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Expectativa 

 

Questão 1 

A Medição pontual: devido ter uma grande superfície para monitorar, o uso extensivo de 
sensores de detecção de filtrações é inviável a nível prático e económico, a qual a atividade dos 
elementos normalmente utilizados cobre zonas muito localizadas da estrutura.  

    E a Medição tardia: em muitas ocasiões a detecção de águas abaixo de uma filtração n os 
informa o problema, mas não a origem real deste. No caso das represas de materiais soltos,  o 
problema é ainda maior, devido o fluxo da filtração que já pode ter acarretado uma degradação 
do núcleo da infraestrutura. 

Questão 2 

O sistema distribuído de sensores baseado em fibra ótica atualmente ocorre graças aos avanços 

em optoeletrônica e ao barateamento de dispositivos tradicionalmente de custo muito elevado . É 

possível, mediante um equipamento de sensores, medir a temperatura ao longo de toda a 

longitude de uma Fibra Ótica. Esta tecnologia permite implementar um sistema distribuído de 

medição de forma massiva capaz de monitorar estruturas de grandes dimensões.  

Questão 3 

• Categoria de medida. Distancia máxima de FO que o equipamento  é capaz de consultar. Por 

norma geral as unidades se aportam em km com o que para infraestruturas de relativas b aixas 

dimensões, tais como represas ou diques, dito parâmetro costuma cumprir com os requerimentos 

folgadamente. Dito parâmetro é de grande importância no caso de supervisão de linhas de 

transporte hídricos. 

Tipo de fibra: características físicas de fibra a serem instaladas (multi-modo/mono-modo) 

Número de canais: quantidade de fios de fibra que podem se conectar ao equipamento. Este 

parâmetro é de relevância uma vez que dependendo da tipologia de instalação dos sensores é 

necessário instalar mais de uma fibra ótica (monitoramento por níveis).  

• Resolução Espacial. Longitude de fibra ótica a qual o interrogador associa uma leitura de 

temperatura, dita resolução costuma oscilar entre 0,5 y 2 m dependendo do equipamento.  

Resolução de temperatura: precisão em décimos de graus da medida de temperatura obtida.  

Tempo de medida: duração do ciclo de medida de temperatura. Este parâmetro costuma ser 

variável e afeta diretamente a resolução de temperatura.  

Questão 4 

A pesquisa proporciona dados relativos a sistemas de monitoramento em tempo real de fuga em 
represas de materiais soltos baseados em fibra ótica. A FO associada a um sensor permite 
dispor de um sensor de detecção de fugas distribuído. A técnica empregada se baseia no efeito 
conhecido em optoelectrônica como RAMAN. Após as análises realizadas no laboratório com a 
FO, foram registrados níveis de detecção suficientemente sensíveis para realizar a fase de 
instalação definitiva com a confiança suficiente e confirmar a viabilidade técnica do sistema de 
detecção de fugas mediante FO para as represas de materiais soltos. 

Questão 5 

A instalação do sistema abre um leque de possibilidades no que se refere à evolução do estado 
da infraestrutura ao longo do tempo. Como se comentou no parágrafo anterior, a medida principal  
se embasa numa análise diferencial de temperatura entre pontos limítrofes evitando a medida 
absoluta das temperaturas próprias da fibra, as quais pode variar consideravelmente segundo o 
elemento sensor se encontre por exemplo por debaixo do nível de água ou por cima suportando 
um impacto indireto na luz solar. A análise não-diferencial não está contemplada neste estudo, 
não obstante poderia ser de interesse a análise temporal de evolução das temperaturas 
absolutas ao longo de toda a fibra, com objetivo de extrair padrões de comportamento das 
infraestruturas segundo sejam dadas condições externas diferentes como, por exemplo, ciclos de 
temperatura diurnos ou sazonais.  


