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SIMULAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SENSO-
RES ÓPTICOS DE TEMPERATURA COM BASE 
EM GRADES DE BRAGG EM FIBRA

ABSTRACT

In this work, we present the simulation and characterization of three fiber Bra-
gg gratings used as temperature sensors in the telecommunications range of wa-
velengths. The results show that the fiber Bragg grating temperature sensors can 
operate over a practical dynamic range with a great sensing capability.     
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RESUMO

Neste trabalho, são apresentadas a simulação e a caracterização de três gra-
des de Bragg em fibra usadas como sensores de temperatura na faixa de compri-
mentos de onda de telecomunicações. Os resultados mostram que sensores de 
temperatura com grades de Bragg em fibra podem operar sobre faixas dinâmicas 
práticas com grande capacidade de sensoriamento.

Palavras-chave: FBG, sensores de temperatura, comprimento de onda de 
Bragg.

INTRODUÇÃO

Nos últimos vinte anos, a tecnologia de telecomunicação por fibra óptica possi-
bilitou o desenvolvimento de dispositivos sensores a fibra óptica (Yin, 2008). Esses 
dispositivos apresentam vantagens, quando comparados a sensores convencio-
nais, em características que são cada vez mais relevantes no mercado, tais como 
tamanho reduzido, biocompatibilidade, alta sensibilidade, baixo nível de potência, 
imunidade à interferência eletromagnética, geometria toda em fibra, facilidade de 
integração, baixo custo, capacidade de multiplexação e robustez ambiental (Yin, 
2008) (Erdogan, 1997). A tecnologia de sensor a fibra óptica surge como um impor-
tante resultado da tecnologia associada às indústrias optoeletrônica e de comunica-
ções por fibra óptica, e muitos dos componentes associados a essas indústrias são 
frequentemente desenvolvidos para aplicações em sensores ópticos (Yin, 2008).

Os sensores ópticos são geralmente classificados como sensores extrínsecos 
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ou intrínsecos, de acordo como a forma com que a informação externa é impressa 
na onda óptica que se propaga pelo sistema de transmissão. Nos sensores extrín-
secos, a fibra transporta a luz já modificada pelo meio externo (em comprimento de 
onda, fase, intensidade ou polarização), por outro lado, nos sensores intrínsecos, a 
intervenção do meio externo ocorre durante a transmissão do feixe de luz através 
da fibra (Grattan, 2000).

Dentre os diversos tipos de sensores, os sensores com base em grade de 
Bragg em fibra (FBG – Fiber Bragg Grating), mais do que qualquer outro tipo parti-
cular de sensor, tem se tornado amplamente conhecido e popular (Méndez, 2007). 
Devido a sua capacidade intrínseca para medir uma variedade de parâmetros, tais 
como pressão, temperatura, tensão, vibração, produtos químicos e agentes biológi-
cos e muitos outros, a sua flexibilidade de projeto, permitindo ser usado como matriz 
de sensoriamento pontual ou multi-ponto, e seu custo relativamente baixo, esses 
dispositivos tornam-se ideais para serem adotados e implementados em diferentes 
áreas e setores (Méndez, 2007). Além disso, por possuírem elevada sensibilida-
de, cada vez mais os sensores FBG estão sendo desenvolvidos para utilização 
em sistemas de detecção e monitoramento estrutural, conduzindo a aplicações em 
áreas de sensoriamento industrial, de poços de petróleo e de gás, em sistemas bio-
médicos, em engenharia civil, na indústria de defesa, com aplicações na indústria 
aeroespacial e naval, no sensoriamento com materiais compósitos, em estruturas 
inteligentes, entre outros (Méndez, 2007).

A tecnologia de sensor FBG é dada como uma das principais tecnologias que 
contribuem para aplicações comerciais de sensores ópticos atualmente emergen-
tes (Culshaw, 2010). Culshaw destaca que, embora os atuais sistemas de enge-
nharia fotônica estejam fundamentados em princípios ópticos bem estabelecidos, 
as perspectivas científicas e técnicas atualmente emergentes oferecem interesse 
significativo para futuras pesquisas, desenvolvimento e aplicação.

Nesse contexto, a aplicação de FBGs como sensores ópticos se apresenta 
também como uma tecnologia de grande importância na preservação de ecossis-
temas, permitindo detectar antecipadamente fatores nocivos ao meio ambiente, 
como por exemplo, poluição atmosférica, salinidade, elementos químicos, entre 
outros. Além disso, o atual e crescente desenvolvimento do setor petroquímico tam-
bém pode ser citado como um campo que impulsiona o desenvolvimento da tecno-
logia de sensores ópticos, devido à sua característica de passividade ou isolamento 
elétrico, sendo atraentes para aplicações com materiais e ambientes inflamáveis. 

Na indústria de defesa, devido à vantagem de possuírem peso e tamanho re-
duzidos além de imunidade à interferência eletromagnética, esses sensores podem 
substituir sensores tradicionais utilizados em aeronaves e veículos blindados, com 
excelente confiabilidade.

