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SUMÁRIO 

O INESC Porto acumula já mais de quinze anos de I&D em sensores de fibra óptica em geral e 
mais de dez anos na tecnologia das redes de Bragg em fibra óptica. Nesta comunicação, 
apresenta-se uma visão geral desta tecnologia e são revistas as diferentes contribuições deste 
instituto para a afirmação dos sensores de Bragg como uma aproximação revolucionária ao 
problema da monitorização estrutural. 
 
1. INTRODUÇÃO 

A construção e manutenção de estruturas de Engenharia Civil foi desde sempre uma actividade 
com enorme impacto social e económico. A qualidade da construção, a compatibilidade com as 
crescentes exigências arquitectónicas, os requisitos em termos de manutenção e de segurança, 
são factores que cada vez mais balizam os desenvolvimentos nestes domínios. A resposta 
adequada a estas exigências torna necessária a abordagem aos temas globais da instrumentação 
de estruturas e monitorização contínua. Até há muito pouco tempo, a necessidade de recolher 
informação das estruturas em tempo real só era assumida durante a fase de construção, no 
sentido de garantir a segurança e a implementação de acções correctivas. Após esta fase, a 
monitorização contínua de estruturas era em geral menosprezada, sendo consideradas 
suficientes as inspecções visuais periódicas. Actualmente, existe uma pressão social e 
económica evidente para que a monitorização em tempo real de grandes estruturas de 
Engenharia Civil se torne uma realidade. Tal pressão surgiu não só por questões de segurança 
mas também por razões de optimização dos processos de construção e manutenção das 
estruturas e está directamente relacionada com o estado de deterioração de muitas das infra-
estruturas em operação. Existe, aliás, a percepção crescente de que, sendo a utilização segura 
destas infra-estruturas um aspecto crucial, ele é abordado de forma algo difusa, o que é 
socialmente e politicamente inaceitável. Apenas a título de exemplo, refira-se que cerca de 
40% das cerca de meio milhão de pontes existentes nos EUA são consideradas “potencialmente 
inseguras” [1]. A degradação destas pontes resulta essencialmente de uso intensivo, ataque 
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químico, manutenção inadequada e de erros diversos cometidos durante as fases de 
planeamento e construção (e.g., utilização de materiais de baixa qualidade). Como se referiu, a 
inspecção visual é ainda o método mais utilizado na monitorização de estruturas, o que leva a 
que, por questões orçamentais e de limitação de recursos humanos, as inspecções sejam pouco 
frequentes e, a maior parte das vezes, superficiais. Métodos mais quantitativos de 
monitorização a que recorrem os inspectores incluem a utilização de extensómetros mecânicos, 
sistemas de triangulação e um número considerável de sensores de base eléctrica (sensores de 
cordas vibrantes, extensómetros resistivos, LVDTs, etc.). Estes métodos requerem 
normalmente a presença de pessoal técnico especializado, oferecem em geral precisão e 
resolução baixas, e o elevado custo associado à obtenção de dados limita o número de 
inspecções periódicas. Por outro lado, a instalação de sistemas de monitorização em tempo real 
baseados em sensores eléctricos torna-se muito complexa dada a quantidade de cablagens e os 
problemas de ruído electromagnético associados ao elevado número de sensores requerido. 
Os sensores de fibra óptica constituem, assim, uma alternativa cada vez mais válida, em termos 
de desempenho e custo, para a monitorização em tempo real das mais diversas estruturas – a 
elevada sensibilidade, o peso e tamanho reduzidos, a ausência de emanações e/ou sensibilidade 
EMI/RFI, a operação segura em ambientes perigosos, a elevada largura de banda da fibra 
óptica, etc., são alguns dos seus principais argumentos. Vários tipos de sensores de fibra óptica 
têm sido utilizados ao longo do tempo na monitorização de estruturas: cavidades de Fabry-
Pérot em fibra óptica (extrínsecas e intrínsecas), interferómetros de luz-branca em fibra óptica, 
sensores de Brillouin e de Raman, e redes de Bragg. No entanto, as redes de Bragg em fibra 
óptica, também conhecidas por sensores de Bragg, oferecem um conjunto de vantagens que faz 
delas a tecnologia de eleição para aplicações de monitorização estrutural [2]. 
 
