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RESUMO
KUHNE, Jean Filipe. Redes de Bragg em fibras óticas multimodo: análise numérica e
experimental da sensibilidade ao índice de refração. 2016. 93 f. Dissertação
(Mestrado em Ciências) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e
informática Industrial, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2016.
Neste trabalho são apresentados os resultados numéricos e experimentais de
refratômetros baseados em redes de Bragg produzidos em fibras óticas multimodo.
O desempenho dessas redes é comparado com o desempenho de redes tradicionais
gravadas em fibras óticas monomodo. Para que as redes apresentem sensibilidade
ao índice de refração elas são submetidas à corrosão química e após esse processo
a fibra ótica monomodo apresentou um diâmetro de (18,08 ± 0,01) m, enquanto
que a fibra ótica multimodo apresentou um diâmetro de (17,10 ± 0,10) m. Os
resultados deste estudo mostraram que as redes de Bragg gravadas em fibras óticas
multimodo apresentaram maior sensibilidade ao índice de refração externo, bem
como maior faixa dinâmica, em relação às redes gravadas em fibras óticas
monomodo. Determinou-se experimentalmente uma sensibilidade de 41,9 nm/UIR
para a rede gravada em fibra multimodo, contra uma sensibilidade de 1,3 nm/UIR
para a rede gravada em fibra monomodo, sendo que tais sensibilidades foram
obtidas para um índice de refração de 1,4656. O uso de fibras óticas multimodo
conferiu maior sensibilidade ao sistema, além de ter proporcionado aumento da
robustez mecânica em função dos maiores diâmetros empregados, quando
comparados às fibras óticas monomodo com sensibilidade similares. Os dispositivos
estudados foram aplicados na determinação da concentração de óleo vegetal na
mistura óleo-biodiesel, que é um dos parâmetros de qualidade do processo de
produção e distribuição do combustível. Os resultados obtidos mostram que
utilizando o modo 1 é possível obter uma resolução de 2,11% v/v quando a
concentração de óleo se aproxima de 0,00% e 0,28% v/v para 70% v/v de
concentração de óleo. Caso a análise seja realizada utilizando o modo 2 a resolução
obtida é de 1,37% v/v quando a concentração de óleo se aproxima de 0,00% e
0,13% v/v para 60,51% v/v de concentração de óleo.
Palavras chave: Redes de Bragg corroídas. Fibra ótica multimodo. Sensor ótico.
Medição de índice de refração.

ABSTRACT
KUHNE, Jean Filipe. Multimode fiber Bragg gratings: numerical and experimental
analysis of refractive index sensitivity. 2016. 93 f. Dissertação (Mestrado em
Ciências) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática
Industrial, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2016.
In this work are reported the experimental and numerical results of a refractometer
based on fiber Bragg gratings produced on multimode optical fibers. The
performance of the gratings inscribed in multimode optical fibers is compared with
the gratings inscribed in single mode optical fibers. In order to become sensitive to
the external refractive index, the gratings were subdued to a chemical etching
process, after which the single mode fiber presented a (18.08 ± 0.01) m diameter
while the multimode fiber presented a (17.10 ± 0.10) m diameter. The results of this
study showed that the gratings inscribed in multimode optical fibers presented a
higher sensitivity to the external refractive index, and a broader dynamic range as
well, when compared with the gratings inscribed in single mode optical fibers.
Experimental results showed a 41.9 nm/RIU sensitivity for gratings inscribed in
multimode optical fibers and a 1.3 nm/RIU sensitivity for gratings inscribed in single
mode optical fibers, being both fibers exposed to a 1.4656 external refractive index.
Multimode optical fibers provided an increase in the system sensitivity, and a
mechanical robustness improvement as well, due to the higher optical fibers
diameters employed when compared with single mode optical fibers with similar
sensitivities. The devices were used to determine the vegetal oil concentration of
oil-biodiesel blends, which stands as a quality parameter for the fuel production and
distribution. The results showed that the mode 1 allowed a resolution of 2.11% v/v for
0.00 % of oil concentration and 0.28 % v/v when oil concentration was 70.00% v/v.
Analysis performed with mode 2 showed a resolution of 1.37% v/v for 0.00 % of oil
concentration and 0.13 % v/v when oil concentration was 60.51% v/v.
Keywords: Etched fiber Bragg gratings. Multimode optical fiber. Optical sensor.
Refractive index measurement.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

Este capítulo está divido em quatro seções. A primeira seção trata as
considerações iniciais, onde são abordadas as motivações para o desenvolvimento
do presente trabalho. Este estudo utiliza uma rede de Bragg corroída como sensor
de índice de refração, sendo destacada na primeira seção a importância deste
parâmetro nos mais diversos segmentos produtivos. A segunda seção apresenta o
estado da arte dos sensores de fibra ótica para medição de índice de refração,
apresentando algumas abordagens utilizadas para tornar a fibra ótica sensível ao
índice de refração externo. Na seção seguinte são abordados os objetivos deste
trabalho, onde é proposto o uso de fibras óticas multimodo corroídas com rede de
Bragg inscritas como alternativa para aumento de sensibilidade de sensores de
índice de refração. A última seção trata da estrutura da Dissertação, exibindo o que
será tratado no decorrer do trabalho.

1.1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O índice de refração é um parâmetro físico da matéria que pode ser
empregado para auxiliar a identificar substâncias, verificar o seu nível de pureza
e/ou medir a concentração de uma determinada substância em uma solução
(KENKEL, 2002). Juntamente com a densidade e o ponto de ebulição, o índice de
refração é uma das grandezas físicas mais empregadas para identificar e
caracterizar líquidos (AULT, 1998).
O equipamento utilizado para determinação do índice de refração de uma
determinada substância é o refratômetro. Disponível nos formatos portátil, em linha e
de bancada (METTLER, 2016), sua aplicação se estende desde a determinação da
época de colheita de determinadas culturas (DA SILVA; DA SILVA; SILVA, 2002) até
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a maximização de rendimento de processos industriais (SHACHMAN, 2004). Esse
dispositivo se baseia na medição do ângulo crítico de refração que a luz apresenta
ao passar de um meio líquido, cujo índice de refração é desconhecido, para um
prisma de vidro com índice de refração conhecido (AULT, 1998).
Diversas atividades de interesse econômico se beneficiam do controle do
índice de refração (MECATRÔNICA ATUAL, 2013). Na agricultura, refratômetros
calibrados na escala Brix1 permitem determinar a quantidade de sólidos solúveis em
frutas e vegetais frescos (NABHAN, 2013), servindo como referência para colheita,
consumo e fabricação de polpas de frutas (LUZ et al., 2012). Na indústria de bebidas
é utilizado como referência na diluição de xarope para produção de sucos e
refrigerantes (HULL, 2010). Na produção de cerveja (FLEXIM, 2015a) é utilizado
para determinar a identidade final do produto e a concentração do mosto de cerveja.
Na indústria farmacêutica é empregado no controle de líquidos utilizados para
indução e manutenção de anestesia geral, como enflurano, sevoflurano e éteres
halogenados similares (CORDUAN TECHNOLOGIES, 2012). Na indústria química
permite monitoração com acurácia, garantindo o controle de qualidade de diversos
compostos químicos, tais como nitrato de amoníaco, ácido sulfúrico, ureia, ácido
fluorídrico, etanol e metanol (FLEXIM, 2015b).
No âmbito de medidas de índice de refração, muitos trabalhos têm sido
publicados abordando a utilização de sensores em fibra ótica. A preocupação com a
qualidade dos óleos utilizados na alimentação, lubrificação de motores e isolamento
de transformadores, com o objetivo de identificar o momento em que óleo perde
suas propriedades e deve ser substituído, foi tema de pesquisa de Gaston, Lozano e
Sevilla (2006). A degradação da qualidade do óleo está associada à variação do seu
índice de refração. Ao verificar a intensidade do espectro de transmissão de um
sensor em fibra ótica monomodo com polimento lateral (SPF - Side Polished Fiber),
exposto a diversos tipos de óleo, Gaston e colaboradores chegaram à conclusão de
que essa técnica é apropriada para análise de óleos vegetais, enquanto que óleos
minerais necessitam de fibras óticas com índices de refração ligeiramente maiores
(GASTON; LOZANO; SEVILLA, 2006).

