pelo método Brillouin (MOSER et al., 

2006).  

Tilert (2005) menciona a fibra óptica utilizada no desenvolvimento de técnicas 

para a medição da resposta das ondas de choque e umidade em rochas granítica. 

Um sensor utilizando a tecnologia LED foi desenvolvido para atuar nas medições 

durante os serviços de detonação das rochas. Foram utilizados quatro ramais de 

fibra óptica que atuaram como sensores na captação dos dados da onda de choque. 
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O sensor foi utilizado para medir a velocidade de propagação da onda de choque, o 

deslocamento da superfície de partícula e sua velocidade. Como o teor de água nas 

rochas influencia na transmissão das ondas, foi realizada uma investigação com 

pequenos blocos saturados e depois secos para se chegar a uma correlação dos 

diferentes resultados para ondas de choque em função da umidade existente nos 

blocos de rocha. 

De acordo com Johansson (2004), atualmente, a unidade de leitura 

SensornetTM DTS (Distributed Temperature Sensing) auxilia nas medições por fibra 

óptica. Estes sensores tiveram seu desenvolvimento significativo nos últimos dez 

anos garantindo melhores desempenhos e redução de custos. O DTS pode ser 

utilizado em várias categorias de monitoramento como, por exemplo, em medições 

de fluxo de poços de óleo e gás, vazamentos de oleodutos, monitoramento do 

comportamento de barragens e estruturas, detecção de incêndios, monitoramento 

de cabos de força e métodos de detecção de infiltrações (Sentinal DTS User Guide 

SEN2-UM 1.0, 1998). Comercialmente já está disponível, inclusive, o sistema para 

atender ao monitoramento de estabilidade e infiltrações de barragens. Vários 

projetos já tiveram processos de monitoramento utilizando o DTS como, por 

exemplo, em 10 barragens na Suécia, outros na Alemanha, França, Turquia, China e 

Canadá (JOHANSSON, 2004).  

Os sensores a fibra óptica têm uma configuração básica na qual, dois canais 

são conectados por meio de cabos coaxiais ao sistema de aquisição. Esta conexão 

visa a leitura do sinal elétrico amplificado que fica armazenado no computador a ele 

interligado. A Figura 2.9 caracteriza o arranjo da configuração de um sensor óptico, 

alimentado eletricamente, onde a fibra transfere a potência para o sensor e resulta a 

leitura da potência elétrica. 

 

Figura 2.9: Arranjo de um sensor óptico 
(FONTE: CAETANO, 2001) 
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O DTS é capaz de usufruir das características das fibras ópticas e garantir 

confiabilidade nas informações obtidas em uma distância de até 10 km entre o ponto 

de instalação da fibra e o ponto de instalação do equipamento para leitura. Além 

disso, a fibra esta sujeita à influência da temperatura entre dois pontos afastados em 

1,01 metros do ponto de leitura principal. Por isso, o DTS deve ser previamente 

manipulado com a alimentação de dados corretos e específicos ao procedimento, 

para que, antes de iniciar as leituras, possa considerar pontos específicos de 

influência e tolerância (JAREK et al., 2011). 

O DTS emite um pulso laser capaz de lançar pulsos múltiplos cuja duração 

pode ser de 10 ns ou menos. Estes pulsos são dirigidos para a linha de fibras por 

meio de um conector conforme mostrado na Figura 2.10. O cabo de fibra óptica, em 

seguida, passa por uma fonte de aquecimento e emite temperaturas reconhecidas 

pelo DTS (SMOLEN e SPEK, 2003). 

 

Figura 2.10: Conector para a fibra óptica 
(FONTE: Sentinel DTS User Guide) 

Nem toda a luz emitida pela ativação estrutura atômica ou molecular é 

retrodifundida para a caixa do instrumento, pois acima de certo ângulo crítico a luz 

não irá ser refletida internamente, e sim perdida para o ambiente. Com base neste 

princípio, parte da luz é retrodifundida enquanto o restante é dissipada para o 

ambiente conforme Figura 2.11. O DTS também é capaz de processar e registrar 

dados numerosos de vários pontos ao longo da fibra simultaneamente. Pode 

examinar 500 posições ao longo de uma linha com uma resolução de amostragem 

de cerca de 1,01 metros. Os dados gerados originam a relação de temperatura 

versus tempo instantaneamente, além de armazenar arquivos de dados que podem 
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ser processados posteriormente, bem como criteriosamente analisados (SMOLEN e 

SPEK, 2003). 

 

Figura 2.11: Princípio de funcionamento do DTS 
(Adaptado de SMOLEN e SPEK, 2003) 

2.4.7 DTS – Distributed Temperature Sensing 

Para as medições utilizando a tecnologia da fibra óptica, o sensor DTS é o 

equipamento que permite a leitura das medições obtidas, e este sensor processa 

apenas medidas da temperatura da fibra óptica. O DTS é o equipamento que gera, 

processa e armazena os sinais ópticos que são obtidos pelo aquecimento ao longo 

do comprimento da fibra óptica, identificando tais parâmetros com a interpretação 

das variações das propriedades ópticas da fibra. 

Este sistema de medição somente é possível visto que a própria fibra óptica 

atua como um sensor, o qual capta os sinais luminosos e possibilita a leitura de uma 

determinada temperatura ao longo do comprimento de toda a fibra (HOEPFFNER, 

2008). Lateralmente à parte principal do espectro da luz refletida que é chamado de 

Rayleigh, existem picos adicionais de baixa intensidade chamados de Brillouin e 

Raman, os quais são interpretados pelas frações de Stokes e Anti-Stokes. 

Temperatura e tensão exercidas no ponto de leitura são os parâmetros que definem 

frequência e intensidade do pico de Brillouin. A variação de tal intensidade é o que 

define o pico Raman, que é alterado quando ocorre a mudança de temperatura 

(ROCHA et al., 2010). 
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O DTS é um sensor baseado na dispersão da luz ao longo da fibra óptica. 

Quando o feixe de luz é aplicado, uma pequena fração é dispersa e retorna para a 

fonte. Como componentes principais desse feixe luminoso estão três fases que são 

separadas no comprimento de onda de luz, Rayleigh, Brillouin e Raman. A técnica 

de medição pela fibra óptica com o DTS utiliza o sinal de Raman que é usado para a 

avaliação da temperatura, o mesmo é suficientemente forte e tem características 

bem definidas (SMOLEN e SPEK, 2003). A determinação da temperatura é baseada 

na relação entre Anti-Stokes, quando a radiação é aumentada e Stokes, se a 

radiação é reduzida. A radiação de Ramann é influenciada pela transição de energia 

vibracional causada pelas mudanças de temperatura presente no meio em que a 

fibra está em contato (SENSORNET, 2009). 

O comprimento de onda é deslocado substancialmente a partir do pico 

principal de Rayleigh (SMOLEN e SPEK, 2003). Este e os picos de Brillouin e 

Raman são demonstrados na Figura 2.12.  

 

Figura 2.12: Espectro de retroespalhamento do feixe luminoso 
(Adaptado de SMOLEN e SPEK, 2003) 

O sinal de Raman é composto pelas bandas denominadas "Stokes" e "anti-

Stokes". A banda Stokes tem pouca sensibilidade à temperatura e a anti-Stokes 

possui uma maior sensibilidade, quanto maior a aplicação de energia, maior estará 

sendo a temperatura e vice-versa. Neste caso, um pulso de luz é enviado para o 

interior da fibra caracterizando certas temperaturas ao longo de todo seu 

comprimento (SMOLEN e SPEK, 2003). 
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A análise da variação de Raman identifica de acordo com o tempo de 

reflexão, as propriedades da mesma. Os parâmetros importantes que definem o 

desempenho deste sistema são a resolução espacial, a resolução de temperatura, o 

tempo de medição e o comprimento de fibra em que o sensor estiver atuando. Por 

exemplo, sistemas com uma resolução espacial de menos de 1 m, a resolução de 

temperatura é superior a ± 0,1 °C (JOHANSSON, 2004). 

Na detecção da temperatura pelo método DFOT utilizando o DTS, a leitura é 

direta e obtida em cada ponto da fibra, e com isso detecta os pontos com possíveis 

variações de ambiente em que a fibra está submetida. Para detecção dessa 

diferença de ambiente, deve ser feita uma correlação com a medição de temperatura 

proveniente do método do gradiente ou do método do aquecimento (MOSER et al., 

2006). 

O Método do Gradiente detecta as anomalias do fluxo, baseia-se no fato da 

existência das variações sazonais de temperatura da água em lagos, reservatórios e 

rios causando mudanças na temperatura da água percolada nas barragens. A 

grandeza a ser medida, portanto pode ser detectada pela diferença de temperatura 

entre o maciço e a estrutura. O método do gradiente normalmente é aplicado em 

canais abertos ou barragens, assim como em diques e em outras estruturas 

longitudinais com o objetivo da obtenção de medições de estabilidade que 

dependem de um controle adequado da linha de infiltração (AUFLEGER, 2005). 

Uma limitação deste método é que requer uma diferença de temperatura 

entre os meios, especialmente entre a temperatura da água, e a de envolvimento 

dos cabos. Quando esta situação não existe, o método do gradiente não é aplicável 

e deve ser utilizado o método do aquecimento (ROCHA, 2011). 

O Método do Aquecimento é o mais utilizado e está baseado na constatação 

da presença de água de acordo com uma resposta térmica após a indução de uma 

temperatura aplicada externamente por uma voltagem elétrica (MOSER et al., 2006). 

Para este método, um cabo especial com a fibra óptica deve ser utilizado, no qual a 

fibra está distribuída mais internamente e é isolada por um tubo, este envolvido por 

cabos de cobre e, por fim, todo o conjunto protegido por PEAD (PERZLMAIER et al., 

2004), conforme a Figura 2.13.  
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Figura 2.13: Esquema da Fibra utilizada no método do aquecimento  
(FONTE: ROCHA, 2011) 

Para cabos muito extensos, se faz necessária a aplicação de uma tensão 

diferenciada e suficiente com o auxílio de um transformador, um cabo de cobre deve 

ser instalado paralelamente ao longo do comprimento da fibra (PERZLMAIER et al., 

2006). O aumento da temperatura no cabo será influenciado pelas propriedades 

térmicas dos meios em que estão, distinguindo-se, por exemplo, os trechos de fibra 

com ou sem contato com a água (MOSER et al., 2006). 

O sensor DTS para medidores de nível d’água necessita da utilização do 

método do aquecimento para caracterizar as temperaturas dentro e fora da água. 

Como vantagem do sistema, é que com apenas um sensor, vários poços podem ser 

monitorados simultaneamente e instantaneamente. Porém há certas desvantagens 

como a necessidade de infraestrutura básica de energia elétrica no local, abrigo e 

ainda, há a necessidade de aquisição do aparelho responsável pelo aquecimento da 

fibra. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo estão apresentados os métodos utilizados e o local de estudo 

onde se procedeu a instalação de um medidor de nível d’água com base na 

tecnologia de fibra óptica (MNA-FO). O projeto do MNA-FO abordou vários aspectos, 

desde conceitos até os métodos de aplicação e validação da instrumentação 

utilizando a tecnologia da fibra óptica. 

3.1 APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O medidor de nível d’água com base na tecnologia da fibra óptica foi instalado 

no campus experimental de Geotecnia do LACTEC/UFPR, localizado no Centro 

Politécnico da UFPR, na cidade de Curitiba/PR. Esta área foi estudada previamente 

por Kormann (2002) que expõe todas as investigações desenvolvidas até então.  

O local selecionado, possuí fácil acesso e existência de ponto de energia 

elétrica disponíveis. A partir das sondagens realizadas anteriormente pôde-se 

observar a presença de água no terreno próxima a superfície. O local escolhido para 

instalação do novo instrumento foi definido principalmente com o objetivo de garantir 

um nível freático viável para o projeto. 

