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RESUMO

Movimentos de massa em taludes, sejam eles de qualquer natureza, podem 
causar impactos econômico-sociais negativos de grandes proporções. Sistemas 
de alarme que indiquem a iminência da ocorrência desses fenômenos possibilitam 
o desdobramento de ações para impedir ou diminuir os danos causados, principal-
mente, a perda de vidas. A instrumentação tradicional normalmente não permite 
o monitoramento contínuo e remoto, enquanto sistemas extensométricos de fibra 
óptica constituem dispositivos de medição extremamente sensíveis a pequenas 
deformações, não sofrem interferência de campos eletromagnéticos, e podem ter 
seus sinais processados a grandes distâncias dos pontos monitorados, reduzindo 
a frequência de medições in situ. O objetivo do trabalho é avaliar a configuração 
deformada espacial de um tubo inclinométrico a partir de medições de séries de 
extensômetros ópticos, validando o aparato como um dispositivo indicador de mo-
vimento de massas. A identificação estrutural do tubo inclinométrico visa, assim, 
proporcionar uma alternativa à observação dos movimentos do solo para aplicação, 
em campo, em sistemas de alerta. Ensaios conduzidos em laboratório com um tubo 
inclinométrico instrumentado com extensômetros ópticos foram realizados para va-
lidar essa proposição. Os resultados confirmaram que as deformações medidas 
nos extensômetros de fibra ótica instalados no tubo inclinométrico apresentaram 
excelente correlação com as deflexões angulares obtidas através da inclinometria 
convencional, mostrando que a extensômetria óptica é uma alternativa viável para 
a medição contínua de deslocamentos.

Palavras-chave: Instrumentação Geotécnica, Monitoramento de Taludes, Exten-
sômetros de Fibra Óptica, Inclinometria, Monitoramento da Integridade Estrutural.

ABSTRACT

Landslides of any kind can cause major economic and social impacts. Warning 
systems that indicate the imminence of occurrence of these phenomena allow the 
execution of actions to prevent or lessen the damage caused, mainly loss of life. 
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Conventional instrumentation systems, typically does not permit a continuous and 
remote monitoring, while fiber optic strain gauge systems are measurement devices 
extremely sensitive to small strains, which does not suffer interference from elec-
tromagnetic fields, and may have their signals processed by long distances of the 
monitored points, reducing the frequency of in situ measurements. Thus, the pur-
pose of this work is to assess the spatial configuration of a deformed inclinometer 
case from measurements made by fiber optical strain gauges systems, validating 
the apparatus as a device for landslide prediction. The structural identification of the 
inclinometer case is thus intended to provide an alternative for observing ground 
movements for field application in warning systems. Tests conducted in the labo-
ratory with the device and inclinometers were performed to validate this proposal. 
The results from these tests confirmed that the strain measured in fiber optic strain 
gauges have an excellent correlation with the angular deflections obtained by con-
ventional inclinometer. Therefore, the optical strain gage is a viable alternative for 
the continuous measurement of displacements.

Keywords: Geotechnical instrumentation, Slope Monitoring, Strain Gauge Fi-
ber Optic Systems, Inclinometer, Structural Health Monitoring.

INTRODUÇÃO

A população das regiões metropolitanas vem crescendo e as áreas para ocu-
pação estão cada vez mais restritas, conduzindo à ocupação crescente de áreas 
com condicionantes geológicos geotécnicos favoráveis a ocorrência de movimentos 
de massa. Devido a falta de infraestrutura e construções adequadas a esses condi-
cionantes, aliada ao desconhecimento da população sobre os riscos existentes, os 
deslizamentos das encostas tendem a continuar causando tragédias. Young et al. 
(2013) afirmaram que se por um lado já se sabe que os impactos dos movimentos 
de massa são extremos e que sua frequência tende fortemente ao crescimento, 
sua gravidade já é observada há um tempo considerável. Portanto, segundo o mes-
mo autor, é necessária a mudança de postura em relação à forma de tratar esses 
eventos, não só através do estímulo de políticas efetivas de prevenção de danos, 
mas também através do monitoramento de risco eficiente.