1

Escala adotada para medição de açúcar em solução, onde um grau Brix equivale a um grama de
sacarose em cem gramas de solução. Implementada pelo austríaco Adolf F. Brix , em 1854, como
alternativa à falta de acurácia provida pela escala Balling durante determinação da porcentagem de
sacarose em solução, medida com um hidrômetro (HULL, 2010).

18

Na área de matrizes energéticas renováveis, um sensor baseado em redes de
Bragg corroídas (EFBG - Etched Fiber Bragg Grating) gravadas em fibras óticas
multimodo

foi

desenvolvido

para

medição

de

concentração

de

biodiesel

(COROTTI et al., 2015). O uso de fibra ótica multimodo, aliada à completa remoção
da casca, permitiu detecção do índice de refração até o valor de 1,4675. Este valor é
superior ao valor limite de 1,45, onde os sensores baseados em redes de período
longo (LPG - Long Period Grating) perdem a condição de guiamento ao acoplar
energia do modo casca para o meio, em função do índice de refração da casca se
igualar ao índice de refração do meio externo. A expansão dessa faixa dinâmica
permite que um número maior de compostos sejam medidos, permitindo que outros
processos da indústria química, bioquímica e petroquímica usufruam das vantagens
de uso sensores em fibra ótica.
Aplicações na área de química e bioquímica são beneficiadas com o aumento
da sensibilidade dos sensores. Um trabalho recente de 2015 mostrou que a
fabricação de um sensor de índice de refração, empregando redes de Bragg
inclinadas (TFBG - Tilted Fiber Bragg Grating) a 81°, apresentou um aumento na
sensibilidade com a diminuição do diâmetro de casca (YAN et al., 2015).
Dispositivos que proporcionam o acoplamento do modo fundamental de propagação
para modos de casca, como as TGBG, são mais sensíveis ao meio externo. Redes
inclinadas a 81º apresentaram maior sensibilidade quando gravadas em fibras com
raio igual a 41m, se comparadas a redes gravadas em fibras com raio igual
a 62,5 m. A redução na ordem de um terço da casca proporcionou um aumento de
sensibilidade de cinco vezes na resposta do sensor para o valor de índice de
refração igual a 1,345. Trata-se de uma sensibilidade de 1180 nanometros por
unidades de índice de refração (nm/UIR) que é superior aquela encontrada em redes
convencionais, 200 nm/UIR.
A análise da alteração do índice de refração de um filme de Nile Red,
depositado sobre uma SPF, permitiu determinar de maneira rápida a concentração
de vários compostos orgânicos voláteis (VOC - Volatile Organic Compounds), com
elevada sensibilidade e larga faixa dinâmica (KHAN; KANG, 2014). VOC consistem
em um grupo de compostos orgânicos que evaporam em temperatura ambiente e
que estão associados à causa de diversas doenças como câncer e danos nos rins e
fígado, quando inalados.
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Recentemente, um sistema sensor completo de índice de refração composto
pelo elemento transdutor e por um mecanismo de interrogação de baixo custo foi
desenvolvido por Cennamo et al. (2015a). O sistema é composto por uma
plataforma de prototipagem Arduíno, uma tela sensível ao toque, uma fonte ótica
(led, emitindo em 670 nm), um divisor de feixes, dois fotodiodos e uma estrutura de
ressonância plasmônica de superfície (SPR - Surface Plasmon Resonance) sobre
uma fibra ótica plástica (POF - Plastic Optical Fiber). A SPR sobre POF é uma
técnica que apresenta elevada sensibilidade, utilizada para determinar variações de
índice de refração na interface entre um meio metálico e outro dielétrico, com larga
aplicação em sensores químicos e biosensores. Filmes metálicos depositados sobre
materiais dielétricos tem a capacidade de excitar ondas plasmônicas de superfície
(SPW - Surface Plasmon Waves). Quando a porção do campo evanescente do
modo propagado na POF (dielétrico) possui a mesma constante de propagação da
SPW sobre o ouro (filme metálico) depositado sobre ela, um vale no espectro de
reflexão é percebido. Esse vale equivale ao comprimento de onda de ressonância,
sendo sensível ao índice de refração do meio externo. Para soluções contendo água
e glicerina, cujos índices de refração estão entre 1,332 e 1,373, o sistema
apresentou sensibilidade de 1,25 unidades de absorbância por unidades de índice
de refração (u.a./UIR), com resolução de 2 x 10-3 u.a./UIR na faixa medida.
Sensores óticos baseados em redes de Bragg (FBG - Fiber Bragg Grating)
podem ser utilizados como sensores de índice de refração, desde que associados a
alguma técnica de redução de casca como corrosão úmida (RAY; SRIJITH;
SRINIVASAN, 2015), polimento lateral (WANG et al., 2015) ou corrosão por íon
reativo (KUMAZAKI et al., 2000). A redução da casca da fibra possibilita que o
campo evanescente do modo que se propaga no núcleo interaja com o meio externo
e alterações do índice de refração do meio externo resultarão em uma modificação
da constante de propagação do modo.
Neste trabalho é realizada uma análise numérica e experimental da
sensibilidade ao índice de refração de uma FBG gravada em fibra ótica multimodo,
cujo diâmetro da fibra é reduzido através da corrosão química. Seu desempenho é
comparado com outra FBG também corroída, mas inscrita em uma fibra ótica
monomodo.
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1.2

ESTADO DA ARTE

A origem dos refratômetros baseados em fibras óticas remonta a década de
1983, quando Cooper propôs o primeiro refratômetro baseado em fibras óticas para
a medição de diversos líquidos (JORGE et al., 2012). Com largura espectral de
589 nm a 1674 nm, o sistema consistia em um refratômetro de Hilger-Chance, com
dispositivo de visualização adaptado para um monitor de vídeo (COOPER, 1983).
No ano seguinte, Kumar propôs um refratômetro baseado em fibra ótica multimodo,
onde a região sensível ao índice de refração externo correspondia à porção afinada
do núcleo, com a casca devidamente removida. Ao perceber que a potência ótica
acoplada na região afinada variava linearmente com a constante dielétrica do meio,
Kumar utilizou este principio para a detecção do índice de refração externo, ficando
limitado à detecção de valores que se aproximavam do índice de refração do núcleo
da fibra ótica (KUMAR et al., 1984).
Três décadas após o relato dos primeiros refratômetros baseados em fibra
ótica as pesquisas continuam e inúmeras são as publicações que reportam o
desenvolvimento de sensores de índice de refração baseados em FBGs.
Sensores óticos baseados em FBG têm sido empregados para medição de
diversos parâmetros físicos como temperatura, pressão, curvatura e deformação
(ZHANG et al., 2002). Alta sensibilidade, imunidade à interferência eletromagnética,
pequenas dimensões, codificação intrínseca do parâmetro medido em comprimento
de onda, capacidade de multiplexação, além da confecção com material que é inerte
a diversos ambientes químicos são características apreciadas por diversos
pesquisadores e que motivam a continuidade das pesquisas dessa modalidade de
sensores