Na Figura 3.1 e na Figura 3.2 encontra-se ilustrada a área 2, local da 

instalação do medidor de nível d’água com base na tecnologia da fibra óptica. 

 

Figura 3.1: Imagem do local de instalação do medidor de nível d’água  
(FONTE: Google Earth, 2012) 
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Figura 3.2: Local de instalação do medidor de nível d’água  
(Adaptado de KORMANN, 2002). 

Para a melhor escolha do local de estudo, foram analisados os resultados das 

investigações geotécnicas executadas por Kormann (2002) na Área 2, conforme 

apresentado na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3: Mapeamento das investigações na área 2  
(Adaptado de KORMANN, 2002) 
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O local escolhido para instalação do medidor de nível d’água foi no ponto 

localizado onde as sondagens SPT-2 e SPT-4 foram realizadas. Estas investigações 

mostraram um nível freático, respectivamente de 2,60 m e 1,70 m de profundidade 

conforme Quadros 3.4 e 3.5. Como esta e as demais investigações foram efetuadas 

em uma profundidade máxima aproximada de 13,00 m e o nível freático foi 

identificado muito acima dessa profundidade, a perfuração para o medidor de nível 

d’água teve a profundidade adotada de 10,96 m. 

 

Quadro 3.4: Resultado da SPT-2 
(FONTE: KORMANN, 2002)  

 

Quadro 3.5: Resultado da SPT-4 
(FONTE: KORMANN, 2002) 
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3.2 METODOLOGIA PARA INSTALAÇÃO DO MEDIDOR DE NA 

Testes em laboratório foram realizados com a utilização da tecnologia DTS 

para o monitoramento de nível d’água em drenos, com a utilização de tubos de PVC 

posicionados verticalmente, graduados e monitorados pela fibra óptica instalada em 

seu interior, mostrados na Figura 3.6. 

 

Figura 3.6: Utilização da tecnologia DTS em laboratório  

Em laboratório foi realizada a análise e interpretação dos resultados com o 

auxílio de um algoritmo implantado no MATLAB, sistema que facilita a interface das 

informações do DTS e a unificação de todos os dados do processamento em um 

único arquivo. 

Com base nesta experiência de laboratório, a metodologia de instalação do 

medidor de nível d’água que foi definida, o cabo de fibra óptica foi distribuído de 

forma linear e de forma sequencial. Todos os passos de montagem, instalação e 

monitoramento dos resultados da implantação do medidor de nível d’água com a 

tecnologia da fibra óptica serão descritos no decorrer dos próximos itens. 
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3.2.1 Execução do Furo de Sondagem 

A execução do furo de sondagem para a instalação do MNA-FO foi realizada 

pela empresa Sondagel, no campo experimental de geotecnia, conforme abordado 

na seção 3.1, no dia 9 de maio de 2012. A perfuração foi executada com o auxílio de 

uma perfuratriz elétrica tipo trado rotativo que realiza o furo com auxílio de injeção 

de água. A Figura 3.7 mostra a execução do furo de sondagem para a instalação do 

medidor de nível d’água. 

 

Figura 3.7: Perfuratriz executando a perfuração para o MNA 

O furo para instalação do medidor de nível d’água foi executado com diâmetro 

de 100 mm. Depois de finalizado, foi introduzido ao longo de todo seu comprimento 

um tubo ranhurado de PVC denominado tubo geomecânico, próprio para esta 

finalidade, de acordo com o ilustrado nas Figuras 3.8 e 3.9.  

Geralmente, este tubo é envelopado com manta geotêxtil a fim de garantir 

que não haja o carreamento de material para dentro do tubo ao longo da vida útil do 

medidor de nível d’água. Porém, devido às características coesivas do solo local, 

optou-se por não revestir o tubo com a manta geotêxtil.  

 

Figura 3.8: Tubos geomecânicos a serem colocados na perfuração 
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Figura 3.9: Detalhe das ranhuras dos tubos geomecânicos 

Para garantir a estabilidade da perfuração e instalação do tubo geomecânico, 

nos últimos 0,50 m, foi instalado um tubo liso de PVC com diâmetro de 0,15 m, e 

executado um envelopamento comum de concreto a fim de proteger o tubo 

geomecânico. A Figura 3.10 ilustra o tubo geomecânico e o tubo de PVC já 

instalados e a Figura 3.11, a perfuração finalizada e com o tamponamento do furo.  

 

Figura 3.10: Tubo do PVC concretado ao redor do tubo geomecânico 

 

Figura 3.11: Tamponamento do tubo geomecânico 
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3.2.2 Materiais e Métodos 

3.2.2.1 Montagem 

A instalação do medidor de nível d’água com base na tecnologia de fibra 

óptica teve sua montagem em laboratório seguindo algumas etapas que serão 

descritas a seguir. Para a primeira etapa da instalação, os materiais necessários que 

contemplam o sistema de monitoramento foram: 

 tubos de PVC soldável (água) diâmetro 20 mm para guia da fibra óptica;  

 tubos de PVC soldável (água) diâmetro 25 mm para fabricação dos 

espaçadores; 

 cola para tubos de PVC; 

 braçadeiras de plástico; 

 roldana de diâmetro 8 mm. 

Já em uma segunda etapa, a qual se refere à instalação em campo, os 

seguintes elementos são adicionados à montagem preliminar executada em 

laboratório: 

 gabinete para fixação e proteção dos conectores; 

 barril de referência; 

 termômetros para o ar e para a água; 

 cabo de fibra óptica 50/125/250 (núcleo com diâmetro de 50microns e 

revestimento com diâmetro de 125 microns, e capa protetora com diâmetro de 

250 microns). 

 sensor DTS; 

 fonte de aquecimento com controle de voltagem e tensão. 

 No projeto de fabricação do medidor de nível d’água utilizou-se de materiais 

simples e de fácil obtenção, como tubos de PVC em diâmetros de 20 mm e 25 mm, 

braçadeiras de plástico, cola e roldana de 80 mm. Ainda, em relação aos materiais 

utilizados no desenvolvimento deste projeto, a maior dificuldade esteve na 
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fabricação de um gabinete para armazenamento da fibra óptica e na adequação das 

instalações elétricas exigidas pelo sensor de leitura DTS e a fonte de aquecimento. 

O método de instalação do medidor de nível d’água necessitou um cuidado 

especial quanto ao modo de coalocação da fibra óptica, pois teve necessidade de 

ser feito de forma que a fibra permanecesse esticada ao longo de todo o furo e fosse 

até o fundo, retornando paralelamente até a superfície. Para isso, a montagem foi 

feita com tubos de PVC paralelos e espaçados linearmente, com a passagem da 

fibra por dentro deles tanto na descida quanto na subida, orientados por uma 

roldana conforme Figura 3.12. 

 

Figura 3.12: Croqui da montagem do medidor de nível d’água 
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O primeiro passo para a montagem do medidor de nível d’água foi a 

fabricação dos espaçadores de PVC com o tubo de 25 mm. Foram cortadas peças 

com aproximadamente 80 mm. Depois, com uma serra copo, foram executados os 

furos nas duas extremidades de cada peça para o encaixe dos tubos verticais. Na 

sequência, foram feitos os furos com broca 8 mm nas laterais para a coalocação das 

braçadeiras de plástico para união dos espaçadores com os tubos guia. Tais 

espaçadores foram dotados das medidas e detalhes destacados na Figura 3.13. 

 

Figura 3.13: Especificações dos espaçadores 
(Adaptado de Projeto P&D-2945-0004/2009 - LACTEC)  
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Além dos espaçadores, foi muito importante a correta instalação da roldana 

que é a guia da fibra óptica e garantiu que ajustes pudessem ser feitos após a 

instalação final dentro do furo executado. Para isso, uma roldana de 80 mm de 

diâmetro foi utilizada e adaptada corretamente nos tubos de PVC de 20 mm que 

estavam posicionados verticalmente. O detalhamento da instalação da roldana 

possui as configurações detalhadas na Figura 3.14. 

 

Figura 3.14: Especificações da instalação da roldana 
(Adaptado de Projeto P&D-2945-0004/2009 - LACTEC)  
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As Figuras 3.15 a 3.20 demonstram a sequência executiva da fabricação dos 

espaçadores e da montagem das guias para o medidor de nível d’água. 

1) Fabricação dos Espaçadores 

A primeira etapa de montagem do medidor de nível d’água foi a execução dos 

espaçadores que servem para alinhamento das guias verticais. Estas guias tem a 

função de garantir que fibra óptica chegue ao fundo do furo e retorne para a 

superfície. O número de espaçadores foi calculado de acordo com a profundidade 

do furo, considerando a sua coalocação a cada 50 cm. O tamanho de cada peça foi 

adotado com a medida de 85 cm, pois assim poderiam ser colocadas dentro do tubo 

geomecânico de 100 mm sem dificuldades. Esta etapa pode ser desenvolvida 

apenas em laboratório. 

 

Figura 3.15: Peças de PVC de 25 mm para espaçadores 

 

Figura 3.16: Furação com serra copo  
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Figura 3.17: Instalação das braçadeiras 

2) Montagem das Guias 

A segunda etapa de fabricação do medidor de nível d’água compreendeu a 

montagem das guias e dos espaçadores. Foram montadas 4 guias paralelas com 3 

m cada uma, totalizando um sistema de 10,81 m de guias internas a perfuração, 

0,15 m da roldana também dentro da perfuração e 1,19 m acima da superfície do 

solo. Esta etapa foi desenvolvida em laboratório e a união dos 12 metros foi feita em 

campo no momento da instalação das guias dentro da perfuração executada na área 

2. 

 

Figura 3.18: Instalação dos espaçadores 
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Figura 3.19: Vista frontal e perfil da roldana instalada  

 

Figura 3.20: Guias concluídas 

A Figura 3.21 representa um croqui da instalação em campo do medidor de 

nível d’água e o posicionamento dos elementos descritos nos itens anteriores, bem 

como a distribuição do cabo de fibra óptica. As 4 guias com 3 m foram unidas, 

deixando o trecho com a roldana em uma das extremidades.  

A fibra óptica foi instalada antes da instalação das guias dentro do furo, a 

mesma utilizou-se dos ajustes com a roldana como auxílio da descida e subida do 

cabo. Foi utilizado apenas um cabo de fibra óptica que percorreu todo o furo e, como 

o sistema precisa de uma referência de diferencial de temperatura do ar e da água, 

o mesmo cabo foi instalado de forma espiral em um barril de referência de 20 l de 

água. A forma espiralada de disposição do cabo dentro do barril de referência tem 

por objetivo fazer com que um maior trecho de cabo esteja imerso em água, pois 

como a profundidade do barril é pequena, no formato linear, um trecho muito curto 

do cabo estaria imerso em água. 
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Um gabinete, projetado especificamente para o projeto, foi instalado 

previamente no local para o armazenamento da fibra óptica, a fibra utilizada já foi 

adaptada com os conectores de extremidade que conectam ao DTS (Distributed 

Temperature Sensing) e à fonte de aquecimento. Nesta etapa, o cabo de fibra óptica 

já estava interligando o barril de referência ao medidor de nível d’água. Por fim, 

como as extremidades do cabo da fibra óptica já estavam com os adaptadores para 

serem ligados ao sensor DTS e à fonte de aquecimento, a montagem do sistema 

estava completa para que o monitoramento pudesse ser iniciado. 

 

Figura 3.21: Representação da montagem do MNA 

3.2.2.2 Instalação  

O processo final de instalação do medidor de nível d’água ocorreu após a 

estabilização do lençol freático no interior do furo de sondagem executado com o 

medidor de nível d’água instalado. Este período variou em função das características 

do terreno, como permeabilidade e grau de saturação e em função da intensidade 

pluviométrica da região. Normalmente as primeiras leituras de um instrumento novo 



72 
 

podem iniciar entre 10 e 30 dias da data da perfuração até que o nível freático após 

a perfuração se estabilize, visto que a mesma também se utiliza de água e esta não 

deve ter influência sobre o sistema. 