Para monitorar o comportamento de uma encosta é importante que a mesma 
seja instrumentada. O constante acompanhamento dos dados fornecidos por essa 
instrumentação é essencial para previsão de movimentos de massa de grandes 
proporções. O ideal é que exista um fornecimento contínuo de dados pelo monito-
ramento em tempo real remoto, pois isso possibilita ações eficazes para prevenir 
ou impedir a movimentação de massa em lugares vulneráveis. Convencionalmen-
te, o monitoramento da estabilidade de encostas é realizado através de pluviôme-
tros, piezômetros e indicadores de nível d’água, inclinômetros, células de carga e 
marcos topográficos ou superficiais para acompanhamento topográfico (Geo-Rio, 
2013). De acordo com a necessidade de monitoramento de um talude, outros tipos 
de instrumentação podem ser utilizados, mas em geral os instrumentos citados são 
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os mais aplicados. A instrumentação tradicional tem limitações quanto ao monito-
ramento remoto eficaz, mas tecnologias como o monitoramento utilizando exten-
sômetros de fibra óptica são soluções que não são limitadas por esses problemas. 
Mais detalhes sobre instrumentação geotécnica podem ser encontrados em Dun-
nicliff (1988).

Para realização do presente trabalho, foram realizados ensaios em laborató-
rio com um tubo inclinométrico instrumentado com extensômetros de fibra óptica 
ao longo de seu comprimento, sendo que esse tubo foi posicionado no sentido 
horizontal de forma a facilitar a execução do procedimento, mantendo o princípio 
físico de funcionamento de um inclinômetro. Dessa maneira, o objetivo foi avaliar a 
aplicação do tubo inclinométrico instrumentado como dispositivo indicador de mo-
vimentos de massa. 

INCLINOMETRIA

Os inclinômetros são dispositivos utilizados para monitoramento do desloca-
mento horizontal de um maciço abaixo da superfície. A aquisição dos dados é feita 
por uma sonda, que é inserida no tubo inclinométrico instalado no furo de sonda-
gem.

Segundo Dunnicliff (1988) os inclinômetros podem ser utilizados para:
• Determinar a ocorrência de movimentos de massa;
• Monitorar a extensão e a taxa de ocorrência de movimentos horizontais 

em aterros de barragens, aterros de solos moles, etc.;
• Monitorar a deflexão de estruturas de contenção.
A sonda é composta por uma haste cilíndrica com um sensor de inclinação 

(acelerômetro) embutido no seu interior e duas ou quatro rodas distribuídas nas 
laterais. A Figura 1B ilustra a sonda inclinométrica. As rodas se encaixam nas ra-
nhuras existentes no tubo inclinométrico, fazendo com que o sensor acompanhe a 
direção do tubo. É então medida a inclinação do tubo em intervalos constantes, e 
calculado, a partir do ângulo de inclinação, o deslocamento de cada segmento de 
tubo.

A parte inferior do tubo inclinométrico é fixada a uma camada de solo que não 
sofre deslocamento. As demais partes do tubo estão sujeitas aos movimentos que 
ocorrerem no maciço em que foi instalado. A Figura 1A ilustra a montagem do incli-
nômetro em campo e a Figura 1D representa o princípio de operação do mesmo.

MONITORAMENTO DA INTEGRIDADE ESTRUTURAL

O princípio do monitoramento da integridade de uma estrutura tem como base a 
utilização de indicadores confiáveis e robustos a fim de detectar, localizar, quantificar e 
até prever a ocorrência de danos (Yeet al., 2014). A utilização do conceito de Monitora-
mento da Integridade Estrutural (SHM – Structural Health Monitoring) em inclinometria 
tem objetivo relativamente distinto ao da utilização em estruturas convencionais de 
Engenharia Civil. No caso das edificações, o objeto da análise é a própria estrutura, 
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já na instrumentação geotécnica, a ideia é monitorar as deformações sofridas pelo 
inclinômetro a fim de inferir sobre a movimentação do maciço ao qual ele foi instalado.

O monitoramento das deformações nos tubos inclinométricos permite a determi-
nação do campo de deslocamentos do tubo. O constante acompanhamento dos dados 
fornecidos por essa instrumentação é essencial para previsão de movimentos de mas-
sa de grandes proporções. O ideal é que exista um fornecimento contínuo de dados, 
através do monitoramento em tempo real e remoto das massas portadoras de risco de 
movimentação. Isto possibilitaria o desdobramento oportuno de ações eficazes para se 
prevenir ou impedir a ocorrência de tragédias. 

A instrumentação tradicional tem limitações. O monitoramento não é contínuo e 
as leituras são realizadas no local onde o tubo inclinométrico foi instalado, que em mui-
tos casos encontra-se em áreas de difícil acesso. Já os sistemas extensométricos de 
fibra óptica, modelo de instrumentação proposto por este trabalho, constituem disposi-
tivos de medição contínua, e podem ter seus sinais processados a grandes distâncias 
dos pontos monitorados, reduzindo a frequência de medições in situ.  