(PEREIRA;

FRAZÃO,

2004;

CHRYSSIS

et

al.,

2005;

CUSANO et al., 2005).
Uma vez que o acoplamento da energia luminosa em uma fibra ótica ocorre
em modos de propagação guiados no núcleo, esses modos encontram-se isolados
do meio externo pela casca da fibra, como resultado os sensores baseados em FBG
são intrinsicamente insensíveis ao índice de refração externo (CHEN et al., 2005). A
sensibilidade a este parâmetro é obtida quando uma porção do campo evanescente
do modo propagante interage com o meio externo. Esta interação pode ser obtida
através da adoção de técnicas de redução da casca da fibra ótica. Nestes casos o
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meio externo altera as características de guiamento, afetando o índice de refração
efetivo, sendo este o princípio de funcionamento de sensores de índice de refração
baseado em FBGs (SCHROEDER et al., 2001).
Uma das primeiras aplicações reportadas de FBG como sensor de índice de
refração foi feita por Asseh et al. (1997), que utilizaram diferentes soluções aquosas
de sacarose para caracterizar a resposta do sensor ao índice de refração externo. O
sensor, cuja região sobre a FBG apresentava diâmetro de 11 m após corrosão com
ácido fluorídrico (HF), foi capaz de detectar variações de índice de refração entre
1,333 e 1,345, com resolução de ± 5 x 10-4 UIR (ASSEH et al., 1997).
Schroeder et al. (2001) propuseram um refratômetro para a determinação da
conformidade de hidrocarbonetos baseado em SPF, com o polimento sobre uma
FBG. Maiores sensibilidades foram registradas para índices de refração externos
entre 1,42 e 1,45, tendo sido capaz de distinguir combustíveis com classificação S1,
S2 e S3 de octanagens 91, 95 e 98. Também foram capazes de distinguir a
classificação S4, que é a octanagem 91 com adição de 2% de óleo
(SCHROEDER et al., 2001).
Esboçando preocupação com a fragilidade mecânica imposta ao sistema
após o processo de corrosão, Cusano et al. (2005) utilizaram uma estrutura de
polimetilmetacrilato (PMMA) ao redor do sensor que, ao mesmo tempo em que
garantia a estabilidade mecânica, evitava acidentes ao manusear o HF durante a
corrosão. Promovendo corrosão em regiões específicas sobre a rede gravada, o
sensor construído por Cusano permitiu medição simultânea da temperatura local e
do índice de refração externo. Essa configuração altera a resposta espectral do
sensor, dividindo o pico característico da resposta das FBGs em dois picos distintos,
com comprimentos de onda bem definidos pelas regiões com e sem corrosão. O
sensor, que pode ser caracterizado com uma FBG micro estruturada, apresentou
sensibilidade de 3,4

x

10-3 e de 7,8

x

10-2 UIR para índices de refração externo de

1,33 e 1,45, respectivamente. A sensibilidade térmica para a região afinada, que
apresentou diâmetro de 8 m, foi de 5,66

x

10-6 °C-1 enquanto que a região sem

corrosão apresentou sensibilidade de 6,15 x 10-6 °C-1 (CUSANO et al., 2005). Pereira
e Frazão reportaram uso de configuração similar para a medição de temperatura e
salinidade (Pereira; Frazão, 2004).
Coradin et al. (2010) propuseram o uso de EFBG para avaliar a concentração
de água em etanol, na faixa de 0,0 a 100,0 %v/v. Operando em diferentes
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comprimentos

de

onda,

os

resultados

mostraram

uma

sensibilidade

de

6,5 ± 0,2 nm/UIR para comprimentos de onda na faixa de 1.300 nm e uma
sensibilidade de 2,9 ± 0,2 nm/UIR para comprimentos de onda na faixa de 1.500 nm
(CORADIN et al., 2010).
Shivananju et al. (2013), em seu estudo sobre o desenvolvimento de sensores
de absorção molecular utilizando a deposição de filmes em EFBG, criaram um
modelo numérico, com auxílio do programa COMSOL, para determinar o índice de
refração efetivo do modo propagante no núcleo da fibra ótica através da resolução
das equações de Maxwell para diferentes configurações da fibra. Além de simular a
resposta da fibra para diferentes diâmetros de casca e núcleo, o modelo permitiu a
simulação de deposição de filmes sobre a fibra, uma vez especificada a sua
espessura e índice de refração. Foi através deste modelo numérico que Shivananju
estimou o valor de 2 m como o diâmetro para o qual as fibras óticas monomodo
apresentam

sensibilidades

compatíveis

às

verificadas

pela

técnica

SPR

(SHIVANANJU et al., 2013).
Tsigaridas et al. (2014) propuseram um sensor de altura da coluna de
líquidos, baseado na alteração do índice de refração efetivo na interface entre o
liquido e o ar, em contato com uma EFBG. Em seu trabalho eles analisaram os
efeitos da redução da casca da fibra sobre as propriedades da FBG quando esta é
utilizada como sensor de índice de refração. Os resultados mostraram que o índice
de refração efetivo diminui exponencialmente com a diminuição da espessura da
casca. Também foi destacado o aumento da sensibilidade ao índice de refração
externo quando a corrosão atinge a região do núcleo, ponto esse em que deve ser
ponderada a relação entre o aumento da sensibilidade e a estabilidade mecânica
(TSIGARIDAS et al., 2104).
Uma das alternativas existentes para medição do índice de refração externo,
sem a necessidade de recorrer ao uso de técnicas de redução de casca, são as
TFBGs. As TFBGs recebem esta denominação pois os planos de modulação do
índice de refração que caracterizam uma FBG são inclinados em relação ao eixo
longitudinal da fibra ótica. Esta característica faz com que ocorra um acoplamento
para modos contra propagantes tanto na casca quanto no núcleo, quando a
condição de ressonância é satisfeita. Uma vez que os modos de casca interagem
com o meio externo, a intensidade dos modos refletidos pode ser associada à
variação do índice de refração externo (JIN et al., 2010). Uma vez que apenas os
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modos de casca são sensíveis ao índice de refração externo, a distância entre esses
modos e o modo de núcleo no espectro de reflexão pode ser usada para determinar
o índice de refração externo. Chan et al. (2007) propuseram a medição do índice de
refração usando uma TFBG com uma inclinação de 4°, obtendo sensibilidade de
10 nm/UIR com resolução de ± 10-4 UIR (CHAN et al., 2007).
A primeira gravação de uma TFBG utilizando laser infravermelho (IR) de
femtosegundo em fibras óticas monomodo não hidrogenadas foi reportada por Chen
et al. (2013). Ao clivar a fibra a 40 mm da TFBG inscrita e borrifar ouro na superfície,
a TFBG a 4° com 3,6 mm de comprimento apresentou para o modo de casca
ressonante LP020 uma sensibilidade de 12,276 nm/UIR, para índices de refração
entre 1,4091 e 1,4230. A utilização de um método de demodulação de dois
parâmetros, utilizando o comprimento de onda e intensidade ótica, permitiu a
medição simultânea de temperatura e tração para temperaturas até 800° C
(CHEN et al., 2013).
Bueno et al. (2014) propuseram um sistema de detecção de óxido nítrico
(NO2) utilizando TFBG, inscrita com laser de femtosegundo pulsado, revestida com
bisftalocianina de lutécio (LuPc2) para monitoração de poluição em ambientes como
túneis e garagens (BUENO et al., 2014).
As LPGs são uma classe especial de redes em fibra ótica que são
intrinsecamente sensíveis ao índice de refração externo. Seu princípio de
funcionamento consiste no acoplamento de parte da energia do modo propagante no
núcleo em modos co-propagantes de casca, quando a condição de ressonância de
Bragg é satisfeita (OTHONOS; KALLI, 1999).
O fato de não fazer uso de técnicas de redução de casca garante a robustez
mecânica do dispositivo. As LPGs se distinguem das FBGs pelas dimensões do
período de modulação: se forem menores que o comprimento de onda ressonante,
tem-se uma FBG; caso sejam maiores, tem-se uma LPG (HIGUERA, 2002).
Identificadas inicialmente como um filtro de rejeição de bandas com baixa
perda de inserção, as LPGs tiveram seu uso associado à equalização de ganhos
dos amplificadores de fibra dopadas com érbio (VENGSARKAR et al., 1996). A
atenuação verificada no espectro de transmissão foi rapidamente associada ao
índice de refração externo, tendo sido reportado por Bhatia et al. (1996) uma
resolução média de 7,69