Um dos requisitos para iniciar o processo de instalação em campo foi a 

ligação do gabinete dos conectores, visto que o modelo deste gabinete não foi um 

modelo comercial. Além da dificuldade quanto ao tempo de fabricação do gabinete, 

o período de instalação do medidor de nível d’água (mês de julho) esteve sujeito a 

intensos problemas com intempéries, o período chuvoso adiou e até interrompeu 

algumas das programações da instalação.  

Nos dias 19 e 23 de julho de 2012, foi finalizada a instalação do medidor de 

nível d’água com base na tecnologia de fibra óptica respeitando as seguintes etapas: 

1) conferência da correta instalação e montagem do gabinete de conectores; 

2) união das guias pré-montadas até o comprimento da profundidade do furo 

(10,96m), pois estavam divididas a cada 3,00 m para facilitar o transporte 

até a Área 2 do campus experimental; 

3) distribuição do cabo de fibra óptica ao longo das guias de PVC e barril de 

referência com o controle de metragem dentro e fora do furo; 

4) enchimento do barril de referência com água; 

5) alocação da fibra óptica pelo método do aquecimento; 

6) ligações dos conectores da fibra ao DTS e fonte de aquecimento; 

7) leituras durante o monitoramento; 

8) compilação dos arquivos do DTS pelo MATLAB; 

9) análise e interpretação de resultados. 

As Figuras 3.22 a 3.24 abordam a sequência de instalação do barril de 

referência, o qual pode ser instalado acima ou abaixo do nível do solo, deve estar 

interligado ao medidor de nível d’água pela fibra óptica e ser preenchido com água. 

Neste caso, o barril foi enterrado a fim de facilitar a instalação do cabo e evitar 
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vandalismos ou outros danos ao sistema. O objetivo do barril com água foi de criar 

um meio conhecido para referência do sistema, o qual facilmente caracterizaria 

regiões da fibra que estavam dentro e fora da água, para fins de comparativos diante 

do comportamento do mesmo cabo no furo do medidor de nível d´água.  

 

Figura 3.22: Barril de referência 

 

Figura 3.23: Preenchimento com água do barril de referência 

Em relação à montagem final do sistema, atentou-se para a interligação entre 

o medidor de nível d’água e a respectiva referência: o barril com água no qual um 

trecho da fibra estava mergulhado. Esta referência teve a finalidade de capturar o 

diferencial de temperatura entre ar e água para que a unidade de leitura pudesse 

interpretar, nos mesmos parâmetros, o trecho da fibra que estava mergulhada no 

furo do medidor de nível d’água. A Figura 3.24 mostra alguns resultados da alocação 

dos pontos do cabo de fibra óptica que entram e saem do barril de referência. Estes 

são dados que precisam ser coletados e informados ao programa do sensor de 

leitura DTS. 
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Figura 3.24: Alocação da fibra óptica pelo método do aquecimento 

A Figura 3.25 ilustra o aquecimento da fibra para demarcação de pontos 

específicos, processo que será explanado e detalhado posteriormente. Na Figura 

3.26, o gabinete de armazenamento da fibra óptica é mostrado, já com a fibra 

armazenada.  

 

Figura 3.25: Aquecimento da fibra óptica para alocação 
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Figura 3.26: Caixa de armazenamento da fibra óptica 

Uma base para garantir a estabilidade do medidor de nível d’água foi feita 

conforme Figura 3.27. A Figura 3.28 mostra um dos tubos abertos, no qual são feitas 

as leituras manuais afim de obtenção de resultados comparativos. O sistema 

finalizado está apresentado na Figura 3.29.  

 

Figura 3.27: Base e proteção para o medidor de nível d’água 
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Figura 3.28: Medidor de nível d’água convencional 

 

Figura 3.29: Montagem do sistema finalizado 

3.2.2.3 Monitoramento 

O processo de desenvolvimento do medidor do nível d’água se completou 

com a coleta de análise de dados. Em geral, a coleta do nível freático é realizada 

manualmente com o auxílio de escalas ou réguas de medição, porém são estas 

técnicas de leitura que foram aperfeiçoadas com a utilização da fibra óptica instalada 

ao longo do medidor de nível d’água obtendo as leituras com o sensor DTS, 

auxiliado pela fonte de aquecimento. 

O DTS e a fonte de aquecimento são aparelhos sofisticados e que exigem 

certo cuidado em seu manuseio. Por exemplo, a voltagem trifásica para alimentação 

da fonte pode ser perigosa se mal instalada, ou mesmo as conexões da fibra nos 

aparelhos devem estar bem executadas para que uma possível má instalação não 

interfira nos resultados. As Figuras 3.30 a 3.32 demonstram as ligações no DTS e a 

Fonte de Aquecimento. 
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Figura 3.30: Ligações do DTS 
(Adaptado de Sentinal DTS User Guide) 

 

Figura 3.31: Ligações da fonte de aquecimento 

 

Figura 3.32: DTS e fonte de aquecimento durante o monitoramento 

Antes do início das medições foi necessário efetuar a configuração do arquivo 

de dados do DTS, obedecendo aos padrões estipulados pelo fabricante do 

equipamento; conforme guia do usuário “Sentinal DTS User Guide SEN2-UM 1.0”. 
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Foi efetuada a alocação da fibra óptica de acordo com a distribuição do cabo no 

sistema, processo de extrema importância. Com ela foram obtidos os dados a serem 

implantados no DTS, para que o mesmo pudesse gerar uma análise da diferença de 

temperatura ao longo do cabo e distinguir os pontos exatos da fibra nos quais 

ocorreriam as mudanças de temperatura. 

A alocação foi efetuada com a conexão da fibra óptica ao DTS, porém sem a 

fonte de aquecimento ligada à fibra. Neste caso, uma pistola de aquecimento foi 

utilizada, conforme já apresentado na Figura 3.25. Neste procedimento, a fibra foi 

aquecida em pontos específicos e a leitura foi confirmada ao DTS para que o 

mesmo pudesse distribuir os pontos e efetuar as leituras em uma escala 

previamente informada. Tal alocação somente foi possível porque se utiliza um único 

cabo de fibra óptica que percorre todo o sistema (conforme Figura 3.33). 

 

Figura 3.33: Alocação do cabo de fibra óptica instalado 

O processo de monitoramento foi previamente agendado para ser efetivado 

com intervalos entre 15 e 30 dias. O monitoramento produziu leituras que tiveram 

por objetivo gerar os dados do nível d´água dentro do medidor para posterior análise 

e interpretação. Assim, comparando-as com medições feitas pelos métodos 

convencionais de medição de nível d’água, validou-se a eficiência do sistema. 

Para cada monitoramento foi adotado um procedimento de leitura dos dados 

gerados no DTS, e preenchida uma tabela previamente elaborada para anotações 

dos resultados durante o período de medição. A tabela utilizada por medição foi 

preenchida durante um período de 50 minutos, com os dados de temperatura 

ambiente e da água do barril de referência, além da corrente, voltagem e potência 

geradas pela fonte de aquecimento. A tabela foi preenchida a cada 5 minutos, 

exceto nos minutos 10 e 11 e 45 e 46 que marcaram o início e o fim do 
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aquecimento, e ainda possuem um campo de observações para eventuais notas 

durante o monitoramento. 

Em cada uma das medições pelo DTS, paralelamente se efetuaram as 

medições do nível freático utilizando um método convencional manual com o auxílio 

de linha de nylon e um peso preso a ela, gerando resultados instantâneos e que 

servem para comparativo após o processamento dos dados do DTS validando ou 

não o sistema com a nova tecnologia. 

A primeira medição foi feita em 29 de agosto de 2012 logo após a alocação 

da fibra óptica. O segundo monitoramento foi efetuado em 11 de setembro de 2012. 

Por fim, o terceiro dia de medições foi em 4 de outubro de 2012. Nas Tabelas 3.1 a 

3.3 foram detalhadas algumas anotações de dados momentâneos destes 

monitoramentos. 
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Tabela 3.1: Protocolo do monitoramento 1 de 29/08/2012 

Repetição 

(minutos) 

Temperatura Fonte de Aquecimento 

Observações Ambiente 

* 

Referência 

** 

Corrente Voltagem Potência 

0 24,6 ºC 16,5 ºC 0 A 0 V 0 W Referência 

5 24,7 ºC 16,5 ºC 0 A 0 V 0 W  

10 26,7 ºC 16,5 ºC 26,5 A 15,6 V 
0,4 W 

Início Aquec. 

11 30,0 ºC 16,5 ºC 26,5 A 15,6 V 
0,4 W 

Aquecimento 

15 31,0 ºC 16,5 ºC 27,0 A 15,8 V 
0,4 W 

Aquecimento 

20 23,9 ºC 16,7 ºC 27,0 A 15,7 V 
0,4 W 

Aquecimento 

25 24,1 ºC 16,8 ºC 28,9 A 
15,7 V 0,4 W 

Aquecimento 

30 24,3 ºC 16,9 ºC 28,7 A 
15,7 V 0,4 W 

Aquecimento 

35 23,8 ºC 16,9 ºC 28,6 A 
15,7 V 0,4 W 

Aquecimento 

40 24,3 ºC 17,1 ºC 28,6 A 
15,7 V 0,4 W 

Aquecimento 

45 23,0 ºC 17,1 ºC 28,6 A 
15,7 V 0,4 W 

Aquecimento 

46 - - 0 A 0 V 0 W Fim Aquec. 

50 - - 0 V 0 V 0 W Resfriamento 

* Temperatura ambiente obtida pelo termômetro acoplado ao DTS 

** Temperatura da água no barril de referência obtida por termômetro convencional 
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Tabela 3.2: Protocolo do monitoramento 2 de 11/09/2012 

Repetição 

(minutos) 

Temperatura Fonte de Aquecimento 

Observações Ambiente 

* 

* 

Referência 

** 

Corrente Voltagem Potência 

0 27,1 ºC 18,4 ºC 0 A 0 V 0 W Referência 

5 26,7 ºC 18,4 ºC 0 A 0 V 0 W  

10 26,7 ºC 18,4 ºC 26,0 A 15,9 V 0,4 W Início Aquec. 

11 26,6 ºC 18,5 ºC 26,0 A 15,9 A 0,4 W Aquecimento 

15 27,1 ºC 18,5 ºC 26,0 A 15,8 A 0,4 W Aquecimento 

20 27,4 ºC 18,6 ºC 26,0 A 15,9 V 0,4 W Aquecimento 

25 27,6 ºC 18,7 ºC 26,0 A 16,0 V 0,4 W Aquecimento 

30 27,8 ºC 18,8 ºC 26,0 A 15,8 V 0,4 W Aquecimento 

35 27,9 ºC 18,8 ºC 26,0 A 15,8 V 0,4 W Aquecimento 

40 27,9 ºC 18,9 ºC 26,0 A 15,9 V 0,4 W Aquecimento 

45 28,0 ºC 18,9 ºC 26,0 A 15,9 V 0,4 W Aquecimento 

46 - - 0 A 0 V 0 W Fim Aquec. 

50 - - 0 A 0 V 0 W Resfriamento 

* Temperatura ambiente obtida pelo termômetro acoplado ao DTS 

** Temperatura da água no barril de referência obtida por termômetro convencional 
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Tabela 3.3: Protocolo do monitoramento 3 de 04/10/2012 

Repetição 

(minutos) 

Temperatura Fonte de Aquecimento 

Observações Ambiente 

* 

* 

Referência 

** 

Corrente Voltagem  Potência 

0 27,8 ºC 17,7 ºC 0 A 0 V 0 W Referência 

5 27,6 ºC 17,7 ºC 0 A 0 V 0 W  

10 29,7 ºC 17,7 ºC 25,7 A 15,9 V 0,4 W Início Aquec. 