EXTENSÔMETROS DE FIBRA ÓPTICA

Em anos recentes, vários pesquisadores têm utilizado tecnologias baseadas 
em sensores de fibra óptica para diferentes medições de engenharia, especialmen-
te no monitoramento de estruturas. Por serem duráveis, estáveis e imunes às per-
turbações externas, os extensômetros ópticos são particularmente interessantes 
para o monitoramento da integridade estrutural a longo prazo (Inaudi, 2003). São 
exemplos da tecnologia óptica: redes de Bragg (Fiber Bragg Grating - FBG), interfe-
rômetros Fabry-Perot, interferometria de baixa coerência e o espectro de Brillouin, 
porém, os mais populares são os sensores FBG.

Figura 1. (A) Montagem do inclinômetro em campo (B) Sonda Inclinométrica (C) Plano de orientação da sonda 
no tubo de inclinômetro (D) Princípio de operação de um inclinômetro (adaptado de Almeida e Marques, 2013).
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Numerosas aplicações deste tipo de instrumentação vêm sendo realizadas em 
geotecnia citando-se os trabalhos de Briançon et al. (2006), Brunner et al. (2007), 
Wolchitz e Brunner (2008), Artièreset al. (2010), Rocha (2011), Lee et al. (2011), e 
Mello (2013). Nos trabalhos desenvolvidos por Ho et al. (2006), Moore et al. (2010), 
Zhu et al. (2010) e Huafu et al. (2011) foi utilizada a extensometria de fibra óptica 
em inclinometria.

Mello (2013) apresentou resultados dos deslocamentos medidos em um perfi-
lômetroem campo. O objetivo da instalação do perfilômetro foi o monitoramento de 
deslocamentos verticais ao longo de seções pré-definidas de um aterro executado 
sobre espessa camada de solo mole. Especificamente sobre o uso de extensô-
metros ópticos, o objetivo foi avaliar a possibilidade de utilização desse tipo de 
instrumentação no monitoramento de deslocamentos em obras de terraplanagem, 
avaliando todas as dificuldades inerentes ao processo construtivo e a instalação da 
fibra e as leituras posteriores.

No campo, observou-se a resposta em tempo real dos sensores ópticos à 
passagem do equipamento de compactação sobre o perfilômetro. A Figura 2 apre-
senta o registro da variação do comprimento de onda dos sensores FBG instalados 
no tubo do perfilômetro sob a ação dinâmica de um rolo compactador liso vibrando 
ao longo do alinhamento da instrumentação (Figura 2A). Na Figura 2B observa-se 
que cada sensor instalado é representado por um espectro único, com cores dife-
renciadas para cada sensor. Esta ocorrência indica a viabilidade de se utilizar este 
tipo de instrumentação na observação de fenômenos que necessitem de monitora-
mento em tempo real.

Figura 2. (A) Compactação sobre o perfilômetro na cidade do Rio de Janeiro; (B) Resposta em tempo real 
dos extensômetros ópticos (Mello, 2013).

Chang (2012) apresentou um estudo minucioso identificando o potencial des-
sas diferentes tecnologias para fins de monitoramento de infraestruturas de trans-
porte. Destacou comparativamente os resultados preliminares obtidos na utilização 
de sensores (pontuais) de FBG e exaltou a excelente relação custo-benefício des-
sas soluções em geral. 

O princípio básico de funcionamento de um sensor baseado em redes de Bra-
gg consiste no monitoramento da variação do comprimento de onda da luz refletida, 
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devida às alterações na grandeza mensurada (Kersey et al.,1997). A rede 
de Bragg opera, portanto, como um filtro óptico reflexivo com altíssima se-
letividade espectral, selecionando um comprimento de onda de uma banda 
larga de comprimentos de onda que tenham sido acoplados à fibra.

A Figura 3 ilustra o princípio de operação de um sensor de rede de 
Bragg em uma fibra ótica, onde fonte de luz banda larga emite um sinal 
através do núcleo da fibra. O sinal incidente sobre o sensor FBG é parcial-
mente refletido a partir de cada franja de modulação do índice de refração 
do núcleo da fibra. As diversas reflexões interferem construtivamente entre 
si resultando em um comprimento de onda ressonante, chamado compri-
mento de onda de Bragg (λB). Assim, para um sinal incidente de banda 
larga, o sinal refletido é um espectro estreito centrado no comprimento de 
onda de Bragg e as outras componentes da onda incidente são transmiti-
das através da rede (Yin et al., 2008).