x

10-5 UIR para medição de índices de refração variando

entre 1,404 e 1,452 (BHATIA; VENGSARKAR, 1996).
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Falate et al. (2005) propuseram o uso de LPGs para monitoração da
conformidade da gasolina empregada em automóveis, detecção de vapores de
hidrocarbonetos no ar e detecção de poluentes de petróleo no meio ambiente. Ao
caracterizar a resposta da FBG a meios com índice de refração variando entre 1 e
1,4614, foi verificado deslocamentos de comprimento de onda de 65,5 nm. Maiores
sensibilidades foram reportadas para índices de refração próximos ao da casca de
sílica, entre 1,44 e 1,46, de 5 x 10-4 nm-1, com resolução de 5 x 10-5. A presença de
hidrocarbonetos em meio aquoso foi detectada em menos de 1 minuto, enquanto
que para a forma gasosa a detecção ocorreu em menos de 10 segundos
(FALATE et al., 2005).
O teor de etanol, em misturas de etanol e água, consiste em um importante
parâmetro para verificação tanto da conformidade do processo de produção do
etanol quanto para detecção de adulteração deste combustível na cadeia de
distribuição e armazenamento. Através da monitoração pelo comprimento de onda
ou pela intensidade, o sensor baseado em uma LPG proposto por Possetti (2013)
permitiu determinar o teor de etanol em misturas de etanol e água, para
concentrações de etanol variando de 0 a 100%, com resolução de até 0,17% v/v
(POSSETTI, 2013).
Baliyan et al. (2015) propuseram um sensor enzimático baseado em LPG que
detecta a presença de triacilglicerídeos através da ligação com a enzima lipase,
imobilizada sobre a LPG.

Níveis elevados desta substância indicam risco de

doenças cardíacas. O sensor apresentou resposta ótima a 37° C e pH de 7,4. O
sensor proposto é altamente específico, não tendo sido afetado pela presença de
outras substâncias no meio, tendo apresentado sensibilidade de 0,5 nm/mM, com
um baixo limite de detecção de 17,71 mg/dl para a faixa fisiológica dos
triacilglicerídeos no sangue humano (BALIYAN et al., 2015).
A associação em série de duas LPGs idênticas, com uma eficiência de
acoplamento de 3 dB, forma uma estrutura conhecida como LPG em cascata
(CLPG - Cascaded Long Period Grating). Este dispositivo funciona como um
interferômetro Mach-Zhender em fibra ótica (DIANOV et al., 1996). A potência ótica
acoplada para o modo de casca sofre um atraso de fase em relação à potência ótica
que se propaga no núcleo, que ao incidir na segunda rede é reacoplada para o
núcleo e gera um padrão de interferência. A resposta espectral em transmissão
apresenta vales com largura de banda menores do que as verificadas em LPGs
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tradicionais. Tanto a largura de banda quanto o número de vales estão associados à
distância entre as LPGs (LEE; NISHII, 1999).
Duhem, Henninot e Douay (2000) se valeram da característica da elevada
sensibilidade do interferômetro criado para determinação de índices de refração
externo superiores aos da sílica, usando o sensor CLPG para medição de índice de
refração na faixa entre 1,5 e 1,55 (DUHEM; HENNINOT; DOUAY, 2000).
Kamikawachi et al. (2007) mostraram que a CLPG apresenta sensibilidade pelo
menos 2,6 vezes superior às verificadas nas LPGs tradicionais. Também verificaram
um aumento nas sensibilidades à tração e à temperatura em função do aumento do
índice de refração externo (KAMIKAWACHI et al., 2007).
As CLPGs também podem ser produzidas ao se espelhar com ouro ou prata a
extremidade de uma fibra ótica clivada a partir de alguns centímetros da LPG, com
isso forma-se uma cavidade que permite a implementação de um interferômetro de
Michelson em fibra ótica. Seu princípio de funcionamento se baseia na interferência
entre os modos de casca e de núcleo da LPG refletidos na superfície espelhada do
final da fibra, que se combinam sobre a LPG, onde a potência ótica acoplada para a
casca é reacoplada para o núcleo. A diferença no caminho ótico produz um
deslocamento de fase que cria um padrão de interferência no espectro de reflexão
(ALWIS; SUN; GRATTAN, 2013). Além da detecção de índice de refração externo e
temperatura, Alwis e sua equipe utilizaram a estrutura para medição de umidade
relativa, detectando variações entre 20 e 80%. O dispositivo teve seu desempenho
melhorado ao ser recoberto com álcool polivinílico (PVA). Kawano et al. (2015)
utilizaram uma CLPG para determinação da conformidade do biodiesel após
processo de transesterificação (KAWANO et al., 2015).
Dentre as técnicas existentes para medição de índice de refração, a SPR tem
ganhado notoriedade nos últimos anos para estudos de reações químicas, inclusive
em nível molecular. Os sensores que utilizam esta técnica de medição demonstram
sensibilidade a alterações do índice de refração e possibilitam a monitoração direta e
sem a necessidade de técnicas adicionais de medição, como rotulagem com
marcador fluorescente ou radioativo (TUBB et al., 1997).
Esta técnica consiste na excitação das SPWs, que são ondas que se
propagam na interface entre uma superfície metálica e uma superfície dielétrica
quando é verificado casamento da constante de propagação da SPW com uma onda
eletromagnética incidente. SPWs podem ser excitadas por fibras óticas quando o
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campo evanescente de um modo propagado no núcleo interage com um filme fino
metálico (condutor) depositado sobre a casca ou núcleo da fibra ótica (dielétrico).
Caso a constante de propagação do modo de núcleo coincida com a constante de
propagação da SPW, a SPR é verificada na forma de um vale no espectro de
transmissão, sendo este vale dependente do índice de refração externo
(SCHUSTER; NEUMANN; SCHÄFFER, 2009).
Cennamo et al. (2015b) propôs um sistema SPR baseado em POF recoberta
com filme de ouro para detecção do crescimento do fator endotelial vascular
(VEGF - Vascular Endothelial Growth Factor), proteína cuja presença está associada
a eventual incidência de câncer. A superfície metálica foi recoberta com uma
camada funcional de aptâmeros2 de DNA, a qual é composta por uma pequena
cadeia de oligonucleotídeos que fazem ligação com alvos ácidos não nucleicos de
alta afinidade e especificidade. Quando a ligação ocorre, um aumento do índice de
refração na superfície do filme metálico é observada, repercutindo no espectro de
transmissão (CENNAMO et al., 2015b).
A técnica SPR não é autocontida, podendo estar associada a outras técnicas
para medição de índice de refração. Tubb et al. (1997) propuseram a excitação da
SPW de uma fibra ótica monomodo com taper. Prata foi evaporada sobre a região
afinada, onde previamente foi depositada uma fina camada de 3 nm de crômio para
melhorar a aderência da camada de metal sobre o dielétrico. Apesar da baixa
sensibilidade registrada, com resolução de 5