11 29,7 ºC 17,7 ºC 25,7 A 16,0 V 0,4 W Aquecimento 

15 30,5 ºC 17,7 ºC 25,7 A 15,8 V 0,4 W Aquecimento 

20 30,4 ºC 17,7 ºC 25,6 A 16,0 V 0,4 W Aquecimento 

25 30,8 ºC 17,7 ºC 25,7 A 15,9 V 0,4 W Aquecimento 

30 30,7 ºC 17,8 ºC 25,7 A 15,8 V 0,4 W Aquecimento 

35 31,0 ºC 17,8 ºC 25,7 A 15,9 V 0,4 W Aquecimento 

40 31,7 ºC 17,8 ºC 25,7 A 15,9 V 0,4 W Aquecimento 

45 31,5 ºC 17,8 ºC 25,7 A 15,9 V 0,4 W Aquecimento 

46 - - 0 A 0 V 0 W Fim Aquec. 

50 - - 0 A 0 V 0 W Resfriamento 

* Temperatura ambiente obtida pelo termômetro acoplado ao DTS 

** Temperatura da água no barril de referência obtida por termômetro convencional 

Alguns parâmetros foram considerados para a medição com o DTS, como o 

período mínimo de monitoramento de 50 minutos, sendo 10 minutos iniciais para 

estabilização da temperatura ao longo da fibra óptica, 25 minutos para 

monitoramento constante e os últimos 5 minutos para resfriamento. Também, foi 

considerada uma voltagem inicial de 15,6 V e uma corrente de 26,4 A. São 

efetuadas medições das temperaturas do ar e da água (Figura 3.34) a cada 5 

minutos, procedimento adotado apenas a fim de permitir uma análise da possível 
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influência das condições de temperatura ao longo do monitoramento no caso de 

obtenção de resultados duvidosos. 

 

Figura 3.34: Monitoramento da temperatura da água 

Ao longo do monitoramento do nível d’água, as medições resultantes da 

tecnologia de fibra óptica e auxílio do DTS, foram comparadas àquelas medições 

pelo método convencional manual, no qual foi utilizado a linha de nylon e um peso 

preso a ela. 
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4 PROCESSAMENTO DE DADOS E RESULTADOS 

4.1 PROCESSAMENTO PRELIMIMAR DOS DADOS OBTIDOS PELO DTS 

A rotina para processamento de dados do DTS seguiu os padrões iniciais de 

formatação descritos no Sentinal DTS User Guide SEN2-UM 1. As leituras diretas 

geradas pelo DTS resultaram em um arquivo por minuto de monitoramento com os 

dados de temperatura média a cada metro do cabo de fibra óptica monitorado. Por 

isso, um processo de compilação manual, tornaria o monitoramento muito complexo 

e nada prático. 

 Como o MATLAB é um software que permite a conversão dos arquivos 

gerados pelo DTS com extensão .ddf em arquivos do Excel em formato .xls, houve a 

necessidade de uma compilação de leitura de dados inicial. O processamento 

preliminar pelo MATLAB foi necessário para que os arquivos .ddf pudessem ser 

convertidos para o Excel, formando a matriz de trabalho das variações de 

temperatura nos pontos do cabo da fibra por minuto de monitoramento.  

Para determinação do nível d’água em cada um dos três monitoramentos, foi 

necessária a análise dos arquivos já compilados pelo MATLAB desenvolvendo 

gráficos de Comprimento da Fibra versus Temperatura e Tempo versus Variação de 

Temperatura em cada ponto, esta caracterizada como curva de aquecimento. Nesta 

ocasião, todo o processo já deve estar referenciado com a alocação preliminar do 

cabo executada antes no início dos monitoramentos e o sistema do DTS 

adequadamente configurado. 

Conforme descrito no item anterior, foram efetuados três monitoramentos: em 

29/08/2012, em 11/09/2012 e 04/10/2012. Os resultados obtidos foram analisados a 

partir de gráficos do Comprimento do Cabo de Fibra Óptica versus Temperatura, os 

quais demonstram uma visão geral do comportamento do cabo dentro e fora da 

água. Com estes gráficos, foi possível evidenciar quais os pontos do cabo de fibra 

que certamente estavam dentro e quais estavam fora da água, visto que a 

Condutividade Térmica na água é mais baixa que a Condutividade Térmica no ar e 

consequentemente a variação da Temperatura no ar torna-se mais elevada.  
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Para a plotagem dos resultados obtidos, foram considerados alguns pontos 

monitorados logo após o instante 11 minutos, até o instante 45 minutos. A alocação 

da fibra também foi relevante na constatação dos trechos em água, conforme divisão 

a seguir: 

I) Entre os pontos de alocação 12,50 m e 32,80 m: Barril de Referência; 

II) Entre os pontos de alocação 35,90 m e 61,50 m: Medidor de Nível d’Água; 

III) Entre os pontos de alocação 64,30 m e 84,60 m: Barril de Referência. 

Como o objetivo é a constatação do nível freático no medidor de nível d’água, 

os gráficos gerados foram elaborados com o objetivo de analisar as curvas entre os 

pontos 35,90 m e 61,50 m, considerando os seguintes tempos do monitoramento: 

I) Minuto 10: pouco antes do aquecimento 

II) Minuto 11: pouco após início do aquecimento 

III) Minutos 20, 25 e 30: durante o aquecimento 

IV) Minuto 46: pouco após o término do aquecimento 

V) Minuto 50: após resfriamento 

Alguns passos foram seguidos para o processamento de dados do DTS 

conforme relacionado a seguir: 

I) Gráfico Comprimento x Temperatura; 

II) Gráfico Comprimento x Temperatura do Minuto 20, 25 ou 30; 

III) Cálculo da média normalizada dos 3 pontos entre os minutos 0 a 9; 

IV) Normalização dos resultados de todos os pontos pela média de “V”; 

V) Gráfico da Curva de Aquecimento para 3 pontos (na descida do cabo); 

VI) Gráfico da Curva de Aquecimento para 3 pontos (na subida do cabo) 

VII) Padronização da escala: 2,02 m  X ºC para cada monitoramento; 

VIII) Análise da média normalizada entre o ponto no ar e o influenciado; 

IX) Análise da média normalizada entre o ponto na água e o influenciado; 

X) Conferência se a análise de VIII e IX acarreta os 2,02 m de influência; 

XI) Constatação do Nível d’Água de acordo com a alocação do cabo. 

Com estas metas traçadas, a análise dos monitoramentos foi feita 

individualmente, considerando tanto a análise do trecho do cabo de fibra óptica 
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descendente da perfuração quanto do ascendente e será explanada nos próximos 

itens. 

4.2 OBTENÇÃO DE DADOS DO MONITORAMENTO 1 DE 29/08/2012 

Na plotagem do primeiro gráfico, faz-se possível uma distinção de quais os 

pontos do cabo de fibra que estariam dentro da água e quais estariam no ar. O 

trecho constante que possui temperaturas mais baixas, certamente estaria em água, 

visto que a condutividade térmica na água é mais baixa que no ar. Já os outros 

trechos, que possuem picos com uma grande variação, estavam no ar.  

A Figura 3.35 expõe as curvas sobrepostas dos minutos 10, 11, 20, 25, 30, 46 

e 50, as quais podem evidenciar três situações ao longo do cabo de fibra óptica: um 

trecho constante, dois trechos com picos na variação de temperatura e outros 

trechos com pontos em ascendência ou descendência.  

Notadamente, o comportamento dos minutos 20, 25 e 30 durante o 

aquecimento são muito semelhantes e se destacam dos demais e, conforme citado 

na literatura, estes são os pontos de concentração das análises.  

Portanto, o primeiro passo para o processamento dos dados vem a ser a 

elaboração e interpretação do Gráfico mostrado na Figura 4.1, do Comprimento do 

Cabo versus Temperatura.  
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Figura 4.1: Gráfico do comprimento versus temperatura (01)  

Neste gráfico, merecem destaque as curvas com os pontos durante o período 

de aquecimento, nos minutos 20, 25 e 30, pois geraram resultados muito 

semelhantes. Como estas curvas possuem uma variação nos trechos bem definida, 

permite-se a análise de qualquer uma delas para iniciar o processo de verificação 

dos pontos. 

Para tanto, uma das curvas dos minutos 20, 25 e 30 devem ser destacas para 

a análise mais criteriosa. Então, como segundo passo desta análise, a curva do 

minuto 20 foi escolhida aleatoriamente, mas por ser a intermediária, e nela já foram 

definidos quais os pontos críticos de interpretação, gerando a Figura 4.2, gráfico do 

Comprimento do Cabo versus Temperatura – minuto 20.  

Para este monitoramento, os pontos escolhidos foram os pontos 38,916 m 

(ar), 40,947 m (ar / água) e 47,039 m (água) no trecho descendente e os pontos 
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59,224 m (ar), 56,178 m (ar / água) e 47,039 m (água) no trecho ascendente, 

conforme destacados na Figura 3.36 e comentados no decorrer no item. 

 

Figura 4.2: Gráfico comprimento versus temperatura - minuto 20 (01)  

A partir da Figura 4.2 observou-se que havia uma relativa constância, 

aproximadamente entre os pontos 41 m e 56 m, o que evidenciou o trecho 

submerso, no qual a propagação do calor foi menor quando comparado aos trechos 

de cabo que estavam somente em contato com o ar. Porém para uma definição do 

ponto real de interseção, fez-se necessária uma posterior análise da curva de 

aquecimento de pelo menos três pontos, um ponto certamente influenciado somente 

pelo ar, outro ponto influenciado somente pela água e um ponto intermediário. 

Por isso, foram destacados 5 pontos que foram analisados, um que 

certamente está submerso e sem nenhuma influência do ar, dois em ar sem 

nenhuma influência da água e dois na região influenciada pelo ar e pela água. De 

acordo com a alocação do cabo de fibra óptica, o trecho entre os pontos 35,87 m e 

61,50 m está dentro do medidor de nível d’água e, por isso, é possível facilmente 

distinguir, pela análise da Figura 3.36; que o trecho entre o ponto 35,9 m e 

aproximadamente o ponto 41 m é o trecho de cabo descendente, e o trecho entre o 

ponto 61,5 m e aproximadamente 56 m é o trecho do cabo ascendente.  
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A análise da influência da variação de temperatura ao longo do cabo de fibra 

óptica tem fundamental importância, pois conforme parâmetros fixos da capacidade 

do sistema utilizando o DTS, um ponto específico pode estar sendo influenciado pela 

variação de temperatura de até 1,01 metros antes e 1,01 metros depois do centro 

deste ponto (PETTRES et al., 2012). Sendo assim, da Figura 3.36, os pontos em 

formato de quadrado estavam totalmente influenciados pelo ar 1,01 m antes e 1,01 

m depois do centro de cada ponto, já o ponto em formato de círculo estava 

influenciado em sua totalidade pela água e por fim, os pontos em formatos de 

triângulos seriam as incógnitas do sistema, pois estavam, parte influenciados pelo ar 

e parte influenciados pela água. 

Não necessariamente se faz necessária a análise das curvas de aquecimento 

dos pontos do cabo ascendente e dos pontos do descendente, porém como se trata 

do desenvolvimento de uma nova tecnologia, foi interessante o comparativo dos 

resultados, que na teoria deveriam ser dados como prova real um do outro.  

Para tanto, se faz necessária à normalização dos dados obtidos para a 

plotagem de um gráfico da Curva de Aquecimento, visto que todo o trecho anterior 

ao aquecimento deve estar uniforme e muito próximo ao zero. Para isso, alguns 

passos devem ser seguidos: 

I) Obter a média dos resultados dos pontos entre os minutos 0 e 9; 

II) Listar novos resultados subtraindo-se o valor original pela média; 

III) Gerar o gráfico considerando os valores normalizados pela média. 