2. REDES DE BRAGG EM FIBRA ÓPTICA 

2.1 Fundamentos 
Uma rede de Bragg é essencialmente uma microestrutura de dimensões reduzidas (~ 1 cm) que 
pode ser inscrita no núcleo de uma fibra óptica (Ønúcleo ≈ 10 µm, Øfibra ≈ 125 µm) por métodos 
diversos utilizando radiação UV coerente, ou seja, emitida por um laser. Essa microestrutura 
consiste numa pequena alteração periódica e localizada do índice de refracção, da ordem dos 
0.1 %, que tem origem num mecanismo físico denominado fotossensibilidade, particularmente 
observável em fibras de sílica com elevadas dopagens de germânio ou em fibras ópticas 
standard submetidas a tratamento com hidrogénio a alta pressão [3]. 
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Figura 1: Fabricação de uma rede de Bragg pelo método da máscara de fase. 
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A Figura 1 ilustra um dos processos mais utilizados na escrita de redes de Bragg em fibra 
óptica: o método da máscara de fase. Uma máscara de fase é um elemento difractivo fabricado 
sobre uma base de sílica fundida transparente à luz ultravioleta. Quando a máscara de fase é 
iluminada perpendicularmente com um feixe de radiação ultravioleta, as ondas correspondentes 
às duas ordens de difracção eficientes interferem logo após a máscara originando franjas de 
interferência de elevada visibilidade. Se for colocada em frente à máscara uma fibra óptica 
fotossensível, ocorrerão alterações de índice de refracção nos locais correspondentes aos 
máximos de interferência. Essas alterações formam uma estrutura periódica que constitui a 
rede de difracção de Bragg. 
Quando luz proveniente de uma fonte de espectro largo (por exemplo, um LED) é guiada pela 
fibra, tal como é indicado na Figura 1, e incide na rede de difracção, ocorre espalhamento de 
luz nos planos consecutivos da rede. De uma forma simplificada, pode dizer-se que para cada 
rede há um determinado comprimento de onda para o qual é satisfeita uma condição de 
ressonância em que as ondas geradas em cada plano estão em fase, originando uma reflexão 
forte. Esse comprimento de onda é denominado comprimento de onda de Bragg, λB, e a 
dependência no período da rede de difracção, ΛB, é dada por 
 BefB n Λ= 2λ , (1) 

onde nef é o índice de refracção efectivo correspondente ao modo guiado pela fibra óptica. Ao 
depender do índice de refracção efectivo associado ao modo guiado pela fibra, ou seja, dos 
índices de refracção do núcleo e da bainha, e do período da rede de difracção, o comprimento 
de onda de Bragg, λB, será, também, função de todas as grandezas físicas que possam alterar 
esses parâmetros interagindo na fibra óptica que contém a rede de difracção de Bragg. Pode, 
assim, falar-se de sensores de Bragg em fibra óptica. Tal como a maioria dos sensores de fibra 
óptica, os sensores de Bragg são intrinsecamente sensíveis à temperatura, às deformações axial 
e transversal, à pressão e, em situações particulares, ao campo magnético. Mas por intermédio 
destas sensibilidades, principalmente da deformação axial, os sensores de Bragg podem ser 
utilizados na medição de uma grande variedade de grandezas físicas. 
A dependência de um sensor de Bragg na temperatura, T, pode ser obtida diferenciando a 
Equação 1 que estabelece a condição de Bragg: 

 
( ) ( ) TTT

T
n

nTn
n

T
ef

efef

ef

B

B ∆=∆+=∆⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂

∂
+

∂
Λ∂

Λ
=

Λ

Λ∆
=

∆
βςα

λ
λ 11 . (2) 