x

10-4 para comprimentos de onda de

740 nm, o dispositivo apresentou grande faixa operacional de índice de refração
(1,326 a 1,375) para detecção de imunoglobulina G (IgC) pela proteína A da parede
celular Staphylococus Aureus (TUBB et al., 1997).
Em 2012, Schuster, Neumann e Schäffer propuseram um sistema que
utilizava uma LPG para excitar a SPW na superfície de um condutor (Ag ou Au). A
bio-funcionalização da superfície de metal permitiu a detecção seletiva do agente
bioquímico, cujas ligações moleculares na superfície do metal interferiam no índice
de refração (SCHUSTER; NEUMANN; SCHÄFFER, 2012).
Em 2011, Srivastava, Verma e Gupta propuseram um sistema de detecção de
água em etanol utilizando uma LPG para excitar a SPW em um filme de ouro

2

Consistem em oligonucleotídeos com tamanho variando de 70 a 100 nucleotídeos. Reconhecem
com elevado nível de especificidade e afinidade diversos tipos de moléculas alvo, através da
dobragem tridimensional na sua cadeia (FERREIRA; MISSAILIDIS, 2007).
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depositado sobre uma fibra multimodo com casca plástica (PCS - Plastic Clad
Silica). Foi verificada uma variação linear do comprimento de onda ressonante na
faixa de 0 a 10% de para água em etanol, com sensibilidade de 1,149 nm por
porcentagem de água (SRIVASTAVA; VERMA; GUPTA, 2011).
Poucos são os relatos na literatura do uso de fibras óticas multimodo como
elementos transdutores em sensores óticos. Habitualmente, seu uso está associado
aos dispositivos de interferência multimodal (MMI - Multimode Interference), que
consistem no dispositivo formado ao se intercalar um pequeno trecho de fibra ótica
multimodo entre dois trechos de fibra ótica monomodo. Neste dispositivo formado,
quando a potência ótica atravessa a região da emenda entre fibras monomodo e
multimodo, ocorre uma excitação de modos de alta ordem na fibra multimodo, que
geram uma interferência multimodal. Ao atravessar o trecho multimodo a potência
ótica é acoplada para o segundo trecho de fibra monomodo (LI; LIU; JIAN, 2014). A
partir da monitoração do deslocamento do comprimento de onda característico do
espectro de interferência, Wu et al. (2011) propuseram um sensor de índice de
refração MMI no qual o diâmetro do trecho multimodo foi reduzido por corrosão. Com
diâmetro de 80 m da fibra multimodo, o sensor apresentou sensibilidade máxima de
1815 nm/UIR, detectando índices de refração externos entre 1,342 e 1,437
(WU et al., 2011). Em abordagem similar, mas utilizando fibra ótica multimodo taper
de 30 m, Wang et al. (2011) reportaram sensibilidade média de 487 nm/UIR para
índices de refração entre 1,33 e 1,44, obtendo sensibilidade máxima de
1913 nm/UIR a 1,44 UIR (WANG et al., 2001).
Li, Liu e Jian (2014) propuseram um sensor MMI de índice de refração
externo, avaliando o efeito da variação do comprimento e do diâmetro da porção
multimodo, mas utilizando uma fibra de sílica sem núcleo (CSF - Coreless Silica
Fiber) no lugar da fibra ótica multimodo (LI; LIU; JIAN, 2014). Zhouet et al. (2015)
desenvolveram um sensor similar, utilizando um trecho CSF de 1,7 cm entre dois
trechos de fibra ótica monomodo. Observando o deslocamento de onda para
diferentes meios externos, o sensor apresentou sensibilidade de 141 nm/UIR, com
resolução de 2,8 x 10-5, para uma faixa de índice de refração entre 1,33 e 1,38. Para
maiores valores de índice de refração, Zhou reportou aumento na sensibilidade do
sensor, obtendo sensibilidade de 1561 nm/UIR com resolução de 2,6 x 10-6
(ZHOU et al., 2015).
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A facilidade de acoplamento da energia radiante em fibras óticas multimodo, o
que permite o desenvolvimento de equipamentos utilizando dispositivos de baixo
custo como leds e fotodiodos, serviu de motivação para Wanser, Voss e Kersey
avaliarem o efeito do uso de FBGs em fibras óticas multimodo, com perfil de índice
de refração degrau, para o monitoramento de estruturas em tempo real
(WANSER; VOSS; KERSEY, 1994).
Ao avaliar o efeito da gravação de FBGs em fibras óticas multimodo,
Mizunami et al. (2000) verificaram o surgimento de múltiplos picos no espectro de
reflexão. Mizunami verificou que a quantidade de picos de reflexão é dependente da
condição de excitação dos modos propagados. Utilizando uma fibra ótica multimodo
com perfil de índice de refração gradual, com núcleo de 50 m e conectada a uma
extensão ótica monomodo, Mizunami foi capaz de identificar 4 comprimentos de
onda em reflexão quando energia radiante acoplada ao núcleo da fibra era
proveniente de uma fonte ótica no IR. Os modos detectados correspondem aos
modos de baixa ordem da fibra ótica multimodo. O uso de uma lâmpada de
halogênio, por sua vez, excitou 19 picos que correspondem aos modos de alta
ordem da fibra multimodo (MIZUNAMI et al., 2000).
A medição do índice de refração externo, utilizando FBGs e TFBGs multimodo
corroídas em HF, foi proposto por Chen et al. (2005) para medição de concentração
de açúcar em solução. Neste trabalho, foi constatado que a sensibilidade
apresentada pelo sensor EFBG foi significativamente superior à sensibilidade
apresentada

pelos

seus

equivalentes

em

fibras

óticas

monomodo

(CHEN et al., 2005).
Corotti (2015) demonstrou que o sensor EFBG multimodo apresenta maior
sensibilidade ao índice de refração externo para menores diâmetros de fibra ótica,
além de permitir a expansão da faixa de medição do índice de refração externo
proporcionado por outros sensores óticos (COROTTI et al., 2015).
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1.3

OBJETIVOS

O objetivo geral deste estudo é realizar uma análise comparativa, numérica e
experimental, da sensibilidade ao índice de refração externo das EFBGs gravadas
em fibras óticas monomodo e multimodo.
Como objetivos específicos pretende-se estudar o processo de produção dos
dispositivos que é composto pelo processo de gravação das FBGs e pelo processo
de corrosão da casca da fibra. Outro objetivo específico é caracterizar a
sensibilidade das EFBGs gravadas em fibra monomodo e multimodo quanto ao
índice de refração externo utilizando amostras com diferentes concentrações de
glicerina em água. Também se pretende verificar o desempenho dos dispositivos na
avaliação da qualidade do biodiesel. Por fim, utilizar a simulação numérica com o
COMSOL para avaliar a influência do diâmetro da fibra e do perfil de índice de
núcleo sobre o índice de refração efetivo do modo fundamental em função do índice
de refração do meio externo.

