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RESUMO 

 

Os movimentos de massa são processos decorrentes de questões relativas a 
instabilidade de encostas, no qual um volume de solo é deslocado para cotas 
inferiores de um talude em uma determinada velocidade. A variação do grau de 
saturação (S) em solos, acarreta na elevação das poropressões e diminuição da 
sucção do solo, sendo um dos principais fatores de ocorrência de movimentos de 
massa. Com a realização de instrumentações geotécnicas para monitoramento de 
áreas instáveis é possível prever e analisar a ocorrência dos movimentos de massa 
em tempo hábil para tomadas de decisão que solucionem ou amenizem tal questão. 
O avanço da tecnologia voltada para a instrumentação geotécnica trouxe às pesquisas 
atuais a utilização da tecnologia de fibra óptica como forma de monitoramento 
geotécnico. O objetivo geral desta pesquisa consistiu em contribuir para o 
desenvolvimento de protótipos de obtenção de dados qualitativos do parâmetro grau 
de saturação de solos, com a utilização da tecnologia de fibra óptica. Para a aquisição 
desse parâmetro foram necessárias pesquisas para a seleção dos materiais com os 
quais foram fabricados os protótipos. Foram desenvolvidos dois protótipos, um de 
argamassa com 70% de pó de pedra pome em sua composição e o outro de gesso, 
nos quais a fibra óptica encontrava-se inserida. Os resultados foram obtidos a partir 
da realização de testes, em que a fibra óptica era o sensor do protótipo e foram obtidos 
dados de sua variação de temperatura com a variação do tempo. A técnica utilizada 
para aquisição dos dados foi a de Medição Distribuída de Temperatura – DTS, em 
conjunto com o método de aquecimento do cabo de fibra óptica. Os ensaios 
consistiram no aquecimento do cabo de fibra óptica (hit up method), com a aplicação 
de uma corrente e uma tensão pré-definidas, e aquisição dos dados pela unidade 
leitora DTS em quatro diferentes condições, duas de referência e duas quando em 
contato com um solo argiloso. Na primeira condição, os protótipos encontravam-se 
expostos à umidade relativa do ar, de forma a considerar esta, a condição seca. A 
segunda condição de ensaio foi a saturada, em que a obtenção da curva de variação 
de temperatura pela variação do tempo ocorreu com os protótipos imersos em água 
por um período de tempo de 24 horas. Desta forma, foram obtidas curvas de referência 
seca e saturada dos protótipos. Os testes em solos foram realizados com a instalação 
dos protótipos em um solo argiloso, com grau de saturação do solo conhecido. Foram 
realizados dois testes, um na condição de solo com baixo grau de saturação, em que 
o solo apresentava S=30%, e outro com o solo na condição de quase saturado, com 
S=90%. Foram, desta forma, criadas curvas características dos protótipos quando 
expostos a diferentes condições de saturação do solo. Essas curvas permitiram 
correlacionar o comportamento dos protótipos com diferentes faixas de grau de 
saturação para o solo, ao instalar os protótipos no mesmo. As respostas dos dois 
protótipos à instalação em solo foram satisfatórias, respondendo de maneira imediata 
à instalação. Contudo, o protótipo de gesso correspondeu melhor na interação entre 
o solo e o protótipo. Notou-se a necessidade de monitoramento por mais que 2 dias 
para a avaliação da equalização do grau de saturação dos protótipos com o solo em 
que o mesmo está exposto. A tecnologia de fibra óptica mostrou-se aplicável ao 
monitoramento de faixas de grau de saturação de forma qualitativa, em regiões em 
que ocorra o risco de movimentação de massa. 
 
Palavras-chave: Fibra óptica. Grau de saturação de solos. Medição distribuída de 
temperatura. Método do aquecimento. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

Mass movement is the geomorphic process resulted from slope instability, where a soil 
volume is displaced to lower levels of a slope at a given velocity. The variation of soil 
saturation degree (S) results in porepressure increase and soil suction decrease, as 
one of the major factors for mass movement occurrence. With the geotechnical 
instrumentation for monitoring unstable areas it is possible to predict and analyze the 
occurrence of mass movement in due time to make a decision that can solve or 
mitigate this issue. Technology improvement in geotechnical instrumentation brought 
to this current research the use of fiber optics technology as a mean for geotechnical 
monitoring. The general objective of this research was to contribute to the development 
of prototypes to obtain qualitative data of soil saturation degree parameter, with fiber 
optic technology. To acquire this parameter, researches were necessary to select the 
materials from which the prototypes were made. Two prototypes were developed, one 
of a mortar with 70% pumice powder composition and the other of gypsum, in which 
the optical fiber was inserted. The data were obtained from tests, wherein the optical 
fiber was the prototype sensor for the acquisition of a temperature variation with time. 
The Distributed Temperature Sensing - DTS was the method used for data acquisition, 
along with the heating up method of the fiber optic cable. The experiments consisted 
of heating the fiber optic cable with the application of a pre-defined current and voltage. 
The data was acquired by DTS reader unit in four different conditions, two as reference 
and other two when the cable was in contact with a clay soil. In the first condition, the 
prototypes were expose to air relative humidity, as a dry condition. The second test 
condition was the saturated condition, which the temperature variation vs time variation 
curve was obtained with the prototypes immersed in water for 24 hours. Finally, dry 
and saturated reference curves of the prototypes were obtained. The tests in soils were 
performed with the installation of the prototype on a clay soil, with a known soil 
saturation degree. Two tests were performed, one with a low soil saturation degree 
condition, where the soil had S=30%, and the other with the soil nearly saturated 
condition, where the soil had S=90%. The prototype performance curves were created 
when exposed to different soil conditions. These curves allowed correlating the 
behavior of prototypes with different ranges of soil saturation degree when the 
prototypes are installed in that soil. The responses of the two prototypes for installation 
in soil were satisfactory, responding immediately to the installation. However, the 
prototypes plaster corresponded better to the interaction between the soil and the 
prototype. It was noted the need to monitor the equalization of saturation prototypes 
for more than two days in the soil in which they were exposed. The fiber optic 
technology proved to be applicable for monitoring ranges of saturation degree in a 
qualitative way, in areas where the risk of mass movement occurs. 
 
Key words: Fiber optics. Soil saturation degree. Distribute temperature method. Hit 
up method. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A engenharia geotécnica moderna trouxe, juntamente com o seu 

desenvolvimento, novos desafios à mecânica dos solos tradicional, acarretando em 

pesquisas de abrangência internacional (CAI et al., 2011). Questões relacionadas à 

destruição de ambientes naturais, além de problemas ligados ao saneamento básico 

e infraestrutura, estão direta e indiretamente ligadas aos movimentos de massa, 

fazendo com que o assunto em questão esteja em constante estudo científico. 

Quando a ocorrência dos deslizamentos se encontra em locais de ocupação humana 

tem-se por consequência, na maioria dos casos, a perda de vidas e de bens materiais. 

Em 2006, na Ilha de Leyte, nas Filipinas, um movimento de massa resultou 

na morte de 1.100 indivíduos, tornando-se um dos piores eventos noticiados acerca 

do problema em questão (HIGHLAND e BOBROWSKY, 2008). Em 2011 foi registrada 

a pior catástrofe registrada no Brasil, em que os movimentos de massa ocorridos na 

região serrana do Rio de Janeiro, contabilizando mais de 900 óbitos (PINTO et al., 

2012). Em janeiro de 2013, o povoado de Gaopo, na China, foi afetado com um 

deslizamento de terra que soterrou dezesseis casas e tirou a vida de quarenta e seis 

pessoas, dentre essas dezenove crianças (G1, 2013). A característica comum a todos 

os eventos citados está na ocorrência de chuvas intensas que antecederam esses 

desastres. 

Os movimentos de massa são processos decorrentes de questões relativas a 

instabilidade de encostas, nos quais um volume de solo é deslocado em um talude a 

uma determinada velocidade. Silveira (2008) descreveu os movimentos de massa 

como mecanismos de transporte de sedimentos, solos ou rochas, induzidos por forças 

gravitacionais e pelas ações conjuntas ou isoladas de diferentes fatores, tais como, a 

presença de águas superficiais e subterrâneas ou ações antrópicas como 

desmatamentos, cortes e aterros.  

Os diversos tipos de deslizamentos podem ser divididos em duas categorias 

principais de causas, que são as naturais e as antrópicas, e podem ocorrer, também, 

devido à soma das duas categorias. O U. S. Arm Corps of Engineers (2003) dividiu 

em três mecanismos principais o desencadeamento das instabilidades de encostas 

provocadas por causas naturais, sendo estes: (i) água, (ii) atividade sísmica e (iii) 

atividade vulcânica, que podem ocorrer isoladamente ou combinadas. A relação entre 
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a instabilidade de taludes e a presença de água no solo é um dos principais assuntos 

de estudo de movimentos de massa. 

O nível d’água, ao longo do perfil do solo, é subdividido em três zonas, 

denominadas: não saturada, saturada por capilaridade, e saturada abaixo do nível 

d’água. A região não saturada encontra-se acima do nível d’água, onde as pressões 

negativas, denominadas sucção, promovem a atração entre as partículas sólidas, 

fornecendo ao solo uma resistência adicional. As pressões positivas de água no solo 

tendem a repelir as partículas sólidas, acarretando na vulnerabilidade do solo 

(GERSCOVICH, 2012).  

A relação entre o volume de água e o volume de vazios dos solos é definida 

como o grau de saturação, que pode variar de 0%, quando o solo está seco, a 100%, 

quando se diz que o solo está saturado. O parâmetro grau de saturação de solos é, 

atualmente, determinado apenas a partir de correlações de resultados obtidos com 

ensaios de caracterização do solo, como os ensaios de massa específica dos grãos, 

teor de umidade e índice de vazios do solo. 

A variação do grau de saturação em solos é uma das principais causas na 

ocorrência de movimentos de massa, visto que esses fenômenos se relacionam com 

a precipitação, escoamento e saturação do solo pela água (U. S. ARM CORPS OF 

ENGINEERS, 2003). O fluxo de água nos solos é ocasionado, principalmente, pelas 

chuvas e acarreta em saturação do solo, que diminui a tensão efetiva, ou seja, as 

forças transmitidas grão a grão, e a coesão aparente do solo (sucção). Há, então, o 

surgimento de forças de percolação e a elevação das poropressões, que podem 

causar erosão interna (piping) no talude (SILVEIRA, 2008). Segundo Ahrendt (2005) 

o volume de água infiltrada nos solos em decorrência de precipitações é um dos 

principais elementos contribuintes no ocasionamento de movimentos de massa em 

países tropicais como o Brasil. 

Com a realização de instrumentações geotécnicas para monitoramento de 

áreas instáveis é possível prever e analisar a ocorrência dos movimentos de massa 

em tempo hábil para tomadas de decisão que solucionem ou amenizem tal questão. 

Dunnicliff (1988) definiu os parâmetros de monitoramento como: a poropressão, a 

tensão aparente, tensão total, deformação, carga e deformação específica em 

componentes estruturais, e temperatura. 

A instrumentação geotécnica resulta em medições de parâmetros que podem 

estar relacionados tanto com a causa como com o efeito dos eventos de movimentos 
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de massa. O monitoramento geotécnico, quando realizado abrangendo os fatores de 

causa e de efeito, permite desenvolver uma relação entres esses parâmetros, no qual 

poderão ser tomadas medidas corretivas dos efeitos indesejáveis e para a remoção 

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

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

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

1988). 

Highland e Bobrowsky (2008) definiram como meios de determinação da 

mecânica dos movimentos de massa os métodos sofisticados como a medição 

eletrônica de distância (MED), instrumentos geotécnicos, como inclinômetros, 

extensômetros, medidores de tensão, medidores de nível d’água, medidores de 

umidade, e piezômetros, além de técnicas simplificadas, como o estabelecimento de 

pontos de controle por estacas.  

O avanço da tecnologia voltada para a instrumentação geotécnica trouxe às 

pesquisas atuais a utilização da tecnologia de fibra óptica como forma de 

monitoramento geotécnico.  

Aufleger et al. (2007) tiveram como foco de pesquisa as vantagens da fibra 

óptica nas medições distribuídas de temperatura em grandes barragens de Concreto 

Compactado a Rolo (CCR) quando comparadas a sistemas convencionais de 

monitoramento de temperatura utilizando termopares. Os resultados obtidos com os 

projetos realizados na Jordânia e na China mostraram que o sistema de sensores de 

medição distribuída de temperatura de fibra óptica pode ser utilizado como ferramenta 

padrão no monitoramento de temperatura em barragens de CCR. Aufleger et al. 

(2007) afirmaram ainda que medições distribuídas de fibra óptica possuem diversas 

vantagens tecnológicas, como a alta densidade de informação, a utilização adequada 

em locais de difícil acesso, facilidade e flexibilidade para a instalação dos cabos. 

O princípio do funcionamento de uma fibra óptica é descrito por Bailey e 

Wright (2003), que afirmaram que velocidade da luz no interior da fibra é alterada em 

meios de diferentes densidades e a direção da luz modifica quando em contato com 

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

de fibra óptica têm sido desenvolvidos em laboratórios de pesquisa e ainda estão em 

estágio de desenvolvimento para as suas aplicações práticas (YIN et al., 2008). 

Considerando a possibilidade de utilização da fibra óptica como uma 

tecnologia avançada de obtenção de dados geotécnicos e a água presente no solo 
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como fator relevante no estudo de estabilidade de taludes, o trabalho em questão 

visou contribuir para o desenvolvimento de protótipos capazes de adquirir dados 

qualitativos de grau de saturação de diferentes tipos solos, com a utilização da 

tecnologia de fibra óptica. Para a aquisição do parâmetro grau de saturação de solos 

foram necessárias pesquisas para a seleção dos materiais com os quais foram 

fabricados os protótipos. Foram desenvolvidos dois protótipos, um de argamassa com 

70% de pó de pedra pome em sua composição e o outro de gesso, nos quais a fibra 

óptica encontrava-se inserida. O protótipos tinham formato cilíndrico vazado, com 

diâmetro externo de 15 cm, espessura de 2,5 cm e 55 cm de altura. A fibra óptica 

inserida no mesmo possuía configuração helicoidal, com 6 sensores inseridos, dos 

quais os dois das extremidades foram desconsiderados nos testes realizados, haja 

vista a interferência do meio externo na aquisição de dados desses sensores. 

Os testes realizados consistiram no aquecimento do cabo de fibra óptica, com 

a aplicação de uma corrente e uma tensão pré-definidas, e aquisição dos dados pela 

unidade leitora de sensor distribuído de temperatura – DTS em quatro diferentes 

condições, duas de referência e duas quando em contato com um solo argiloso. Na 

primeira condição, os protótipos encontravam-se expostos à umidade relativa do ar, 

de forma a considerar esta, a condição seca. A segunda condição de ensaio foi a 

saturada, em que a obtenção da curva de variação de temperatura pela variação do 

tempo ocorreu com os protótipos imersos em água por um período de tempo 

equivalente a 24 horas. Desta forma, foram obtidas curvas de referência seca e 

saturada dos protótipos.  

Os testes foram realizados com a instalação dos protótipos desenvolvidos em 

um solo argiloso, com grau de saturação do solo conhecido. Foram realizados dois 

testes, um na condição em que o solo apresentava baixo grau de saturação (S = 30%), 

e outro em que o solo encontrava-se quase saturado (S = 90%). A instalação dos 

protótipos ocorreu por meio de compactação do solo no entorno dos mesmos, em uma 

caixa metálica de volume conhecido. A caixa, de altura de 60 cm foi dividida em 5 

camadas de compactação, para que essa pudesse ser feita de forma que as 

condições de contorno de índices de vazios e grau de saturação do solo fossem 

controladas. 

Foram, desta forma, traçadas curvas de variação da temperatura ao longo do 

tempo dos protótipos quando impostos a diferentes condições de contorno no solo 
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(variação do grau de saturação). Essas curvas permitiram correlacionar o 

comportamento dos protótipos em diferentes valores de grau de saturação do solo.  

A técnica utilizada para aquisição dos dados dos sensores de fibra óptica foi 

a de Medição Distribuída de Temperatura – (DTS), em conjunto com o método de 

aquecimento do cabo de fibra óptica. A luz propagada no interior da fibra energiza a 

estrutura do material que compõe o núcleo da fibra ótica. Ao colidir com essa estrutura, 

os feixes de luz retornam, por meio do fenômeno de reflexão, à fonte emissora. A 

técnica DTS correlaciona as variações dos picos de Raman, presentes do espectro 

de luz retroespalhada no interior da fibra óptica, com a variação de temperatura ao 

longo do seu comprimento. A temperatura ao longo da fibra óptica é determinada, 

desta forma, pela combinação de três elementos, sendo estes o espectro da luz 

retroespalhada, a velocidade da luz no interior do núcleo da fibra e o tempo que a 

mesma leva para retornar a fonte emissora. 

O método do aquecimento consiste na aplicação de uma diferença de 

potencial elétrico e uma corrente contínua nos fios de cobre do cabo de fibra óptica, 

por meio de uma fonte de aquecimento. A energia elétrica transmitida pelos fios de 

cobre é transformada em energia térmica, com o acúmulo de calor no cabo de fibra 

óptica, devido à baixa resistência elétrica do cobre. O acúmulo de calor ao redor da 

fibra forma um gradiente de temperatura dependente do fluxo de calor aplicado e da 

condutividade térmica do meio em que o cabo está exposto. Nessa condição, mesmo 

que a fibra óptica fique exposta a meios que possuam temperaturas iniciais iguais, 

devido à condição do equilíbrio térmico entre os meios, essa irá detectar a diferença 

de temperatura entre os meios. Isso porque os diferentes processos difusivos de calor 

de cada meio, fazem com que os gradientes de temperatura formados no interior do 

cabo sejam diferentes, onde a porção do cabo de fibra óptica em contato com um meio 

menos difuso aquece mais rapidamente. 

No intuito de atingir o objetivo desta dissertação, no capítulo 2 foram 

pesquisados os assuntos de principal interesse para o desenvolvimento da pesquisa. 

Procurou-se revisar a bibliografia nacional e internacional a respeito da relação 

existente entre a presença da água no solo e a instabilidade de taludes, ou seja, como 

o grau de saturação do solo atua na estabilização de encostas, além das definições a 

respeito dos movimentos de massa e os fatores condicionantes na formação e 

geração desses movimentos. Encontra-se, ainda, apresentada nesse capítulo, uma 

revisão bibliográfica que abrange as principais técnicas e instrumentos utilizados 
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atualmente no monitoramento do parâmetro de sucção no solo e na instrumentação 

geotécnica feita por tecnologia de fibra óptica.  

O capítulo 3 foi dedicado exclusivamente à apresentação detalhada dos 

materiais pesquisados e utilizados, e dos processos de desenvolvimento do estudo. 

Na concepção dos protótipos foram pesquisados materiais que tivessem alta interação 

com a água, para que esses funcionassem como interface entre o sensor de fibra 

óptica e o solo. Desta forma, a correlação da adsorção da água do solo para o 

material, quando o protótipo estiver em contato com o mesmo, formam curvas 

características de cada protótipo para diferentes intervalos de grau de saturação dos 

solos, por meio da aquisição de dados da variação de temperatura pela variação do 

tempo. 

No capítulo 4 estão apresentados e discutidos os resultados referentes a 

seleção dos materiais utilizados na fabricação dos protótipos, aos testes para a 

aquisição das curvas características dos protótipos com o solo utilizado, e às relações 

entre as curvas obtidas e o parâmetro grau de saturação dos solos. Por fim, no 

capítulo 5 estão apresentadas as conclusões e as sugestões para trabalhos futuros. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral  

 

 

O objetivo geral desta pesquisa consistiu em contribuir para o 

desenvolvimento de protótipos para a obtenção de dados qualitativos do parâmetro 

grau de saturação de solos, com a utilização da tecnologia de fibra óptica.  

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos  

 

 

Constam como objetivos específicos relativos ao desenvolvimento da 

pesquisa os seguintes itens: 

 definir os materiais utilizados na fabricação de protótipos; 

 desenvolver os protótipos; 

 realizar testes em laboratório com os protótipos para a obtenção de curvas 

características dos protótipos (variação de temperatura pela variação do 

tempo); 

 verificar a possibilidade de se correlacionar o grau de saturação de um solo 

argiloso com as curvas características obtidas dos protótipos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Dividida em quatro seções principais, a revisão bibliográfica apresenta 

inicialmente a questão água no solo. Encontra-se exposto o ciclo hidrológico na Terra 

e o comportamento da água ao atingir o solo, desde sua infiltração até os processos 

mecânicos decorrentes da presença da mesma no solo. Tais mecanismos definem a 

importância de se conhecer o comportamento da água no solo em estudos de 

estabilidade de taludes, apresentados na segunda seção deste capítulo. As definições 

de movimento de massa, classificações desses movimentos e os elementos 

condicionantes associados à instabilidade de encostas podem ser observados na 

segunda seção. 

O monitoramento de parâmetros físicos dos solos pode ser feito por meio de 

instrumentação geotécnica. Desta forma, na penúltima seção deste capítulo foram 

abordadas as principais técnicas e instrumentos utilizados atualmente no 

monitoramento de parâmetros de sucção e poropressão, no qual a água presente no 

solo é vista como fator condicionante de estabilidade de taludes. Na última seção do 

capítulo 2, está abordada a tecnologia de fibra óptica, utilizada como sensor para 

instrumentação geotécnica. 

 

 

2.1 ÁGUA NO SOLO 

 

 

O sistema que compreende a movimentação da água na natureza através dos 

processos de precipitação, infiltração, condensação e evaporação é definido como 

ciclo hidrológico (FIGURA 2.1). Na ocorrência de chuvas, parte da água cai sobre o 

solo, em mares, rios e lagos e parte é retida pela vegetação. Da água retida pela 

vegetação, uma porção é então absorvida, outra é infiltrada pelo solo e o restante 

equivale ao fluxo superficial da água, quando a taxa de precipitação é maior que a de 

absorção do solo. O processo de evaporação e condensação completam o ciclo de 

circulação da água (MMA, 2013). 
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FIGURA 2.1 – ILUSTRAÇÃO DO CICLO HIDROLÓGICO 
FONTE: MMA (2013) 

 

A presença da água no solo é um dos fatores determinantes no estudo de 

estabilidade de taludes. As tensões provocadas pela percolação da água que infiltra 

no solo influenciam na tensão efetiva e determinam a resistência ao cisalhamento do 

solo (PINTO, 2006). 

 

 

2.1.1 Correlação entre as fases do solo 

 

 

De acordo com Pinto (2006), para se entender bem um modelo deve-se ter o 

conhecimento das hipóteses simplificadoras das quais partem o comportamento dos 

solos. Ou seja, compreender as hipóteses que regem a mecânica dos solos é tão 

importante quanto compreender os seus modelos de comportamento em estudos 

específicos do tema. Dessa maneira, podem ser realizados os ajustes necessários, 

caso as condições implementadas não estejam condizentes com as hipóteses 

inicialmente adotadas.  