Nesta expressão, Tβ  é o coeficiente de sensibilidade térmica do sensor de Bragg, α é o 
coeficiente de expansão térmica da fibra e ς é um coeficiente termo-óptico que estabelece a 
dependência entre o índice de refracção efectivo e a temperatura. No que diz respeito ao 
coeficiente de expansão térmica, α, a contribuição essencial vem do coeficiente de expansão 
térmica da sílica pura. Sendo assim, tem-se C1055.0 6 °×= −α . O coeficiente termo-óptico 
depende ligeiramente do comprimento de onda e da temperatura. Para comprimentos de onda 
na região do infravermelho e temperaturas até 200°C, um valor típico será C107.6 6 °×= −ς . 
Pode ver-se que a contribuição do coeficiente de expansão térmica para o coeficiente de 
sensibilidade térmica do sensor de Bragg é cerca de doze vezes menor do que a contribuição do 
coeficiente termo-óptico, o que é verdade para a maioria das fibras. Considerando um 
comprimento de onda de Bragg de 1550 nm, a substituição destes valores na Equação 2 
permite obter Cpm2.11 °==∆∆ BTB T λβλ , que é um valor típico para a sensibilidade 
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térmica dos sensores de Bragg operando na terceira janela. Em muitas aplicações, esta 
sensibilidade pode ser melhorada acoplando ao sensor de Bragg materiais com coeficiente de 
expansão térmica superior ao da sílica. 
Quando é aplicada a uma rede de Bragg tensão mecânica axial, há uma alteração da 
periodicidade da rede e uma alteração do índice de refracção pelo efeito fotoelástico. De modo 
análogo ao caso da temperatura, a dependência na deformação expressa à custa da variação 
relativa de comprimento, isto é, à custa da deformação Λ∆Λ=∆=∆ llε , pode ser obtida 
diferenciando a Equação 1: 
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onde pe é a constante fotoelástica da sílica ( 22.0−≈ep ) e εβ  é a sensibilidade do sensor de 
Bragg à deformação. A dependência da constante fotoelástica no comprimento de onda é 
praticamente desprezável, o que permite a obtenção de relações lineares entre o comprimento 
de onda de Bragg e a deformação mesmo em gamas de deformação da ordem dos 3%, isto é, 
30 mε. Para um comprimento de onda de Bragg de 1550 nm tem-se, então, 