1.4

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

O presente trabalho está organizado em cinco capítulos sendo que o primeiro
capítulo aborda as motivações, o estado da arte e os objetivos deste trabalho.
Apresenta diversos cenários da cadeia produtiva que se beneficiam do
monitoramento da variável índice de refração e faz um breve enfoque nas pesquisas
de sensores de fibra ótica sobre o tema, evidenciando a busca pela alta
sensibilidade e robustez mecânica do sistema. O estado da arte faz uma revisão
sobre os trabalhos que tratam dos sensores de fibra ótica para medidas índice de
refração. O segundo capítulo apresenta os conceitos teóricos envolvidos na
concepção deste trabalho, abordando conceitos necessários para a compreensão da
FBG e da sua sensibilidade ao índice de refração. O terceiro capítulo detalha os
procedimentos experimentais para o desenvolvimento do trabalho. O quarto capítulo
relata os resultados obtidos, se aprofundando em alguns resultados de maior
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relevância. E o último capítulo apresenta as conclusões e sugere eventuais
direcionamentos para a continuidade do trabalho.
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CAPÍTULO 2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo está dividido em nove seções, abordando os conceitos
necessários para o desenvolvimento deste trabalho. A primeira seção aborda o
conceito de Índice de refração, que pode ser expresso como uma relação de
velocidades ou comprimentos de onda. A segunda seção aborda a reflexão interna
total, condição necessária para propagação da luz em fibras óticas. A terceira seção
aborda as fibras óticas e suas relações com o perfil do índice de refração para o
surgimento dos modos de propagação. As seções seguintes abordam o sensor em
fibra ótica: o conceito das redes de Bragg; a fabricação das redes de Bragg; redução
da casca de fibra ótica; e uso de redes de Bragg como sensor de índice de refração.
As duas últimas seções tratam dos conceitos de dispersão anômala e reflexão
interna total frustrada, necessários para a discussão dos resultados no capítulo
quatro.

2.1

ÍNDICE DE REFRAÇÃO

A propagação da luz, em um meio material, consiste na manifestação
macroscópica do fenômeno de espalhamento que ocorre em nível sub-microscópico
no meio o qual a luz se propaga (HECHT, 2001).
O espalhamento consiste na absorção da luz incidente pelas moléculas que
compõem o meio, seguido da sua imediata reemissão. Durante esse processo, as
fases das ondas espalhadas transversalmente à direção da luz incidente causam
interferência destrutiva quase completa, se anulando nestas direções. Por sua vez, é
verificada uma diferença de fase nas ondas resultantes da interação entre a luz
incidente e as ondas espalhadas, que se propagam paralelas a essas. Essa
variação de fase é percebida como variação da velocidade, o que evidencia uma
relação entre a velocidade e o meio de propagação (RESNICK; HALLIDAY;
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KRANE, 1992). De acordo com a mecânica quântica, o processo de absorção e
reemissão acelera ou retarda a fase dos fótons espalhados, o que altera a
velocidade da luz no meio em questão (HECHT, 2001).
O índice de refração (n) pode ser expresso pela relação entre a velocidade da
luz no vácuo (c) e a velocidade da luz no meio (v), representado por:

𝑛=

𝑐
𝑣

(1)

Uma vez que a velocidade é dada pelo produto entre o comprimento de onda e a
frequência, a equação (1) pode ser desenvolvida, permitindo representar n como
uma relação de comprimentos de onda:

𝑐
0 𝑓
0
=
=
𝑣
𝑓


(2)

em que f é a frequência da fonte da energia radiante,

 é o comprimento de onda no

𝑛=

meio considerado e 0 é o comprimento de onda no vácuo.
A equação (2) evidencia que é possível caracterizar um meio em função do
comprimento de onda nele propagado, o que imprime um caráter de identidade ao
meio, relacionado pelo índice de refração (KENKEL, 2002).

2.2

REFLEXÃO INTERNA TOTAL

Os fenômenos de reflexão e refração da luz são satisfatoriamente explicados
pela ótica geométrica. De acordo com esta abordagem, uma entidade geométrica
chamada raio é utilizada para indicar a direção de propagação da energia radiante
(HECHT, 2001), devendo ser perpendicular às frentes de onda, indicando a sua
direção e sentido de propagação (RESNICK; HALLIDAY; KRANE, 1992).
A lei da reflexão enuncia que o ângulo de incidência (i) que um raio forma
com a normal na fronteira entre dois meios é igual ao ângulo que o raio refletido (r)
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forma com a mesma normal, enquanto que a lei da refração enuncia que a alteração
verificada na direção da luz, ao mudar de meio, é regida pela lei de Snell:

𝑛𝑖 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑖 ) = 𝑛𝑡 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑡 )
em que ni é o índice de refração do meio incidente,

(3)

i é o ângulo que o feixe

incidente faz com a normal na interface entre os meios, nt é o índice de refração do
meio refratado e

t é o ângulo que o feixe transmitido faz com a normal da interface

entre os meios. A Figura 1 ilustra o efeito dessas leis, para raios atingindo a região
de fronteira entre dois meios, a partir de um ponto F no meio com maior índice de
refração.

Figura 1 - Representação dos fenômenos de reflexão, refração (raios a, b, c e d) e reflexão
interna total (raios e e f). A reflexão, verificada em todos os raios, está detalhada
no raio c, onde i é igual a r. O fenômeno reflexão interna total acontece quando
i >c e n1 > n2.

Percebe-se pela Figura 1 que os raios refratados para o meio n2 se afastam da
normal com o aumento do

i. Esse afastamento é verificado até um valor limite,

quando o raio é refratado na interface entre os meios. O ângulo de incidência que
permite este efeito é chamado de ângulo crítico (c). O efeito da refração cessa para
valores de

i superiores a c, sendo verificado então o efeito conhecido como

reflexão interna total. Nessa situação a reflexão ocorre sem perda de intensidade
luminosa (RESNICK; HALLIDAY; KRANE, 1992). A reflexão interna total é um dos
pré-requisitos para que ocorra o guiamento em fibras óticas.
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2.3

FIBRAS ÓTICAS

Fibras óticas baseadas em sílica (SiO2) são guias de ondas cilíndricas
dielétricas, cuja seção transversal revela um núcleo com elevado índice de refração
envolto por uma casca com índice de refração menor. O perfil de índice de refração
do núcleo depende da concentração e da distribuição de elementos dopantes como
dióxido de germânio (GeO2), óxido de alumínio (Al2O3) ou pentóxido de fósforo
(P2O5). A função dos elementos dopantes é tornar o índice de refração do núcleo n1
maior que o índice de refração n0 da casca, de modo a satisfazer a condição de
reflexão interna total, um dos pré-requisitos para ocorrência do guiamento na fibra
ótica (LIU, 2005).
A Figura 2 mostra uma secção transversal de uma fibra ótica, que permite
identificar a porção da casca e do núcleo. Os perfis dos índices de refração das
fibras óticas também são exibidos, mostrando o comportamento do índice de
refração ao longo do diâmetro da fibra.
O comportamento de uma fibra ótica pode ser aproximado ao de um guia de
onda planar dielétrico. Essa abordagem permite a análise dos mecanismos de
propagação por meio da ótica de raios, onde cada raio representa um modo de
propagação (ALWAYN, 2004).
O acoplamento da luz no núcleo da fibra ótica, e consequente surgimento do
modo guiado no núcleo, não é dependente apenas da condição de reflexão interna
total. Depende também das dimensões da fibra, do ângulo o qual o feixe luminoso é
acoplado à fibra ótica e do casamento de fase entre frentes de onda, o que permite o
surgimento de modos apenas quando os raios estão sob ângulos específicos
(OKAMOTO, 2005).
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Figura 2 - Representação esquemática da seção transversal de uma fibra ótica. A
circunferência interna limita a porção do núcleo enquanto que a circunferência
externa limita a região da casca da fibra ótica. A região inferior exibe o perfil de
índice de refração degrau (esquerda) e perfil de índice de refração gradual (direita).