Dessa forma, algumas tabelas foram criadas para facilitar a plotagem gráfica 

e posterior análise dos resultados, conforme Tabelas 4.1 e 4.2. 
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Tabela 4.1: Normalização de Temperatura (°C) entre 0 e 9 minutos - descendente 

Minuto Min 01 Min 02 Min 03 Min 04 Min 05 Min 06 Min 07 Min 08 Min 09 

Ponto 

38,91 m 
17,823 17,552 18,059 18,609 18,698 18,690 18,729 18,571 18,731 

Média  

(0-9) 
18,385 

Normaliz. -0,562 -0,833 -0,326 0,224 0,313 0,305 0,344 0,186 0,346 

Ponto 

40,94 m 
19,476 19,393 19,496 19,508 19,380 19,287 19,322 19,246 19,441 

Média  

(0-9) 
19,394 

Normaliz. 0,082 -0,001 0,102 0,114 -0,014 -0,107 -0,072 -0,148 0,047 

Ponto 

47,03 m 
19,400 19,262 19,454 19,710 19,710 19,689 19,694 19,519 19,690 

Média  

(0-9) 
19,570 

Normaliz. -0,170 -0,308 -0,116 0,140 0,140 0,119 0,124 -0,051 0,120 

Tabela 4.2: Normalização de Temperatura (°C) entre 0 e 9 min - ascendente 

Minuto Min 01 Min 02 Min 03 Min 04 Min 05 Min 06 Min 07 Min 08 Min 09 

Ponto 

59,22 m 
20,076 19,917 20,064 20,105 20,207 20,214 20,126 20,116 20,120 

Média  

(0-9) 
20,105 

Normaliz. -0,029 -0,188 -0,041 0,000 0,102 0,109 0,021 0,011 0,015 

Ponto 

56,17 m 18,537 18,430 18,494 18,646 18,677 18,705 18,684 18,736 18,703 

Média  

(0-9) 
18,624 

Normaliz. -0,087 -0,194 -0,130 0,022 0,053 0,081 0,060 0,112 0,079 

Ponto 

47,03 m 
19,400 19,262 19,454 19,710 19,710 19,689 19,694 19,519 19,690 

Média  

(0-9) 
19,570 

Normaliz. -0,170 -0,308 -0,116 0,140 0,140 0,119 0,124 -0,051 0,120 
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Da mesma forma, os pontos entre 10 e 50 minutos foram regularizados, 

subtraindo-se do valor do ponto, a média calculada para os minutos de 0 a 9. Este 

processamento foi dado apenas pelo fato de que há a necessidade da regularização 

próxima ao zero do trecho anterior ao aquecimento, e para que não ocorram 

divergências matemáticas ao longo dos demais resultados, o mesmo critério foi 

adotado para o restante dos pontos. O processo foi repetido de forma semelhante 

para o trecho ascendente. 

Sendo assim, os pontos do cabo descendente resultaram em curvas de 

aquecimento específicas conforme Figura 4.3 e os pontos do cabo ascendente 

resultam nas curvas de aquecimento conforme Figura 4.4. 

 

Figura 4.3: Curva de aquecimento do monitoramento 01 - descendente 

 

Figura 4.4: Curva de aquecimento do monitoramento 01 - ascendente 
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As figuras 4.3 e 4.4 são, portanto, resultados da normalização dos dados 

originais gerados no monitoramento. Nestas curvas, podem ser destacados dois 

trechos caracterizados por certa constância, um primeiro no intervalo entre o minuto 

0 e o minuto 9, que se trata de dados de referência e coletados antes do 

aquecimento, com valores muito próximos ao zero e um segundo intervalo que está 

entre o minuto 30 e o minuto 40, com certa estabilidade e certamente dentro do 

período de aquecimento.  

A análise do trecho de estabilidade entre os minutos 30 e 40 é uma das 

últimas etapas deste processamento, antes somente do processamento final da cota 

do nível d’água. Para esta análise, o trecho normalizado é destacado a fim de se 

obter a média geral dos pontos nesse período, gerando as Tabelas 4.3 e 4.4. 

Tabela 4.3: Normalização de Temperatura (°C) entre 30 e 35 min – descendente  

Minuto Minuto 30 Minuto 31 Minuto 32 Minuto 33 Minuto 34 Minuto 35 

Ponto 38,916 m 33,137 33,491 33,738 33,931 34,277 34,458 

Média  

(0-9) 
18,384667 

Normaliz. 14,752 15,106 15,353 15,546 15,892 16,073 

Ponto 40,947 m 23,042 23,123 23,177 22,997 23,11 22,987 

Média  

(0-9) 
19,394333 

Normaliz. 3,6476 3,7286 3,7826 3,6026 3,7156 3,5926 

Ponto 47,039 m 21,881 21,944 22,037 22,141 22,199 22,141 

Média  

(0-9) 
19,569778 

Normaliz. 2,3112 2,3742 2,4672 2,5712 2,6292 2,5712 
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Tabela 4.3: Continuação 

Minuto Minuto 36 Minuto 37 Minuto 38 Minuto 39 Minuto 40 

Ponto 38,916 m 34,403 34,477 34,549 34,625 34,653 

Média  

(0-9) 
18,384667 

Normaliz. 16,018 16,092 16,164 16,240 16,268 

Ponto 40,947 m 23,092 23,046 22,925 23,165 23,091 

Média  

(0-9) 
19,394333 

Normaliz. 3,6976 3,6516 3,5306 3,7706 3,6966 

Ponto 47,039 m 22,199 22,242 22,152 22,226 22,297 

Média  

(0-9) 
19,569778 

Normaliz. 2,6292 2,6722 2,5822 2,6562 2,7272 

Tabela 4.4: Normalização de Temperatura (°C) entre 30 e 35 min - ascendente 

Minuto Minuto 30 Minuto 31 Minuto 32 Minuto 33 Minuto 34 Minuto 35 

Ponto 59,224 m 
34,303 34,442 34,444 34,486 34,505 34,639 

Média  

(0-9) 
20,105 

Normaliz. 
14,198 14,337 14,339 14,381 14,400 14,534 

Ponto 56,178 m 
23,445 23,467 23,411 23,459 23,390 23,391 

Média  

(0-9) 
18,624 

Normaliz. 
4,821 4,843 4,787 4,835 4,766 4,767 

Ponto 47,039 m 
21,881 21,944 22,037 22,141 22,199 22,141 

Média  

(0-9) 
19,570 

Normaliz. 
2,311 2,374 2,467 2,571 2,629 2,571 
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Tabela 4.4: Continuação 

Minuto Minuto 36 Minuto 37 Minuto 38 Minuto 39 Minuto 40 

Ponto 59,224 m 
34,454 34,446 34,629 34,664 34,766 

Média  

(0-9) 
20,105 

Normaliz. 
14,349 14,341 14,524 14,559 14,661 

Ponto 56,178 m 
23,434 23,403 23,346 23,543 23,620 

Média  

(0-9) 
18,624 

Normaliz. 
4,810 4,779 4,722 4,919 4,996 

Ponto 47,039 m 
22,199 22,242 22,152 22,226 22,297 

Média  

(0-9) 
19,570 

Normaliz. 
2,629 2,672 2,582 2,656 2,727 

Como os pontos 38,916 m e o 59,224 m estavam influenciados somente pelo 

ar, o ponto 47,039 m somente pela água e as incógnitas eram os pontos 40,947 m e 

56,178 m, foi necessária a análise final dos resultados correlacionando as médias 

gerais dos pontos, seguindo algumas etapas. Primeiramente foi preciso calcular as 

médias normalizadas entre os minutos 30 e 50, dos três pontos analisados, tanto 

para o trecho descendente, quanto para o ascendente, conforme os seguintes 

resultados: 

I) Média Normalizada entre os Minutos 30 e 40 - Descendente 

Ponto 38,916 m (totalmente influenciado pelo ar): ΔTar = 15,8 ºC 

Ponto 40,947 m (influenciado pelo ar e pela água): ΔTY = 3,7 ºC 

Ponto 47,039 m (totalmente influenciado pela água): ΔTágua = 2,6 ºC 

II) Média Normalizada entre os Minutos 30 e 40 - Ascendente 

Ponto 59,224 m (totalmente influenciado pelo ar): ΔTar = 14,4 ºC 

Ponto 56,178 m (influenciado pelo ar e pela água): ΔTY = 4,8 ºC 

Ponto 47,039 m (totalmente influenciado pela água): ΔTágua = 2,6 ºC 
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No cálculo da média normalizada entre os minutos 30 e 40 e as curvas de 

aquecimento obtidas, percebeu-se que o resultado do ponto da incógnita estava 

bem próximo do resultado do ponto totalmente influenciado pela água, e com pouca 

influência do ar. Sendo assim, o próximo passo foi a verificação da proporção da 

influência dos meios nos pontos 1,01 m antes e 1,01 m depois dele (PETTRES et 

al., 2012), distinguindo o ponto exato em que a água se encontrava. 

Para definição da escala a utilizar, foi necessária a constatação da variação 

de temperatura entre os pontos em água e os pontos em ar. Em relação a esta 

análise, quaisquer pontos que estejam em água geram um mesmo resultado de 

variação de temperatura e suas curvas de aquecimento ficam necessariamente 

sobrepostas. O mesmo ocorre com os pontos totalmente influenciados pelo ar, 

geralmente os resultados são semelhantes e as curvas de aquecimento também são 

sobrepostas. 

Sendo assim, a escala para padronização dos resultados foi referenciada no 

trecho de 2,02 m (1,01 m para cada lado do ponto analisado). Neste caso, a média 

da variação de temperatura entre água e ar foi de: 

I) Escala Descendente: ΔTtotal = ΔTar - ΔTágua = 15,8 – 2,6 = 13,2 ºC 

II) Escala Ascendente: ΔTtotal = ΔTar - ΔTágua = 14,4 – 2,6 = 11,8 ºC 

A variação obtida é dada ao longo dos 2,02m de trecho ao qual um ponto é 

influenciado e, por exemplo, se este trecho estiver subdividido em 20 partes, 

consequentemente, cada 10,1cm deste trecho resulta uma variação de temperatura 

com valores proporcionais. É esta correlação que permite um comparativo para 

localização do nível d’água de acordo com as distâncias de influência do ponto 

incógnita Y com o ponto de localização da água. 

Analisando os dados de variação de temperatura e a escala da curva de 

aquecimento dos pontos incógnitas (Yd para descendente e Ya para ascendente) 

até as curvas de aquecimento dos pontos influenciados somente pela água ou 

somente pelo ar, conclui-se: 

ΔTtotal1 = ΔTar - ΔTYd  ΔTtotal = 15,8 – 3,7 = 12,1 ºC 

ΔTtotal2 = ΔTYd - ΔTágua  ΔTtotal = 3,7 – 2,6 = 1,1 ºC 
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Se, cada 13,2 ºC equivale a 2,02 m, no trecho descendente: 

- Influência do AR no Ponto 40,947 m: 0,1699 m 

- Influência da ÁGUA no Ponto 40,947 m: 1,8501 m 

E, para o trecho ascendente: 

ΔTtotal1 = ΔTar - ΔTYa  ΔTtotal = 14,4 – 4,8 = 9,6 ºC 

ΔTtotal2 = ΔTYa - ΔTágua  ΔTtotal = 4,8 – 2,5 = 2,3 ºC 

Se, cada 13,211ºC equivale a 2,02m, no trecho ascendente: 

- Influência do AR no Ponto 56,178 m: 0,385 m 

- Influência da ÁGUA no Ponto 56,178 m: 1,635 m 

E, como a alocação inicial permite constatar que os pontos 37,05 m (35,90 + 

1,19) e 59,05 m (60,20 – 1,19) são os pontos na cota 919,96 m (cota da superfície 

do solo), o ponto 48,05 m é o ponto mais inferior do sistema sob cota 909,00m, e os 

pontos analisados são os pontos 40,947 m e 56,178m, o nível d’água foi encontrado 

da seguinte forma: 

I) Ponto 40,947 m: NA = 40,947 + 1,01 - 1,85 = 40,107 (cota 916,94 m); 

II) Ponto 56,178 m: NA = 56,178 – 1,01 + 1,63 = 56,798 (cota 917,75 m). 
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RESULTADOS DE LABORATÓRIO 

O resultado mais importante do desenvolvimento do sistema de medição de 

nível d’água com a tecnologia da fibra óptica em laboratório foi a constatação de 

uma tolerância máxima de 0,40 m para mais ou para menos do nível d’água real. 