µεpm2.1==∆∆ BB λβελ ε  como valor típico para a sensibilidade à deformação de um 
sensor de Bragg a operar na terceira janela. Interessa ressalvar que, de modo análogo ao que 
acontece com outros tipos de sensores, no caso dos sensores de Bragg serem colados ou 
embutidos numa estrutura, a Equação (3) não é totalmente válida, já que nessa situação a 
temperatura impõe uma deformação adicional ao sensor através da expansão térmica do 
material que constitui a própria estrutura. 
Os sensores de Bragg respondem então a um conjunto diverso de grandezas físicas reflectindo 
um sinal óptico com uma assinatura espectral bem definida, descrita por uma função 
aproximadamente Gaussiana, estreita e centrada no comprimento de onda de Bragg. A acção 
do parâmetro a medir traduz-se numa alteração dessa assinatura espectral evidenciada, a maior 
parte das vezes, por uma variação do comprimento de onda de Bragg. De forma a alargar o 
mais possível o leque de aplicações dos sensores de Bragg, torna-se necessário desenvolver 
sistemas de interrogação capazes de medir este desvio de comprimento de onda de forma 
eficiente, permitindo a integração dos sensores de Bragg em sistemas suficientemente fiáveis, 
robustos e baratos. Os sistemas habitualmente utilizados em laboratório para medir 
comprimento de onda, nomeadamente monocromadores e analisadores de espectros ópticos, 
não podem ser encarados como possíveis desmoduladores para os sensores de Bragg devido ao 
seu elevado preço e falta de robustez. Um sistema de interrogação adequado deve, em primeiro 
lugar, garantir a transdução da alteração de comprimento de onda num sinal de intensidade, ou 
outro, mais passível de ser medido pela instrumentação comum. Deve ainda obedecer a alguns 
requisitos básicos de entre os quais se destacam: alta sensibilidade, isto é, a capacidade de 
medir desvios de comprimento de onda com resolução elevada (desvios inferiores a um 
picometro); associada a esta resolução, a capacidade de medir largas variações do mensurando, 
suficientes para obtenção de gamas dinâmicas no intervalo 60-100 dB; imunidade a flutuações 
de potência; baixo custo; facilidade de multiplexagem; e também estabilidade relativamente a 
perturbações externas, nomeadamente variações de temperatura, em situações em que seja 
difícil proteger adequadamente todo o sistema receptor. [4] Ao longo da década de noventa, 
foram desenvolvidos inúmeros sistemas de interrogação baseados em outros tantos princípios 
físicos, sendo que os que maior sucesso alcançaram foram os baseados em filtragem espectral e 
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varrimento com laser sintonizável. Na referência [2] é possível encontrar uma análise detalhada 
da maior parte dos sistemas de interrogação demonstrados. 
A exemplo do que acontece com um grande número de sensores de base eléctrica, a elevada 
sensibilidade à temperatura dos sensores de Bragg pode constituir uma limitação em algumas 
aplicações de monitorização estrutural. Este problema não é exclusivo dos sensores de Bragg já 
que a sua origem está nas sensibilidades primárias das fibras ópticas que contêm as redes de 
difracção. Sendo assim, trata-se de um problema comum a muitos sensores de fibra óptica, não 
sendo, portanto, surpreendente o facto de terem surgido algumas propostas de solução mesmo 
antes do surgimento das redes de difracção de Bragg em fibra. Pode considerar-se dois tipos 
distintos de abordagem: medição exclusiva da deformação utilizando sensores desenhados de 
forma a serem imunes a variações de temperatura; medição simultânea da deformação e da 
temperatura. Em muitas situações, a primeira abordagem poderá ser suficiente mas, de uma 
maneira geral, a obtenção de informação acerca dos dois parâmetros em pontos diferentes de 
uma dada estrutura será sempre preferível. Nos últimos anos, foram propostas e demonstradas 
várias técnicas baseadas em redes de Bragg em fibra óptica para a medição simultânea de 
temperatura e deformação [4]. O processo mais óbvio de o conseguir, contudo, consiste em 
utilizar um sensor de Bragg simultaneamente sensível às duas grandezas, em conjunto com um 
segundo sensor imune à deformação, ou seja, desacoplado da estrutura e que funciona como 
referência à temperatura. Para implementar esta técnica é necessário proteger mecanicamente e 
de forma adequada o sensor de referência, em particular nas aplicações que impliquem a 
inserção da cabeça sensora em materiais compósitos [5]. 
As redes de Bragg, enquanto sensores de fibra óptica, exibem um conjunto de vantagens 
comuns a este tipo de sensores que as tornam particularmente adequadas para um grande 
número de aplicações. As redes de Bragg possuem, no entanto, duas características adicionais 
que as tornam sensores notáveis e particularmente adequados às aplicações mais exigentes 
como as da Engenharia Civil: a capacidade de multiplexagem e a auto-referenciação. Ambas 
resultam do facto da grandeza a medir actuar sobre o comprimento de onda ressonante da 
estrutura, o comprimento de onda de Bragg, que é um parâmetro absoluto. Quer isto dizer que 
a calibração inicial do sensor torna desnecessária toda e qualquer recalibração posterior, em 
claro contraste com o que acontece com o sensor equivalente de base eléctrica, o “strain gage”. 
As medições podem, assim, ser sempre feitas tendo como referência a primeira medição (feita 
aquando da fabricação do sensor, ou da instalação do mesmo), não sendo afectadas se o 
instrumento de medição for, por exemplo, desligado. A codificação dos sinais de telemetria em 
comprimento de onda garante ainda aos sensores de Bragg uma capacidade intrínseca de 
multiplexagem, permitindo que inúmeros sensores possam ser integrados numa só fibra óptica 
e interrogados recorrendo a um único equipamento, tornando fácil a monitorização quasi-
distribuída de diferentes parâmetros. 
 