Figura 3. Princípio de operação de um sensor de rede de Bragg em fibra óptica (Adaptado de Yin et al., 2008).

O comprimento de onda (refletido) de Bragg (λB) está relacionado à perio-
dicidade espacial (Λ), e ao índice de refração efetivo do núcleo (nef), através da 
Equação 1.

         (1)                   

A Equação 1 é conhecida como Equação de Bragg e foi apresentada pela 
primeira vez por Willian Henry Bragg e Willian Lawrence Bragg, ganhadores 
do prêmio Nobel de Física de 1915 pelos estudos de estruturas cristalinas uti-
lizando difração de raios X (Carvalho, 2010).

A Figura 4 representa os efeitos de tração e compressão sobre uma rede 
de Bragg que atua como sensor. É possível visualizar na figura o deslocamen-
to no comprimento de onda de Bragg quando a fibra é submetida à tração ou 
compressão. 
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Figura 4. Esquema do deslocamento espectral de uma rede de Bragg submetida à tração e compressão 
(Adaptado de Quintero, 2006).

Quando ocorre tração, uma variação positiva do comprimento de onda será 
obtida devido ao aumento na periodicidade espacial da rede de Bragg. Quando a 
rede é submetida à compressão, a variação do comprimento de onda será negati-
va, em consequência da diminuição no período de Bragg.

Quando a rede de Bragg sofre uma tensão mecânica, há uma alteração da 
periodicidade da rede e uma alteração do índice de refração pelo efeito fotoelástico.

Quando a rede de Bragg sofre uma tensão mecânica a uma temperatura cons-
tante, observa-se uma variação do comprimento de onda refletido devido à altera-
ção da periodicidade da rede e do índice de refração pelo efeito fotoelástico (Hill e 
Meltz, 1997, apud Xu e Borana, 2013), podendo-se exprimi-la pela Equação 2.

         (2)

onde Δλ representa o valor da variação do comprimento de onda e λB é o 
comprimento de onda de Bragg característico do sensor.  Ainda, pe representa a 
constante fotoelástica da fibra, cujo valor adotado neste trabalho (para a fibra de 
silício) foi 0,22 (Leiderman,1999) e finalmente, ε é o valor da deformação equiva-
lente àquela variação de comprimento de onda. O equipamento que processa o 
sinal óptico dos sensores, o interrogador óptico, identifica o valor do comprimento 
de Bragg de um sensor no tempo.

Para Pacheco (2007), a rede de Bragg tem uma resposta bastante linear em 
relação à deformação aplicada, em contraste com muitos sensores elétricos. Além 
disso, possuem outras vantagens tais como a imunidade a interferência eletromag-
nética, baixo peso, estabilidade, pequenas dimensões, facilidade de multiplexação, 
além de poder ser utilizada a grandes distâncias da eletrônica do controle. Huafu 
et al. (2011) destacaram que as principais vantagens dos sistemas FBG são a alta 
exatidão de medição, possibilidade de monitoramento remoto e a confiabilidade. 
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Moore et al. (2010) citaram que um dos ganhos com a utilização de sensores de 
FBG é a alta resolução do sistema, capaz de medir deformações menores que 
1µm, e taxa de amostragem rápida (100 Hz ou superior). Como desvantagem, Mo-
ore et al. (2010) indicaram o custo do sistema de instrumentação por fibra óptica e 
o elevado consumo de energia do mesmo.

A utilização de extensômetros ópticos em medições de engenharia constituiu 
a quebra de um paradigma, já que a sua capacidade de multiplexação, e a pos-
sibilidade de aplicação de vários extensômetros em um mesmo cabo permitem a 
análise do comportamento global das estruturas. Em um único canal, pode-se obter 
várias medições discretas que permitem inferir sobre o comportamento contínuo da 
estrutura. Uma vez que os dados distribuídos são coletados, pode-se determinar 
a forma estrutural dinâmica através da utilização de fórmulas Serret-Frenet (Bal-
dwin, 2003). O mesmo não é possível com uso de extensômetros elétricos, que 
demandam um canal para leitura de cada extensômetro. O monitoramento de cada 
transdutor separadamente inviabiliza a análise do comportamento distribuído da 
estrutura, apenas de cada ponto onde o sensor foi instalado. A análise modal, que 
se baseia na aplicação de acelerômetros em pontos da estrutura é uma alternativa 
possível para a determinação do comportamento global da mesma. Porém, a utili-
zação de sensores ópticos tem se mostrado mais vantajosa.