Conforme Perzlmaier (2004), a precisão do sistema de monitoramento distribuído de 

temperatura é de até 0,2 °C e com uma resolução espacial de ± 0,25 m. Porém 

foram monitorados os níveis d’água em diferentes situações e todos os resultados 

chegaram a uma discrepância máxima de 0,40 m do resultado real.  

Ou seja, constatou-se que a resolução do monitoramento na prática, quando 

agregado ao sistema de medição de nível d’água é um pouco maior do que a 

resolução teórica, mas não menos satisfatória, pois usualmente os guias de 

operação e manutenção para barragens com mais de 15 metros, esperam uma 

tolerância de até 50 cm. 

Também se verificou que as leituras dos pontos do trecho de cabo que está 

retornando a superfície são discrepantes dos pontos do trecho de cabo em descida. 

Sendo assim, a tolerância deve procurar ser minimizada pela correta instalação e 

alocação do sistema, ou mesmo pela formulação do algoritmo de análise dos 

resultados. Além disso, se faz necessário um ajuste matemático pela obtenção da 

média dos resultados obtidos dos trechos ascendente e descendente do cabo.  

4.3 RESULTADOS DAS MEDIÇÕES PELO MÉTODO CONVENCIONAL 

Após a instalação do medidor de nível d’água em campo, foram obtidas 

medições com o auxílio do DTS e fonte de aquecimento e medições pelo método 

convencional de monitoramento de nível freático. Os resultados das medições pelo 

método convencional encontram-se ilustrados pelas Figuras 4.5 a 4.7. 
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Figura 4.5: Medição manual em 29/08/2012 

 

Figura 4.6: Medição manual em 11/09/2012 
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Figura 4.7: Medição manual em 04/10/2012 

4.4 RESULTADOS DAS MEDIÇÕES PELO MÉTODO DA FIBRA ÓPTICA 

O nível d’água nos monitoramentos que foi utilizada a tecnologia da fibra 

óptica foram evidenciados nas Figuras 4.8 a 4.10. Os cálculos realizados para os 

monitoramentos 02 e 03 foram abordados nos Anexos A e B, respectivamente. 

 

Figura 4.8: Nível d’água no monitoramento 1 
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Figura 4.9: Nível d’água no monitoramento 2 

 

Figura 4.10: Nível d’água no monitoramento 3 
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5 CONCLUSÓES 

Na Tabela 5.1 foram descritas as cotas resultantes nos trechos ascendente e 

descendente do cabo de fibra óptica e respectivas médias. Os resultados do NA no 

trecho ascendente e no trecho descendente deveriam ser iguais, porém devido a 

alguma interferência do sistema, provavelmente no retorno da fibra pela roldana, 

houve uma discrepância entre os dois resultados. O resultado final da cota do nível 

d’água foi então uma média obtida da cota encontrada no cabo descendente e da 

cota obtida no cabo ascendente. 

Tabela 5.1: Resultados finais do método da fibra óptica 

MEDIÇÕES DE NÍVEL D’ÁGUA COM A TECNOLOGIA DA FIBRA ÓPTCA 

Data Descendente Ascendente Média 

29/08/2012 916,94 m 917,75 m 917,35 m 

11/09/2012 916,85 m 917,58 m 917,22 m 

04/10/2012 916,91 m 917,70 m 917,31 m 

Na Tabela 5.2 está demonstrado um comparativo entre os resultados dos 

monitoramentos convencionais em relação aos monitoramentos com a utilização da 

tecnologia da fibra óptica, destacando o status de aprovação do resultado desde que 

a tolerância ficasse de até 50 cm para mais ou menos (utilizada para barragens com 

altura maior que 15 metros). 

Tabela 5.2: Resultados finais comparativos 

COMPARATIVOS DAS MEDIÇÕES DE NÍVEL D’ÁGUA 

Data Método Fibra Óptica Método Manual Tolerância Status 

29/08/2012 917,35 m 917,66 m - 0,31 m APROVADO 

11/09/2012 917,22 m 917,55 m - 0,33 m APROVADO 

04/10/2012 917,31 m 917,25 m + 0,06 m APROVADO 

 

Os resultados dos monitoramentos 1 e 2 tiveram diferenças inferiores a 0,40 

m, dentro da tolerância esperada de 0,50 m. O resultado do monitoramento 3 pelo 

método da fibra óptica foi o mais próximo dos resultados manuais, apenas 0,06 m de 
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diferença, uma tolerância muito satisfatória e ainda melhor que a teórica de ± 0,25 m 

citada por Perzlmaier (2004). 

Durantes os testes em laboratório com os tubos de dreno, havia se 

constatado certa discrepância nos resultados nos pontos do cabo de fibra que entra 

com o que sai do tubo, o que ocorreu também nos monitoramentos em campo. 

Provavelmente tal discrepância possa ser pelo fato de haver alguma influência do 

ponto de retorno do cabo na parte mais inferior do tubo, ou seja, na roldana, porém 

não se pode desconsiderar que a divergência possa ser de origem de alguma 

discrepância na alocação do cabo para configurar o DTS antes das leituras. 

Entre os três monitoramentos realizados, o resultado mais próximo entre o 

cabo descendente com o ascendente instalado no MNA, foi no monitoramento 3, o 

qual passou por uma confirmação da alocação dos pontos de entrada e saída de 

medição, efetuando uma calibração do sistema. Tal constatação pode afirmar que é 

de fundamental importância a correta alocação e a calibração da fibra óptica no 

sistema do DTS antes e ao longo dos monitoramentos com o passar do tempo. 

Mais uma evidência do sucesso do desenvolvimento do medidor de nível 

d’água com a tecnologia da fibra óptica, foi o comparativo dos níveis freáticos 

obtidos com os níveis freáticos anteriormente constatados por Kormann (2002). O 

medidor de nível d’água foi instalado próximo ao local das sondagens SPT-2 e SPT-

4 e, de acordo com os resultados destas investigações, os níveis freáticos ficaram 

nas cotas, 917,66 m e 917,76 m, respectivamente. Os resultados dos 

monitoramentos do NA com a nova tecnologia apontaram dados nas cotas 917,35 

m, 917,22 m e 917,31 m. 

Com isso, pela diferença das médias entre os resultados obtidos por Kormann 

e os obtidos pela tecnologia da fibra óptica, constatou-se uma divergência de 

0,42 m, próximo da tolerância. Esta diferença foi dada como muito satisfatória, pois o 

comparativo se dá para um mesmo local, porém em épocas bem distintas, Kormann 

publicou em 2002 os resultados de investigações realizadas em 1997, e 15 anos 

depois, em 2012, o presente estudo confirmou os dados anteriores. Assim, ficou 

evidente a precisão, segurança e a confiabilidade dos resultados desta nova 



103 
 

tecnologia, visto que os dados de nível freático já foram publicados e com isso ficam 

confirmados.  

A fabricação do medidor pode ser feita antes da instalação e em larga escala 

visto que as dimensões são padronizadas e previamente estabelecidas em projeto. 

A montagem final em campo e a instalação da fibra óptica devem ter um período 

mínimo de 20 dias após toda a infraestrutura finalizada para que após a perfuração, 

o nível freático se estabilize.  

Visto que o sistema de instrumentação desenvolvido utiliza-se do sensor DTS, 

um equipamento de alto custo, a comercialização deste instrumento passa a ser 

focada para projetos de grandes barragens, nos quais seja necessário um 

monitoramento de vários medidores simultaneamente e instantaneamente, utilizando 

apenas um DTS. Neste caso, se substituem leituras manuais, factíveis de erros e 

que demandam tempo, por um sistema de alta praticidade com leituras instantâneas 

e de alta confiabilidade. 

Por fim, o sistema não possui restrições quanto à instalação em diferentes 

ambientes ou temperaturas. Como o sistema pode trabalhar com o método do 

aquecimento da fibra óptica, não é relevante o fato da influência da sazonalidade, 

pois se utiliza de variações de temperatura com a análise da propagação da mesma 

em diferentes meios. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do projeto do medidor de nível d’água com a tecnologia 

da fibra óptica trouxe um estudo sobre a importância e a necessidade da 

implantação da instrumentação em projetos geotécnicos. Estruturas de pequeno, 

médio e grande porte, seja em fase de construção ou em fase de operação, são 

beneficiadas pela instalação e monitoramento da instrumentação, desde que 

mantido certo controle e cuidados necessários com os equipamentos.  

O objetivo desta dissertação foi alcançado visto que os resultados comprovam 

que possuem maior confiabilidade e melhores parâmetros para os projetos do que 

os obtidos pelos sistemas convencionais de monitoramento. O desenvolvimento 

desse sistema de instrumentação para medição de nível d’água com base na 

tecnologia de fibra óptica garantiu resultados que podem ser utilizados na avaliação 

das análises de fluxo e, consequentemente, no comportamento quanto à 

estabilidade, e nas medições de recalque dos maciços. 

As técnicas de execução para instalação deste instrumento demonstraram a 

simplicidade da tecnologia existente, bem como os cuidados necessários, tanto na 

instalação, quanto na obtenção dos resultados. Com o modelo desenvolvido, 

comprovou-se que o método utilizado é um facilitador para o monitoramento dos 

projetos geotécnicos. Este método, além de alta confiabilidade, pode e é indicado 

para aplicação em vários poços de monitoramento simultaneamente.  

Pode-se afirmar que os resultados obtidos pelo sistema foram satisfatórios, 

pois quando estes resultados foram comparados com as medições pelo sistema 

convencional atualmente utilizado e ainda com os resultados da publicação de 

Kormann (2002), trouxeram resultados com uma tolerância de menos de 40 cm, 

enquadrada em uma margem totalmente aceitável para este tipo de projeto, que 

geralmente possui tolerâncias de até 50 cm. 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Com o desenvolvimento deste trabalho, alguns tópicos podem ser destacados 

para que sejam abordados em projetos futuros com o intuito de complementar, 

auxiliar e até mesmo inovar as concepções de equipamentos de instrumentação e 

respectivos sistemas de medição.  

Alguns estudos na área matemática poderão ser realizados, como na 

formulação de algoritmos para análise e interpretação de dados obtidos pelo DTS 

(Distributed Temperature Sensing), inclusive com a amenização das tolerâncias do 

sistema com o correto processamento de dados. 

As áreas de geologia e geotecnia também podem ser beneficiadas com a 

tecnologia, diante da aplicação do conceito de medições por fibra óptica também 

para estabilidade de encostas, saturação de maciços, hidrometria e outras medições 

em solos e rochas.  

A área de construção civil pode vir a utilizar a tecnologia para monitoramento 

de trincas, fissuras, rompimentos e comportamento ao longo da vida útil de 

estruturas de concreto, madeira ou metálicas. 

O método de medição pela tecnologia da fibra óptica pode, inclusive, 

contribuir na área química quanto à constatação e verificação da quantidade de 

oxigênio em ambientes de acordo com o grau de saturação do meio. 