Os índices físicos dos solos correspondem aos valores de representação das 

suas condições no estado em que o mesmo se encontra. Determinados por ensaios 

de laboratório, seus valores identificam e são capazes de prever o seu comportamento 

mecânico (PINTO, 2006).  
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O solo é um sistema trifásico constituído por partículas sólidas e as de água 

e ar, que compõem o volume de vazios do mesmo (FIGURA 2.2). Segundo Pinto 

(2006) há uma relação entre os pesos e os volumes destes, definindo o seu estado e 

seu comportamento, haja vista que as quantidades proporcionais destes constituintes 

podem variar. 

 

 
FIGURA 2.2 – ILUSTRAÇÃO DAS TRÊS FASES DO SOLO EM FUNÇÃO DOS VOLUMES E PESOS 
FONTE: Modificado de Pinto (2006) 

 

As variações no peso da água com relação ao peso das partículas sólidas é 

representada pelo teor de umidade do solo (w), expresso pela Equação 2.1. A perda 

de água no solo pode ocorrer com a substituição do ar pela água pelo processo de 

evaporação. O contrário se observa após um evento pluviométrico, onde as chuvas 

aumentam o peso da água em proporção ao peso de sólidos presentes. 

 

𝑤 =
𝑃𝑤

𝑃𝑠
                                                           (2.1) 

 

O volume de vazios no solo também pode ser modificado caso o seu índice 

(e) seja alterado (Equação 2.2). Ao comprimir um solo, por exemplo, pode-se diminuir 

o número de vazios, deixando a sua proporção menor e uma maior resistência.  Ainda, 

o índice de vazios pode ser representado pela correlação entre o peso específico dos 

grãos (ɣs) e o peso específico aparente seco (ɣd), conforme apresentado na Equação 

2.3. 
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𝑒 =  
𝑉𝑣

𝑉𝑠
                                                             (2.2) 

 

𝑒 =  
ɣ𝑠

ɣ𝑑
− 1                                                       (2.3) 

 

O peso específico do solo (ɣn) é uma característica do mesmo onde se 

identifica a relação entre o seu peso e seu volume. O peso específico dos grãos 

correspondente ao peso das partículas sólidas com relação ao seu próprio volume 

(Equação 2.4) e o peso específico aparente seco, exibido nas Equações 2.5, 2.6 e 

2.7, quando está completamente seco, considerando uma constância no seu volume 

total. Adota-se habitualmente para o peso específico da água (ɣw) um valor constante 

de 10 kN/m3, exceto para alguns procedimentos laboratoriais (PINTO, 2006). 

 

ɣ𝑠 =
𝑃𝑠

𝑉𝑠
                                                            (2.4) 

 

ɣ𝑑 =
𝑃𝑠

𝑉
                                                           (2.5) 

 

ɣ𝑑 =
ɣ𝑠

1+𝑒
                                                         (2.6) 

 

ɣ𝑑 =
ɣ𝑛

1+𝑤
                                                        (2.7) 

 

A relação entre o volume de água e o de vazios dos solos é definida como 

grau de saturação (S), expresso na Equação 2.8. Se os vazios do sistema estão 

ocupados apenas por ar, o solo é considerado seco e seu grau de saturação é de 0%. 

Quando todos os vazios estão ocupados pela água, diz-se que o solo está saturado, 

ou seja o S é igual a 100%. Os valores intermediários representam um solo não-

saturado, com o volume de vazios parcialmente coberto por partículas de água. A 

partir das correlações anteriormente apresentadas, o grau de saturação do solo pode 

ser obtido pela correlação entre os índices de peso específico dos grãos, teor de 

umidade, índice de vazios e peso específico da água, conforme Equação 2.9. 

 

𝑆 =
𝑉𝑤

𝑉𝑣
                                                            (2.8) 
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𝑆 =
ɣ𝑠∗𝑤

𝑒∗ɣ𝑤
                                                          (2.9) 

 

Para Marinho (2005), tanto a capacidade do solo em reter água, como a 

quantidade presente dessa são de extrema importância na avaliação de diversas 

características do mesmo. O autor aponta outro índice físico relevante na 

caracterização da quantidade de água em solos não saturados, como o teor de 

umidade volumétrico (Ɵ), conforme Equação 2.10.  

 

Ɵ =
𝑉𝑤

𝑉
                                                          (2.10) 

 

O teor de umidade volumétrico é uma função do volume de água pelo volume 

total do solo e pode ser reescrito por uma correlação com o grau de saturação dos 

solos, conforme Equação 2.11, em que ƞ representa a porosidade do solo (Vv / Vt). 

 

Ɵ = ƞ ∗ 𝑆                                                    (2.11) 

 

 

2.1.2 Infiltração 

 

 

A infiltração, assim como a precipitação e a evapotranspiração, é um dos 

principais itens no estudo do sistema da circulação de água na Terra. A entrada de 

água em um solo não saturado define o processo de infiltração, que se inicia com um 

evento de precipitação. O processo de infiltração será responsável pelo aumento do 

teor de umidade em todo o perfil do solo, que tende a chegar à saturação caso a 

magnitude do evento chuvoso seja intensa, ou tenha grande duração. O perfil de solo 

satura da camada superficial às mais profundas e com o encerramento da precipitação 

o teor de umidade é invertido, onde a umidade do perfil mais profundo de solo torna-

se maior do que a das camadas mais superficiais. 

Segundo Gerscovich (2012), as forças capilares e gravitacionais atuam 

verticalmente no processo de infiltração de um solo não saturado, podendo alterar a 

posição da superfície freática e gerar fluxos subsuperficiais. Algumas condições de 



29 
 

contorno definem uma capacidade de infiltração maior ou menor no solo, tais como: a 

porosidade e o tamanho das partículas; a umidade; a condutividade hidráulica; e a 

vegetação, que tende a obter valores mais altos de infiltração quando está mais densa, 

já que as raízes proporcionam a formação de pequenos túneis, onde a 

evapotranspiração se torna mais fácil, assim como a entrada de água (RODRIGUES 

2010). 

A taxa de infiltração definirá também o processo de infiltração contínuo, ou 

acúmulo de água na superfície, e consequentemente o escoamento superficial sobre 

o talude, conhecido como runoff. Em um talude pouco inclinado, a infiltração de água 

nos solos será constante caso a intensidade da chuva seja menor que a sua taxa de 

infiltração. O evento contrário, onde a taxa de infiltração tem valor inferior ao da 

intensidade da chuva, há a perda da capacidade de infiltração, que causará o 

processo de runoff, que pode ter taxas elevadas quando a duração da chuva é 

prolongada, conforme está apresentado na FIGURA 2.3 (GERSCOVICH, 2012). 

 

 
FIGURA 2.3 – DISTRIBUIÇÃO DA TAXA PRECIPITADA AO LONGO DO TEMPO 
FONTE: GERSCOVICH (2012) 

 

O perfil de infiltração do solo (FIGURA 2.4) é distinto por diferentes camadas 

ao longo da sua profundidade. Gerscovich (2012) cita três regiões distintas, sendo 

estas denominadas: zona saturada, zona de transmissão e zona de umedecimento. 
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FIGURA 2.4 – PERFIL DE INFILTRAÇÃO DO SOLO 
FONTE: GERSCOVICH (2012) 

 

A zona saturada se encontra logo abaixo da superfície do solo e possui como 

principal característica o grau de saturação próximo a 100%. A espessura da camada 

saturada tem de alguns poucos centímetros a alguns milímetros. A zona de 

transmissão, também definida por alguns autores como zona de transição, 

caracteriza-se pela condição de quase saturação, de forma que a diferenciação entre 

a zona de transição e a zona saturada seja pouco nítida. A estrutura do solo e a 

existência de bolhas de ar enclausuradas nos seus vazios impossibilitam a saturação 

completa dessa zona. A zona de transmissão possui uma espessura maior comparada 

às duas outras camadas e chega a alcançar alguns metros de profundidade. A taxa 

de variação da umidade do solo na zona de transmissão é praticamente constante até 

o início da zona de umedecimento (GERSCOVICH, 2012; ROCHA, 2011; JESUS, 

2008; PREVEDELLO, 1996). 

A última camada, conhecida também como zona de molhamento, frente de 

molhamento ou frente de umedecimento, caracteriza-se por diminuir rapidamente o 

teor de umidade até o seu estado de umidade natural. O avanço da variação da 

umidade se dá com a profundidade do solo, a partir da diferença de potencial, ou seja, 

é na zona de molhamento que se nota o limite visível de penetração da água a partir 

da variação da energia potencial (GERSCOVICH, 2012; ROCHA, 2011; JESUS, 2008; 

PREVEDELLO, 1996). 

Os eventos de ruptura em taludes de regiões tropicais têm como um de seus 

elementos motivadores a infiltração de água em solos porosos e não saturados 

(JESUS, 2008). Segundo Rodrigues (2010), 65% dos solos brasileiros são tropicais 



31 
 

altamente intemperizados e encontram-se em sua maioria na condição de não 

saturados. As condições ambientais definem a formação dos solos tropicais, em que 

o clima de altas temperaturas e as grandes ocorrências de chuvas, definem 

categoricamente o processo de intemperização nessas regiões. 

Santos (2004) realizou um estudo paramétrico a respeito da relação entre a 

infiltração de água com o fator de segurança em solos não saturados. Os taludes 

estudados foram de composição de areia argilo-siltosa, de inclinação típica, conforme 

os padrões da região Centro-Oeste do estado de São Paulo. O estudo utilizou o 

programa SEEP/W para simular um fluxo em regime transiente utilizando o método 

de elementos finitos, e posteriormente analisar a estabilidade do talude de referência, 

baseado no método das fatias. Foram analisados os parâmetros: curva de retenção 

de água, a função condutividade hidráulica do solo e a intensidade de precipitação.  

O estudo de Santos (2004) verificou que os principais determinantes no 

comportamento da infiltração e da estabilidade do talude são a função condutividade 

hidráulica e o valor da sucção de entrada de ar da curva característica. As simulações 

de fluxo mostraram que os taludes de solos com maior porcentagem de areia 

apresentam taxas de infiltração maiores que as apresentadas pelos taludes 

compostos por solos siltosos e argilosos. Desta forma, os escorregamentos por perda 

da contribuição da sucção para a resistência ao cisalhamento ocorrem primeiramente 

nos taludes compostos por solos arenosos e posteriormente nos de granulometria 

mais fina. O autor aponta que seu estudo, no entanto, serve apenas como referência 

para posteriores estudos relacionados ao tema, visto que as simplificações utilizadas 

podem representar situações diferentes das encontradas em campo. 

 

 

2.1.3 Pressão da água no solo 

 

 

A curva característica auxilia nos estudos de caracterização do solo, de 

infiltração, previsão de propriedades como condutividade hidráulica e resistência ao 

cisalhamento (GEORGETTI, 2010). O perfil de infiltração do solo é importante nos 

estudos relacionados a pressão da água no mesmo, já que a distribuição da água nos 

poros define as zonas de saturação do solo. Na região saturada a pressão da água 

no solo é positiva, enquanto nas demais zonas, capilar e não saturada, os valores de 
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pressão são negativos, representando a sucção. Na zona capilar, apesar da saturação 

do solo corresponder a 100%, os valores de pressão são negativos, devido as tensões 

capilares presentes no solo (RODRIGUES, 2010). Na FIGURA 2.5 está apresentada 

a distribuição da poropressão em razão da profundidade do perfil de solo. 

 

 
FIGURA 2.5 – DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO NA ÁGUA DOS POROS 

  FONTE: Adaptado de UERJ (2008) 

 

A região não saturada está localizada acima do nível freático, em que a 

entrada de água decorre de fenômenos de infiltração ou de capilaridade, no qual 

ocorre a sua ascensão. Na zona não saturada, a presença da sucção é crescente. A 

zona intermediária, também conhecida como franja capilar é determinada pela região 

saturada por capilaridade, sob o efeito de tensões negativas, provenientes da 

movimentação da água de forma ascendente. A região saturada por capilaridade 

também está acima do nível freático, que corresponde ao local em que a carga de 

pressão se equivale à referência (atmosfera). Já a zona saturada, localizada abaixo 

do nível freático, possui grau de saturação unitário, ou seja, de 100%, no qual a 

umidade volumétrica é igualada à porosidade do solo e as suas tensões tornam-se 

positivas (DIAS, 2012). 

O fenômeno de movimentação capilar irá se diferenciar pelo tipo de solo, onde 

a altura de saturação dependerá do tamanho dos vazios. Quanto menor for o diâmetro 

dos vazios, maior será a altura de água capilar na zona saturada por capilaridade. 

Desta forma, solos argilosos podem ter a espessura da zona saturada por ação capilar 

de dezenas de metros, gerando energia de sucção maiores que os arenosos, 

fornecendo coesão maior ao terreno (RODRIGUES, 2010). 



33 
 

2.1.3.1 Sucção 

 

 

As primeiras definições e estudos relacionados ao tema surgiram no início do 

século XX com o conceito da capilaridade, mas somente na década de 1950 os 

estudos de sucção voltados à geotecnia iniciaram. O solo, quando em sua condição 

de não saturado, determina as formas com que a energia atua na água presente em 

seus vazios. O valor da sucção, a uma umidade específica, corresponde 

quantitativamente à diferença de pressão do ar ambiente e da água no solo 

(MACHADO, 2005). 

A sucção é definida por Marinho (1997) como a pressão hidrostática da água 

intersticial, resultante de propriedades físico-químicas, que permitem que o solo 

absorva ou perca água, interferindo no aumento ou na redução do grau de saturação, 

dependendo das condições do ambiente. 

A energia cinética presente é, de maneira geral, desprezível, visto que a água 

se desloca lentamente nos vazios do solo. A energia potencial, neste caso, é 

considerada como a energia total da água, que permitirá estabelecer qual o estado e 

o movimento da água, por meio da posição ou condições internas do solo (HILLEL, 

1971). A energia potencial da água pode ser verificada pela Equação 2.12. 

 

𝛹 = 𝛹𝑚 + 𝛹𝑜𝑠 + 𝛹𝑝𝑛 + 𝛹𝑔                                              (2.12) 

 

Nesta equação, ψ representa a energia potencial total, ψm é o potencial 

mátrico, ψos é o potencial osmótico, ψpn representa o potencial pneumático, e ψg o 

gravitacional. Desta forma, a pressão exercida pela água é chamada de pressão 

neutra ou poropressão. 

Na medida em que os potenciais pneumático e gravitacional puderem ser 

desprezados, a sucção total será obtida pela soma dos potenciais matricial e 

osmótico, sendo então representada como sucção (GEORGETTI, 2010). Para Dias 

(2012), os componentes matricial e osmótico definem a sucção. O potencial matricial 

tende a se dissipar com o aumento da saturação, e o potencial osmótico, que está 

presentes devido à influência dos solutos na água, cria a pressão osmótica. Segundo 

o autor, a sucção osmótica é geralmente insignificante e pode ser desprezada ao se 

obter informações de sucção total em condições médias.  
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A sucção osmótica representa a energia com que o fluxo de água atravessa 

o solo, por meio de uma membrana permeável. Comparada à sucção matricial, a 

variação na osmótica é menos expressiva, de modo que uma alteração na sucção 

total corresponderá a uma mudança na matricial (GEORGETTI, 2010).  

Os métodos de obtenção da sucção podem ser realizados em laboratório ou 

in situ, sendo que em sua maioria fornecem dados de sucção matricial. A medição 

pode ocorrer de forma direta, por meio de tensiômetros, funil de placa porosa, por 

exemplo; ou de maneira indireta, com diversos outros tipos de sensores (CALLE, 

2000). 

A sucção insere ao perfil de solo uma poropressão negativa, correspondente 

aos fenômenos de capilaridade e adsorção, que dão origem ao potencial matricial do 

solo, de forma que o aumento da umidade interfere na sucção, que tende a diminuir. 

Uma vez que a capilaridade e a adsorção conferem coesão ao solo, o aumento da 

saturação a reduz, que acarretará na perda de resistência do solo (RODRIGUES, 

2010). 

 

 

2.1.3.1.1 Capilaridade 

 

 

A água presente no solo, que não possui comunicação direta com o nível 

freático, atua no contato entre os grãos, compondo os meniscos capilares, de maneira 

que a partir das tensões superficiais “T” surge uma forma de aproximação das 

partículas “P” (FIGURA 2.6). A capilaridade permite ao solo uma coesão aparente, na 

qual a presença de água interfere na resistência do solo. Os valores de coesão 

aparente nas argilas atingem valores maiores que nas areias e são importantes por 

agirem na estabilidade de taludes. Chuvas intensas podem reduzir a coesão do solo 

em no talude, aumentando a probabilidade de ruptura do mesmo (PINTO, 2006). 
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FIGURA 2.6 – TENSÃO CAPILAR DA ÁGUA NOS GRÃOS DE SOLO. 
FONTE: Adaptado de PINTO (2006) 

 

De forma prática, a capilaridade é caracterizada pela ascensão da água no 

interior dos poros do solo, que será maior quanto menor for o seu diâmetro. A sucção 

mátrica corresponde ao efeito da capilaridade, juntamente com a tensão superficial, 

quando acima do nível d’água (DIAS, 2012). 

 

 

2.1.3.1.2 Adsorção 

 

 

A água adsorvida representa a película que se adere à parede da partícula de 

solo (FIGURA 2.7). A adsorção acontece por meio das forças elétricas de atração, que 

decorrem das trocas iônicas na estrutura cristalina dos minerais, ou pela quebra das 

ligações moleculares. A adesão da água às paredes da partícula de solo contribuem 

para a presença das tensões negativas, relativas à sucção, com valores abaixo da 

pressão da atmosfera (RODRIGUES, 2010). 

 

 
FIGURA 2.7 – REPRESENTAÇÃO DA ÁGUA ADSORVIDA AO REDOR DA PARTÍCULA DE SOLO 

  FONTE: O autor (2014) 
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Segundo Libardi (1995), pode-se explicar o fenômeno da adsorção da água 

sobre as superfícies sólidas por três mecanismos: 

 átomos de oxigênio e o grupo hidroxilas presente na superfície dos minerais 

estão negativamente carregados devido à troca isomorfa de cátions e, com 

isso, criam ao redor das partículas um campo elétrico. A intensidade do 

campo decresce ao se distanciar da partícula. A natureza dipolar das 

moléculas de água fazem com que estas se orientem em direção ao campo 

elétrico e à superfície da partícula. A força de deslocamento das moléculas 

de água decrescem gradativamente com a distância da parede da partícula 

até tornar-se um ponto nulo, sem qualquer influência no campo; 

 pares de elétrons não compartilhados do oxigênio presente nas moléculas 

de água podem ser eletricamente atraídos pelos cátions trocáveis retidos 

na superfície dos minerais. Desta forma, os cátions adsorvidos à superfície 

negativamente carregada da partícula de solo permitem também a 

adsorção das moléculas de água; 

 a atração das moléculas de água à superfície das partículas minerais pode 

ocorrer por meio das forças de London-Van der Waals, que por terem curto 

alcance e diminuírem rapidamente ao se distanciar da superfície, formam 

uma camada muito fina de água adsorvida ao redor da parede do solo. 

 

 

2.2 ESTABILIDADE DE TALUDES 

 

 

O estudo de estabilidade de taludes ganhou importância nos últimos anos, 

com a sucessão dos eventos de movimentação de massa ocorridos no Brasil e no 

mundo, envolvendo tanto encostas naturais como taludes projetados.  

No Brasil, após a ruptura da barragem Algodões 1, cujo um dos motivos foi a 

instabilidade do talude na barragem de terra, o volume de água que abastece a 

barragem, de cerca de 50.000 L, inundou a cidade de Cocal, no Piauí. Segundo a 

comissão de vistoriamento do CREA/PI, a deficiência no estudo geológico acarretou 

em problemas na fundação da barragem. Além disso, deficiências no gerenciamento 

e manutenção da barragem tiveram influência na movimentação do reservatório, que 
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deixou 9 vítimas fatais e mais de 2.000 pessoas desabrigadas (FOLHA ONLINE, 

2009). 

Gerscovich (2012) descreve a metodologia usualmente seguida em um 

estudo de estabilidade de taludes construídos, que engloba os seguintes passos: 

 determinação da topografia do talude; 

 definição das sobrecargas existentes que poderão ser aplicadas sobre o 

talude; 

 determinação da estratigrafia e identificação dos níveis freáticos; 

 definição das condições críticas do talude, considerando os diversos 

momentos da vida útil da obra; 

 coleta de amostras indeformadas dos locais definidos no estudo para a 

realização dos ensaios de caracterização, resistência ao cisalhamento e 

defomabilidade; 

 análise dos resultados, com estudos de análise de tensões e definição dos 

parâmetros do projeto; 

 seleção de métodos de dimensionamento para a obtenção do fator de 

segurança (FS) ou das tensões e deformações. 

Um plano inclinado composto de um maciço de solo ou de rocha é definido 

como talude. Esse pode ser denominado de encosta caso a menção seja feita a um 

talude natural. Os taludes também são formados a partir da interferência humana, ou 

seja, artificiais, dos quais podem ser citados os cortes, as escavações e os aterros. 

Gerscovich (2012) identifica os taludes de solos naturais quanto a sua constituição, 

formada por solos residuais e/ou coluvionares, e quanto a sua face, plana ou 

curvilínea, que geram fluxos preferenciais de água superficial, conforme a TABELA 

2.1. 
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TABELA 2.1 – RESPOSTAS GEODINÂMICAS DE ENCOSTAS, DE ACORDO COM O TIPO DE 
TALUDE 

TIPO DE 

TALUDE 
SUPERFÍCIE 

CONDIÇÃO DA ENCOSTA COM 

RELAÇÃO À ÁGUA SUPERFICIAL 

 

Plana -- 

 
Convexa 

Coletora 

 
Difusora 

 
Côncava 

Coletora 

 

Difusora 

FONTE: GERSCOVICH (2012) 

 

O processo de transformação de uma encosta, por conta dos processos físico-

químicos de alteração das rochas, torna o solo menos resistente e resulta em 

condições favoráveis a uma ruptura, dependendo da influência da topografia sobre o 

talude. A superfície de ruptura é definida na região onde o estado de tensões da 

massa provocam tensões cisalhantes com igual valor à resistência ao cisalhamento 

do solo (GERSCOVICH, 2012). Na FIGURA 2.8 está ilustrada a superfície de ruptura 

em uma encosta.  

 

 
FIGURA 2.8 – SUPERFÍCIE DE RUPTURA DA ENCOSTA 

 FONTE: GERSCOVICH (2012) 
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O padrão final dos projetos de estabilização de taludes está condicionado à 

qualidade e à confiabilidade dos resultados dos ensaios de campo e laboratório, 

interpretação dos projetistas e definição dos parâmetros de projeto, no qual devem 

ser inseridos todos os panoramas que venham a modificar as condições de resistência 

ao cisalhamento e redução do fator de segurança (GERSCOVICH, 2012). De acordo 

com Silveira (2008), o aumento da poropressão ocasiona a redução da tensão efetiva 

e da resistência ao cisalhamento, e por conseguinte, a diminuição do fator de 

segurança dos taludes. O fator de segurança (FS) corresponde ao valor no qual os 

parâmetros de resistência ao cisalhamento do solo representam o estado de equilíbrio 

limite do talude (RODRIGUES, 2010). 