Entendido o princípio de funcionamento dos sensores ópticos, pode-se afir-
mar que à medida que uma estrutura instrumentada com extensômetros de FBG 
é tensionada, é possível se estimar a forma que a mesma adquire quando sofre 
deformação. Essa técnica é conhecida por FBG 3D ShapeSensing e tem um amplo 
campo de aplicações, como na medicina, onde pode ser utilizada em procedimen-
tos como o cateterismo para o posicionamento do cateter no organismo (Duncan e 
Raum, 2006). As principais aplicações se dão no campo da engenharia como, por 
exemplo, o monitoramento da forma e da força aplicada pelo vento nas turbinas 
de geração de energia eólica, o monitoramento em tempo real da deformação das 
asas dos aviões, garantindo maior segurança nos voos (Lallyet al., 2012). E, como 
sugerido neste trabalho, a aplicação desta tecnologia aliada a dispositivos de ins-
trumentação geotécnica, permite monitorar em tempo real e remotamente, a partir 
da deformação sofrida pelo dispositivo devido às tensões do maciço, o risco de 
movimentos de massa. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizado no Laboratório de Mecânica dos Solos do Instituto Militar de En-
genharia (IME) um ensaio de flexão de um tubo inclinométrico de PVC. A Figura 5 
apresenta a estrutura utilizada no ensaio, constituída de um tubo inclinométrico de 
2,57 m de comprimento, com uma extremidade engastada e a outra livre. Foram 
dispostas quatro redes de Bragg espaçadas a cada 0,50 m a partir da extremidade 
livre e instaladas longitudinalmente na geratriz superior do tubo utilizando-se cola 
à base de cianoacrilato. A linha sólida da Figura 5 representa o eixo longitudinal da 
viga, enquanto que a linha tracejada ilustra a linha elástica da viga fletida.
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Figura 5. Estrutura da viga utilizada no ensaio controlado de laboratório do perfilômetro (inclinômetro) com FBG.

O aparato de monitoramento utilizado para a leitura da instrumentação ópti-
ca consistiu no interrogador óptico com 16 canais da marca MicronOptics, modelo 
sm230-800, e um computador portátil. O conjunto de medição utilizado para a exe-
cução das medições mecânicas é composto de sonda (torpedo) de inclinômetro hori-
zontal, unidade de leitura digital e cabo elétrico de ligação do torpedo com a unidade 
de leitura. 

O ensaio foi realizado impondo-se deslocamentos transversais progressivos na 
extremidade livre do aparato e medindo-se simultaneamente as deformações obser-
vadas no tubo através do interrogador ótico, e as inclinações horizontais disponibili-
zadas pelo sistema de aquisição da sonda perfilométrica (inclinométrico).

O torpedo foi colocado no tubo inclinométrico com as rodas-guia posicionadas 
em ranhuras diametralmente opostas. A Figura 1C apresenta o detalhe do plano de 
orientação do torpedo em um tubo inclinométrico. Foram realizadas medições nas 
duas posições possíveis para o encaixe do torpedo (A-A Cut). Os dados do torpedo 
são armazenados na unidade de leitura digital e, posteriormente, tratados.

A aquisição dos dados gerados pelos sensores de FBG é feita através do software 
ENLIGHT, da empresa MicronOptics, fabricante do interrogador utilizado. As 
redes são automaticamente reconhecidas dentro dos seus respectivos canais, 
quando o programa é acessado. As medições geradas são dadas pelo compri-
mento de onda medido com o tempo para cada sensor. As informações podem 
ser salvas em intervalos pré-estabelecidos e ficam armazenadas na pasta de 
dados criada pelo programa. 

A Teoria da Elasticidade demonstra que as deformações decorrentes de 
flexões em vigas sob a condição de flexão pura (momento fletor M constante) 
provocam em elementos lineares deformadas iguais a arcos de circunferência, 
ou seja, com curvatura constante, permitindo a determinação da deformação 
linear específica εx por aplicação geométrica simples, conforme apresenta a 
Figura 6 e a Equação 3.

         (3)

onde dθ é o ângulo formado pelos planos mn e pq quando deformados.
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Figura 6. Deformações de viga sob flexão pura (Adaptado de Timoschenko e Gere, 1994).