Por fim, o estudo abordando o sistema de medição com a tecnologia da fibra 

óptica, pode ainda continuar focado no ramo das usinas hidrelétricas, com temas 

como a viabilidade técnica e financeira da aplicação desta tecnologia e tipos de 

projetos nos quais o sistema estaria mais bem enquadrado.  
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APÊNDICE A – DADOS DO MONITORAMENTO 2 DE 11/09/2012 

O processamento de dados foi efetuado da mesma maneira para todos os 

monitoramentos, portanto o monitoramento 02, a apresentação dos resultados 

obedeceu a uma mesma sequência do monitoramento 1. 

A Figura A1, gráfico do comprimento do cabo versus temperatura ilustra as 

curvas sobrepostas dos minutos 10, 11, 20, 25, 30, 46 e 50, evidenciando os trechos 

constantes, os picos e os trechos descendentes e ascendentes. 

 

Figura A1: Gráfico do comprimento versus temperatura (02) 

Como segundo passo desta análise, a curva do minuto 20 foi a escolhida 

conforme critérios já explanados e nela já definida quais os pontos críticos de 

interpretação, gerando a Figura A2, gráfico do comprimento do cabo versus 

temperatura – minuto 20 do monitoramento 02.  
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Figura A2: Comprimento versus temperatura - minuto 20 (02) 

Para este monitoramento, os pontos escolhidos foram os pontos 38,916 m, 

40,947 m e 49,07 m no trecho descendente e os pontos 58,209 m, 56,178 e 49,07 m 

no trecho ascendente. 

A partir da Figura A2, da mesma forma constatada no monitoramento 1, 

observa-se que houve uma constância aproximadamente entre os pontos 41m e 56 

m, o que evidencia o trecho submerso. Assim, foram destacados 5 pontos, sempre 

levando em consideração que o trecho entre os pontos 35,87 m e 61,50 m está 

dentro do medidor de nível d’água. Os pontos em formato quadrangular estavam 

totalmente influenciados pelo ar 1,01 m antes e 1,01 m depois do centro de cada 

ponto, já o ponto em formato circular estava influenciado em sua totalidade pela 

água e por fim, os pontos em formato triangular seriam as incógnitas do sistema, 

pois estava, parte influenciados pelo ar e, parte influenciados pela água. 

Como passo seguinte, deu-se à normalização dos dados obtidos para a 

plotagem do gráfico da Curva de Aquecimento, conforme mostra as Tabelas A1 e 

A2. 
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Tabela A1: Normalização da Temperatura (°C) entre 0 e 9 min. - descendente 

Minuto Min 01 Min 02 Min 03 Min 04 Min 05 Min 06 Min 07 Min 08 Min 09 

Ponto 

38,91m 16,326 16,168 16,092 16,081 15,973 16,001 15,959 16,102 16,118 

Média  

(0-9) 
16,091 

Normaliz. 0,235 0,077 0,001 -0,010 -0,118 -0,090 -0,132 0,011 0,027 

Ponto 

40,94m 16,504 16,394 16,318 16,291 16,322 16,417 16,407 16,460 16,462 

Média  

(0-9) 
16,387 

Normaliz. 0,107 -0,003 -0,079 -0,106 -0,075 0,020 0,010 0,063 0,065 

Ponto 

49,07m 17,035 16,870 16,845 16,757 16,806 16,810 16,881 16,945 16,944 

Média  

(0-9) 
16,877 

Normaliz. 0,158 -0,007 -0,032 -0,120 -0,071 -0,067 0,004 0,068 0,067 

Tabela A2: Normalização da Temperatura (°C) entre 0 e 9 min. - ascendente 

Minuto Min 01 Min 02 Min 03 Min 04 Min 05 Min 06 Min 07 Min 08 Min 09 

Ponto 

58,20m 
16,566 16,514 16,413 16,406 16,361 16,410 16,336 16,379 16,524 

Média 

(0-9) 
16,434 

Normaliz. 0,132 0,080 -0,021 -0,028 -0,073 -0,024 -0,098 -0,055 0,090 

Ponto 

56,17m 
16,356 16,275 16,230 16,228 16,214 16,162 16,167 16,212 16,335 

Média 

(0-9) 
16,242 

Normaliz. 0,114 0,033 -0,012 -0,014 -0,028 -0,080 -0,075 -0,030 0,093 

Ponto 

49,07m 
17,035 16,870 16,845 16,757 16,806 16,810 16,881 16,945 16,944 

Média 

(0-9) 
16,877 

Normaliz. 0,158 -0,007 -0,032 -0,120 -0,071 -0,067 0,004 0,068 0,067 
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Da mesma forma, os pontos entre 10 e 50 minutos foram regularizados, para 

com isso, se obter as curvas de aquecimento conforme Figuras A3 e A4:  

 

Figura A3: Curva de aquecimento do monitoramento 02 - descendente 

 

Figura A4: Curva de aquecimento do monitoramento 02 - ascendente  
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Para a análise entre 30 e 40 minutos, o trecho normalizado é destacado a fim 

de se obter a média geral dos pontos nesse período, gerando as Tabelas A3 e A4. 

Tabela A3: Normalização da Temperatura (°C) entre 30 e 35 min. - descendente 

Minuto Minuto 30 Minuto 31 Minuto 32 Minuto 33 Minuto 34 Minuto 35 

Ponto 38,916m 
31,101 31,308 31,241 31,760 31,902 32,011 

Média  

(0-9) 
16,091 

Normaliz. 
15,010 15,217 15,150 15,669 15,811 15,920 

Ponto 40,947m 
20,388 20,361 19,957 20,464 20,382 20,437 

Média  

(0-9) 
16,397 

Normaliz. 
3,991 3,964 3,560 4,067 3,985 4,040 

Ponto 49,070m 
19,152 19,233 18,706 19,265 19,224 19,229 

Média  

(0-9) 
16,877 

Normaliz. 
2,275 2,356 1,829 2,388 2,347 2,352 

Tabela A3: Continuação 

Minuto Minuto 36 Minuto 37 Minuto 38 Minuto 39 Minuto 40 

Ponto 38,916m 
31,813 32,145 32,069 32,299 32,466 

Média  

(0-9) 
16,091 

Normaliz. 
15,722 16,054 15,978 16,208 16,375 

Ponto 40,947m 
20,333 20,597 20,417 20,585 20,623 

Média  

(0-9) 
16,397 

Normaliz. 
3,936 4,200 4,020 4,188 4,226 

Ponto 49,070m 
19,110 19,307 19,251 19,326 19,354 

Média  

(0-9) 
16,877 

Normaliz. 
2,233 2,430 2,374 2,449 2,477 
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Tabela A4: Normalização da Temperatura (°C) entre 30 e 35 min. - ascendente 

Minuto Minuto 30 Minuto 31 Minuto 32 Minuto 33 Minuto 34 Minuto 35 

Ponto 58,209 m 
31,481 31,581 31,228 31,963 31,984 32,042 

Média  

(0-9) 
16,434 

Normaliz. 
15,047 15,147 14,794 15,529 15,550 15,608 

Ponto 56,178 m 
22,092 22,182 21,749 22,213 22,188 22,290 

Média  

(0-9) 
16,242 

Normaliz. 
5,850 5,940 5,507 5,971 5,946 6,048 

Ponto 49,070 m 
19,152 19,233 18,706 19,265 19,224 19,229 

Média  

(0-9) 
16,877 

Normaliz. 
2,275 2,356 1,829 2,388 2,347 2,352 

Tabela A4: Continuação 

Minuto Minuto 36 Minuto 37 Minuto 38 Minuto 39 Minuto 40 

Ponto 58,209 m 
31,943 32,195 32,215 32,380 32,346 

Média  

(0-9) 
16,434 

Normaliz. 
15,509 15,761 15,781 15,946 15,912 

Ponto 56,178 m 
22,141 22,333 22,364 22,500 22,478 

Média  

(0-9) 
16,242 

Normaliz. 
5,899 6,091 6,122 6,258 6,236 

Ponto 49,070 m 
19,110 19,307 19,251 19,326 19,354 

Média  

(0-9) 
16,877 

Normaliz. 
2,233 2,430 2,374 2,449 2,477 

Visto que os pontos 38,916 m e o 58,209 m estavam influenciados somente 

pelo ar, o ponto 47,070 m somente pela água e as incógnitas eram os pontos 40,947 

m e 56,178 m, a análise final dos resultados correlacionando as médias gerais dos 

pontos, tanto para o trecho descendente, quanto para o ascendente, foi dada com os 

seguintes resultados: 
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III) Média Normalizada entre os Minutos 30 e 40 - Descendente 

Ponto 38,916 m (totalmente influenciado pelo ar): ΔTar = 15,7 ºC 

Ponto 40,947 m (influenciado pelo ar e pela água): ΔTY = 4,0 ºC 

Ponto 49,070 m (totalmente influenciado pela água): ΔTágua = 2,3 ºC 

IV) Média Normalizada entre os Minutos 30 e 40 - Ascendente 

Ponto 58,209 m (totalmente influenciado pelo ar): ΔTar = 15,5 ºC 

Ponto 56,178 m (influenciado pelo ar e pela água): ΔTY = 6,0 ºC 

Ponto 49,070 m (totalmente influenciado pela água): ΔTágua = 2,3 ºC 

Como os resultados dos pontos intermediários foram bem próximo do 

resultado do ponto totalmente influenciado pela água, e com pouca influência do ar, 

foi verificada a proporção da influência dos meios nos pontos 1,01 m antes e 1,01 m 

depois do ponto incógnita. 

A escala para padronização dos resultados foi referenciada no trecho de 2,02 

m (1,01 m para cada lado do ponto analisado). Neste caso, a média da variação de 

temperatura entre água e ar foi de: 

I) Escala Descendente: ΔTtotal = ΔTar - ΔTágua = 15,7 – 2,3 = 13,4 ºC 

II) Escala Ascendente: ΔTtotal = ΔTar - ΔTágua = 15,5 – 2,3 = 13,2 ºC 

Analisando os dados de variação de temperatura e a escala da curva de 

aquecimento dos ponto incógnitas (Yd para descendente e Ya para ascendente) até 

as curvas de aquecimento dos pontos influenciados somente pela água ou somente 

pelo ar, conclui-se: 

ΔTtotal1 = ΔTar - ΔTYd  ΔTtotal = 15,7 – 4,0 = 11,7 ºC 

ΔTtotal2 = ΔTYd - ΔTágua  ΔTtotal = 4,0 – 2,3 = 1,7 ºC 

Se, cada 13,4 °C equivale a 2,02 m, no trecho descendente: 

- Influência do AR no Ponto 40,947 m: 0,2554 m 

- Influência da ÁGUA no Ponto 40,947 m: 1,7646 m 
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E, para o trecho ascendente: 

ΔTtotal1 = ΔTar - ΔTYa  ΔTtotal = 15,5 – 6,0 = 9,5 ºC 

ΔTtotal2 = ΔTYa - ΔTágua  ΔTtotal = 6,0 – 2,7 = 3,3 ºC 

Se, cada 13,188ºC equivale a 2,02m, no trecho ascendente: 

- Influência do AR no Ponto 56,178 m: 0,5619 m 

- Influência da ÁGUA no Ponto 56,178 m: 1,4581 m 

E, como a alocação inicial permite constatar que os pontos 37,05 m (35,90 + 

1,19) e 59,05 m (60,20 – 1,19) são os pontos na cota 919,96 m (cota da superfície 

do solo), o ponto 48,05 m é o ponto mais inferior do sistema sob a cota 909,00 m, e 

os pontos analisados são os pontos 40,947 m e 56,178m, o nível d’água pode ser 

representado pela Figura 4.18 e é encontrado da seguinte forma: 

I) Ponto 40,947 m: NA = 40,947 + 1,01 - 1,76 = 40,197 (cota 916,83 m) 

II) Ponto 56,178 m: NA = 56,178 – 1,01 + 1,46 = 56,628 (cota 917,58 m) 
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APÊNDICE B – DADOS DO MONITORAMENTO 3 DE 04/10/2012 

A apresentação dos resultados obedeceu à mesma sequência do item 

anterior. A única diferenciação para este monitoramento esteve no fato de que a 

alocação dos pontos 36,90 m e 61,50 m foi conferida e calibrada em alguns 

centímetros.  