 

 

2.2.1 Movimentos de massa 

 

 

A movimentação de taludes por meio de um processo de ruptura da encosta 

é capaz de causar danos sócio-econômicos desastrosos. Assim, os estudos 

relacionados à compreensão do comportamento de taludes possuem grande 

relevância nas pesquisas relacionadas a sua estabilidade, visto que o entendimento 

das suas características e de seu comportamento pode prevenir ou atenuar os danos 

causados, nos casos em que a movimentação de massa é inevitável.  

Girty (2009) descreveu os eventos ocorridos em La Conchita, ao longo da 

costa do Pacífico da Califórnia, nos anos de 1995 e de 2005. Em março de 1995, a 

secção das colinas em volta de La Conchita rompeu e correu lentamente em direção 

ao Oceano Pacífico. Dez anos após, em janeiro de 2005, ocorreu um enorme 

deslizamento, no qual o material da porção sudeste do deslizamento de terra ocorrido 

em 1995 foi remobilizado (FIGURA 2.9). Durante esse segundo evento, o material 

deslizado, quase que instantaneamente, passou para o estado fluido e se moveu 

rapidamente como um fluxo de terra, enterrando quatro blocos da cidade em mais de 

nove metros de detritos. 
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FIGURA 2.9 – DESLIZAMENTO OCORRIDO EM LA CONCHITA, CALIFÓRNIA, EUA, 2005 

  FONTE: GIRTY, 2009 

 

Tanto o comportamento como a formação dos taludes estão atrelados a 

parâmetros internos, correspondentes ao tipo de rocha e estrutura, e a parâmetros 

externos, tais como as condicionantes climáticas, interação da fauna, flora e seres 

humanos. Condições de instabilidade do material do talude acarretam em 

desprendimento deste material em diferentes intensidades, por meio de processos de 

intemperização, da ação da gravidade e outros agentes (FERNANDES e AMARAL, 

1996). 

Os movimentos de massa são definidos por Highland e Bobrowsky (2008) 

como o transporte de material, rochas e/ou solos, cujo deslocamento provoca ruptura 

do talude. O rompimento do talude causa pequena deformação interna, e desprende 

e desloca maior parte da massa de forma coesa ou semicoesiva. O corte pode ser 

curvo, de incidência rotacional, ou plano, em que o escorregamento é translacional. 

Gerscovich (2012) define de forma simplificada o movimento de massa como qualquer 

deslocamento de certa quantidade de solo. 

O mecanismo de ruptura do talude é desencadeado quando as tensões 

cisalhantes impostas na massa de solo e/ou rocha, atingem a resistência ao 

cisalhamento do material, por meio de agentes endógenos ou exógenos 

(GERSCOVICH, 2012). Machado (2005) ressalta que o deslocamento da encosta 

ocorre por uma combinação de determinantes que move a massa de solo para atingir 
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uma nova condição de estabilidade, sendo improvável a movimentação devido a uma 

única causa ou agente.  

O ano de 2011 foi marcado por eventos de movimentação de massa 

significativos no Brasil. No mês de janeiro de 2011, ocorreu na região serrana do Rio 

de Janeiro o episódio de maior catástrofe já registrado no país, abrangendo as cidades 

de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo (FIGURA 2.10), Sumidouro e São José do 

Vale do Rio Preto. Em menos de 24 horas precipitou o correspondente a um mês de 

chuva, na zona serrana do Rio de Janeiro. Esse evento deixou profundas 

modificações na superfície, destruição da infraestrutura e atividades econômicas 

locais, e contabilizou mais de novecentas mortes e aproximadamente quatrocentos 

desaparecidos (PINTO et al., 2012). 

 

 
FIGURA 2.10 – IMAGENS DE (A) SATÉLITE E (B) ÁREA DA REGIÃO DE NOVA FRIBURGO APÓS 

OS ESCORREGAMENTOS DE 2011 

 

Os movimentos de massa também resultam em transformações na natureza. 

A morfologia da superfície terrestre é alterada após eventos de transporte de massa 

de solo em formações de montanhas e vales, tanto em ambientes submersos (mares 
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e oceanos) como em continentes. Os deslizamentos com movimento descendente 

com grandes massas de terra afetam de maneira mais expressiva a estrutura das 

montanhas e vales. Do mesmo modo, fauna e flora são afetadas após a ocorrência 

de movimentos de massa, podendo esses ambientes serem apenas danificados, 

temporariamente, ou até mesmo destruídos. Contudo, os movimentos de massa 

podem criar igualmente condições que a médio e longo prazo beneficiam os habitats 

em quem vivem os animais selvagens e os peixes, seja diretamente, seja por melhoria 

do ambiente cujo os organismos de que se alimentam os outros animais vivem 

(HIGHLAND e BOBROWSKY, 2008). 

Sestrem (2012) aponta três grandes grupos para as diferentes formas de 

estabilização de taludes atuais: a redução da poropressão do solo, com variados 

sistemas de drenagem do talude; as alterações na geometria, com retaludamento e 

construção de aterros na encosta; e a estabilização através de elementos externos, 

tais como muro de arrimo, grampeamento, estacas, etc. 

 

 

2.2.1.1 Fatores determinantes na ocorrência de movimentos de massa 

 

 

A instabilidade em um talude ocorre quando as forças cisalhantes que atuam 

sobre o solo tornam-se iguais às tensões de resistência ao cisalhamento. A forma com 

que diferentes elementos atuam nas condições de movimentação de massa define 

quais são as causas e os agentes causadores na deflagração de um deslocamento. 

De acordo com Guidicini e Nieble (1984), não se pode correlacionar a classificação 

dos movimentos de massa com os fatores que influenciam o fenômeno, visto que 

diversos tipos de movimentos podem surgir por um mesmo agente, ou mesma causa. 

Os autores nomeiam de causa a forma como determinado agente atua. Um único 

agente pode definir a ocorrência de uma ou mais causas, como por exemplo, o agente 

água, que pode causar o encharcamento do solo em um processo de degelo, ou até 

mesmo causar aumento da poropressão, com a infiltração instantânea da água no 

solo.  

Diversos autores apontam a água como principal fator, ou agente deflagrador, 

nos estudos de instabilidade de taludes. De acordo com Botero (2013), dentre os 

agentes causadores de movimentos de massa em solos não saturados, o principal é 
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a água, que comanda os processos de instabilização e atua como agente preparatório 

e deflagrador dos escorregamentos. 

Desta forma, como a quantidade de água presente no solo influencia 

diretamente na variação do grau de saturação dos solos, através dos processos de 

infiltração, o grau de saturação é parâmetro determinante na identificação dos fatores 

de desencadeamento de escorregamentos. 

O grau de saturação, parâmetro de análise desta pesquisa, está diretamente 

ligado à capacidade de infiltração da água no solo, e sua variação é comandada 

principalmente pelo coeficiente de permeabilidade, ou condutividade hidráulica do solo 

(k). O aumento do grau de saturação suscita em uma redução considerável das 

propriedades de resistência do solo, tornando-se muitas vezes o desencadear de 

eventos de movimentação de massa (TRICHÊS e THIVES, 2010). 

Tsai e Chen (2010) consideraram a variação do grau de saturação no perfil 

do solo fator fundamental no estudo de escorregamentos rasos desencadeados pelas 

chuvas. Os autores afirmam que a maioria dos modelos físicos que analisam a 

estabilidade de taludes acoplando a condicionante de infiltração de água no solo 

decorrente de chuvas são constantemente desenvolvidos, contudo, esses modelos 

assumem como constante as variáveis de unidade de peso e a resistência ao 

cisalhamento, ao invés do modelo ter correlação com a variação do grau de saturação. 

Desta forma, os autores examinaram diversos cenários e um caso real em seu estudo, 

em que os efeitos do peso unitário e da resistência ao cisalhamento são função do 

grau de saturação em escorregamentos rasos. Os resultados mostram que não só a 

ocorrência de escorregamentos superficiais, mas também a profundidade e o tempo 

da ruptura podem ser depreciados se as influências do grau de saturação em relação 

ao peso unitário e da resistência ao cisalhamento forem negligenciadas. 

A ruptura do talude pode ser originada por causas humanas ou causas 

naturais. A interferência humana ocorre por meio de desmatamentos, atividades 

agropastoris, modificações da geometria da encosta, etc. Em encostas ocupadas, o 

lançamento de águas servidas, os vazamentos de tubulações de água ou esgoto 

também podem contribuir para infiltração do solo e acarretar em processos de 

instabilização (BOTERO, 2013). Dos fatores naturais, podem ser citados as chuvas 

de grande intensidade e duração, atividades vulcânicas, terremotos, o peso da neve 

ou degelo. Muitas vezes, o deslocamento de material pode gerar outras formas de 

movimentação, ocasionados pela ruptura do talude ou até mesmo depois da ruptura, 
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quando as características do solos são modificadas durante a movimentação do 

material (HIGHLAND e BOBROWSKY, 2008). Na TABELA 2.2 estão apresentadas 

algumas das causas naturais e humanas que acarretam na deflagração do movimento 

de massa descritas por Varnes (1978). 

 

TABELA 2.2 - CAUSAS DE MOVIMENTAÇÃO DE MASSA E MECANISMOS DESENCADEADORES 

CAUSAS NATURAIS 
CAUSAS HUMANAS 

FÍSICAS GEOLÓGICAS MORFOLÓGICAS 

Precipitação 

intensa 

Materiais 

sensíveis 
Ressalto glacial 

Escavação do talude ou de sua 

base 

Precipitação 

intensa e 

prolongada 

Materiais 

intemperizados 

Levantamento 

tectônico ou vulcânico 

Uso de aterros instáveis para 

construções 

Degelo rápido 
Materiais 

cisalhados 

Explosão de degelo 

glacial 

Escoamento e enchimento 

(reservatórios) 

Escoamento ou 

enchimento rápido 
Materiais frágeis 

Erosão fluvial na base 

da inclinação 

Carregamento sobre o declive 

ou sua crista 

Descongelamento  

Descontinuidade 

estrutural 

orientada em 

contraste 

Erosão das margens 

laterais 

Vibração artificial ou outras 

vibrações fortes no solo  

Intemperismo 

gelo/degelo 

Contraste de 

permeabilidade 
Erosão subterrânea 

Retenção de resíduos de 

mineração / minas 

Intemperismo 

redução/inchaço 

Contraste de 

rigidez 

Deposição da carga 

no talude ou na sua 

crista 

Vazamento de água de 

infraestruturas, tais como 

tubulações de água ou esgoto 

Inundação -- 

Remoção de 

vegetação (incêndios 

florestais, seca, etc.) 

Irrigação de gramado 

FONTE: Modificado de HIGHLAND e BOBROWSKI (2008) 

 

Dentre as causas de deflagração de movimentos, a mais citada por diversos 

autores é a precipitação, na qual a água é considerada o principal agente natural deste 

processo. Trichês e Thives (2010) atribuem às precipitações o papel de agente de 

ação progressiva e instantânea. A classificação progressiva decorre do fato das 

alterações dos parâmetros do substrato e do aumento da solicitação externa 

evoluírem com o desenvolvimento das chuvas. Segundo os autores, a infiltração da 

água no solo altera a sua densidade, aumentando o peso e alterando suas forças 
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atuantes, reduzindo a coesão por meio da eliminação da capilaridade e aumento das 

tensões cisalhantes no interior do maciço.  

Em climas tropicais há, em decorrência das elevadas temperaturas e 

umidade, a ocorrência de chuvas intensas, muitas vezes de longa duração, 

possibilitando uma infiltração contínua de água no solo. A entrada de água no solo 

acarreta em saturação do meio, que reduz a coesão entre as partículas e a resistência 

de cisalhamento do material (SILVA, 2008). Segundo o autor, a atuação da água no 

solo se dá por diferentes formas: 

 elevação do nível piezométrico no maciço, aumentando a poropressão e 

reduzindo a resistência; 

 aumento da pressão hidrostática em descontinuidades. A ocorrência e o 

comportamento da água subterrânea são condicionados pelas rochas e 

estruturas geológicas presentes no local em questão. No caso de maciços 

de rochas fraturadas com baixa porosidade, a subida do N.A. acontece de 

forma rápida; 

 erosão subterrânea retrogressiva (“piping”). Este processo, resultante da 

força de percolação, inicia-se a partir de uma surgência de água e através 

da erosão e carreamento das partículas forma cavidades que podem 

apresentar muitos metros de comprimento; 

 diminuição do efeito da coesão aparente; 

 enfraquecimento dos materiais, pela ação do intemperismo químico; 

 erosão superficial, agindo diretamente sobre o talude. A água superficial 

contribui para a erosão laminar, que será tanto maior quanto menos 

protegido estiver o solo, podendo inclusive criar cicatrizes erosivas (ravinas 

ou voçorocas) que mais tarde resultarão, eventualmente, em 

escorregamentos. 

Pinto et al. (2012) investigaram os escorregamentos ocorridos no mês de 

março de 2011 na Serra da Prata, região litorânea do Estado do Paraná (FIGURA 

2.11). A potencialização dos eventos ocorridos se deu a diversos condicionantes, tais 

como: declividade acentuada, as formas das vertentes, características pedológicas, 

uso e ocupação de terra em alguns pontos e os elevados índices pluviométricos.  

Embora a cobertura vegetal da encosta fosse densa e diversificada, com 

serapilheira protegendo o solo da erosão e dos movimentos de massa, os dados 

pluviométricos registrados para os dias 11 e 12 de março de 2011 foram de 197,4 mm 
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e 321,2 mm, respectivamente, na estação pluviométrica de Morretes. Esses dados 

indicam grandes concentrações de chuvas para esses dois dias, ultrapassando os 

registros do restante do mês, que ao todo foi de 760,5 mm. Ainda, a soma dos índices 

de pluviometria dos dois dias registrados foi maior do que os meses de janeiro (432,3 

mm), fevereiro (366,1 mm), abril (113,0 mm), maio (38,4 mm), junho (31,4 mm), julho 

(151,2 mm) e agosto (265,9 mm), evidenciando os altos índices pluviométricos como 

principal causa das movimentações de massa e alagamentos ocorridos nessa data. 

 

 
FIGURA 2.11 – ILUSTRAÇÕES DOS MOVIMENTOS DE MASSA E ALAGAMENTOS OCORRIDOS 

NA SERRA DO PRATA, PARANÁ, NO ANO DE 2011 

 

 
2.3 INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA  

 

 

A instrumentação geotécnica surgiu nos anos de 1930 e 1940, com utilização 

de equipamentos mecânicos e hidráulicos (WAH, 1999). Nos anos de 1960 e 1970 

iniciaram-se as instrumentações para monitoramentos de deslocamentos horizontais, 

tensões e deformações (MACHADO, 2007). O autor aponta os anos 80 como início 

ao desenvolvimento de instrumentos geotécnicos de origem brasileira. Os anos 90 

foram marcados pelo melhoramento dos instrumentos de monitoramento geotécnico 

e desenvolvimento de equipamentos com maior automação. 

O principal objetivo do monitoramento de encostas por meio de um sistema 

de instrumentação geotécnica, segundo Sestrem (2012), está na aquisição de dados 

que auxiliem na interpretação do comportamento dos maciços de solo ou rocha. O 
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monitoramento da estabilidade encostas é de grande importância para o 

conhecimento das características do talude e de seu comportamento, visto que 

normalmente os casos de movimentação de massa são acompanhados de evidências 

que precedem os deslizamentos (GUIDICINI e NIEBLE, 1984).  

A instrumentação geotécnica necessita não somente da capacidade dos 

equipamentos utilizados, como da capacidade das pessoas (DUNNICLIFF, 1988). 

Desta forma, o monitoramento por meio de instrumentação deve passar por uma 

análise prévia do objetivo do monitoramento para determinado local, assim como suas 

características e condicionantes, além de acompanhamento no decorrer das 

atividades de instrumentação. A quantidade de instrumentos utilizados na 

investigação dependerão do tipo de investigação executada, contudo, na prática, a 

quantidade de instrumentos é muito limitada, restringindo-se normalmente apenas a 

dispositivos de medições de pressão da água nos poros (CLAYTON et al., 1982).  

Os sistemas de instrumentação constituem-se de três componentes básicos 

tais como um sistema de aquisição de dados, um transdutor e um sistema que conecte 

e comunique-os (DUNNICLIFF, 1988). Os transdutores são dispositivos que 

transformam um tipo de energia em outro, desta forma, captam os dados dos sistemas 

de aquisição para se obter os dados de interesse do equipamento. 

Segundo Clayton et al. (1982), o principal requisito de qualquer instrumento 

geotécnico é que o mesmo seja capaz de determinar um parâmetro desejado sem que 

haja uma mudança das condições do referido parâmetro, como resultado da presença 

do equipamento no solo. O instrumento deve ser robusto e confiável, com precisão 

suficiente, posicionamento correto e uma velocidade adequada de resposta do 

equipamento às mudanças que ocorrem no solo. 

De acordo com Dunnicliff (1988) os primeiros parâmetros de análise no estudo 

de estabilidade de taludes, por meio de instrumentação geotécnica, são os de 

deformação, pressão dos poros e de sucção. As deformações são, geralmente, de 

interesse primário nesse tipo de estudo, porém, a poropressão tem grande influência 

nos fenômenos de movimentação de massa. O controle da sucção e da pressão dos 

poros pode ser realizado por equipamentos como tensiômetros e piezômetros, 

enquanto que o deslocamento é monitorado por meio de inclinômetros, GPS ou micro-

ondas de reflexão (CHENG e LAU, 2008).  
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2.3.1 Medições de sucção 

 

 

A sucção matricial pode ser medida de maneira direta, por meio de 

instrumentos como: psicrômetros, tensiômetros, placas de sucção, e técnica de 

translação de eixos. As medidas de sucção em campo são obtidas geralmente com 

os tensiômetros. Das formas indiretas de mensuração, as mais utilizadas são os 

sensores de blocos porosos e a técnica do papel filtro. Os métodos indiretos de 

obtenção da sucção são realizados em laboratório (SESTREM, 2012). 

 

 

2.3.1.1 Psicrômetros 

 

 

Os psicrômetros são transdutores térmicos que medem a sucção total ou o 

potencial osmótico do solo, onde os dados são obtidos a partir da medição da umidade 

relativa do ar no aparelho, em equilíbrio com a interface solo-água (VILAR, 2006). De 

forma simplificada, pode-se dizer que os psicrômetros são termômetros que medem 

temperaturas em duas condições do ambiente (MARINHO, 2005). 

O equipamento compreende um bulbo poroso fino, um termopar, um 

microvoltímetro, uma fonte de alimentação elétrica e um sensor de temperatura. O 

bulbo estabelece o equilíbrio entre o teor de umidade relativa do ar dos vazios do solo 

e do ar do seu interior, à medida que entra em contato com o solo (CALLE, 2000). O 

psicrômetro pode ser utilizado tanto em campo como laboratório, sendo que a 

utilização in situ não é adequada para valores de sucção inferiores a 500 kPa 

(MARINHO, 2005). A FIGURA 2.12 apresenta a ilustração esquemática de um 

psicrômetro. 
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FIGURA 2.12 – (A) ESQUEMA REPRESENTATIVO DE UM PSICRÔMETRO; (B) PSICRÔMETRO 

DIGITAL 

 

 

2.3.1.2 Tensiômetros 

 

 

Os tensiômetros são instrumentos utilizados para a medição direta da sucção 

matricial do solo no campo (AHRENDT, 2005; CALLE, 2000). De acordo com Fleming 

(1993), os primeiros tensiômetros, com denominação de potenciômetros capilares, 

surgiram nos anos 20, cujo objetivo era a medição da pressão capilar no solo. No ano 

de 1934, os potenciômetros foram utilizados como higrômetros e em 1935 como 

medidores de umidade do solo. Apenas no ano de 1936 o equipamento começou a 

ser utilizado e descrito como tensiômetro. 

Machado (2005) apresenta diversos tipos de tensiômetros disponíveis no 

mercado (FIGURA 2.13), com a finalidade de monitorar as poro-pressões negativas 

da água em um solo. De acordo com o autor, a diferença entre os equipamentos está 

na forma de medição da pressão, podendo estas serem feitas por meio de: 

manômetros de mercúrio; vacuômetros; transdutores de pressão elétrica; entre outros. 

Nos tensiômetros mais modernos, a medição é normalmente feita pelo vacuômetro, 

acoplado diretamente na parte superior do aparelho e a obtenção dos dados feita 

diretamente por um sistema de aquisição de dados computadorizados (AHRENDT, 

2005). 
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FIGURA 2.13 – TENSIÔMETROS COM MEDIDORES DE: (A) MERCÚRIO; (B) VACUÔMETRO 

ANALÓGICO; (C) TRANSDUTOR DE PRESSÃO 

 

O instrumento é composto, de forma geral, por um elemento poroso, um corpo 

cilíndrico, um sensor de pressão e água (DIENE, 2004). O corpo cilindro consiste em 

um tubo plástico, no qual o elemento poroso (placa porosa), de alta entrada de ar, fica 

em uma extremidade do tubo em contato direto com o solo, no outro extremo tem-se 

instalado um manômetro. O tubo é preenchido com água e inserido no solo até que 

se obtenha um contato direto entre solo e placa porosa. Ao se atingir o equilíbrio entre 

o solo e o sistema de medição, a água no tensiômetro terá a mesma sucção matricial 

do solo (CALLE, 2000). Segundo Vilar (2006), o tempo de resposta do tensiômetro 

dependerá da condutância da pedra porosa e da sensibilidade do componente de 

medição. 

O maior empecilho na utilização do tensiômetro se deve ao fenômeno de 

cavitação, que consiste no acúmulo de ar na cavidade, e desta forma, deve ser 

frequentemente completada com água destilada. A possibilidade de cavitação limita a 

utilização do aparelho a uma medição de até aproximadamente -90 kPa (MACHADO, 

2005). Como resultado da limitação do instrumento em registrar maiores valores de 

pressão, o ano de 1990 contou com o início das pesquisas e desenvolvimento em 

torno dos tensiômetros de alta capacidade, ou seja, de sucção elevada. No ano de 

1993, foi desenvolvido um instrumento por Ridley e Burland capaz de medir sucções 

da ordem de 1 MPa. Em 1995 os mesmos autores apresentaram ao meio científico 

outro protótipo, dessa vez capaz de medir tensões da ordem de 1500 kPa. Esse 

segundo protótipo é composto por um diafragma de strain-gage, integrado a uma 
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placa porosa de cerâmica, sinterizada de forma a permitir um valor de entrada de ar 

de 15 bar. Os novos tipos de tensiômetro fazem medições de até 1500 kPa. 

Existe ainda outro tipo de tensiômetro, conhecido como tensiômetro osmótico, 

que se baseia na técnica de translação dos eixos de pressão por osmose. O 

equipamento possui o mesmo princípio de funcionamento dos outros tipos de 

tensiômetros e é composto por uma câmara, com uma pedra porosa em uma das 

extremidade e um transdutor de pressão na outra. O preenchimento da câmara se dá 

com uma solução aquosa de polietileno glicol (PEG), com massa molecular de 20000 

kg/kgmol. O transdutor de pressão faz as medições da sucção, que podem variar de 

1,4 a 2 MPa (DIENE, 2004). 