A

Figura

3

apresenta

dois

raios

arbitrários

que

se

deslocam

perpendicularmente às frentes de ondas planas de ondas eletromagnéticas, que se
propagam na estrutura com perfil de índice de refração degrau. Tem-se que n1 é o
índice de refração do núcleo da fibra ótica e n0 é o índice de refração da casca da
fibra ótica, sendo n1 > n0.

Figura 3 - Diagrama de raios de luz e respectivas frentes de onda em um guia de onda circular.
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As constantes de propagação ao longo dos eixos z e x podem ser expressas
por:

𝛽 = 𝑘𝑛1 𝑐𝑜𝑠 

(4)

e

 = 𝑘𝑛1 𝑠𝑒𝑛 
em que k é o número de onda, sendo k = 2/0 e

(5)

 é o ângulo que o raio faz com o

eixo de propagação z.
O modo só é criado no interior na fibra ótica quando a condição de guiamento
é satisfeita. Como os pontos R e P estão sobre a mesma frente de onda, assim
como os pontos Q e S, os caminhos óticos PQ e RS são iguais ou são m múltiplos
inteiros de 2 e a condição de guiamento é satisfeita. O ângulo  que satisfaz a
condição de guiamento é dado por:

𝑡𝑎𝑛 (𝑘𝑛1 𝑎 𝑠𝑒𝑛  −

𝑚𝜋
2
−1
)=√
2
𝑠𝑒𝑛2 

em que a é o valor do raio do núcleo da fibra ótica e

(6)

 é o índice de refração

normalizado, dado por:

 =

𝑛1 2 − 𝑛0 2
2𝑛1 2

≅

𝑛1 − 𝑛0
𝑛1

(7)

Percebe-se, então, que o ângulo de propagação é discreto e dependente da
estrutura da fibra ótica. A distribuição do campo que satisfaz a condição de
casamento de fase é chamada de modo. O valor permitido da constante de
propagação  também é discreto.
O modo criado sob menor ângulo

 é o modo fundamental, verificado para

m = 0. O surgimento de outros modos ocorre para valores de m ≥ 1, implicando em
maiores valores de .
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A introdução do parâmetro  normalizado, dado por:

=

𝑠𝑒𝑛 ∅

(8)

√2∆

permite que equação (6) assuma o seguinte formato:

𝑘𝑛1 𝑎2√ =

𝑐𝑜𝑠 −1  + 𝑚 𝜋⁄2



(9)

O termo à esquerda da equação (9) é chamado de frequência normalizada
(), e pode ser reescrito da seguinte maneira:

𝑛1 2 − 𝑛0 2
2𝜋𝑎
√𝑛1 2 − 𝑛0 2
𝑣 = 𝑘𝑛1 𝑎2√ = 𝑘𝑛1 𝑎√
=
2

2𝑛1

(10)

Essa equação evidencia a influência do diâmetro do núcleo e do índice de
refração do núcleo e da casca da fibra ótica no modo de propagação gerado.
Fibras óticas com perfil de índice de refração gradual apresentam o índice de
refração do núcleo variando em função do raio, assumindo um valor máximo no
centro do núcleo, decrescendo até atingir o valor da casca, na fronteira núcleo/casca
(LIU, 2005). O perfil de índice de refração gradual pode ser modelado de acordo
com uma lei de potência (KASAP, 2012), dado por:
1⁄
2

𝑟 𝛾
𝑛 = 𝑛1 [1 − 2∆ ( ) ]
𝑎

(11)

em que n é o valor assumido pelo índice de refração ao longo do raio núcleo, n1 é o
valor do índice de refração no centro do núcleo,

 é o coeficiente de índice gradual e

r é o valor admissível do raio no núcleo, sendo r < a e  dado por:

𝛾 =2+𝛿−∆

(4 + 𝛿)(3 + 𝛿)
5 + 2𝛿

em que  é o perfil de dispersão, dado por:

(12)
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𝑛1  𝑑∆
𝛿 = −(
)
𝑁𝑔1 ∆ 𝑑

(13)

em que Ng1 é o índice de grupo do meio, responsável por determinar o efeito do
meio na velocidade de grupo da onda propagada, dado por:

𝑁𝑔1 = 𝑛 − 0

A frequência normalizada

𝑑𝑛
𝑑 0

(14)

 pode ser aplicada em fibras óticas multimodo de

maneira similar a fibras óticas monomodo, apesar da dependência funcional do
índice de refração do núcleo em função do raio (LIU, 2005).

2.4

REDES DE BRAGG

FBGs são estruturas periódicas de modulação do índice de refração no
núcleo da fibra ótica, ao longo do eixo de propagação. Operam como um filtro
espectral reflexivo, permitindo que uma estreita faixa de comprimentos de seja
refletida em função de um espalhamento coerente e sucessivo nas interfaces das
estruturas periódicas (HILL; METZ, 1997), como visto na Figura 4.

Figura 4 - Representação esquemática do acoplamento de uma estreita faixa de comprimentos
de onda em uma FBG. À esquerda o espectro da fonte ótica de banda larga
(superior) e o espectro refletido com o comprimento de onda ressonante (inferior).
O espectro de transmissão encontra-se à direita.
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Ao incidir em uma FBG, o feixe de luz da fonte ótica de banda larga sofre
espalhamento em cada plano de perturbação do índice de refração. Caso as
condições de conservação de energia e conservação de momento de Bragg sejam
satisfeitas, uma porção do feixe incidente será acoplada em um modo de núcleo
contra propagante, em um comprimento de onda específico, dado por:

𝐵 = 2𝑛𝑒𝑓𝑓 
em que

(15)

B é o comprimento de onda de Bragg ressonante, neff é o índice de

refração efetivo do núcleo da fibra ótica e

 é o período dos planos de perturbação

do índice de refração, também referenciado como período de modulação da rede
(OTHONOS; KALLI, 1999).
O perfil do índice de refração de uma FBG uniforme com índice de refração
médio n0 pode ser expresso por:

𝑛(𝑧) = 𝑛0 + 𝛥𝑛 cos (

2𝜋𝑧



)

(16)

em que n é amplitude da modulação do índice de refração induzida (tipicamente da
ordem de 1 x 10-5 a 1 x 10-3) e z é a distância ao longo do eixo longitudinal da fibra.
A refletividade proporcionada por uma FBG com amplitude de modulação e
período constantes é dada pela seguinte expressão:

𝛺2 𝑠𝑒𝑛ℎ2 (𝑠𝑙)
𝑅(𝑙, 𝜆) =
𝛥𝑘 2 𝑠𝑒𝑛ℎ2 (𝑠𝑙) + 𝑠 2 𝑐𝑜𝑠ℎ2 (𝑠𝑙)

(17)

em que R(l,) é a refletividade dada em função do comprimento da rede l e do
comprimento de onda

 é o coeficiente de acoplamento, k = k –  é o

módulo da variação do vetor de onda, k = 2n é o número de onda e

s2 = 2- k2.
O coeficiente de acoplamento , para variações senoidais do índice de
refração no eixo da fibra, é dado por:
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𝛺=

𝜋𝛥𝑛
𝑀𝑝
𝜆

(18)

em que Mp é uma fração da potência do modo confinada no núcleo da fibra.