Na Figura B1, são caracterizadas as curvas sobrepostas dos minutos 10, 11, 

20, 25, 30, 46 e 50, evidenciando os trechos constantes, os picos e os trechos 

descendentes e ascendentes.  

 

Figura B1: Gráfico do comprimento versus temperatura (03) 

Como segundo passo desta análise, a curva do minuto 20 foi escolhida 

aleatoriamente conforme explicado anteriormente e nela já definida quais os pontos 

críticos de interpretação, gerando a Figura B2, o gráfico do comprimento do cabo 

versus temperatura – minuto 20 do monitoramento 03.  
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Figura B2: Gráfico comprimento versus temperatura - minuto 20 (03) 

Para este monitoramento, os pontos escolhidos foram os pontos 36,885 m, 

40,947 m e 48,055 m no trecho descendente e os pontos 59,224 m, 48,055 e 56,178 

m no trecho ascendente. 

A partir da Figura B2, da mesma forma constatada nos monitoramentos 1 e 2, 

observa-se que houve uma constância aproximadamente entre os pontos 41m e 56 

m, o que evidencia o trecho submerso. Assim, foram destacados 5 pontos, sempre 

levando em consideração que o trecho entre os pontos 35,87 m e 61,50 m está 

dentro do medidor de nível d’água. Os pontos quadrados estavam totalmente 

influenciados pelo ar 1,01 m antes e 1,01 m depois do centro de cada ponto, já o 

ponto circular estava influenciado em sua totalidade pela água e por fim, os pontos 

triangulares seriam as incógnitas do sistema, pois estavam, parte influenciados pelo 

ar e, parte influenciados pela água. 

Como passo seguinte, deu-se à normalização dos dados obtidos para a 

plotagem do gráfico da curva de aquecimento, conforme Tabelas B1 e B2. 
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Tabela B1: Normalização da Temperatura (°C) entre 0 e 9 min. - descendente 

Minuto Min 01 Min 02 Min 03 Min 04 Min 05 Min 06 Min 07 Min 08 Min 09 

Ponto 

36,885 m 26,112 25,876 25,724 25,733 25,900 25,966 25,975 26,076 26,209 

Média  

(0-9) 
25,952 

Normaliz. 0,160 -0,076 -0,228 -0,219 -0,052 0,014 0,023 0,124 0,257 

Ponto 

40,947 m 17,766 17,745 17,981 17,882 17,956 18,040 17,999 17,999 17,873 

Média  

(0-9) 
17,916 

Normaliz. -0,150 -0,171 0,065 -0,034 0,040 0,124 0,083 0,083 -0,043 

Ponto 

48,055 m 18,311 18,331 18,463 18,477 18,542 18,578 18,675 18,565 18,369 

Média  

(0-9) 
18,479 

Normaliz. -0,168 -0,148 -0,016 -0,002 0,063 0,099 0,196 0,086 -0,110 

Tabela B2: Normalização da Temperatura (°C) entre 0 e 9 min. - ascendente 

Minuto Min 01 Min 02 Min 03 Min 04 Min 05 Min 06 Min 07 Min 08 Min 09 

Ponto 

56,178 m 17,715 17,736 17,745 17,724 17,854 17,957 17,905 17,968 17,865 

Média 

(0-9) 
17,830 

Normaliz. -0,115 -0,094 -0,085 -0,106 0,024 0,127 0,075 0,138 0,035 

Ponto 

48,055 m 17,766 17,745 17,981 17,882 17,956 18,040 17,999 17,999 17,873 

Média 

(0-9) 
17,916 

Normaliz. -0,150 -0,171 0,065 -0,034 0,040 0,124 0,083 0,083 -0,043 

Ponto 

59,22 4m 23,180 23,191 23,196 23,010 23,138 23,148 23,215 23,293 23,265 

Média 

(0-9) 
23,182 

Normaliz. -0,002 0,009 0,014 -0,172 -0,044 -0,034 0,033 0,111 0,083 
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Da mesma forma, os pontos entre 10 e 50 minutos foram regularizados, para 

com isso, se obter as curvas de aquecimento conforme Figuras B3 e B4.  

 

Figura B3: Curva de aquecimento do monitoramento 03 - descendente 

 

Figura B4: Curva de aquecimento do monitoramento 03 - descendente 
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Para a análise entre os minutos 30 e 40, o trecho normalizado é destacado a 

fim de se obter a média geral dos pontos nesse período, gerando as Tabelas B3 e 

B4. 

Tabela B3: Normalização da Temperatura (°C) entre 30 e 35 min. - descendente 

Minuto Minuto 30 Minuto 31 Minuto 32 Minuto 33 Minuto 34 Minuto 35 

Ponto 36,885 m 
41,557 42,044 42,018 42,269 42,406 42,632 

Média  

(0-9) 
25,952 

Normaliz. 
15,605 16,092 16,066 16,317 16,454 16,680 

Ponto 40,947 m 
21,831 22,045 21,828 21,940 21,706 21,787 

Média  

(0-9) 
17,916 

Normaliz. 
3,915 4,129 3,912 4,024 3,790 3,871 

Ponto 48,055 m 
21,041 21,187 21,058 21,111 20,917 20,982 

Média  

(0-9) 
18,479 

Normaliz. 
2,562 2,708 2,579 2,632 2,438 2,503 

Tabela B3: Continuação  

Minuto Minuto 36 Minuto 37 Minuto 38 Minuto 39 Minuto 40 

Ponto 36,885 m 
42,927 42,789 42,908 42,802 43,005 

Média  

(0-9) 
25,952 

Normaliz. 
16,975 16,837 16,956 16,850 17,053 

Ponto 40,947 m 
22,123 21,928 22,000 21,961 21,984 

Média  

(0-9) 
17,916 

Normaliz. 
4,207 4,012 4,084 4,045 4,068 

Ponto 48,055 m 
21,252 21,041 21,177 21,177 21,225 

Média  

(0-9) 
18,479 

Normaliz. 
2,773 2,562 2,698 2,698 2,746 
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Tabela B4: Normalização da Temperatura (°C) entre 30 e 35 min. - ascendente 

Minuto Minuto 30 Minuto 31 Minuto 32 Minuto 33 Minuto 34 Minuto 35 

Ponto 56,178 m 
23,458 23,632 23,486 23,609 23,447 23,531 

Média  

(0-9) 
17,830 

Normaliz. 
5,628 5,802 5,656 5,779 5,617 5,701 

Ponto 48,055 m 
21,041 21,187 21,058 21,111 20,917 20,982 

Média  

(0-9) 
18,479 

Normaliz. 
2,562 2,708 2,579 2,632 2,438 2,503 

Ponto 59,224 m 
39,715 40,141 40,125 40,480 40,399 40,616 

Média  

(0-9) 
23,182 

Normaliz. 
16,533 16,959 16,943 17,298 17,217 17,434 

Tabela B4: Continuação 

Minuto Minuto 36 Minuto 37 Minuto 38 Minuto 39 Minuto 40 

Ponto 56,178 m 
23,833 23,705 23,897 23,912 23,996 

Média  

(0-9) 
17,830 

Normaliz. 
6,003 5,875 6,067 6,082 6,166 

Ponto 48,055m 
21,252 21,041 21,177 21,177 21,225 

Média  

(0-9) 
18,479 

Normaliz. 
2,773 2,562 2,698 2,698 2,746 

Ponto 59,224m 
40,952 40,911 41,207 41,182 41,357 

Média  

(0-9) 
23,182 

Normaliz. 
17,770 17,729 18,025 18,000 18,175 

Visto que os pontos 36,885 m e o 59,224 m foram influenciados somente pelo 

ar, o ponto 48,055 m somente pela água e as incógnitas foram os pontos 40,947 m e 

56,178 m, a análise final dos resultados correlacionando as médias gerais dos 

pontos, tanto para o trecho descendente, quanto para o ascendente, foi dada com os 

seguintes resultados: 
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V) Média normalizada entre os minutos 30 e 40 - descendente 

Ponto 36,885 m (totalmente influenciado pelo ar): ΔTar = 16,5 ºC 

Ponto 40,947 m (influenciado pelo ar e pela água): ΔTY = 4,0 ºC 

Ponto 48,055m (totalmente influenciado pela água): ΔTágua = 2,6 ºC 

VI) Média normalizada entre os minutos 30 e 40 - ascendente 

Ponto 59,224 m (totalmente influenciado pelo ar): ΔTar = 17,5 ºC 

Ponto 56,178 m (influenciado pelo ar e pela água): ΔTY = 5,9 ºC 

Ponto 48,055 m (totalmente influenciado pela água): ΔTágua = 2,6 ºC 

Como os resultados dos pontos intermediários estavam bem próximos do 

resultado do ponto totalmente influenciado pela água, e com pouca influência do ar, 

foi verificada a proporção da influência dos meios nos pontos 1,01 m antes e 1,01 m 

depois do ponto incógnita. 

A escala para padronização dos resultados foi referenciada no trecho de 

2,02 m (1,01 m para cada lado do ponto analisado). Neste caso, a média da 

variação de temperatura entre água e ar foi de: 

I) Escala Descendente: ΔTtotal = ΔTar - ΔTágua = 16,5 – 2,6 = 13,9 ºC 

II) Escala Ascendente: ΔTtotal = ΔTar - ΔTágua = 17,5 – 2,6 = 14,9 ºC 

Analisando os dados de variação de temperatura e a escala da curva de 

aquecimento dos pontos incógnitas (Yd para descendente e Ya para ascendente) 

até as curvas de aquecimento dos pontos influenciados somente pela água ou 

somente pelo ar, conclui-se: 

ΔTtotal1 = ΔTar - ΔTYd  ΔTtotal = 16,5 – 4,0 = 12,5 ºC 

ΔTtotal2 = ΔTYd - ΔTágua  ΔTtotal = 4,0 – 2,6 = 1,4 ºC 

Se, cada 13,9 °C equivale a 2,02 m, no trecho descendente: 

- Influência do AR no Ponto 40,947 m: 0,2002 m 

- Influência da ÁGUA no Ponto 40,947 m: 1,8198 m 
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E, para o trecho ascendente: 

ΔTtotal1 = ΔTar - ΔTYa  ΔTtotal = 17,5 – 5,9 = 11,6 ºC 

ΔTtotal2 = ΔTYa - ΔTágua  ΔTtotal = 5,9 – 2,6 = 3,3 ºC 

Se, cada 13,457ºC equivale a 2,02m, no trecho ascendente: 

- Influência do AR no Ponto 56,178 m: 0,439 m 

- Influência da ÁGUA no Ponto 56,178 m: 1,581 m 

E, como a alocação inicial permite constatar que os pontos 37,05 m (35,90 + 

1,19) e 59,05 m (60,20 – 1,19) são os pontos na cota 919,96 m (cota da superfície 

do solo), o ponto 48,05 m é o ponto mais inferior do sistema sob cota 909,00m, e os 

pontos analisados são os pontos 40,947 m e 56,178m, o nível d’água pode ser 

representado pela Figura 54 e é encontrado da seguinte forma: 

I) Ponto 40,947 m: NA = 40,947 + 1,01 - 1,82 = 40,137 (cota 916,91 m) 

II) Ponto 56,178 m: NA = 56,178 – 1,01 + 1,58 = 56,748 (cota 917,70 m) 

 