Esta formulação clássica é utilizada também em sistemas submetidos à flexão 
simples (com esforço cortante) e apresenta uma relação linear entre a deformação 
εx e a variação do ângulo tangente da linha elástica (deformada) do elemento es-
trutural prismático.

Sendo assim, espera-se nos resultados dos ensaios de flexão a existência 
de uma relação linear entre os valores de deformação linear específica que foram 
medidos com os extensômetros ópticos e os valores dos ângulos de inclinação dis-
ponibilizados pelo inclinômetro.

RESULTADOS FINAIS

Os valores de comprimento de onda registrados pelo interrogador óptico fo-
ram transformados em deformações, conforme a Equação 2 e correlacionados com 
os valores dos ângulos de inclinação fornecidos pelo inclinômetro. 

A Figura 7 apresenta o gráfico que relaciona os ângulos obtidos a partir das 
leituras da sonda inclinométrica com os valores de deformação calculados a par-
tir dos valores de comprimento de onda medidos pelo sensoróptico, denominado 
FBG-1, através da Equação 2.

No ensaio de flexão do tubo inclinométrico, o Coeficiente de Correlação de 
Pearson calculado foi ρ1 = 0,9862 e o valor do Coeficiente de Determinação foi 
R² = 0,9725 para a equação indicada na Figura 7. Esses valores indicam que a 
utilização dos sensores ópticos associados à técnicas de inclinometria conven-
cionais é possível.
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Figura 7. Correlação observada entre as medições do perfilômetro e o sensor   FBG-1.

A mesma análise foi realizada para os sensores FBG-2, FBG-3 e FBG-4, que 
estavam localizados a 1,0 m, 1,5 m e 2,0 m da extremidade fixa do tubo inclinô-
metro. O coeficiente de correlação de Person para o FBG-2 foi ρ2 = 0,9943, ρ3 = 
0,9976 para o FBG-3 e ρ4 = 0,9961 no ponto onde foi aplicado o FBG-4. Os Co-
eficientes de Determinação (R²) foram 0,9915, 0,9961 e 0,9914 para os sensores 
FBG-2, FBG-3 e FBG-4, respectivamente, conforme ilustrado nos gráficos apresen-
tados nas Figuras 8, 9 e10, nessa ordem.

Figura 8. Correlação observada entre as medições do perfilômetro e o sensor   FBG-2.
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Figura 9. Correlação observada entre as medições do perfilômetro e o sensor     FBG-3.

Figura 10. Correlação observada entre as medições do perfilômetro e o sensor FBG-4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As deformações medidas nos extensômetros de FBG colados no tubo incli-
nométrico apresentaram excelente correlação com as deflexões angulares obtidas 
através da inclinometria convencional. Pode-se assim afirmar que a instrumentação 
baseada em extensômetros ópticos com redes de Bragg constitui uma alternativa 
viável para a medição contínua de deslocamentos horizontais e que a calibração 
deste tipo de medida em laboratório pode ser realizada de forma simples.

A instrumentação do tubo inclinométrico com esses extensômetros conferiu, 
portanto, uma interessante redundância, permitindo a obtenção de medições de 
forma contínua, remota e em condições climáticas severas, e possibilitando a veri-
ficação e calibração dos resultados de longo prazo com o uso do inclinômetro con-
vencional. Esta redundância aumenta a confiabilidade das medições e potencializa 
a utilização do aparato como elemento de alarme de movimentos de massa. 

Deve-se salientar que a inferência da posição espacial de um sólido, a partir 
do conhecimento de um conjunto de deformações discretas medidas, e das suas 
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condicionantes geométricas e propriedades físicas, depende sempre da elabora-
ção de um algoritmo de otimização, condicionado ao número de sensores utiliza-
dos. Entretanto, para o caso apresentado, o modelo de viga engastada-livre usu-
almente adotado nas medições inclinométricas convencionais pode ser facilmente 
justaposto. 

Antes da aplicação prática do aparato, entende-se ser ainda necessário o des-
dobramento de novos ensaios em ambiente controlado, efetuando-se a medição 
direta dos deslocamentos transversais e levando-se em conta o efeito da amplitude 
térmica nas medições. Ensaios de campo devem verificar a robustez requerida às 
fibras, aos segmentos sensores e à forma de fixação, bem como a atenuação do 
sinal em função dos conectores e das distâncias típicas necessárias até o local de 
condicionamento e processamento dos sinais.
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