Os tensiômetros são um dos instrumentos mais utilizados nos estudos de 

infiltração de taludes, visto que o monitoramento durante longos períodos permite 

relacionar as variações da sucção com as precipitações sazonais, resultando em 

estudos de modelagem de fluxo de água, e consequentemente nas análises de 

estabilidade de taludes (BRESSANI, 1997). 

 

 
2.4 TECNOLOGIA DE FIBRA ÓPTICA  

 

 

A fibra óptica (FO) (FIGURA 2.14) é um filamento, geralmente constituído de 

material dielétrico de sílica (vidro) ou poliamida (plástico), incolor, pelo qual pode ser 

atravessado um feixe luminoso, por meio de reflexões consecutivas, com mínimas 

perdas de transmissão de informação por longas distâncias. As fibras ópticas de vidro 

são as mais utilizadas, por possuírem maior pureza do que as FO de poliamida. O 

vidro possibilita a transmissão da luz por grandes distâncias (BURAS, 2013).  
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FIGURA 2.14 -  CABOS DE FIBRA ÓPTICA 

 

A estrutura básica da fibra óptica é composta de um núcleo, uma interface 

polimérica e uma capa protetora, conhecida também como jaqueta polimérica 

(FIGURA 2.15). O núcleo é a região central, correspondente ao fio de vidro, no caso 

de fibras ópticas de sílica ou silício, no qual ocorre a passagem da luz. O diâmetro 

máximo de um núcleo é de 125 µm, para as fibras mais comuns. Fibras ópticas mais 

refinadas possuem diâmetros menores (BAILEY e WRIGHT, 2003).  

 

 
FIGURA 2.15 – ESTRUTURA BÁSICA DE UMA FIBRA ÓPTICA 

 

A interface polimérica, ou bainha, é composta de um material de índice de 

refração menor que o índice de refração do núcleo, o que permite a reflexão total e 

manutenção do feixe luminoso no interior da fibra até o dispositivo receptor. Além de 

eliminar ou limitar a refração da luz, a bainha serve como proteção ao núcleo 

(RIBEIRO, 2009). Segundo Buras (2013), a função do núcleo é transmitir o sinal de 

luz e o da interface é manter o sinal de luz viajando pelo núcleo, por meio do fenômeno 
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de reflexão total. A capa protetora, por fim, atua no componente reforço da fibra e na 

proteção do núcleo e da interface polimérica contra danos mecânicos e intempéries. 

As fibras ópticas podem ser classificadas de acordo com o número de feixes 

de luz que são propagados no interior do seu núcleo em um mesmo tempo (BAILEY 

e WRIGHT, 2003). A partir desse conceito, as fibras ópticas foram classificadas como: 

monomodo e multimodo. Segundo Keiser (1991), essa classificação define a fibra 

óptica monomodo como a que permite apenas um modo de propagação do feixe de 

luz no interior da fibra, enquanto a multimodo contém algumas centenas de modos. 

 

 

2.4.1 Fibra óptica monomodo 

 

 

As fibras ópticas monomodo (FIGURA 2.16) possuem diâmetros reduzidos, 

do tamanho de 4 a 10 µm (BURAS, 2013). Contudo, não é apenas o diâmetro que 

tange a diferença de um ou mais modos de propagação de luz na fibra óptica. Na 

fabricação da FO monomodo, a diferença entre o índice de refração do núcleo e da 

interface é muito pequena, de forma a aumentar o ângulo crítico e limitar no número 

de modos. A densidade do núcleo em uma FO monomodo é sempre constante, e sua 

abertura numérica é de 0,1 a 0,15, sendo considerada extremamente pequena 

(ROCHA, 2011).  

O comprimento de onda com que as fibras monomodo operam é de 1300 ƞm 

e de 1550 ƞm. A abertura numérica consiste na medida (valor) de coleta máxima da 

luz incidente, pela fibra óptica, sem que a mesma seja refratada (BAILEY e WRIGHT, 

2003). 

De acordo com Bailey e Wright (2003), para que a FO opere com um único 

modo, as fibras devem ser fabricadas com o diâmetro do núcleo e/ou a abertura 

numérica reduzidos, além de que o comprimento de onda transmitido deve ser 

aumentado. Essas características permitem a leitura de sinais a distâncias maiores e 

uma largura de banda superior a de uma fibra multimodo, já que a dispersão do sinal 

é reduzida. Pela alta precisão, esse tipo de fibra óptica necessita de conectores 

adequados para a melhor captação dos sinais e dispositivos de alto custo. 
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FIGURA 2.16 -  ILUSTRAÇÃO DE UMA FIBRA ÓPTICA MONOMODO 

 

 

2.4.2 Fibra óptica multimodo 

 

 

Ao contrário das fibras ópticas monomodo, as multimodo permitem que a luz 

percorra diferentes caminhos no interior do núcleo (FIGURA 2.17). Possuem 

diâmetros de núcleo maior, entre 25 e 150 µm, operando com comprimentos de onda 

menores, de 850 ƞm e 1300 ƞm (BURAS, 2013). A densidade do núcleo pode ser 

tanto constante como gradual. É bastante utilizada para aplicações de curta distância, 

visto que a precisão para distâncias maiores não é tão eficiente quando comparadas 

às fibras monomodo. 

 

 
FIGURA 2.17 – ILUSTRAÇÃO DE UMA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 
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2.4.3 Princípios de medição da tecnologia de fibra óptica 

 

 

O processo pelo qual se define a forma com a qual os sensores de fibra óptica 

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

propaga por meios diversos com velocidades diferentes. Isso porque cada meio 

possui uma densidade diferente, com velocidades menores para densidades maiores. 

A direção dos feixes de luz, quando em contato com um meio diferente do que está 

sendo propagado, é alterada, registrando dessa forma os fenômenos de reflexão, 

refração e difração (BAILEY e WRIGHT, 2003). Com os valores da velocidade de cada 

meio pode-se determinar o índice de refração correspondente (nx), que é definido pela 

relação entre a velocidade da luz no vácuo (ʋ0) e a velocidade da luz no meio (ʋx), de 

acordo com a equação (2.13). 

 

𝑛𝑥 =
ʋ0

ʋ𝑥
                                                       (2.13) 

 

A reflexão representa o fenômeno de mudança de direção do feixe de luz, que 

volta a se propagar no meio quando incide sobre uma superfície de separação entre 

dois meios. A reflexão total ocorre quando os feixes luminosos atravessam de um 

meio com índice de refração maior para um meio com índice de refração menor, sendo 

que o ângulo de incidência é maior que o ângulo limite. O ângulo de incidência 

compreende o ângulo entre a reta normal à superfície e o raio luminoso.  

O ângulo limite (ângulo crítico) é formado quando o raio de luz refratado forma 

um ângulo de 90° com a normal da superfície. Desta maneira, raios de luz incididos 

com ângulos maiores que o ângulo crítico serão completamente refletidos. O ângulo 

crítico de uma fibra óptica é equivalente aos 90° do ângulo crítico formado subtraído 

do ângulo crítico físico. 

As fibras ópticas funcionam com a luz se propagando do meio mais refrator 

para o meio menos refrator, e sendo o ângulo de incidência maior que o limite. De 

acordo com Bailey e Wright (2003), o ângulo de incidência é menor que o ângulo 

refrator quando a luz passa de um meio com índice de refração menor que do outro 

meio. O caso oposto também é válido. A luz propagada no interior do núcleo da fibra 

óptica será refletida constantemente com a interface, que possui um índice de refração 
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menor, com o ângulo de incidência, sempre maior que o ângulo crítico. A interface não 

absorve nenhuma luz do núcleo, podendo se propagar a longa distância. A reflexão 

ocorrerá independente da disposição da fibra óptica, mesmo que essa esteja curvada. 

A FIGURA 2.18 ilustra o perfil típico de uma fibra óptica e seu princípio de 

funcionamento de transmissão de luz de um extremo a outro. 

 

 
FIGURA 2.18 – PERFIL TÍPICO DE UMA FIBRA ÓPTICA E SEU PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO 

 

A fibra óptica, por seu formato cilíndrico, possui um cone de aceitação de 

incidência de luz (FIGURA 2.19), projetado entre a fonte emissora de luz e a fibra 

óptica. O cone de aceitação limita o ângulo de aceitação da incidência da luz, de forma 

que ângulos superiores ao projetado pelo cone de aceitação são em parte, ou 

totalmente, refratados (BAILEY e WRIGHT, 2003). 

 

 
FIGURA 2.19 – CONE DE ACEITAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA LUZ NA FIBRA ÓPTICA 

 

 

 



57 
 

2.4.4 Sensores de fibra óptica (SFO) 

 

 

De acordo com Glisic e Inaudi (2007), existe uma grande variedade de 

sensores de fibra óptica para monitoramento, desenvolvidas pelas duas grandes 

instituições: acadêmicas e industriais. Universidades e centros de pesquisas 

industriais estão desenvolvendo e produzindo uma grande variedade de sensores 

para os mais diversos tipos de medições e aplicações. 

Como os sensores de fibra óptica são inúmeros e possuem diferentes formas 

de aplicação, foram criadas diversas maneiras de classificar os sensores de fibra 

óptica, com a finalidade de facilitar a compreensão de seus princípios de 

funcionamento e de utilização. A classificação macro dos sensores, de acordo com a 

forma de medição, foi apresentada por Watkins (2003) e dividida em duas categorias: 

 sensores de FO intrínsecos: quando o sensor óptico é a própria fibra óptica, 

ou seja, o ponto de medição ocorre dentro da fibra óptica propriamente dita, 

podendo ser formada pela incorporação parcial das interfaces de reflexão 

ao longo da fibra; 

 sensores de FO extrínsecos: quando a fibra óptica é utilizada apenas como 

canal óptico na transmissão de dados até a região sensora, ou seja, o ponto 

de medida, ou o sensor, ocorre fora da fibra óptica. 

Uma classificação das tecnologias de detecção de fibra óptica de acordo com 

a sua aplicação foi apresentada por Ansari (1997), que dividiu os sensores de fibra 

óptica como: (i) localizados; (ii) multiplexados; (iii) distribuídos. Glisic e Inaudi (2007) 

também classificaram os sensores de acordo com seu princípio de medição (FIGURA 

2.20), entretanto, utilizaram nomenclaturas diferentes:  

 sensores pontuais; 

 sensores de longo alcance; 

 sensores de medição distribuída. 

Neste trabalho serão destacados, somente, os princípios de funcionamento e 

as particularidades dos sensores de medição distribuída, visto que o foco do trabalho 

está na utilização do método de espalhamento de Raman. 
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FIGURA 2.20 – CLASSIFICAÇÃO DOS SENSORES DE FIBRA ÓPTICA DE ACORDO COM SUA 

APLICAÇÃO 
 FONTE: Modificado de Glisic e Inaudi (2007) 

 

 

2.4.4.1 Medidas distribuídas de temperatura (DTS) com base na tecnologia de fibra 

óptica 

 

 

O DTS, Distribute Temperature Sensing, é um método que proporciona a 

medição distribuída de temperatura ao longo da linha de fibra óptica a qualquer 

momento, repetidas vezes, conforme necessário (SMOLEN e SPEK, 2003). O DTS 

funciona sem a utilização de componentes eletrônicos no sistema, sem fios elétricos 

ou ligações elétricas ao longo da linha de fibra óptica, sendo a fibra o sensor de 

temperatura do sistema (AUFLEGER et al., 2007). 

Ao se instalar a fibra óptica no local de aplicação do sensor, o equipamento 

de medição DTS aplica na fibra um pulso de luz laser com duração de, por exemplo, 

10 ƞs, que viaja ao longo da fibra. 

Para se obter as medições de temperatura no DTS é necessário conectar a 

FO à unidade leitora, que emite um pulso de luz laser, que viaja ao longo do núcleo 

da fibra. A abertura do sistema para a emissão do pulso de laser possui duração de 

ƞs, cujo valor varia de acordo com o equipamento DTS utilizado. O pulso, quando 

deslocado no interior da fibra, energiza o vidro e colide com sua estrutura atômica, o 

que ocasiona o retroespalhamento de volta ao início da fibra (FIGURA 2.21).  
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O retroespalhamento ocorre com dois tipos de radiação, os quais são lidos 

pela interrogador, para determinar a temperatura no ponto a partir do qual este se 

originou. Uma vez que a velocidade da luz é constante, o tempo de viagem nos dois 

sentidos a partir de sua emissão para o retorno da luz por retroespalhamento 

determina a posição da temperatura registrada ao longo da fibra (WATLEY e 

JOHANSSON, 2004). As resoluções espaciais típicas são da ordem de 1 m e para 

temperatura a resolução é de 0,2 oC (GLISIC e INAUDI, 2007).  

 

 
FIGURA 2.21 – PULSO DE LUZ EMITIDO E RETROESPALHADO NO INTERIOR DA FO 

 

A onda principal retroespalhada ocorre em função das flutuações naturais de 

densidade do núcleo da fibra óptica e é chamada de pico ou banda de Rayleigh. Essas 

ondas, associadas às vibrações da rede, aparecem como linhas de Brillouin, que se 

encontram muito perto e difícil de separar do retroespalhamento de Rayleigh. Por fim, 

a radiação restante, proveniente das mais fracas ondas retroespalhadas são as 

bandas ou o retroespalhamento de Raman (SMOLEN e SPEK, 2003). Na FIGURA 

2.22 está apresentado o espectro de retroespalhamento da luz, que ocorre dentro da 

fibra óptica. 

 

  
FIGURA 2.22 – RETROESPALHAMENTO DO ESPECTRO DE LUZ DENTRO DA FIBRA ÓPTICA 
FONTE: Adaptado de GLISIC e INAUDI (2007) 
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O sinal de Raman é composto pelas bandas chamadas de Stokes e Anti-

Stokes. Os picos de Stokes apresentam os comprimentos de ondas mais elevados e 

estáveis, com pouca sensibilidade à temperatura. Já, os picos Anti-Stokes, 

correspondentes aos comprimentos de onda menores, apresentam alta sensibilidade 

à temperatura, onde quanto maior a energia dentro da banda, maior será a 

temperatura, e vice-versa. A razão entre a energia ou a área dentro do pico Anti-

Stokes com o do pico Stokes está relacionada com a temperatura da linha de fibra 

óptica na profundidade em que o sinal da onda foi originado (SMOLEN e SPEK, 2003).  

A luz difusa de Raman é causada por vibrações moleculares influenciadas 

termicamente. Por conseguinte, a luz retroespalhada transporta a informação sobre a 

temperatura local onde ocorreu o espalhamento. A amplitude do componente Anti-

Stokes é fortemente dependente da temperatura, enquanto que a amplitude da 

componente de Stokes não é. De acordo com Glisic e Inaudi (2007), a magnitude da 

luz retroespalhada Raman espontânea é bastante baixa (10 dB abaixo do nível de 

dispersão de Brillouin espontânea). Desta forma, fibras multimodo de abertura 

numérica elevada são utilizadas a fim de maximizar a intensidade da luz guiada 

retrodifundida. 

De acordo com Glisic e Inaudi (2007), os projetos de cabos de fibra óptica 

para detecção de técnicas de espalhamento de Raman, devem possuir algumas 

características: 

 as fibras ópticas devem ser compatíveis com o sistema de detecção. No 

caso do sistema de dispersão de Raman a fibra utilizada é a multimodo; 

 as fibras ópticas devem ser protegidas de ações mecânicas externas, 

durante a instalação e a utilização. O cabo deve permitir a fácil 

manipulação, sem que ocorram riscos de danos às fibras; 

 o cabo deve possuir blindagem suficiente das fibras ópticas contra 

agressão química por água e outras substâncias nocivas; 

 as perdas ópticas devem ser mínimas, a fim de não haver interferências de 

leitura ao longo da distância da fibra; 

 a instalação de conectores e reparação de sensores danificados devem ser 

compatíveis com as operações de campo. 

A aquisição de dados da unidade leitora DTS pode ser obtida por meio do 

método gradiente (método passivo) ou do método do aquecimento (heat up method), 

também conhecido como método ativo. Neste trabalho foi focado o método do 
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aquecimento, por ser o método que se encaixa com as necessidades do tipo de 

avaliação pesquisada. Segundo Aufleger et al. (2007), no método gradiente, a 

temperatura é considerada um rastreador na detecção de anomalias. Esse método 

possui uma limitação, no qual a diferença de temperatura instantânea dos meios em 

contato com a FO é requerida. Caso essa condição não exista, é necessária a 

utilização do método do aquecimento. 

 

 

2.4.4.2 Método do aquecimento  

 

 

O método do aquecimento é utilizado quando não há um gradiente de 

temperatura que possibilite a percepção da diferença da temperatura entre os 

diferentes meios em que o cabo de fibra óptica encontra-se exposto. Aufleger et al. 

(2007) descrevem o funcionamento do método ativo, onde a presença e a 

movimentação da água são detectadas pela avaliação da resposta térmica após a 

indução de um fluxo de calor no cabo de FO. Os cabos de fibra óptica, para a execução 

do método do aquecimento, são produzidos com fios de cobre envoltos na proteção 

externa da fibra óptica. 

O método do aquecimento consiste na aplicação de uma diferença de 

potencial elétrico e uma corrente contínua nos fios de cobre do cabo de fibra óptica, 

por meio de um equipamento de fonte de aquecimento. A energia térmica criada a 

partir da resistência elétrica dos fios de cobre é acumulada pelo cabo de fibra óptica. 

O acúmulo de calor ao redor da fibra forma um gradiente de temperatura 

dependente do fluxo de calor aplicado e da condutividade térmica do meio em que o 

cabo está exposto. Nessa condição, mesmo que a fibra óptica fique exposta a meios 

que possuam temperaturas iniciais iguais, devido à condição do equilíbrio térmico 

entre os meios, essa irá detectar a diferença de temperatura entre os meios. Isso 

porque o aquecimento do cabo, em contato com regiões de baixa condutividade 

térmica propicia o aumento da temperatura, enquanto que em regiões de alta 

condutividade térmica a evolução é menor.  

De acordo com Perzlmaier et al. (2006), materiais secos correspondem a 

regiões de baixa condutividade térmica e materiais úmidos a regiões de alta 

condutividade térmica. Desta maneira, este método é utilizado para detecção da 
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presença ou ausência de umidade na região em que o cabo de fibra óptica encontra-

se inserido.  

Goltz e Aufleger (2009) utilizaram o método do aquecimento para determinar 

a condutividade térmica do solo, no qual o valor obtido é determinado por meio do 

monitoramento da dissipação de calor de uma fonte linear de aquecimento, com uma 

voltagem pré-determinada. 

 

 

2.4.5 Instrumentação geotécnica com a tecnologia de fibra óptica 

 

 

O desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento de novas técnicas de 

monitoramento e análises em processos produtivos, produtos, serviços e estudos 

científicos fizeram com que, nos últimos anos, a tecnologia de fibra óptica fosse 

inserida no campo de sensoriamento. Clark et al. (2001) relatam que instrumentações 

feitas por meio de tecnologia de fibra óptica iniciaram com a indústria aeroespacial, 

para somente mais tarde serem utilizados no ramo da engenharia civil. O avanço da 

tecnologia de fibra óptica voltada para a instrumentação geotécnica ocorreu somente 

no início do século XXI (MACHADO, 2007). De acordo com Aufleger et al. (2003) a 

utilização da tecnologia de fibra óptica para a medição de temperatura ocorreu pela 

primeira vez no ano de 1981, na Universidade de Southampton. 

A instrumentação por fibra óptica para grandes estruturas, tais como 

oleodutos, barragens, taludes, etc., tornou-se de fundamental importância para o 

monitoramento geotécnico, por meio de obtenção de dados de temperatura e 

deformação, visto que a medição ao longo de uma única fibra óptica permite a 

aquisição de dados de milhares de pontos (INAUDI e GLISIC, 2005). Outra grande 

vantagem da utilização de fibra óptica para instrumentação é descrita no trabalho de 

Kukureka et al. (2005), que realizaram testes com a intenção de reproduzir a fadiga 

dinâmica e estática da fibra, e relataram a durabilidade prolongada das fibras ópticas. 

A tecnologia se torna atraente em casos que oferece um desempenho 

superior em comparação aos sensores convencionais conhecidos. Dentre as 

principais vantagens da utilização de sensores de fibra óptica podem ser citadas 

(GLISIC e INAUDI, 2007): 

 a melhoria da qualidade das medições;  
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 a maior confiabilidade dos dados;  

 a possibilidade de substituição de leituras manuais por medições 

automáticas; 

 a possibilidade de monitoramento remoto; 

 a facilidade de instalação e manutenção.  

As medições de temperatura têm sido usadas com sucesso na Suécia em 

mais de 30 barragens, desde 1987, tanto para monitoramentos limitados como para 

monitoramento de longo prazo. Esse método é agora recomendado nas diretrizes de 

monitoramento de barragens do país. Uma das principais ferramentas para a medição 

de temperatura é a introdução da fibra óptica como tecnologia de medição, que 

começou em 1998 (JOHANSSON, 1997). 

Na instrumentação geotécnica com a utilização da fibra óptica, o sistema de 

medição que melhor se adequa à detecção de presença de água é o método do 

Sensor Distribuído de Temperatura – DTS. De acordo com Johansson (1997), as 

medições de temperatura para monitoramento de infiltração, por exemplo, estão 

ganhando rápida aceitação na investigação do fluxo de infiltração em barragens de 

aterro. Medições de parâmetros como infiltração, fluxo de água, umidade, saturação, 

etc., a partir da tecnologia de fibra óptica, estão em processo evolutivo de pesquisas 

para situações diversas no ramo da geotecnia. Os estudos abordados no subitem 

2.4.5.1 correspondem a estudos genéricos da engenharia civil e geotécnica por meio 

de instrumentação com fibra óptica pelo método distribuído de temperatura. 

 

 

2.4.5.1 Instrumentação geotécnica com a tecnologia de fibra óptica por meio do 

Método Distribuído de Temperatura - DTS 

 

 

A primeira instrumentação de barragens de concreto, realizada com sensores 

distribuídos Raman de medição de temperatura, foi realizada no ano de 1991, em 

Myagase, Japão (KOGA et al., 2003 apud MOSER et al., 2006).  

Aufleger et al. (2007) tiveram como foco de pesquisa as vantagens da fibra 

óptica nas medições distribuídas de temperatura em grandes barragens de Concreto 

Compactado a Rolo (CCR) quando comparadas a sistemas convencionais de 

monitoramento de temperatura utilizando termopares. Os resultados obtidos com os 
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projetos realizados na Jordânia e na China mostraram que o sistema de sensores de 

medição distribuída de temperatura de fibra óptica pode ser utilizado como ferramenta 

padrão no monitoramento de temperatura em barragens de CCR. Aufleger et al. 

(2007) afirmaram ainda que medições distribuídas de fibra óptica possuem diversas 

vantagens tecnológicas, como a alta densidade de informação, a utilização adequada 

em locais de difícil acesso, e facilidade e flexibilidade para a instalação dos cabos. 