Neste artigo, será apresentada a caracterização e simulação de três FBGs 
usadas como sensores de temperatura, através de seus espectros de reflexão e 
coeficientes de temperatura. Os resultados mostram que os sensores apresentam 
boa faixa dinâmica com grande capacidade de sensoriamento.

Na Seção II, será apresentada a teoria de sensores de grade de Bragg em 
fibra. Os resultados de medidas e simulações com três FBGs como sensores de 
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temperatura são analisados e discutidos na Seção III. Esse artigo termina com a 
conclusão do trabalho na Seção IV.

TEORIA

Essencialmente, uma grade de Bragg em fibra é uma microestrutura (< 1 cm) 
que pode ser induzida ou impressa no núcleo de uma fibra óptica. Essa microestru-
tura consiste de uma pequena variação periódica no índice de refração do núcleo 
(aproximadamente 0.1%). Em particular, essa propriedade física é observada em 
fibras ópticas de sílica padrão altamente dopadas com germânio sujeitas a trata-
mento de hidrogênio a alta pressão (Gouveia, 2008).

 A grade de Bragg em fibra age como um filtro de reflexão em um comprimen-
to de onda particular selecionado de acordo com (Yin, 2008)

λB=2ne Λ        (1)

onde, λB é o comprimento de onda de Bragg, ne é o índice de refração efetivo do 
modo guiado na fibra, e Λ é o período da grade.
 A modulação do índice de refração no núcleo da fibra é dada por (Yin, 2008):

          (2)

onde nco é o índice de refração do núcleo, e δn é a faixa de amplitude da varia-
ção do índice de refração foto-induzido. Essa estrutura periódica de modulação do 
índice de refração do núcleo permite o acoplamento da luz com sucessivos modos 
do núcleo, conduzindo a uma resposta de reflexão com alta seletividade em com-
primento de onda, ou seja, reflete um espectro com largura de banda mínima (Yin, 
2008).

 A modulação da FBG ocorre devido à exposição intensa do núcleo em uma 
configuração de franjas de interferência de luz UV, que pode ser gerada pela técni-
ca de dois raios holográficos no espaço livre (Hill, 1993) ou pela técnica de difração 
por máscara de fase (Meltz, 1989). 

 Considerando a relação de Bragg na sua forma diferencial, tem-se que (Yin, 
2008):

     (3)

Pode-se notar a partir da Equação 3 que a aplicação de qualquer parâmetro 
que modifica o índice de refração e/ou o período da grade, induz a uma variação 
no comprimento de onda ressonante. Esse é o princípio básico da operação de 
sensores FBG (Hill, 1997). 

Λ[ [n(z)=nco+δn    cos(2πz)
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 A sensibilidade de um sensor FBG à temperatura ocorre principalmente atra-
vés do efeito da alteração no índice de refração induzido com a temperatura e, em 
menor grau, no coeficiente de expansão térmica da fibra. Por isso, para uma va-
riação de temperatura, ΔT, a correspondente variação no comprimento de onda de 
Bragg ressonante é dada por (Yin, 2008):

∆λB=λB (α+ξ)∆T       (4)

onde, α e ξ são os coeficientes de expansão térmica e termo-óptico da sílica, 
respectivamente. Estudos práticos e teóricos mostraram que a variação do compri-
mento de onda induzido por temperatura para sensores de grade de Bragg em fibra 
padrão é de, aproximadamente, 13 pm/°C (Yin, 2008). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste trabalho, três grades de Bragg em fibra usadas como sensores de tem-
peratura foram simuladas e caracterizadas em termos de seus espectros de re-
flexão e coeficientes de temperatura. A montagem experimental consistiu de uma 
fonte óptica, uma fibra dopada com Érbio (EDF), um circulador óptico, a FBG e o 
analisador de espectros ópticos (OSA), como mostrado na FIG. 1. A fonte óptica uti-
lizada foi um laser de bombeio operando no comprimento de onda de 980 nm, com 
a corrente de polarização mantida em 100 mA. O comprimento da EDF é de 14,2 m. 
A resolução do OSA é 0,07 nm. As três grades de Bragg em fibra foram nomeadas 
de G1, G2 e G3, respectivamente.

A Figura 1: Montagem experimental usada para a caracterização de cada grade de Bragg em fibra como 
sensor de temperatura.

Para a caracterização das grades como sensores de temperatura, cada grade 
de Bragg foi inserida em um recipiente isotérmico com água, que permitiu variar a 
temperatura da FBG em uma larga faixa. Foram tomadas as devidas precauções 
para manter a temperatura do laboratório constante durante as medidas, devido à 
sensibilidade dos componentes ópticos. 
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Inicialmente, as grades foram imersas em água à temperatura ambiente (de 
aproximadamente 24°C). Em seguida, a temperatura da água foi variada de 8°C a 
52°C, para o caso da grade G1. Os espectros de refletividade medido e simulado 
para a grade G1 à temperatura ambiente estão mostrados na Figura 2.