2.2 I&D no INESC Porto 
A investigação em redes de Bragg em fibra óptica começou no INESC Porto (UOSE) em 1994. 
Nessa altura, eram poucos os grupos de investigação que se dedicavam a tal actividade, apesar 
das primeiras experiências terem ocorrido em Hartford, EUA, e Ottawa, Canadá cerca de dez 
anos antes. Contudo, os resultados dessas experiências foram mantidos confidenciais e só 
alguns anos mais tarde seriam tornados públicos. A investigação no INESC Porto abrangeu 
sempre diferentes aspectos da tecnologia: fenómeno da fotossensibilidade, técnicas de escrita, 
propriedades físicas, aplicação em comunicações ópticas e, fundamentalmente, aplicação como 
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elementos sensores para a medição de diversas grandezas físicas. Ênfase particular foi também 
atribuída ao desenvolvimento de esquemas de interrogação de sensores de Bragg competitivos 
face aos dispendiosos instrumentos científicos mais vocacionados para aplicações laboratoriais. 
Como resultado de toda esta actividade de investigação foram surgindo ao longo dos anos 
inúmeras publicações científicas do INESC Porto em revistas internacionais da especialidade e 
efectuadas comunicações pelos seus investigadores nas mais importantes conferências da área 
dos sensores de fibra óptica. Uma lista exaustiva dos resultados científicos obtidos pode ser 
encontrada em opto.inescn.pt. Frequentemente, estas actividades têm sido enquadradas por 
projectos de I&D em áreas estratégicas para a instituição. 
 
2.3 Aplicações 
As redes de Bragg têm ampla aplicação na área das telecomunicações [3, 6]. No entanto, é na 
área da monitorização que estes dispositivos têm encontrado uma gama de aplicações 
verdadeiramente notável: Engenharia Civil e Geotecnia, indústria aeronáutica, indústria 
petrolífera, indústria automóvel, redes de energia, ambiente, Engenharia Naval, parques 
eólicos, Medicina, indústria química, etc.. Apesar de em todas estas áreas existirem já inúmeras 
demonstrações do potencial associado à tecnologia dos sensores de Bragg, é na monitorização 
de estruturas de Engenharia Civil que esta tecnologia mais se tem evidenciado, essencialmente 
pelo valor acrescentado que oferece relativamente à tecnologia convencional de base eléctrica. 

 
Figura 2: Projectos de I&D envolvendo sensores de Bragg. 

De facto, as características particulares dos sensores de Bragg permitem colmatar as 
conhecidas deficiências de desempenho que os sensores convencionais demonstram nas 
exigentes aplicações da Engenharia Civil. Os sensores convencionais, além de tornarem muito 
complexa a instrumentação de obras de grande porte, padecem de problemas como 
sensibilidade a ruído electromagnético, elevada susceptibilidade a perturbações ambientais, e 
necessidade de estímulo eléctrico. Os sensores de Bragg constituem, assim, uma tecnologia 
com enorme potencial de substituição no mercado da Engenharia Civil, facilitando o 
acompanhamento do estado das grandes obras de arte em todas as fases importantes: durante a 
construção, permitindo ajustar em tempo real os diversos parâmetros da estrutura; durante os 
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ensaios de carga, de modo a aferir e certificar a entrada em operação da obra; e durante o 
tempo de serviço da obra de arte, possibilitando o diagnóstico da estrutura e consequente 
identificação da necessidade de intervenções preventivas. 
Do ponto de vista das aplicações, e como foi referido acima, para além da produção científica, 
a linha de investigação em redes de Bragg em fibra óptica abriu também ao INESC Porto 
perspectivas muito interessantes em termos de projectos de I&D e de colaborações com outras 
instituições. Deste ponto de vista, merecem destaque alguns projectos emblemáticos, em 
diferentes áreas estratégicas e com parceiros bastante diversificados: ambiente (projecto 
PROTEU – UA, CABELTE, ICTE, Irmãos Cavaco), energia (projecto HIPOWER – EFACEC, 
ENT, IFIMUP, FCUP; projecto BRAGG – CABELTE), construção civil (projecto SMARTE – 
Laboratório de Estruturas, FEUP, BRISA) e materiais compósitos (projecto HEALTH – 
INEGI). A Figura 2 mostra algumas fotografias obtidas no decurso de diferentes projectos de 
I&D onde é patente a versatilidade da tecnologia em aplicações de monitorização. 
 