O monitoramento de processos de infiltração, mudanças no lençol freático e 

velocidade de fluxo da água subterrânea foi analisado segundo as perspectivas do 

sistema distribuído de temperatura com fibra óptica (DFOT) atrelado ao método do 

aquecimento. Os testes apresentados comprovam a aplicabilidade do método de 

aquecimento para medir a velocidade do fluxo através de meios porosos in situ. O 

sistema DFOT foi considerado ideal para o monitoramento da temperatura em diques 

e barragens (AUFLEGER et al., 2008). A tecnologia DFOT, acompanhada do método 

do aquecimento, é utilizada principalmente no monitoramento de estruturas 

hidráulicas, contudo, os autores acreditam que este tipo de técnica esteja pronta para 

ser utilizada no monitoramento de movimento de águas subterrâneas e em processos 

de infiltração de solos. 

Ensaios de laboratório para a detecção de infiltrações em barragens de 

enrocamento com face de concreto utilizando sensores de medição distribuída de fibra 

óptica foram realizados por Jarek et al. (2011). O experimento contou com três tipos 

de configurações diferentes para os cabos de fibra óptica, a fim de verificar quais 

poderiam melhorar a resolução espacial das informações. Duas das configurações 

apresentaram resultados satisfatórios e todas se apresentaram viáveis na detecção 

da infiltração utilizando a fibra ótica como sensor distribuído de temperatura (DTS – 

Distributed Fiber Optic Temperature Sensing). 

Rocha (2011) desenvolveu, com base na tecnologia de fibra óptica, uma 

metodologia para monitoramento da frente de umedecimento e análise do grau de 

saturação em solos arenosos. Os resultados apontaram que o monitoramento da 

frente de umedecimento é passível de realização com o emprego do Sistema 

Helicoidal de Fibra Óptica – SHFO, e que o sensor de fibra óptica altera o 

comportamento da curva de temperatura com a mudança da saturação do solo 

exposto à fibra. O autor sugere como trabalhos futuros a análise do grau de saturação 

de solos com a utilização da fibra óptica. 
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Souza (2012) focou na aplicação de um medidor de nível d`água com base 

na tecnologia de fibra óptica a fim de aumentar a segurança de projetos geotécnicos. 

O projeto contou com validação do instrumento a partir de ensaios realizados no Sítio 

Experimental de Geotecnia da UFPR/LACTEC. Pettres et al. (2013) apresentaram os 

resultados dos ensaios laboratoriais para o monitoramento do nível d`água em drenos 

de fundação de barragens, utilizando o sistema de medição distribuído de temperatura 

com fibra óptica, pelo método do aquecimento. Os ensaios foram realizados para 

diferentes níveis de água e fluxos de calor. Dos resultados apresentados, os autores 

indicaram que o fluxo de calor mínimo utilizado (de 1W/m) apresentou confiabilidade 

e precisão satisfatória na determinação do nível d`água. 

Beck et al. (2012) exploraram em seus empreendimentos a utilização de 

tecnologias com base em medições de temperatura distribuída por meio de sensores 

de fibra óptica no monitoramento de vazamentos. Segundo os autores, os sistemas 

de monitoramento convencionais, muitas vezes são de difícil detecção da erosão 

interna de estruturas hidráulicas, como as barragens, numa fase inicial. A validação 

do método distribuído de temperatura no monitoramento de vazamentos se deu por 

meio da instalação da fibra óptica em diferentes barragens e execução dos testes de 

análise da variação da temperatura.  

A primeira análise descrita foi realizada em uma bacia experimental, em que 

as fibras ópticas foram instaladas nas quatro faces a montante e a jusante da bacia, 

com o comprimento total de 1 km. O monitoramento foi realizado por 3 meses, nos 

quais foram detectados vazamentos ao longo da bacia. O vazamento varia de 0 a 4 

L/min, durante o período de monitoramento. Os resultados dessa análise, que 

mostram a capacidade do método na detecção de fugas, estão apresentados na 

FIGURA 2.23. Além disso, a localização das três zonas é considerada precisa pelos 

autores, com uma incerteza em torno de ± 1m (BECK et al., 2012). 
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FIGURA 2.23 – RESULTADO DO MODELO DE ANÁLISE FÍSICO-ESTATÍSTICA SOBRE AS 

MEDIÇÕES DE TEMPERATURA COM SENSORES DE FO, LOCALIZADAS NA  
  PONTA A JUSANTE DA FACE OESTE DA BACIA 

FONTE: Adaptado de BECK et al. (2012) 

 

O segundo ensaio foi realizado para a detecção da erosão interna de uma 

barragem de grande escala, construída para a realização de ensaios sob condições 

hidráulicas conhecidas. Neste caso, foram detectadas infiltrações e os locais 

específicos de ocorrência de cada uma. O último caso apresentado por Beck et al. 

(2012) foi a instalação da fibra óptica no canal D`Alsace, localizado no nordeste da 

França. O método de monitoramento, neste caso, foi o método do aquecimento para 

sensores distribuídos de temperatura. As anomalias nos dados gerados mostraram a 

presença de fugas, observadas também de forma visual, que aparecem e somem em 

diferentes épocas, mostrando que os vazamentos ocorrem sazonalmente.  

Os resultados deste estudo foram comparados com outros dados de 

monitorização disponíveis ou observações visuais. A principal vantagem desses 

sensores, segundo os autores, são as resoluções finas ao longo de seu comprimento, 

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

como uma inspeção de aviso precoce de infiltração ou vazamento. 

Piezômetros de fibra óptica estão em processo de estudos científicos e 

desenvolvimento. O mercado possui hoje diferentes modelos de piezômetros de fibra 

ótica, em que o transdutor de pressão é baseado no interferômetro de Fabry-Perot 

(ROCTEST, 2005). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

No presente capítulo encontra-se apresentada a descrição dos materiais, dos 

equipamentos e dos procedimentos de ensaios e testes de laboratório. Alguns ensaios 

foram realizados para o desenvolvimento dos protótipos e para os testes de aquisição 

de dados de grau de saturação, relativos à validação dos mesmos. Os testes para a 

obtenção de uma correlação entre o grau de saturação do solo e do protótipo 

desenvolvido foram realizados com argamassa composta por pó de pedra pome e 

gesso, além do cabo de fibra óptica (DTS). Para se obter melhores resultados com a 

unidade leitora DTS, foi utilizado o método de aquecimento do cabo de FO, de forma 

que a variação de temperatura entre meios com pouca umidade e os mais saturados 

pudessem ser distinguidos. 

 

 

3.1 MATERIAIS UTILIZADOS NA PESQUISA 

 

 

A idealização dos protótipos partiu do princípio de que certos materiais tendem 

a entrar em equilíbrio com o meio ao qual estão expostos. Desta forma, quando os 

protótipos fossem instalados em um solo poderia-se obter o equilíbrio de teor de 

umidade com o mesmo, fazendo com que a alteração do grau de saturação do solo 

pudesse ser notada. Quatro elementos principais fizeram parte de uma concepção 

geral para a obtenção de dados qualitativos de grau de saturação dos solos, sendo 

esses: 

 sistema de aquisição de dados de temperatura – The Sentinel DTS; 

 fonte de corrente contínua com tensão e corrente ajustável; 

 cabo de fibra óptica; 

 material de fabricação dos protótipos. 

Nos itens a seguir, cada um dos elementos citados serão apresentados e 

discutidos. 
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3.1.1 Sistema de aquisição de dados de temperatura – The Sentinel DTS 

 

 

O equipamento Sentinel DTS – Distribute Temperature Sensor (FIGURA 3.1), 

do fabricante Sensornet, foi o sistema de aquisição de dados utilizado nesta 

dissertação, sendo esse um sistema de sensoriamento para a medição distribuída de 

temperatura. A utilização da unidade leitora DTS nos ensaios é capaz de fazer 

medições distribuídas de temperatura a uma extensão de até 10 km, com resolução 

de temperatura de 0,1oC a cada 1,02 m de distância. A acurácia do DTS é de ±1°C 

(SENSORNET, 2009). 

A resolução de temperatura está relacionada com o nível de ruído nos dados 

e determina a variação da temperatura mínima que pode ser detectada. A acurácia da 

temperatura define o quão bem o Sentinel DTS e o cabo de detecção estão calibrados 

para valores absolutos. A acurácia da temperatura pode ser melhorada dependendo 

da calibração na instalação (SENSORNET, 2009). 

O Sentinel DTS contém, basicamente, uma unidade leitora, ligada a uma fibra 

óptica multimodo, graduada em 50/125 (diâmetro do núcleo de 50 µm e da interface 

de 125 µm). Para conectar a FO do protótipo ao Sentinel DTS, há um conector, o qual 

possui um dispositivo de emissão de um pulso de luz laser, que é emitido a FO 

conectada para a aquisição dos dados. O monitoramento das flutuações de 

temperatura em tempo real, com grande precisão, foi feito por meio de um software 

da própria empresa que comercializa o mesmo. 

A fibra óptica é o elemento sensor de medição de temperatura distribuído. Na 

extremidade da fibra óptica que é conectada à unidade leitora foi colocado um 

conector de fibra óptica angular E2000 (FIGURA 3.2), que serve como mecanismo de 

revestimento da fibra, a fim de impedir que a radiação laser fosse emitida quando os 

conectores estivessem desligados ou fora de uso. O princípio de funcionamento do 

DTS está descrito no item 2.4.4.1, referente à tecnologia de fibra óptica. 
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FIGURA 3.1 – THE SENTINEL DTS. 

 

 
FIGURA 3.2 – CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA ANGULAR E2000 

 
 
3.1.2 Fonte de corrente contínua com tensão e corrente ajustável 

 

 

O aquecimento do cabo de fibra óptica, necessário para o método do 

aquecimento, ocorre pelo fornecimento de tensão e corrente a fibra óptica. A descrição 

deste método está apresentada no item 2.4.4.2, referente à tecnologia de fibra óptica. 

A fonte utilizada nesta dissertação foi a de corrente contínua, modelo FCC 900-30i, 

com tensão e corrente ajustáveis, do fabricante Supplier (FIGURA 3.3). A variação da 

tensão e da corrente permitem a alimentação da fonte com cargas nas diversas 

condições de alimentação que fossem necessárias ao projeto. Contudo, nesta 

pesquisa foi utilizado apenas um valor para a tensão e um para a corrente. 
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FIGURA 3.3 – FONTE DE CORRENTE CONTÍNUA, COM TENSÃO E CORRENTE AJUSTÁVEIS, 

FCC 900-30i. 

 

A fonte FCC 900-30i possuía isolação em alta frequência e proteções de 

sobrecorrente, sobretensão na saída, sobretemperatura e de curto-circuito. O sistema 

de comunicação da fonte contou com um software de comunicação remota, permitindo 

a operação e supervisão da fonte pelo computador. 

As tensões ajustáveis do equipamento variam de um valor mínimo de 0 V a 

uma tensão máxima de 300 V. Com resolução de 0,5 V, as tensões possuíam precisão 

de medição True RMS (± 0,5 V a 25 oC). A corrente elétrica do equipamento pode ser 

ajustada a valores que variaram de 0 A a 75 A, com resolução de 0,1 A e precisão de 

±1% do valor ajustado. O limite de potência da fonte é de 9.000 VA, com realização 

de leituras de 1% do valor medido ±1 W/VA. 

A diferença de potencial elétrico utilizada nessa pesquisa foi de 33 V e a 

corrente aplicada no equipamento foi de 32 A. Por meio das características do cabo, 

da tensão (U) e da corrente (i) elétrica utilizadas, obteve-se o valor da potência 

utilizada nos ensaios com os protótipos. As características necessárias para a 

determinação da potência foram: 

 resistividade elétrica do cobre (ρ): 0,02 Ω.mm²/m ; 

 comprimento do cabo de FO (L): 78,00 m; 

 área da seção transversal do cobre (A): 4,00 mm². 

A resistência do cabo (R), em Ω, foi obtida por meio da Equação 3.1: 

 

𝑅 =
𝜌∗𝐿

𝐴
                                                           (3.1) 
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A partir do valor da resistência do cabo, de 0,35 Ω, pode-se obter o valor da 

potência elétrica (P), em W, e da potência elétrica por unidade de medida 

(comprimento) do cabo, em W/m, aplicada no mesmo, conforme a Equação 3.2: 

 

𝑃 = 𝑖2 ∗ 𝑅                                                        (3.2) 

 

Conforme as equações apresentadas, obteve-se um valor de 355,43 W para 

a potência aplicada ao cabo de fibra óptica, com a aplicação de uma potência elétrica 

de 4,56 W por metro de cabo.  

 

 

3.1.3 Cabo de fibra óptica 

 

 

A definição pelo tipo de cabo de FO utilizado se deu a partir do método 

escolhido para a realização dos ensaios, sendo este, a técnica de medição distribuída 

de temperatura juntamente com o método do aquecimento do cabo de fibra óptica. 

Para a realização de ensaios pelo método do aquecimento, foram necessários cabos 

de fibra óptica especiais, nos quais pode-se aplicar uma diferença de potencial que 

acumule calor no sistema.  

O cabo utilizado nessa pesquisa (FIGURA 3.4) era composto por fibra óptica 

e cobre, com diâmetro externo de 5,6 mm. A proteção externa desse cabo foi feita de 

polietileno de alta densidade (PEAD), com espessura de 1 mm. Os fios de cobre 

ficaram dispostos logo após a proteção externa do cabo, ocupando um espaço de 1 

mm ao redor da parte interna do polietileno. Protegendo as fibras ópticas, que se 

encontravam no centro do cabo, dos fios de cobre, existia um tubo, denominado tubo 

perdido. Essa denominação é dada pelo fato de que o tubo é preenchido com um gel 

de proteção para as FO, de forma que as mesmas não sejam danificadas por 

possíveis atritos causados na sua utilização. Os cabos eram compostos por quatro 

fibras ópticas do tipo multimodo e possuíam diâmetros de 50 µm para o núcleo, 125 

µm para a interface, e 250 µm para a capa protetora. 
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FIGURA 3.4 – CABO DE TEMPERATURA DE FIBRA ÓPTICA 
 FONTE: O autor (2014) 

 

Alguns fatores devem ser considerados para a fabricação de cabos de fibra 

óptica, sendo citado: 

 o cabo irá isolar a fibra óptica a partir do ambiente a ser medido, o que 

reduzirá o tempo de resposta às mudanças rápidas de temperatura; 

 a sua construção pode aumentar ou diminuir drasticamente a sensibilidade 

de curvatura da fibra óptica. O aumento da sensibilidade pode acarretar em 

elevação dos níveis de ruído; 

 o ambiente em que o mesmo se encontra deve ser considerado, visto que 

se um de seus lados é exposto a uma temperatura diferente do outro, o 

aumento dos níveis de ruído pode ser observado; 

 a gama mensurável de temperatura das fibras óticas pode ser dificultada 

pelo seu comportamento. 

 

 

3.1.4 Definição do material para a fabricação dos protótipos 

 

 

A necessidade de se estudar diferentes materiais para o desenvolvimento dos 

protótipos surgiu do objetivo inicial da sua concepção, em que para se obter uma 

relação entre os dados adquiridos nos testes e o grau de saturação dos solos, era 

fundamental a utilização de materiais que apresentassem equilíbrio de teor de 

umidade com o solo. 

Com a intenção de se obter um protótipo que apresentasse diferentes 

respostas de equilíbrio com o meio para os diferentes graus de saturação dos solos, 
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foram estabelecidos critérios mínimos de seleção do material utilizado no seu 

desenvolvimento. As condições de escolha do material adequado foram: 

 baixo custo de desenvolvimento; 

 procedimento de moldagem que não danificasse o cabo de fibra óptica; 

 resposta rápida à adsorção de água; 

 resistência mecânica capaz de suportar a tensão do solo sobre o 

instrumento; 

 formato de molde que permitisse um número mínimo de 6 sensores em seu 

interior, já que para os ensaios se adotou um critério de utilização de 4 

sensores. Os dois sensores das extremidades foram descartados para que 

se obtivessem dados concisos de análise. 

 formato de molde que permitisse com facilidade o manuseio e 

deslocamento; 

 formato adequado para instalação em campo. 

Cogitou-se primeiramente a utilização de materiais cerâmicos, dos quais são 

fabricadas as pedras porosas empregadas em ensaios geotécnicos como os ensaios 

triaxiais, ensaios de adensamento e ensaios de cisalhamento direto, além das pedras 

de alta pressão de entrada de ar, empregadas em ensaios de sucção, como as pedras 

utilizadas em tensiômetros. A fabricação desse material é feita por meio de 

sinterização, que consiste na aglomeração e compactação de partículas muito 

pequenas, a altas temperaturas, mas abaixo da temperatura de fusão do material, de 

forma a se obter peças sólidas. 

Marinho et al. (2006) desenvolveram uma cerâmica de alta pressão de 

entrada de ar (FIGURA 3.5), no qual foi aplicada uma pressão da ordem 40 MPa de 

prensagem (fase de compactação do material) e uma temperatura de 800 oC para a 

queima, por um período de quatro horas, para se obter o material nas condições de 

porosidade desejadas.  
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FIGURA 3.5 – AMOSTRA DE CERÂMICA DE ALTA PRESSÃO DE ENTRADA DE AR 
FONTE: Marinho et al. (2006) 

 

Com o andamento da pesquisa, verificou-se que o meio de produção dessas 

peças impossibilita a utilização do material cerâmico para a confecção do protótipo de 

medição de grau de saturação com fibra óptica. Caso o protótipo tivesse que ser 

sinterizado, o cabo de fibra óptica em seu interior não resistiria às altas temperaturas 

e pressões utilizadas no processo e seria danificado. Desta foram, partiu-se para a 

segunda etapa da pesquisa de materiais. 

A idealização seguinte resultou na preparação de amostras de concreto com 

alta quantidade de rocha britada e areia e, baixo fator água-cimento (A/C), a fim de 

verificar o comportamento do material quanto à absorção de água, já que as amostras 

foram fabricadas com elevados números de vazios (FIGURA 3.6). O fator A/C adotado 

foi de 0,5; equivalente a 130 L de água para cada m³ de cimento, com 70% da amostra 

contendo pedriscos e 30% contendo areia.  

O ensaio de absorção realizado seguiu as recomendações da norma ABNT 

NBR 9.778:09 e seu resultado foi decisivo no descarte da proposta de utilização do 

concreto fabricado na moldagem do protótipo. O resultado da absorção de água para 

as amostras ensaiadas foi de 6%, valor muito baixo para se obter uma correlação 

entre o grau de saturação de solos e o material. Desta forma, a seleção dos materiais 

para a fabricação dos protótipos passou por uma terceira etapa. 
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FIGURA 3.6 – AMOSTRAS DE CONCRETO, COM RELAÇÃO A/C: 0,5, COM 70% DE PEDRISCOS 

E 30% DE AREIA 

 

Para os estudos seguintes foram definidos três tipos de materiais diferentes, 

para que a relação de adsorção de água entre o material e o solo fosse analisada. As 

atividades concentraram-se na realização de ensaios de equalização do potencial 

matricial da água presente em um solo argiloso com os materiais: areia, pedra pome, 

e argamassa composta com pó de pedra pome. Para isto foram realizados ensaios de 

compactação do solo com condições de contorno controlados no entorno dos 

materiais citados.  

As amostras utilizadas nos ensaios compreenderam: (i) um tubo de PVC 

perfurado, preenchido com areia IPT, normalizada pela ABNT NBR 7214:12, retida na 

peneira (#) 1,2 mm, e envolto em uma membrana de nylon, de forma que a areia não 

saísse do tubo; (ii) amostras de pedra pome; (iii) amostras de argamassa com 70% 

de pó de pedra pome em sua composição (FIGURA 3.7).  

Os ensaios de equalização do potencial matricial representam a estabilização 

do teor de umidade presente no solo. Esses ensaios foram baseados no método do 

papel-filtro, e a triagem final dos materiais amostrados se deu por meio dos resultados 

obtidos, onde os materiais com melhor adsorção da água seguiram na pesquisa. 

O método do papel-filtro é embasado no princípio de que o solo, quando úmido 

e em contato com um material poroso (papel filtro) que dispõe da capacidade de 

adsorver a água, transmite a água presente em seus vazios para esse material até 

que se atinja um equilíbrio de potenciais matriciais da água no solo e no material 

poroso (OLIVEIRA e MARINHO, 2006). Como o índice de vazios do solo e dos 

materiais utilizados são diferentes, assim como o peso específico dos grãos, o 



76 
 

equilíbrio ocorre quando o potencial matricial dos dois meios igualam-se, mesmo que 

seus teores de umidade final possam ser diferentes. No caso dos testes para definição 

dos materiais nesta dissertação, idealizou-se a reprodução do ensaio método do papel 

filtro substituindo o papel filtro pelos materiais da FIGURA 3.7.  

 

 
FIGURA 3.7 – AMOSTRAS DE DIFERENTES MATERIAIS: (i) PVC COM AREIA IPT # 1,2 mm, (ii) 
PEDRA POME, (iii) ARGAMASSA COM 70% DE PÓ DE PEDRA POME EM SUA COMPOSIÇÃO 

 

Os ensaios de compactação foram realizados procedendo-se com a 

compactação de três camadas de solo quase saturado (95% de grau de saturação) 

em um cilindro metálico de volume conhecido. O volume útil do cilindro, no qual o 

ensaio foi realizado, foi determinado para se estabelecer o volume de solo necessário 

para que o ensaio pudesse ser realizado de forma controlada (com índice de vazios e 

saturação estabelecidas).  

As condições de contorno do solo na compactação foram controladas, de 

forma que se estabeleceu um volume específico de solo para a compactação de cada 

camada do cilindro. A determinação do volume de solo compactado era definido pelo 

índice de vazios, sempre o mesmo para todos os ensaios, e pelo seu teor de umidade. 
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O teor de umidade inicial do solo foi obtido previamente a cada compactação, 

de forma que as determinações do volume de solo para cada compactação e do teor 

umidade final, chegassem a uma saturação e índice de vazios pré-definidos. O teor 

de umidade final foi obtido por meio de acréscimos de uma quantidade específica de 

água no solo, o qual era revolvido de modo que se obtivesse uma homogeneidade na 

saturação de todo o volume de solo.  

Na segunda camada, região central de cada cilindro, foram instaladas as 

amostras em análise citadas anteriormente. Ao se posicionar a amostra, o solo foi 

compactado no seu entorno, preenchendo a segunda camada. Neste caso o volume 

de solos desta camada era menor pois foi necessário a consideração do volume 

ocupado pela amostra. A terceira camada de solo cobriu a amostra, de forma que 

todas as suas superfícies estivessem em contato com o solo. 

O tempo de ensaio, para equalização dos teores de umidade, para cada 

amostra variou de 1 a 3 dias, onde, a cada dia, uma amostra foi retirada do solo e, em 

seguida, realizados ensaios de determinação do teor de umidade, tanto do solo no 

qual as amostras estavam em contato, quanto das amostras retiradas. 