Figura 2 – Espectros de refletividade medido e simulado para a grade G1 em 24°C, com o comprimento de 
onda de Bragg em 1545,1 nm.

Pode-se observar que o comprimento de onda de Bragg é 1545,1 nm, à tem-
peratura ambiente. Os resultados medidos e simulados estão em bom acordo. 

A Figura 3 mostra os espectros de refletividade medido e simulado para a 
grade G1 em 10°C. Comparando os resultados, é notada uma diferença de aproxi-
madamente 0,05 nm nos comprimentos de onda de pico. Porém, essa diferença é 
menor do que a resolução do OSA. 

Figura 3 – Espectros de refletividade medido e simulado para a grade G1 à temperatura de 10°C.
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A resposta de variação do comprimento de onda da grade G1 como uma fun-
ção da temperatura é mostrada na FIG. 4. O coeficiente de temperatura da grade 
G1 é 9,74 pm/°C. Sua resposta linear é comparável com resultados na literatura.

Figura 4 – Variação do comprimento de onda de Bragg de G1 com a temperatura. O coeficiente de tempera-
tura de G1 é 9,74 pm/°C.

O comprimento de onda de Bragg da grade G2 é 1545,016 nm à temperatura 
ambiente, como pode ser visto na FIG. 5 para ambos os espectros medido e simu-
lado. Como pode ser observado, os resultados estão em bom acordo. 

A FIG. 6 mostra os espectros de refletividade medido e simulado para a grade 
G2 em 54°C. Há uma pequena diferença de 0,019 na intensidade do pico de re-
fletividade quando ambos os espectros são comparados. Esses pequenos valores 
evidenciam um bom acordo entre os resultados. 

Figura 5 – Espectros de refletividade medido e simulado para G2 em 24 °C, com o comprimento de onda de 

Bragg de 1545,016 nm
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Figura 6 – Espectros de refletividade medido e simulado para G2 em 54 °C.

A Figura 7 apresenta a resposta de temperatura para a grade de Bragg G2, 
quando sujeita a uma variação de temperatura de 10°C a 74°C. Seu coeficiente de 
temperatura é 10,8 pm/°C, próximo do resultado teórico.

Figura 7 – Variação do comprimento de onda de Bragg de G2 com a temperatura. O coeficiente de tempera-
tura de G2 é 10,80 pm/°C.

Os comprimentos de onda de Bragg medido e simulado da grade G3 são 
iguais a 1534,96 nm, à temperatura ambiente, como pode ser visto na FIG. 8. No-
vamente, os resultados estão em bom acordo.

  O espectro de refletividade para a grade G3 em 18°C está mostrado na FIG. 
9. As pequenas diferenças na intensidade do pico de refletividade e no comprimen-
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to de onda são 0,005 e 0,018 nm, respectivamente, quando os espectros medido e 
simulado são comparados. Em relação ao pico do comprimento de onda, a diferen-
ça é menor do que a resolução do OSA. Tais pequenas diferenças mostram que os 
resultados estão em bom acordo. 

Para o caso da grade G3, a temperatura do meio externo à grade sofreu 
variação de 10°C a 80°C e sua resposta de variação do comprimento de onda é 
apresentada na FIG. 10. O coeficiente de temperatura da grade de Bragg G3 é de 
10,11 pm/°C, que também é consistente com os resultados da literatura.  

Os três coeficientes de temperatura obtidos estão em bom acordo com os va-
lores encontrados na literatura. Esses resultados confirmam a possibilidade de uti-
lizar as FBGs como sensores de temperatura sobre faixas dinâmicas práticas. Os 
resultados demonstram a boa sensibilidade das grades à variação de temperatura, 
sua grande capacidade sensora e possibilidade de serem usadas em sistemas 
sensores de temperatura.

Figura 8 – Espectros de refletividade medido e simulado para G2 em 24 °C, com o comprimento de onda de 
Bragg de 1545,016 nm
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Figura 9 – Espectros de refletividade medido e simulado para a grade G3 em 18°C.

Figura 10– Resposta de variação do comprimento de onda de Bragg de G3 em função da temperatura. O 

coeficiente de temperatura de G3 é 10,11 pm/°C.
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CONCLUSÕES 

Nesse trabalho os autores demonstraram a sensibilidade de três grades de 
Bragg em fibra óptica usadas como sensores de temperatura, através de medidas 
experimentais e simulações dos coeficientes de temperatura e espectros de refle-
xão ópticos. Os resultados mostraram que as grades de Bragg em fibra podem ser 
usadas como sensores de temperatura sobre faixa dinâmica prática e com grande 
capacidade de sensoriamento. Portanto, esses sensores permitem aplicação em 
muitas áreas que necessitam de atividades de monitoramento de temperatura em 
condições adversas como em situações militares, por exemplo, oferecendo diver-
sas vantagens em relação a sensores elétricos convencionais.
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