3. INDUSTRIALIZAÇÃO 

Recentemente, o INESC Porto, juntamente com um conjunto de investigadores, promoveu a 
criação de uma empresa de base tecnológica que visa capitalizar todo o esforço de investigação 
e desenvolvimento em torno da área dos sensores de fibra óptica e, em particular, dos sensores 
de Bragg, efectuado de forma sustentada no INESC Porto ao longo de mais de dez anos. Essa 
iniciativa concretizou-se na fundação da FiberSensing – Sistemas Avançados de 
Monitorização, S.A., uma empresa spin-off do INESC Porto, financiada pelos diversos 
promotores e por instituições de capital de risco. O objectivo principal da FiberSensing é 
fornecer soluções completas de monitorização estrutural baseadas em redes de Bragg em fibra 
óptica. Para alcançar este objectivo, a empresa desenvolve, comercializa e dá suporte a 
produtos (sensores, unidades de medição e software) e presta alguns serviços associados à 
monitorização. Os mercados-alvo iniciais são os da instrumentação em Engenharia Civil e 
Geotecnia, a que se seguirão as aplicações nas Indústrias Automóvel, Aeroespacial, e 
Petrolífera. A estratégia da empresa passa pela orientação das suas actividades segundo três 
vectores essenciais: produtos, projectos e serviços. A sustentação destas actividades exige 
inovação constante, algo que no caso da FiberSensing resulta naturalmente da ligação 
estratégica ao INESC Porto. 
A industrialização da tecnologia levanta, desde logo, novos e exigentes desafios. De facto, 
torna-se necessário o estabelecimento de um processo produtivo muito controlado para garantir 
reprodutibilidade de características a todos os sensores e unidades de medição fabricados, 
tendo em conta aspectos tão importantes como: estabilidade a longo prazo; sensibilidade e 
largura de banda; encapsulamento adequado a cada tipo de aplicação; procedimentos fiáveis de 
aplicação (embutimento e fixação dos sensores, conexões entre sensores, etc.); imunidade a 
ambientes agressivos (e.g., alcalinidade e humidade elevadas); durabilidade compatível com o 
tempo de vida das estruturas. Assim, para cada sensor ou unidade de medição desenvolvida, é 
necessário proceder a todo um conjunto de testes de fiabilidade, incluindo ciclos de 
temperatura e humidade (envelhecimento acelerado), e também de adequação à aplicação final. 
Tudo isto tem que ser feito sem esquecer uma questão particularmente relevante: o custo. De 
facto, para chegar ao mercado não é suficiente oferecer uma nova tecnologia, fiável, com 
inegáveis vantagens relativamente à tecnologia convencional. É também necessário garantir 
que o custo final por sensor da solução completa é competitivo. 
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Figura 3: Sensores de Bragg para Engenharia Civil. 

A Figura 3 mostra alguns sensores, unidades de interrogação e software de gestão de dados 
desenvolvidos numa perspectiva de industrialização da tecnologia dos sensores de Bragg. Com 
este tipo de instrumentação, é possível, por exemplo, medir com uma mesma fibra óptica, 
grandezas tão diferentes como deslocamento, deformação, temperatura ou tensão mecânica, no 
interior do betão ou na superfície dos mais diversos tipos de estruturas. As distâncias entre os 
diferentes sensores, cujo número numa mesma fibra pode alcançar as dezenas, pode ir de 
alguns centímetros até alguns quilómetros, o mesmo acontecendo relativamente à unidade de 
medição. Os sensores podem ser ligados em obra, não sendo necessário efectuar mais do que 
uma simples conexão rápida, similar às efectuadas nas redes de comunicação óptica. Se se 
acrescentar a estes factos todas as vantagens já referidas dos sensores de Bragg relativamente 
aos sensores convencionais, será justo concluir que a tecnologia das redes de Bragg representa 
efectivamente um avanço revolucionário em termos de monitorização estrutural. 
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