Para a determinação do teor de umidade das amostras de PVC perfurado, 

envolto em peneira de nylon e preenchido com areia, retiravam-se porções de areia 

das extremidades (laterais, base e topo) e do interior da amostra, de forma que foi 

verificado o tempo em que o teor de umidade do interior da amostra equalizaria com 

o teor de umidade das extremidades, que adsorviam a água do solo.  

As amostras de pedra pome, que possuíam formato retangular, foram 

quebradas em 5 partes, selecionando-se uma parte de cada extremidade e uma parte 

do centro da amostra, com o mesmo objetivo de se observar a equalização da 

umidade em toda a amostra. 

A verificação do teor de umidade das amostras de argamassa com pó de 

pedra pome em sua composição foi realizada sem que a amostra de argamassa fosse 

cortada, colocando-as inteiras no interior da estufa. Essa amostra permaneceu inteira 

para a determinação do teor de umidade, visto que o corte da argamassa influenciaria 

na diminuição de seu teor de umidade. 

Com a densidade dos materiais amostrados, pode-se relacionar, por 

estimativa, o grau de saturação do solo e o grau de saturação das amostras. Na 

FIGURA 3.8 está apresentada, sequencialmente, a compactação do solo, com grau 
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de saturação e índice de vazios controlados, para a realização dos ensaios de 

equalização do teor de umidade. 

 

 
FIGURA 3.8 – ENSAIO DE ADSORÇÃO DA ÁGUA BASEADO NO MÉTODO DO PAPEL FILTRO, 

COM AMOSTRAS DE PVC PERFURADO E PREENCHIDO COM AREIA IPT # 1,2 mm: (1) 
UMEDECIMENTO DO VOLUME DE SOLO NECESSÁRIO À COMPACTAÇÃO; (2) MONTAGEM E 
INÍCIO DO PROCESSO DE COMPACTAÇÃO; (3), (4), (5) E (6) COMPACTAÇÃO DO SOLO EM 

TRÊS CAMADAS, COM O MATERIAL DEPOSITADO NO INTERIOR DO VOLUME DE SOLO 
COMPACTADO 

 

Uma etapa prévia à realização dos ensaios de equalização do potencial 

matricial da água se deu com a caracterização do solo utilizado, por meio de ensaios 

laboratoriais de: (i) teor de umidade, (ii) massa específica dos grãos e (iii) 

compactação. Os ensaios seguiram os procedimentos das normas ABNT NBR 

6457:86, ABNT NBR 6508:84, ABNT NBR 7182:88, respectivamente.  

Um ensaio de compactação prévio foi realizado para a obtenção dos dados 

de massa específica seca e a curva de compactação para obtenção do teor de 
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umidade ótimo, do qual foi definido a melhor e mais adequada massa específica seca 

para a realização dos testes de aquisição do grau de saturação do solo pelo protótipo 

desenvolvido. A determinação do índice de vazios foi feita pela relação da massa 

específica dos grãos e a massa específica seca. A massa específica seca foi 

determinada pela expressão indicada na norma ABNT NBR 7182:1988, para ensaios 

de compactação de solos. A expressão da massa específica seca, de acordo com a 

norma citada, é:  

 

𝜌𝑠 =
𝑃𝑤∗100

𝑉∗(100+𝑤)
                                                  (3.1) 

 

Onde: 

ρs = massa específica aparente seca, em g/cm³; 

Pw = peso úmido do solo compactado, em g; 

V = volume útil do molde cilíndrico, em cm³; 

w = teor de umidade do solo compactado, em %. 

Com os resultados obtidos, descartou-se a amostra de PVC com areia, já que 

seu comportamento de adsorção foi insatisfatório para confecção de um protótipo de 

medição de grau de saturação dos solos. Após o primeiro dia, a saturação da areia 

IPT foi de 0,1%. Após o terceiro dia, a saturação foi de 0,2%, sendo que a maior parte 

da umidade transferida para a areia deu-se por capilaridade.  

Como os ensaios com o pó de pedra pome adsorveram rapidamente a água 

e se mostraram constantes após o primeiro dia, optou-se pela utilização deste material 

para a montagem do protótipo. Sendo a pedra pome o material elencado, realizou-se 

ensaios para a sua caracterização, que consistiu na realização da microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), análise da área superficial, com o ensaio da teoria de 

adsorção multimolecular (BET). 

O microscópio eletrônico de varredura utilizado foi o VEGA 3, da marca 

TESCAN, no qual as imagens foram obtidas por meio de ampliação de 30.000X e 

aplicação de uma diferença de potencial de 20 KV. A variação da voltagem permite a 

variação da aceleração dos elétrons, os quais atuam como se fossem a radiação de 

luz de microscópios mais comuns. A superfície de fratura da amostra foi metalizada 

com ouro (Au), sob vaporização catódica. 
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Na análise BET utilizou-se o porosímetro NOVA 1200, da marca 

QuantaChrome e o software Autosorb. A amostra foi preparada à vácuo, por duas 

horas, para a retirada do ar presente nos vazios, a uma temperatura de 110 °C.  Após 

a amostra foi submetida ao contato com o gás nitrogênio, para o ensaio de adsorção, 

e seu resfriamento foi feito com o nitrogênio líquido. 

Com as análises obtidas pelas pesquisas e ensaios realizados para a 

obtenção de materiais para a fabricação dos protótipos, definiu-se a moldagem dos 

mesmos com a utilização da argamassa com 70% de pó de pedra pome em sua 

composição. 

Durante o processo de moldagem pesquisou-se também a possibilidade de 

utilização de gesso como material de composição de um protótipo. A ideia surgiu pelo 

fato de que o gesso, mineral proveniente da gipsita, é considerado um material 

hidrofílico. Considerou-se a utilização do gesso α, de aplicação odontológica, 

chamado também de gesso especial, que é considerado mais puro, homogêneo, com 

cristais compactos e regulares, e de maior resistência mecânica. 

Desta forma, o material gesso foi também utilizado na fabricação de um 

protótipo, contudo, como sua seleção foi definida após a etapa dos ensaios de 

equalização do potencial matricial, o mesmo não passou pelos critérios de análise dos 

outros materiais. 

 

 

3.2 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO 

 

 

O desenvolvimento do protótipo de medição qualitativa do grau de saturação 

ocorreu em três etapas: (i) concepção do instrumento; (ii) fabricação dos moldes; (iii) 

produção dos protótipos. A seguir, cada etapa será apresentada e discutida. 

 

 

3.2.1 Concepção do instrumento 

 

 

Com as condicionantes definidas apresentadas no item 3.1.4 desta pesquisa, 

foi estabelecida uma disposição para instalação do cabo de FO dentro do protótipo, 
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com uma configuração helicoidal, no qual se adquiriu uma melhor resolução (maior 

número de pontos de medição dado a resolução de 1,02 m da FO) para o instrumento, 

com um comprimento de fibra maior para uma menor estrutura do instrumento. 

Durante a idealização do protótipo foi definido que o seu diâmetro mínimo deveria 

apresentar um comprimento suficiente para não haver danificação da fibra óptica, ou 

seja, para a construção do protótipo havia a limitação do comprimento mínimo que a 

fibra teria para envolver o cilindro do protótipo. 

Projetou-se um protótipo de formato cilíndrico vazado (de argamassa e gesso) 

visando a leveza do sistema, e a facilidade de manuseio em campo. O cilindro possuía 

15 cm de diâmetro total, e diâmetro interno de 10 cm, resultando em uma espessura 

de 2,5 cm de material, no qual a FO foi envolta. Como o cabo de fibra óptica 

apresentava o diâmetro externo de 0,5 cm, a espessura no entorno da fibra com 

relação à parede do equipamento foi de 1 cm, para cada lado de parede. Foi 

considerado também um espaçamento entre as fibras de 1,5 cm, de forma que a 

proximidade entre os cabos não interferisse na obtenção de dados após o 

aquecimento do mesmo. 

O comprimento total de cabo dentro do protótipo equivaleu a 6 m, de forma 

que o protótipo pudesse conter no mínimo 6 sensores de temperatura, já que os 

sensores nas extremidades do protótipo poderiam ter interferência do meio na 

medição, e desta forma deveriam ser desconsiderados. O comprimento final do 

protótipo ficou, então, especificado em 55 cm de altura. Na FIGURA 3.9 está 

apresentado um esquema do protótipo idealizado para este estudo. 

Como já apresentado, a resolução do sistema DTS é de um sensor de 

medição da variação da temperatura para cada 1,02 m de cabo de fibra óptica. Desta 

forma, como a média da temperatura é dada para cada metro de cabo, é necessário 

que o comprimento de fibra óptica (FO) dentro do equipamento seja tal que permita a 

leitura de, ao menos, 4 sensores, resultando no aumento da resolução do sistema de 

aquisição de dados. 
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FIGURA 3.9 – ESQUEMA DO PROTÓTIPO IDEALIZADO 

 

 

3.2.2 Fabricação dos moldes 

 

 

A consideração inicial para a confecção dos moldes foi definir um meio de 

permitir que o cabo de fibra óptica pudesse ser enrolado no interior do molde e não 

tivesse movimentações na etapa de preenchimento do material no molde. Dois moldes 

diferentes foram fabricados neste estudo. O primeiro foi desconsiderado após as 

dificuldades encontradas para desmoldar o material e modificado a forma de saída do 

cabo de FO de dentro do material, que na primeira concepção danificou o cabo. 

Na primeira concepção dos moldes, os mesmos foram confeccionados com 

tubos de PVC, de uso frequente em projetos de sistemas de esgoto. As tubulações, 

de 10 e 15 cm de diâmetro foram serradas em comprimentos de 55 cm cada. Fez-se 

marcações nos canos com diâmetros de 10 mm para posterior perfuração e 

parafusamento de ganchos metálicos, que serviram de apoio para que o cabo de FO 

pudesse ser enrolado. As marcações foram feitas para um sistema helicoidal, 

permitindo um espaçamento entre os cabos de FO de 1,5 cm, num total de 20 voltas 

no interior do molde. O início do cabo foi locado na parte superior do molde e o final, 

no fundo do mesmo. Na FIGURA 3.10 estão apresentados os moldes, em sua primeira 

concepção, já com os cabos de FO instalados. 
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FIGURA 3.10 – MOLDES, EM SUA PRIMEIRA CONCEPÇÃO, COM A FO INSTALADA 

 

A concepção da segunda versão na fabricação dos moldes está descrita pela 

sequência de procedimentos a seguir:  

(i) corte das tubulações de PVC. Os tubos de 15 cm de diâmetro, no 

comprimento de 55 cm, e os canos de 10 cm de diâmetro com 60 cm de 

comprimento, divididos em duas partes, uma de 20 cm e uma de 40 cm;  

(ii) plotagem e impressão em papel da estrutura de posicionamento dos 

cabos de FO ao longo do molde. A estrutura foi feita com placa de PVC 

rígida, colando-se o papel com o desenho das estruturas na placa, que foi 

serrada e perfurada no pontos determinados na impressão da estrutura 

projetada (FIGURA 3.11); 

(iii) colagem das tubulações de PVC com diâmetro de 10 cm em uma base de 

aglomerado de madeira. A parcela de 20 cm de altura ficou posicionada 

na parte de baixo e a segunda parcela, com 40 cm de altura foi fixada a 

de 20 com fita isolante; 

(iv)  colagem das estruturas de acomodação dos cabos de FO na base de 

aglomerado, de acordo com a numeração (1, 2, 3 e 4) e com 

posicionamento equidistante; 

(v) passagem do cabo de FO pelos furos da estrutura colada, formando um 

sistema helicoidal de fibra ao longo do molde. A entrada do cabo deu-se 

pela parte superior do molde e a saída do cabo foi feita pela lateral do 
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instrumento, não mais pelo fundo do mesmo, visto que a saída pelo fundo 

do equipamento danificou o cabo de fibra óptica; 

(vi) passagem da tubulação de PVC de diâmetro de 15 cm pela terminação 

do cabo de FO, de forma que o cano ficasse encaixado ao redor do 

sistema montado. Foi aberta uma cavidade na extremidade final do cano, 

no qual a fibra óptica pudesse sair do interior do molde pela lateral. Essa 

tubulação também foi colada à base do aglomerado. 

Os moldes foram construídos em série, ou seja, um único cabo de fibra óptica 

foi instalado no interior dos dois protótipos. Na FIGURA 3.11 está apresentado o 

projeto da estrutura de posicionamento do cabo de FO, juntamente com os moldes 

fabricados, já com o cabo de FO instalado.  

 

 
FIGURA 3.11 – (1) PROJETO DA ESTRUTURA DE POSIONAMENTO DO CABO DE FO AO LONGO 

DO MOLDE; (2) MOLDES FABRICADOS COM O CABO DE FO JÁ ACOPLADO AO SISTEMA; (3) 
DETALHE DA ESTRUTURA E DO CABO DE FO PASSANDO PELA MESMA. 
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3.2.3 Produção dos protótipos 

 

 

A seleção dos materiais para a fabricação dos dois protótipos de medição 

qualitativa do grau de saturação, tendo a fibra óptica como o sensor do instrumento 

foi: 

 argamassa composta de 70% de pó de pedra pome; 

 gesso odontológico, selecionado por possuir pureza maior comparado aos 

gessos de aplicação na construção civil. 

O procedimento de preenchimento dos moldes foi exatamente igual para 

todos os protótipos, onde utilizou-se um funil ou bisnaga para preencher o interior com 

os materiais selecionados. Antes de se iniciar o preenchimento dos moldes, foi 

passado um desmoldante na parede dos mesmos, com a finalidade de facilitar o 

desmolde das peças após a secagem. O desmoldante utilizado foi específico para 

ensaios laboratoriais de cimento, a fim de se evitar contaminação do material. À 

medida que ia sendo preenchido, o molde era colocado em uma mesa vibratória, para 

que o material fosse acomodado igualmente, preenchendo todos os pontos do molde. 

O gesso utilizado foi do tipo α, branco ortodôntico, de fabricação da indústria 

química ASFER, composto por sulfato de cálcio-alfa hemihidratado e aditivos. A 

seleção deste tipo de gesso se deu por ser um gesso de alta resistência mecânica, 

com menor consumo de água e tempo de secagem. De acordo com o fabricante, as 

propriedades físicas do produto são: (i) consistência: 30 a 40 g de água para 100 g de 

pó; (ii) tempo de trabalho de 14 a 18 minutos; (iii) tempo de presa de 15 a 20 minutos; 

(iv) resistência à compressão (úmido): 250 kg/cm²; (v) resistência à compressão 

(seco): 580 kg/cm². Para o gesso ortodôntico, utilizou-se na moldagem a relação de 2 

L de água para 4 kg de pó de gesso. 

A composição dos protótipos feitos de argamassa seguiu as quantidades: 

 1000 g de cimento; 

 4158 g de pó de pedra pome; 

 1260 g de areia normatizada IPT, passante na peneira # 1,2 mm; 

 2244 g de água. 

Os componentes da argamassa foram misturadas em batedeira, própria para 

fabricação de argamassas e concreto, seguindo a sequência de mistura:  (i) cimento 

+ 1/2 de parte de água; (ii) areia IPT; (iii) pó de pedra pome + restante da água, sempre 
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colocados devagar para permitir a homogeneidade da mistura. Na FIGURA 3.12 está 

apresentado o processo de fabricação da argamassa.  

 

 
FIGURA 3.12 – PROCESSO DE FABRICAÇÃO DA ARGAMASSA: (1) PESAGEM E SEPARAÇÃO 

DOS COMPONENTES DA MISTURA; (2), (3) E (4) MISTURA DOS COMPONENTES NA 
BATEDEIRA 

 

Como descrito no item 3.2.2, os desmoldes realizados na primeira versão de 

moldes foram dificultados por ganchos metálicos que ficaram dentro do protótipo, visto 

que esses foram aparafusados nos moldes, desta forma, o desmolde interno do 

protótipo não foi bem sucedido. A tubulação de PVC interna ficou presa ao material 

em metade do protótipo. Os ganchos também prejudicaram o transporte dos 

protótipos, visto que segurá-lo pela parte interna acarretava em risco de arranhar ou 

cortar a mão do executor do ensaio, já que a extremidade do parafuso ficou para o 

lado interno.  

Outro fator que ocasionou a definição por uma nova versão de molde foi a 

forma de disposição da terminação do cabo de fibra óptica ao sistema. O peso da 

argamassa sobre a terminação do cabo fez com que esse fosse esmagado, perdendo 

a capacidade de atuar como sensor. Na FIGURA 3.13 está apresentado o protótipo 

de argamassa com a FO danificada, com a parte inferior do molde virada para cima, 

e com uma parte do protótipo quebrada, a fim de identificar melhor a fibra óptica 



87 
 

danificada. Desta forma, os protótipos executados com os moldes da primeira versão 

foram descartados. 

 

 

FIGURA 3.13 – PROTÓTIPO DE ARGAMASSA DESCARTADO APÓS A DESMOLDAGEM, COM A 
FIBRA ÓPTICA DANIFICADA 

 

Os protótipos feitos na segunda versão de moldes foram desmoldados após 

a secagem com a retirada das tubulações de PVC. Para isso, utilizou-se uma retífica, 

com broca de serra circular, que fez dois cortes, cada um em linha reta, em 

extremidades opostas, na tubulação externa, fazendo com que as paredes de PVC 

externas caíssem. O PVC interno foi retirado em duas etapas, já que a parte interna 

estava dividida em duas porções. Em cada uma fez-se corte na parede interna do 

PVC com uma broca de lixa da retífica, que se desprendia ao fim do corte, precisando 

apenas ser retirado de dentro do cilindro. A retífica foi utilizada para se obter precisão 

no corte, de forma que o método de desmolde utilizado não danificasse o protótipo e 

o cabo de fibra óptica. Os protótipos desmoldados podem ser visualizados na FIGURA 

3.14. 
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FIGURA 3.14 – PROTÓTIPOS FINALIZADOS: (1) PROTÓTIPO DE GESSO; (2) PROTÓTIPO DE 

ARGAMASSA 

 

 

3.3 TESTES COM OS PROTÓTIPOS INSTALADOS EM SOLOS ARGILOSOS 

COM DIFERENTES GRAUS DE SATURAÇÃO 

 

 

Como já discutido, a validação dos protótipos desenvolvidos só é possível para 

os casos em que apresentem boa resposta em testes de obtenção de dados de 

temperatura na equalização do teor de umidade do protótipo com o solo. Respostas 

incertas de medição significam o descarte do material e futuras pesquisas no 

desenvolvimento de novos materiais. Respostas representativas ao ensaio, com boa 

correlação entre o grau de saturação do solo com o instrumento significam a evolução 

de estudos futuros com os protótipos pesquisados.  

Os itens subsequentes apresentam os procedimentos necessários para a 

realização dos ensaios de obtenção das curvas de referência dos protótipos (condição 

seca e saturada dos mesmos) e das curvas de variação da temperatura com a 

variação do tempo quando esses forem instalados em solo com um grau de saturação 

baixo (30%) e um grau de saturação alto (90%).  
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3.3.1 Procedimentos prévios à execução dos ensaios na unidade leitora DTS 

 

 

A primeira etapa na realização dos ensaios foi a realização de procedimentos 

prévios de montagem do sistema (protótipos com os equipamentos DTS e fonte FCC). 

A instalação dos fios de cobre que compreendiam o cabo de fibra óptica à 

fonte FCC foi feita por meio de ligação elétrica, composta de tomada, na saída da 

fonte, e um conector de entrada acoplado, contendo a fiação de cobre do início e do 

final do cabo de fibra óptica. 

A ligação entre a fibra óptica e o DTS é feita por meio de fusão da fibra óptica 

contida no cabo que está inserido nos protótipos com a terminação da fibra óptica de 

um pigtail. O pigtail é um pedaço de fibra óptica, na qual vem instalada em uma das 

pontas um conector. A fusão entre fibras ópticas correspondeu a uma forma de união 

permanente das fibras, e para que isso fosse possível, foram necessários alguns 

procedimentos prévios de preparação das FO.  

A primeira etapa do procedimento de fusão foi a decapagem, no qual foram 

removidas todas as camadas em torno do núcleo e do revestimento das fibras ópticas 

(do cabo do protótipo e do pigtail) com um alicate específico para a extração. O 

revestimento primário da fibra foi também retirado, com o mesmo alicate, que possuía 

o tamanho da abertura de decapagem específico para a retirada do revestimento 

primário (FIGURA 3.15).   

 

 
FIGURA 3.15 – DECAPAGEM DO CABO DE FIBRA ÓPTICA 
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O revestimento primário foi extraído a uma distância, de aproximadamente, 

1,5 cm da sua extremidade. Foi feito, a seguir, a limpeza da fibra óptica com um lenço 

de papel, umedecido com álcool isopropílico, deixando a fibra óptica isenta de 

impurezas que atrapalhassem a fusão e a leitura do sensor. A FO foi cortada em um 

ângulo exato de 90°, com a utilização de um equipamento denominado clivador 

(FIGURA 3.16), para que a junção da fibra na fusão fosse perfeita. 

 

 

FIGURA 3.16 – ACOMODAÇÃO DA FIBRA ÓPTICA NO CLIVADOR PARA CORTE DA 
EXTREMIDADE EM UM ÂNGULO DE 90° 

 

A união das fibras foi realizada com um equipamento que executa a fusão das 

fibras por aquecimento das extremidades de fibra, que devem ser dispostas alinhadas 

dentro do equipamento. A indicação de que as fibras encontram-se perfeitamente 

alinhadas pode ser visualizada no visor do equipamento. Um dispositivo de proteção 

termorretrátil foi colocado na fibra antes da fusão para substituir a camada de proteção 

do revestimento removido (FIGURA 3.17). 
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FIGURA 3.17 – PROCESSO DE FUSÃO DA FO DO PIGTAILS COM A FO DO PROTÓTIPO  

 

Terminada a etapa de ligação dos fios de cobre, fusão da fibra óptica e 

conexão das mesmas aos equipamentos respectivos, FCC e DTS, pode-se organizar 

a disposição inicial dos protótipos dentro do laboratório para a etapa inicial de ensaio.  

Cada ensaio realizado resultou na aquisição de dados dos dois protótipos 

desenvolvidos. Deve-se ressaltar que esses protótipos foram fabricados com a 

utilização de apenas um cabo de FO, ou seja, a construção do sistema foi realizada 

em série, com o intuito de se executar simultaneamente o ensaio de medição da 

variação da temperatura ao longo do tempo com os dois protótipos.  

O DTS estava conectado ao pigtail com a parte inicial da fibra. Na parte inicial 

do cabo, o cobre foi separado da fibra e ligado à fonte. As conexões foram isoladas 

com mangueira plástica e fita isolante para proteger a FO e isolar o cobre. Um trecho 

do cabo encontrava-se dentro de um barril de referência contendo água, que servia 

para referenciar a variação da temperatura ao longo do tempo da fibra óptica em 

contato com a água. O barril de referência tornou-se importante para relacionar o 

comportamento da fibra quando exposto à água e quando exposto à atmosfera, visto 

que o trecho entre o barril de referência e protótipo de argamassa estava exposto ao 

ambiente. 

Entre o primeiro e o segundo protótipo foi deixado um espaçamento de cabo, 

que permitisse a instalação dos dois protótipos no solo sem danificar o cabo, e de 

forma que as leituras realizadas em um protótipo não fossem confundidas com as 



92 
 

leituras realizadas no outro protótipo. O trecho final do sistema (cabos, protótipos e 

equipamentos) foi o localizado entre o protótipo de gesso e a parte final do cabo, ligada 

à fonte aquecimento de corrente contínua. A fibra óptica exposta ao fim, onde foi 

separada do cabo para que a conexão do cobre fosse realizada, foi cortada e 

desconsiderada, visto que os sensores para a aquisição dos dados de relevância 

encontravam-se nos trechos do interior dos protótipos. A disposição dos cabos, 

protótipos e equipamentos pode ser visualizada na FIGURA 3.18. 

 

 
FIGURA 3.18 – DISPOSIÇÃO DOS PROTÓTIPOS DE GESSO E ARGAMASSA LIGADOS EM 

SÉRIE PARA OS ENSAIOS DE AQUISIÇÃO DE DADOS DE REFERÊNCIA 

 

Para dar início aos ensaios de correlação do grau de saturação dos protótipos 

com o solo, utilizando a unidade leitora DTS e o método do aquecimento, fez-se, 

previamente, a demarcação dos pontos de início e fim de cada protótipo e a 

determinação da potência utilizada pela fonte FCC no aquecimento do cabo de cobre.  

A marcação de pontos de referência de cada seção a ser analisada ocorreu 

com o DTS ligado, por meio de aquecimento do cabo, com um secador específico 

para utilização nos ensaios com fibra óptica. Desta forma, durante a realização dos 

ensaios de aquisição de temperatura para a validação dos protótipos, pode-se avaliar 

apenas o trecho correspondente aos protótipos.  

A identificação dos pontos foi visualizada como picos no gráfico de 

temperatura apresentado na tela inicial do programa do equipamento de aquisição de 

dados (DTS), quando ligado. Os picos foram gerados pelo aquecimento do cabo no 

tempo determinado. Os trechos de referência de aquecimento do cabo nos pontos do 

sistema montado para a realização dos testes foram divididos em três seções: (i) barril 

de referência; (ii) protótipo de argamassa; (iii) protótipo de gesso. Verificou-se o 
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comprimento total de cabo no sistema instalado, equivalente a 78 m. Os pontos de 

início e fim de cada seção marcados foram: 

(i) barril de referência: início no ponto 16,68 m e fim no ponto 34,85 m; 

(ii) protótipo de argamassa: início no ponto 43,94 m e fim no ponto 52,12 m; 

(iii) protótipo de gesso: início no ponto 63,29 m e fim no ponto 70,39 m. 

A determinação da potência por metro de cabo foi realizada por teste de 

aquecimento da fibra com a fonte FCC, no qual foi estipulado um valor prévio de 

4,56 W/m. O teste consistiu em aplicar uma tensão e corrente que permitissem o 

aquecimento dos protótipos a um valor máximo de temperatura que não danificasse o 

cabo de fibra óptica e os materiais componentes dos protótipos. A temperatura 

máxima de aceitação nesse teste foi de 60°C, já que temperaturas mais elevadas 

poderiam superaquecer o cabo. O teste de aquecimento dos protótipos com a 

potência de 4,56 W/m alcançou valores acima de 50°C para o gesso e próximos a 45 

°C para a argamassa, de forma que ficou determinado o valor da potência para os 

testes realizados com os protótipos.  

 

 

3.3.2 Testes de aquisição dos dados de grau de saturação com os protótipos  

 

 

A verificação do comportamento dos protótipos instalados no solo ocorreu 

com a execução dos testes de obtenção de dados de variação da temperatura ao 

longo do tempo, utilizando-se a unidade leitora DTS, juntamente com o método do 

aquecimento. 

Inicialmente, foi estipulado o número mínimo de ensaios, equivalendo a um 

total de 5 ensaios, com 1 leitura para cada configuração de ensaio. O primeiro ensaio 

ocorreu conforme apresentado na FIGURA 3.18, do item 3.3.1, no qual os protótipos 

estavam posicionados sobre uma bancada para a realização de aquisição de dados 

do equipamento exposto à umidade atmosférica ambiente. O segundo ensaio ocorreu 

após a colocação dos instrumentos em caixas, coberto de água, e após 1 dia imersos 

em água, para fornecer ao protótipo uma condição de saturação aparente, conforme 

visualizado no esquema apresentado na FIGURA 3.19. 
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FIGURA 3.19 – DISPOSIÇÃO DOS PROTÓTIPOS DE GESSO E ARGAMASSA LIGADOS EM 

SÉRIE PARA OS ENSAIOS DE AQUISIÇÃO DE DADOS DE REFERÊNCIA, NA CONDIÇÃO DE 
SATURAÇÃO APARENTE 

 

A aquisição de dados dos protótipos nas condições ambientes normais de 

temperatura e pressão e de saturação aparente foi importante para a criação de 

curvas de referência dos materiais analisados. As curvas de referência foram o 

parâmetro de correlação entre as curvas de cada protótipo quando em contato com 

solo de diferentes saturações. Na FIGURA 3.20 estão apresentados os protótipos 

durante a execução dos ensaios para obtenção das curvas de referência, chamadas 

de curvas de referência seca e saturada do sistema. 

 

 
FIGURA 3.20 – (1) EXECUÇÃO DO ENSAIO DE REFERÊNCIA SECA; (2) EXECUÇÃO DO ENSAIO 

DE REFERÊNCA SATURADO 

 

Os ensaios foram realizados após as configurações prévias da unidade leitora 

DTS e do acionamento da fonte de aquecimento, com a potência por comprimento de 
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cabo de 4,56 W/m. As informações obtidas pelos ensaios de referência e 

instrumentações foram avaliadas apenas nos trechos em que os sensores 

encontravam-se no protótipo. A unidade leitora forneceu os dados em arquivos texto, 

que foram convertidos em planilhas pelo software Matlab, por meio do programa 

criado pela Sensornet, de execução no Matlab, para ler os arquivos gerados e 

convertê-los em planilhas com extensão reconhecida pelo software Excel. Os 

procedimentos descritos foram utilizados em todas as instrumentações de solo 

efetuadas. 

Os outros dois ensaios realizados com o DTS foram os de aquisição dos 

dados de variação de temperatura, para a avaliação da resposta dos protótipos ao 

estar em contato com o solo. Foram definidos dois valores diferentes de grau de 

saturação do solo utilizado nos ensaios, sendo um mais próximo do estado seco do 

solo, correspondendo a um grau de saturação do solo de 30% e o outro próximo a 

saturação, com o valor de 90%. Os ensaios foram realizados conforme o esquema 

apresentado na FIGURA 3.21. 

 

 
FIGURA 3.21 – DISPOSIÇÃO DOS PROTÓTIPOS DE GESSO E ARGAMASSA LIGADOS EM 
SÉRIE PARA OS ENSAIOS DE AQUISIÇÃO DE DADOS DE REFERÊNCIA, INSTALADOS NO 

SOLO 

 
A instalação dos protótipo no solo foi feita por meio de compactação, conforme 

os procedimentos do ensaio de adsorção descritos no item 3.1.4. O solo foi 

compactado em uma caixa metálica vedada, para que a adsorção de água para outros 

meios não interferissem no ensaio. A caixa metálica, com uma altura de 60 cm, foi 

dividida em 5 partes para compactação, duas de 5 cm, na base e no topo, duas 

camadas de 15 cm, logo após as camadas de 5 cm, e uma camada central de 20 cm 

de altura. Em cada altura, o solo foi compactado com um volume e densidade 
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definidas, de forma que o índice de vazios fosse o mesmo para a realização de todos 

os ensaios, garantindo as mesmas condições de contorno para os três ensaios 

(FIGURA 3.22). 

A determinação do grau de saturação do solo, o índice de vazios e o volume 

de cada camada de compactação do solo foram calculados com base nos ensaios de 

caraterização do solo: (i) teor de umidade, (ii) massa específica e (iii) compactação, 

para a obtenção da curva de umidade ótima e do índice de vazios utilizado na 

compactação. Os ensaios seguiram os procedimentos das normas ABNT NBR 

6457:86, ABNT NBR 6508:84, ABNT NBR 7182:88, respectivamente. 

 

 

FIGURA 3.22 – INSTALAÇÃO DOS PROTÓTIPOS EM SOLO ARGILOSO COM GRAU DE 
SATURAÇÃO DE 30% PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES DE AQUISIÇÃO DE DADOS COM O 

DTS  

 

A aquisição de dados pelo DTS foi obtida após o término da compactação do 

solo, com o aquecimento do cabo de fibra óptica, com o tempo de ensaio estabelecido 

de duas horas e quarenta minutos. Foram realizados dois ensaios de aquisição de 

dados, onde as leituras foram feitas, primeiramente, logo após a instalação dos 

protótipos no solo e após 24 h de contato com o solo, para que fossem verificadas a 

ocorrência de variações da adsorção do solo ao longo do tempo. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 

A apresentação dos resultados obtidos nos testes e ensaios realizados, assim 

como suas análises e considerações estão dispostos neste capítulo, conforme as 

etapas cronológicas do desenvolvimento da pesquisa. Serão apresentados os dados 

referentes à caracterização geotécnica do solo utilizado nos ensaios de equalização 

do potencial matricial da água, que permitiram a seleção de materiais para a 

fabricação dos protótipos. Os resultados pertinentes aos ensaios de caracterização 

da pedra pome também se encontram analisados neste capítulo. Uma avaliação da 

concepção e do desenvolvimento dos protótipos antecederá a apresentação e 

discussão dos resultados concernentes aos ensaios de correlação entre o grau de 

saturação de solos e os protótipos construídos com argamassa e gesso.  

 

 

4.1 MATERIAIS DE FABRICAÇÃO DOS PROTÓTIPOS 

 

 

Para a realização dos ensaios de equalização do potencial mátrico, referentes 

à seleção de materiais para os protótipos, a partir de três amostras; PVC perfurado 

com areia IPT # 1,2 mm, pedra pome e argamassa com 70% de pó de pedra pome 

em sua composição; inicialmente foi feita a caracterização do solo argiloso moldado 

no interior de cilindros de compactação (conforme item 3.1.4). 

O resultado referente aos ensaios de massa específica dos grãos (TABELA 

4.1) foi obtido por meio de média aritmética de resultados, com diferenças de ± 2 g/cm³ 

entre cada amostra, conforme recomendação da norma ABNT NBR 6508:84. 

 

TABELA 4.1 – RESULTADOS DOS ENSAIOS DE MASSA ESPECÍFICA DOS GRÃOS DE SOLO 

Ensaio 01 
ρ01 (g/cm³) 

Ensaio 02 
ρ02 (g/cm³) 

Ensaio 03 
ρ03 (g/cm³) 

Média 
ρmédia (g/cm³) 

2,97 2,98 2,98 2,98 

 

Os resultados do ensaio de compactação, de acordo com a norma ABNT NBR 

7182:88, onde foi definido o valor da massa específica seca (apresentado na 
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sequência) para a realização dos ensaios de equalização estão apresentados na 

FIGURA 4.1. 

 

 
FIGURA 4.1 – CURVA DE COMPACTAÇÃO DO SOLO ARGILOSO MOLDADO EM CILINDROS 

PARA DEFINIÇÃO DOS MATERIAIS DO PROTÓTIPO 

 

Os dados apresentados na TABELA 4.1 e os resultados da FIGURA 4.1 foram 

utilizados para a determinação do índice de vazios e do grau de saturação (95,11%) 

necessários à realização dos ensaios de equalização do potencial mátrico das 

amostras descritas anteriormente. Nos cálculos realizados adotou-se, então, os 

índices físicos 2,98 g/cm³ para a massa específica dos grãos, 1,58 g/cm³ para a massa 

específica seca e 28,28% de teor de umidade final; os dois últimos destacados na 

FIGURA 4.1. Os valores de massa específica seca e teor de umidade final definidos 

corresponderam aos valores máximos de compactação a um teor de umidade ótima 

do solo caracterizado.  

Na TABELA 4.2 estão apresentados os índices físicos do solo obtidos e/ou 

calculados para os ensaio de equalização do potencial mátrico das amostras.  

 

 

 



99 
 

TABELA 4.2 – ÍNDICES FÍSICOS UTILIZADOS NOS ENSAIOS DE EQUALIZAÇÃO DO POTENCIAL 
MÁTRICO DAS AMOSTRAS 

wi  

[%]  

ρmédia 

[g/cm³] 

ρd  

[g/cm³] 
e 

ρa  

[g/cm³] 

S 

[%] 

wf  

[%] 

16,20 2,98 1,58 0,89 1,00 95,11 28,28 

 

O volume de solo utilizado foi definido por meio de cálculos da massa de solo 

e de água necessários para a obtenção de um grau de saturação de 95,11%, com 

índice de vazios de 0,89; de forma que as condições de contorno fossem semelhantes 

em todos os ensaios. Os dados apresentados na TABELA 4.3 foram calculados com 

os resultados apresentados na TABELA 4.2, já que para a obtenção dos volumes, 

foram utilizados os dados de massa específica seca e teor de umidade final do solo. 

Na TABELA 4.3, a representação das siglas correspondem a: 

 Vc: volume total do cilindro metálico no qual foi realizado o ensaio; 

 Ms: massa seca do solo; 

 ρnatf:massa específica natural final; 

 Mf: massa final de solo; 

 ρnati:massa específica natural inicial; 

 Mn: massa natural do solo 

 Ma: massa de água. 

 

TABELA 4.3 - DETERMINAÇÃO DOS VOLUMES DE SOLO UMEDECIDO E COMPACTADO PARA 
OS TESTES COM OS PROTÓTIPOS 

Vc  

[cm³] 

Ms 

= ρd* Vc 

[g] 

ρnatf 

= ρd*(1+ wf)  

[g/cm³] 

Mf 

=( ρnatf/ Vc) 

[g] 

ρnati 

= ρd*(1+ wf)  

 [g/cm³] 

Mn 

= ρnati* Vc  

[g] 

Ma 

=Mf-Mn 

[%] 

3229,39 5102,44 2,03 6545,41 1,84 5929,03 616,37 

 

A massa natural de solo representou a massa de solo separada para o ensaio 

antes do umedecimento do solo. A massa de água foi a quantidade de água 

adicionada ao solo para que fosse obtido o valor de teor de umidade final definido. A 

massa final de solo foi a massa utilizada no ensaio, quando o solo já apresentava um 

grau de saturação de 95,11%. 
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Para se garantir as condições de contorno do ensaio, foi necessário o 

conhecimento das características do solo (item 2.1.1), de forma que os resultados 

obtidos fossem condizentes com as questões levantadas previamente aos ensaios.  

Os dados de grau de saturação apresentados corresponderam às médias dos 

valores obtidos nas amostras preparadas com os diferentes materiais, que 

apresentaram adsorção homogênea verificados (extremidades e interior da amostra), 

e podem ser visualizados na forma de gráficos (FIGURA 4.2). Nesta estão 

apresentados os resultados referentes às amostras de materiais citadas no início da 

seção. 

 

 
FIGURA 4.2 – CURVAS DO GRAU DE SATURAÇÃO DAS AMOSTRAS DOS DIFERENTE 

MATERIAIS E DO SOLO ENSAIADO 

 

Para a obtenção dos resultados do ensaio de equalização do potencial 

matricial da água presente no solo às amostras foi necessário um período de duração 

de três dias, nos quais foram verificados os teores de umidade em cada dia. Por ser 

um processo demorado, o ensaio não pode ser realizado em espaços de tempo 

menores que o especificado. O tempo máximo de três dias foi definido, pois os 

materiais ensaiados deveriam apresentar respostas rápidas ao processo de adsorção 

da água com o solo.  

O gráfico do grau de saturação da amostra de areia em PVC perfurado indicou 

que o mesmo, em contato com um solo saturado, responde de maneira lenta à 
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equalização de água neste sistema. Uma justificativa poderia ser a barreira imposta 

pela presença da parede de PVC perfurada, contudo, a base e o topo da amostra que 

estavam em contato direto com o solo saturado, apresentaram teores de umidade 

iguais aos das paredes laterais e do interior da amostra. 

Os dados de grau de saturação das amostras de pedra pome e da argamassa 

foram determinados por estimativa de cálculos. A massa específica foi obtida pela 

razão entre a massa e o volume das amostras. Contudo, para a definição do índice 

de vazios das mesmas foi necessário a utilização dos dados de massa específica seca 

usualmente encontrados na literatura geotécnica. Apesar de ser uma estimativa, 

pode-se visualizar que a adsorção da água do solo para o material tendeu a ocorrer 

quase toda no primeiro dia, variando pouco nos dias subsequentes. A equalização 

dos teores de umidade entre essas amostras e o solo ocorreu no segundo dia de 

ensaio. 

Pode-se observar na FIGURA 4.2 que, apesar do grau de saturação do solo 

apresentar valores acima de 90%, a equalização da saturação se deu em valores 

próximos a 30% para as amostras de pedra pome e argamassa. Isso ocorre pois, 

como exposto no item 2.1.1, o grau de saturação depende diretamente do índice de 

vazios e da massa específica dos grãos do material. 

O gesso, também utilizado na fabricação dos moldes, não participou da etapa 

dos ensaios descritos nesse item. Isso porque a seleção desse material foi feita na 

etapa de fabricação dos moldes. Como a pedra pome respondeu de maneira 

significativa à adsorção da água, foram realizados estudos de caraterização do 

material, que definiram a escolha da argamassa com pó de pedra pome como material 

para o desenvolvimento de um protótipo de análise deste estudo. Estes ensaios estão 

apresentados no item seguinte. 

 

 

4.1.1 Ensaio de caracterização da pedra pome 

 

 

Os ensaios de caracterização da pedra pome foram realizados com o intuito de 

se criar um material similar, no qual as características das amostras analisadas 

pudessem ser reconstruídas. Desta forma, a fabricação de materiais com porosidade 
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e índice de vazios conhecidos seria possível. Foram verificados a porosidade e a área 

superficial do material. 

O microscópio eletrônico de varredura (MEV) forneceu imagens da superfície 

da amostra de pedra pome em um aumento de 30.000X. Por meio das imagens 

apresentadas na FIGURA 4.3, verificou-se a alta porosidade do material, com 

tamanho variado de poros, podendo esses serem menores que 1 mm. 

O ensaio de BET possibilitou a obtenção de dados referentes à área 

superficial, diâmetro e volume dos poros, conforme apresentado na TABELA 4.4. A 

obtenção da área superficial da pedra pome é obtida por meio da relação entre o 

volume de N2 ocupado na monocamada e na camada superficial do material. O 

volume dos poros representa a quantidade de gás N2 adsorvida em todas as suas 

camadas. Os poros do pó de pedra pome foram caracterizados de acordo com o valor 

do diâmetro desse material, sendo classificados de mesoporos, por possuir um 

diâmetro maior que 20 Å e menor que 500 Å. 
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FIGURA 4.3 - IMAGEM DA SUPERFÍCIE DA PEDRA POME COM AMPLIAÇÃO DE 30.000X 

 

TABELA 4.4 – DADOS DE ÁREA SUPERFICIAL, VOLUME E DIÂMETRO DOS POROS 
DETERMINADOS POR MEIO DO ENSAIO DE BET 

Área superficial 

[m²/g] 

Volume dos poros 

[cm³/g] 

Diâmetro dos poros 

[Å] 

23,20 0,04 71,35 

 

Os resultados de porosidade e área superficial da pedra pome, juntamente 

com os ensaios de equalização do potencial mátrico da água, corroboram com a ideia 

de que a alta porosidade e área superficial do material auxiliam na sua interação com 

a água. Isto significa que o material caracterizado define o comportamento da 

argamassa fabricada neste estudo, visto que essa é feita com o pó da pedra pome em 

mais da metade da sua composição, onde 70% do material é de pó de pedra pome. 
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4.2 COMPORTAMENTO DOS PROTÓTIPOS TESTADOS EM LABORATÓRIO A 

PARTIR DA SUA INSTALAÇÃO EM UM SOLO COM DIFERENTES GRAUS 

DE SATURAÇÃO 

 

 

Foi definido para os testes realizados, a avaliação do comportamento dos 

protótipos quando instalados em um solo argiloso com 30% e 90% de grau de 

saturação. Procurou-se obter uma faixa de material quase seco e um quase saturado, 

de forma a se observar o comportamento dos protótipos em diferentes condições de 

saturação. Foi obtido nos testes com o DTS, a curva de temperatura ao longo do 

tempo nas diferentes condições. 

A análise dos dados obtidos foi feita com base nas curvas de aquecimento do 

protótipo de FO, onde essas representam as curvas características dos protótipos 

quando instalados no solo, a uma determinada faixa de grau de saturação. Com os 

resultados pode-se verificar a relação qualitativa do protótipo em contato com o solo 

argiloso induzido a dois diferentes valores de grau de saturação, visto a 

impossibilidade de obtenção de valores absolutos para a determinação do grau de 

saturação do solo quando os protótipos estiverem expostos ao mesmo. 

Os dois protótipos na condição seca apresentaram uma condutividade térmica 

menor com relação a condição úmida, de forma a acumular maior quantidade de calor. 

A utilização do método do aquecimento da FO para a aquisição de dados no DTS faz 

com que a variação de temperatura nos diferentes estágios de teor de umidade dos 

protótipos seja evidente. As leituras dos dados de variação de temperatura dos 

protótipos em seu estado seco são, desta forma, maiores quando comparadas às 

leituras do protótipo com água presente em seus poros. A partir desses princípios é 

possível fazer a análise dos dados obtidos pelos testes com o DTS. 

O solo argiloso utilizado nos testes em que os protótipos foram instalados em 

contato com o mesmo foi diferente do solo argiloso utilizado para os ensaios 

realizados na seleção de materiais para a fabricação dos protótipos. Procedeu-se 

desta forma porque a quantidade de solo necessária nessa etapa seria muito maior 

que a quantidade de solo disponível nos ensaios descritos no item 3.1.4. A obtenção 

das condições de contorno do ensaio, para a parte de compactação do solo no entorno 

do protótipo, foi efetuada como descrito nos ensaios de equalização do potencial 

mátrico, com os mesmos ensaios realizados. 
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O resultado referente aos ensaios de massa específica dos grãos estão 

apresentados na TABELA 4.5. Os resultados do ensaio de compactação realizados 

com o solo em questão estão apresentados na FIGURA 4.4. 

 

TABELA 4.5 – RESULTADOS DO ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA DOS GRÃOS DE SOLO 
ARGILOSO UTILIZADO NOS TESTES PARA INSTALAÇÃO DOS PROTÓTIPOS DE FO 

Ensaio 01 
ρ01 (g/cm³) 

Ensaio 02 
ρ02 (g/cm³) 

Ensaio 03 
ρ03 (g/cm³) 

Média 
ρmédia (g/cm³) 

2,87 2,88 2,87 2,87 

 

 
FIGURA 4.4 – CURVA DE COMPACTAÇÃO DO SOLO ARGILOSO UTILIZADO NOS TESTES PARA 

INSTALAÇÃO DOS PROTÓTIPOS DE FO 

 

A partir da curva de compactação (FIGURA 4.4) foi determinada a massa 

específica aparente seca que garantisse a compactação do solo próximo à saturação. 

Como o volume de solo necessário para os ensaios foi grande, utilizou-se o menor 

valor de massa específica seca possível de compactação, de forma que o volume de 

vazios ocupasse um maior espaço dentro da caixa metálica citada no item 3.3.2. Os 

dados obtidos pelos ensaios apresentados na TABELA 4.5 e na FIGURA 4.4 foram 

utilizados para a determinação do índice de vazios e os teores de umidade final para 

se obter os graus de saturação de 30% e de 90%. Para os cálculos realizados adotou-
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se, então, os índices físicos de 2,87 g/cm³ para a massa específica dos grãos, 1,25 

g/cm³ para a massa específica seca. O teor de umidade final para um solo com o grau 

de saturação de 30%, nas condições de compactação estabelecidas acima foi de 

13,70%, já para a utilização do solo com o grau de saturação de 90%, o de teor de 

umidade final foi de 40,80%.  

Na TABELA 4.6 e na TABELA 4.8 estão apresentados os valores do índices 

físicos do solo necessários para o cálculo dos valores de volume de solo de 

compactação. Foram estabelecidas as massas de água e de solo (TABELA 4.7 e 

TABELA 4.9) para a compactação do solo argiloso no entorno dos protótipos nas 

condições de contorno pré-estabelecidas.  

A TABELA 4.6 e a TABELA 4.7 referem-se aos dados obtidos para os testes 

correspondentes ao solo com grau de saturação de 30%. A TABELA 4.8 e a TABELA 

4.9 referem-se aos dados obtidos para os testes correspondentes ao solo com grau 

de saturação de 90%.  

 

TABELA 4.6 – ÍNDICES FÍSICOS PARA A OBTENÇÃO DA MASSA DE SOLO COM GRAU DE 
SATURAÇÃO S= 30% 

wi  

[%]  

ρmédia 

[g/cm³] 

ρd  

[g/cm³] 
e 

ρa  

[g/cm³] 

S 

[%] 

wf  

[%] 

13,50 2,87 1,25 1,30 1,00 30,34 13,70 

 

TABELA 4.7 – DETERMINAÇÃO DAS MASSAS DE ÁGUA E SOLO PARA UM VOLUME DE 
COMPACTAÇÃO DO SOLO COM GRAU DE SATURAÇÃO S=30% 

Vc  

[cm³] 

Ms 

= ρd* Vc 

[g] 

ρnatf 

= ρd*(1+ wf)  

[g/cm³] 

Mf 

=( ρnatf/ Vc) 

[g] 

Ρnati 

= ρd*(1+ wf)  

 [g/cm³] 

Mn 

= ρnati* Vc  

[g] 

Ma 

=Mf-Mn 

[%] 

266916,00 333645,00 1,42 379354,37 1,42 378687,08 667,29 

 

TABELA 4.8 - ÍNDICES FÍSICOS PARA A OBTENÇÃO DA MASSA DE SOLO COM GRAU DE 
SATURAÇÃO S= 90% 

wi  

[%]  

ρmédia 

[g/cm³] 

ρd  

[g/cm³] 
e 

ρa  

[g/cm³] 

S 

[%] 

wf  

[%] 

22,30  2,87 1,25 1,30 1,00 90,35 40,80 
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TABELA 4.9 – DETERMINAÇÃO DAS MASSAS DE ÁGUA E SOLO PARA UM VOLUME DE 
COMPACTAÇÃO DO SOLO COM GRAU DE SATURAÇÃO S=90% 

Vc  

[cm³] 

Ms 

= ρd* Vc 

[g] 

ρnatf 

= ρd*(1+ wf)  

[g/cm³] 

Mf 

=( ρnatf/ Vc) 

[g] 

Ρnati 

= ρd*(1+ wf)  

 [g/cm³] 

Mn 

= ρnati* Vc  

[g] 

Ma 

=Mf-Mn 

[%] 

266916,00 333645,00 1,76 469772,16 1,53 408047,84 61724,32 

 

 

4.2.1 Curva de referência dos protótipos 

 

 

A curva de referência representa a condição seca e a condição saturada dos 

protótipos. Estas curvas serviram de base de comparação nos processos de 

correlação da taxa de umedecimento por adsorção da água do solo ao protótipo 

instalado no interior do mesmo. A condição seca considera os protótipos com teor de 

umidade equivalente a umidade relativa do ar, na condição seca. A condição saturada 

considera os protótipos imersos em água, após 1 dia de imersão; levando-se em 

consideração que, em contato com o solo saturado, esta condição corresponderia a 

máxima situação de saturação em um tempo reduzido de utilização do protótipo. 

Na FIGURA 4.5 está apresentado o gráfico das curvas de referência do 

protótipo de argamassa ao longo de seu comprimento, desconsiderando os sensores 

presentes nas extremidades dos protótipos, que apresentaram seus valores fora da 

curva devido a interferência que esses têm com o meio externo ao protótipo. 
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FIGURA 4.5 -  CURVAS DE REFERÊNCIA DO PROTÓTIPO DE ARGAMASSA 

 

Foram definidas duas gamas de cores para identificar as curvas de referência 

seca e saturada, de modo que a diferença entre essas ficasse mais evidente. A média 

das curvas de referência seca e saturada do protótipo de argamassa está apresentada 

na FIGURA 4.6, sendo essas as utilizadas nas análises do comportamento do 

protótipo quando exposto ao solo. 

 

 
FIGURA 4.6 – MÉDIA DAS CURVAS DE REFERÊNCIA SECA E SATURADA DO PROTÓTIPO DE 

ARGAMASSA 
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A diferença entre as curvas de referência logo após o aquecimento do cabo 

foi de 5°C, e ao final do ensaio, com duração de duas horas e quarenta minutos, foi 

de, aproximadamente, 14°C. Como a curva de referência saturada manteve-se 

praticamente constante, percebeu-se que a diferença de temperatura entre as 

referências tende a ser maior ao longo do tempo. O ensaio com o protótipo de gesso 

foi realizado simultaneamente, visto que os protótipos estavam ligados em série. As 

curvas de referência do gesso podem ser observadas na FIGURA 4.7.  

 

 
FIGURA 4.7 - CURVAS DE REFERÊNCIA DO PROTÓTIPO DE GESSO 

 

As curvas de referência do gesso apresentaram uma homogeneidade e uma 

diferença de temperatura maior do protótipo seco para o saturado, quando aquecidos 

na potência de 4,56 W por metro de cabo. As médias das curvas de referência 

puderam identificar essa diferença citada e estão apresentadas na FIGURA 4.8. 

 



110 
 

 
FIGURA 4.8 – MÉDIA DAS CURVAS DE REFERÊNCIA SECA E SATURADA DO PROTÓTIPO DE 

GESSO 

 

A diferença de temperatura no início do ensaio foi equivalente a do protótipo 

de argamassa, ou seja, de 5°C, e no fim do ensaio apresentou uma diferença de 

aproximadamente 19°C. Desta forma, os protótipos de gesso tiveram uma maior 

amplitude de análise para a correlação dos dados dos testes, quando instalados no 

solos com diferentes grau de saturação. 

Ao longo do ensaio de referência seca, o protótipo de argamassa não aqueceu 

tanto quanto o protótipo de gesso, de forma a indicar que a potência aplicada no cabo 

de cobre para o aquecimento do sistema, de 4,56 W/m, poderia ser aumentado para 

o protótipo de argamassa. Contudo, como o sistema estava ligado em série, o 

aumento de potência poderia ocasionar a danificação do cabo de FO localizado dentro 

do protótipo de gesso com o acúmulo de calor. 

 

 

4.2.2 Testes com os protótipos instalados em solo argiloso de grau de saturação de 

30% 

 

 

Os dados referentes aos ensaios com os protótipos instalados no solo foram 

obtidos após a instalação do equipamento no mesmo. A instalação ocorreu por 
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compactação do solo no entorno dos protótipos, onde as primeiras aquisições de 

dados foram realizadas logo após o término da compactação, e uma segunda etapa 

dessas aquisições foram feitas após 24 h de instalação dos protótipos. O primeiro 

ensaio teve duração de 5 h e o segundo ensaio de 2 h e quinze minutos.  Após o 

ensaio de 5 h notou-se que para uma melhor comparação dos dados com as curvas 

de referência, seria necessário o mesmo tempo de ensaio para todos os testes, de 

forma que se estipulou o tempo de 2 h e quarenta minutos para todos os ensaios. 

Contudo, a segunda aquisição de dados teve uma duração de tempo menor, devido à 

problemas no sistema elétrico, em que a fonte de aquecimento foi desligada 

automaticamente por riscos de curto circuito da fonte.  

Na FIGURA 4.9 está identificado o comportamento do protótipo de 

argamassa, quando instalado em um solo com grau de saturação de 30%.  

 

 
FIGURA 4.9 – TESTES DE AQUISIÇÃO DE DADOS COM O DTS DO PROTÓTIPO DE 

ARGAMASSA EM UM SOLO COM GRAU DE SATURAÇÃO DE 30%  

 

Percebeu-se que para o protótipo de argamassa ocorreu a perda de teor de 

umidade do mesmo para o solo ao longo do tempo. Após 24 h de contato com o solo, 

a curva mostrou um aumento de temperatura comparada à referência seca. Como a 

curva de ensaio após 24 h de instalação ficou acima da curva de referência seca, 

nota-se que o protótipo à umidade relativa do ar encontrava-se com um grau de 

saturação maior do que o equivalente à 30% de saturação do solo, perdendo água 
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para o sistema. O aquecimento prolongado do cabo de fibra óptica pode ter 

influenciado nesse processo, visto que o primeiro ensaio realizado, após instalação 

do protótipo no solo com 30% do teor de umidade durou cerca de 5 h. 

Os resultados dos testes com o protótipo de gesso no mesmo solo ocorrem 

simultaneamente e sua curva de resposta à adsorção da água ao sistema estão 

apresentados na FIGURA 4.10. 

 

 
FIGURA 4.10 – TESTES DE AQUISIÇÃO DE DADOS COM O DTS DO PROTÓTIPO DE GESSO EM 

UM SOLO COM GRAU DE SATURAÇÃO DE 30%   

 

Verifica-se pelas curvas de temperatura ao longo do tempo, que logo após a 

instalação o protótipo possui valores de variação de temperatura menores que após 

um dia de ensaio, como ocorrido com o protótipo de argamassa. O aquecimento 

prolongado do sistema também fez com que a água do protótipo fosse adsorvida pelo 

solo, contudo, neste caso, a curva de referência seca permaneceu como curva 

máxima de aquecimento do protótipo. 

Nos casos visualizados para os dois protótipos, quando instalados em solo com 

grau de saturação de 30%, os protótipos caracterizaram-se pela transmissão de água 

para o solo, de forma que, em umidade relativa do ar, o solo adsorve água dos 

protótipos pelo baixo grau de saturação que apresenta.  

Como o sistema montado para os testes foi um sistema aberto, onde os 

protótipos foram instalados no solo dentro de uma caixa metálica, é possível que o 
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método de aquecimento do cabo tenha secado o sistema. Para que isso não 

ocorresse, todo o sistema deveria estar colocado em uma caixa térmica, a fim de se 

estabilizar a umidade no entorno do solo. 

Os testes com instalação dos protótipos no solo com o grau de saturação de 

90% foram realizados após a retirada do solo do primeiro ensaio e umedecimento do 

mesmo para que esse chegasse ao valor de grau de saturação desejado. A aquisição 

de dados foi feita da mesma forma que nos testes de instalação em solo com grau de 

saturação de 30%, sendo essas, logo após a instalação e 24 h após a instalação. 

Na FIGURA 4.11 e na FIGURA 4.12 estão apresentados o comportamento 

dos protótipos quando instalados no solo com grau de saturação de 90%, nos quais 

são observadas as respostas de ocorrência da adsorção da água do solo ao protótipo 

já após sua instalação, com o contato imediato a um meio com maior teor de umidade.  

 

 
FIGURA 4.11 - TESTES DE AQUISIÇÃO DE DADOS COM O DTS DO PROTÓTIPO DE 

ARGAMASSA EM UM SOLO COM GRAU DE SATURAÇÃO DE 90% 
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FIGURA 4.12 - TESTES DE AQUISIÇÃO DE DADOS COM O DTS DO PROTÓTIPO DE GESSO EM 

UM SOLO COM GRAU DE SATURAÇÃO DE 90% 

 

Após 24 h de contato com o solo, os dois protótipos mostraram que a 

diminuição da variação da temperatura ao longo do tempo não teve interferência do 

aquecimento do cabo de FO realizado no primeiro ensaio. Assim, a adsorção de água 

ao protótipo tende a continuar até a sua equalização de potencial mátrico. 

A análise completa do comportamento dos protótipos se deu com a junção de 

todas as curvas obtidas nos testes em um único gráfico, conforme apresentado nas 

FIGURA 4.13 e FIGURA 4.14. 

As respostas do protótipo de argamassa ao acréscimo do grau de saturação do 

solo foram satisfatórias. Ao se analisar todas as curvas em um mesmo gráfico, 

percebe-se que a resposta à entrada de água no protótipo após sua instalação no solo 

com 90% de grau de saturação foi imediata, já que as variações de temperatura ao 

longo do tempo foram menores do que as curvas apresentadas quando o mesmo 

estava instalado no solo com grau de saturação de 30%. Nota-se também, que a 

presença de água faz com que os valores de temperatura das curvas adquiridas pelos 

dados do DTS sejam mais constantes, de forma que a transmissão de calor é maior 

nesse caso, diminuindo a variação do acúmulo de calor ao longo do tempo. 

Nos protótipos de gesso, a diferenciação entre suas curvas de referência e suas 

curvas quando instalados em solos com diferentes graus de saturação é mais 

evidente. A variação da temperatura ao longo do tempo do protótipo exposto ao solo 
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com maior quantidade de água em seus vazios encontram-se abaixo do valor médio 

de referência entre o protótipo em seu estado seco e saturado, de forma que as curvas 

fiquem mais próximas da curva de referência saturada. 

 

 
FIGURA 4.13 – COMPORTAMENTO DO PROTÓTIPO DE ARGAMASSA QUANDO INSTALADO NO 
SOLO COM GRAU DE SATURAÇÃO DE 30% E DE 90%, JUNTAMENTE COM SUAS CURVAS DE 

REFERÊNCIA SECA E SATURADA 

 

 
FIGURA 4.14 - COMPORTAMENTO DO PROTÓTIPO DE GESSO QUANDO INSTALADO NO SOLO 

COM GRAU DE SATURAÇÃO DE 30% E DE 90%, JUNTAMENTE COM SUAS CURVAS DE 
REFERÊNCIA SECA E SATURADA 
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4.2.3 Avaliação do comportamento dos protótipos diante do processo de infiltração 

da água no solo 

 

 

Durante os testes de análise do comportamento dos protótipos realizou-se 

uma simulação onde foi lançado um volume de água (equivalente a 54,6 L de água) 

necessário para que o solo moldado em toda a caixa do experimento apresentasse 

um grau de saturação de 60%. Este procedimento permitiu avaliar os dados de 

variação da temperatura diante da infiltração da água no solo na condição do solo com 

grau de saturação igual a 30% teoricamente variando até S=60%. Salienta-se que não 

se esperava obter valores de S=60% para o solo argiloso em contato com o protótipo. 

Conforme comentado, este procedimento foi realizado apenas com a intenção de uma 

verificação adicional do comportamento dos protótipos. 

Os ensaios tiveram duração de 1 h e 52 minutos, visto que ocorreu o 

desligamento automático da fonte FCC, por risco de curto circuito, já que no dia do 

ensaio ocorreram quedas de energia elétrica por motivos externos. Desta forma, foram 

analisadas apenas as respostas dos protótipos em contato com o solo no processo 

de infiltração da água, sem que relações com as curvas de referência fossem feitas. 

A aquisição de dados nesse processo foi realizada apenas durante a simulação 

citada. Novas aquisições para a verificação de uma maior adsorção e aumento da 

infiltração não puderam ser realizadas tendo em vista o tempo elevado para a 

realização das pesquisas e dos ensaios realizados neste trabalho. 

Os gráficos contendo as curvas de variação da temperatura dos protótipos 

mediante a frente de umedecimento do solo estão apresentadas na FIGURA 4.15 e 

na FIGURA 4.16. 
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FIGURA 4.15 – CURVAS DO COMPORTAMENTO DO PROTÓTIPO DE ARGAMASSA MEDIANTE 

O PROCESSO DE INFILTRAÇÃO DA ÁGUA NO SOLO 

 

 
FIGURA 4.16 - CURVAS DO COMPORTAMENTO DO PROTÓTIPO DE GESSO MEDIANTE O 

PROCESSO DE INFILTRAÇÃO DA ÁGUA NO SOLO 

 

Conforme apresentado no item 2.1.2, a infiltração no solo ocorre das camadas 

superiores para as inferiores. A adsorção da água nos protótipos foi percebida por 

meio das curvas apresentadas, de modo que as camadas superiores tiveram um 

decaimento na variação de temperatura ao longo do tempo, ou seja, a medida que a 
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precipitação aumentava o grau de saturação da zona saturada para a zona de 

transmissão. A partir da profundidade de 28 cm, nota-se que os protótipos tendem a 

permanecer com a curva de variação da temperatura pelo tempo muito próximas, 

caracterizando a zona de umedecimento do solo. 

É notável o tempo de resposta de adsorção dos protótipos com a entrada de 

água no solo, visto que as aquisições de dados eram feitas simultaneamente ao 

evento. A tendência no comportamento dos protótipos é que os mesmos equalizem 

com o solo em profundidade, ou seja, as camadas de solo com maior grau de 

saturação tendem a transferir água para o sistema solo – protótipo mais rapidamente, 

observando que o comportamento dos protótipos diante da presença de água no 

sistema acompanha o perfil de infiltração do solo. 
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5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

A dissertação em questão visou contribuir para as pesquisas científicas 

voltadas ao avanço da instrumentação geotécnica, por meio de novas tecnologias. A 

aplicação da tecnologia de fibra óptica foi essencial neste processo, no qual foram 

analisados os dados referentes ao sensoriamento de dois protótipos que, em contato 

com o solo, indicaram a alteração do teor de umidade passível de definição. Assim 

sendo, foram realizados testes para monitorar o comportamento desses protótipos 

quando instalados em solos argilosos com diferentes graus de saturação (30% e 

90%). Com resultados satisfatórios à detecção de diferentes quantidades de água 

presente nos solos argilosos em que os protótipos foram instalados, o objetivo geral 

da pesquisa em questão foi alcançado. 

De forma que a obtenção de valores absolutos de grau de saturação dos solos 

por meio dos protótipos não é possível, a análise qualitativa permite que sejam 

criadas, a partir dos mesmos, curvas características indicando o seu comportamento 

para cada faixa de grau de saturação dos solos.  

Regiões susceptíveis à ocorrência de movimentação de massa que possam 

provocar perdas humanas e danos econômicos são foco de instalação desse produto 

para obtenção qualitativa de informações pertinentes ao umedecimento do solo.  

Com o conhecimento prévio das características do solo de um determinado 

local, pode-se verificar a faixa de variação do grau de saturação para ocorrências de 

rupturas de taludes. Assim, taludes com ocupação antrópica, com instalação de dutos, 

túneis, rodovias, aterros ou barragens, podem ser monitorados, nos quais as curvas 

características dos protótipos instalados apresentam faixas da variação do grau de 

saturação do solo com riscos de ruptura.  

Assim, a tecnologia estudada e utilizada aplica-se à instrumentação desses 

locais de forma que possam ser tomadas decisões para mitigar ou extinguir 

ocorrências de deslizamentos. 

A pesquisa foi dividida em quatro etapas, das quais a primeira contou com o 

maior investimento de tempo para a sua evolução. Nessa etapa foram definidos os 

materiais utilizados, dos quais foram selecionados uma argamassa composta por 70% 

de pó de pedra pome e um gesso. As melhores respostas no contato com o solo foram 

obtidas com o gesso, no qual as faixas de diferenciação do grau de saturação do solo, 
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por meio das curvas de variação de temperatura pela variação do tempo, ficaram mais 

distintas. 

A etapa posterior à seleção de materiais correspondeu à de desenvolvimento 

dos protótipos. Foram fabricados dois tipos de moldes para a injeção do material com 

a fibra óptica em seu interior, das quais a primeira não atendeu às expectativas, visto 

que a realização do desmolde na parte interna dos protótipos não foi possível. Além 

disso, o posicionamento da extremidade final do cabo de fibra óptica na base da 

estrutura comprometeu o cabo de fibra óptica, que foi danificado pelo peso da 

argamassa em seu processo de cura. A segunda versão foi descrita e aplicada como 

metodologia de fabricação dos protótipos, de forma que a idealização inicial para a 

obtenção dos protótipos foi correspondida. 

A etapa de execução dos testes para aferir o comportamento dos protótipos 

diante da instalação em solo apresentou dificuldades como o desligamento automático 

da fonte FCC, de modo que a duração dos ensaios não permanecesse a mesma para 

todos, e a diferença de temperatura com a qual foram realizados os ensaios. A 

temperatura de início dos ensaios pode ser alterada com a diferença de temperatura 

do meio, gerando discrepâncias na fase inicial de ensaio. Essa questão pode ser 

resolvida com o aumento do tempo de ensaio na aquisição dos dados para a obtenção 

de curvas, visto que, após 2 h de ensaio os dados de todos os ensaios realizados 

apresentaram um direcionamento ao comportamento real do protótipo na condição 

em que se realizavam os testes. 

A última etapa a ser alcançada neste trabalho foi a verificação da existência 

de correlação entre os protótipos e o solo com diferentes valores de grau de saturação. 

Os resultados obtidos permitiram validar os protótipos como utilização para fins de 

obtenção de dados qualitativos de grau de saturação dos solos. Contudo, é importante 

ressaltar que para cada tipo de solo analisado devem ser realizados ensaios para a 

sua caracterização e para a obtenção das curvas características do protótipo 

referentes ao mesmo. Recomenda-se a utilização de um sistema fechado, ou seja, 

uma câmara térmica para a realização dos ensaios com o DTS, além da análise do 

comportamento do protótipo diante de outros graus de saturação do solo, de forma 

que os resultados tornem-se mais expressivos e representativos. 
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5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Diante do que foi exposto na interpretação dos resultados e nas conclusões, 

recomenda-se como trabalho futuro: 

(I) realização de estudos referentes à resistência mecânica dos materiais 

utilizados; 

(II) realização dos testes, com os protótipos instalados em solo, em um 

sistema hermético, com todas as condições de contorno controladas; 

(III) realização de um maior número de testes, com diferentes tipos de solo e 

com uma faixa maior de variação do grau de saturação para cada um dos 

solos onde os protótipos forem instalados; 

(IV) realização de instrumentação in situ, após a definição das curvas de 

calibração (referência seca e saturada) dos protótipos. 
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