Assumindo redes uniformes no núcleo, Mp pode ser aproximado por 1- , sendo
que

é a frequência normalizada fornecida pela equação (10). Como no

comprimento de onda central de Bragg

k = 0, a refletividade assume a seguinte

forma:

𝑅(𝑙, 𝜆) = 𝑡𝑎𝑛ℎ2 (𝛺𝑙)

(19)

Assim, a refletividade aumenta com a modulação de índice de refração
induzida. E por ser dependente de

 que, por sua vez, é dependente da frequência

normalizada . Logo, têm-se que a refletividade é dependente do índice de refração
da casca.
A equação (15) evidencia a dependência do comprimento de onda ressonante
de Bragg com o índice de refração efetivo do núcleo e com o período de modulação.
Esses, por sua vez, podem ser afetados por deformações mecânicas ou variações
térmicas sobre a FBG, repercutindo assim na alteração da posição relativa do
espectro de reflexão da rede de Bragg. Diferenciando a condição de Bragg (equação
(15)) em relação à temperatura (T) e a deformação mecânica longitudinal (l), chegase à equação (20), que mostra a dependência do comprimento de onda ressonante
de

Bragg

em

relação

às

variações

térmicas

e

deformações

mecânicas

(OTHONOS; KALLI, 1999):

𝐵 = 2 (

𝜕𝑛𝑒𝑓𝑓
𝜕𝑛𝑒𝑓𝑓
𝜕
𝜕
+ 𝑛𝑒𝑓𝑓 ) 𝑙 + (
+ 𝑛𝑒𝑓𝑓 ) 𝑇
𝜕𝑙
𝜕𝑙
𝜕𝑇
𝜕𝑇

(20)

A primeira parcela da soma à direita da equação apresenta as contribuições
do efeito elasto-ótico (variação do índice efetivo devido a deformações mecânicas) e
da variação do período de modulação. A segunda parcela da soma apresenta a
contribuição do efeito termo-ótico (variação do índice de refração efetivo em função
da temperatura) e da variação do período de modulação devido à expansão térmica.
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Assim, o comprimento de onda ressonante de Bragg apresenta sensibilidade
cruzada às perturbações térmicas e mecânicas, o que faz da FBG intrinsicamente
um sensor de variação de temperatura e deformação mecânica. Outras variáveis
podem ser monitoradas por sensores baseados em FBG, como o índice de refração
externo. Porém, como FBGs não são originalmente sensíveis a esta grandeza,
modificações devem ser realizadas na estrutura da fibra ótica - como a adoção de
técnicas de desgaste/redução da casca da fibra - para tornar a FBG sensível ao
índice de refração externo (KUMAZAKI et al., 2001).
Apesar de extensamente estudadas e empregadas em fibras óticas
monomodo, as redes de Bragg também podem ser inscritas em fibras óticas
multimodo. Quando a luz de uma fonte ótica no IR incide em uma FBG gravada em
um trecho de fibra multimodo, que por sua vez esteja conectado a um trecho
monomodo, o acoplamento ocorre para o modo fundamental e também para modos
de mais baixa ordem (MIZUNAMI et al., 2000). Nesse caso, a condição de
casamento de fase entre os modos, que ocorre tanto para transmissão quanto para
reflexão, é dada por (HILL; METZ, 1997):

𝑛𝑒𝑓𝑓 −


𝛬

= 𝑛𝑒𝑓𝑓 ´

(21)

em que neff´ é o índice de refração efetivo do modo transmitido ou refletido, para o
qual a energia é acoplada na FBG.
De acordo com o trabalho de Mizunami (2000), o modo fundamental é aquele
de maior refletividade do espectro oriundo de uma fonte ótica no IR.

2.5

FABRICAÇÃO DE REDES DE BRAGG

A perturbação periódica do índice de refração de uma rede de Bragg pode ser
formada por diversas técnicas. As técnicas comumente empregadas à época da
escrita deste documento são a interferométrica, a gravação ponto-a-ponto com laser
de femtosegundo e a iluminação sob máscara de fase (WANG et al., 2015).
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A descoberta das redes de Bragg por Hill e sua equipe, em 1978, foi possível
graças à fotossensibilidade das fibras de sílica dopadas com germânio
(HILL; METZ, 1997). A fotossensibilidade em fibras dopadas está relacionada com a
absorção de energia no ultravioleta (UV) na faixa dos 170 a 340 nm
(HIGUERA, 2002). Em 1987 Metz e colaboradores reportaram a gravação de uma
FBG utilizando radiação UV a 244 nm (HILL; METZ, 1997).
A Figura 5 ilustra o processo de gravação de FBGs pelo método de
iluminação direta com máscara de fase. Esse método de gravação utiliza uma
máscara de fase, responsável pela difração do feixe do laser UV, que gera o padrão
de interferência responsável por modular espacialmente o índice de refração do
núcleo da fibra ótica.

Figura 5 - Representação esquemática da gravação de uma FBG com iluminação direta da
máscara de fase.

Os feixes de UV podem ser produzidos por lasers excímeros, que emitem a
193 nm quando utilizam fluoreto de argônio (ArF) e a 248 nm quando utilizam
fluoreto de criptônio (KrF).
A máscara de fase é obtida pela produção de depressões periódicas em uma
das superfícies da placa de sílica fundida, sendo o período denominado

mf. O perfil

da superfície periódica de difração é confeccionado de modo a permitir que o feixe
UV incidente na máscara de fase minimize os feixes difratados de ordem 0
(tipicamente a 3% da energia transmitida) e maximize os feixes difratados de ordem
+1 e -1 (tipicamente a 35% da energia transmitida). Tem-se, assim, um padrão de
franjas de campo próximo criado pela interferência dos feixes difratados de ordem
+1 e -1 (OTHONOS; KALLI, 1999). O período das franjas  criadas na fibra, também
conhecido como período de modulação, é metade do mf, sendo:
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=

𝑚𝑓

(22)

2

Os padrões de interferência foto-imprimem uma modulação no índice de
refração no núcleo de uma fibra fotossensível que seja posicionada próxima à
máscara de fase. Lentes cilíndricas podem ser empregadas para focalizar o padrão
de franjas sobre o núcleo da fibra, a qual deve estar levemente afastada da máscara
de fase (OTHONOS; KALLI, 1999).

2.6 REDUÇÃO DA CASCA DA FIBRA ÓTICA

Nem toda fibra ótica é adequada para uso na medição de índice de refração,
apenas aquelas que apresentam campo evanescente interagindo com o meio
externo (YAN et al., 2015).
Sensores FBG tradicionalmente não são sensíveis ao índice de refração do
meio externo pelo fato do modo de propagação encontrar-se confinado no núcleo da
fibra ótica. Qualquer interação do campo guiado no núcleo com o meio externo é
evitado por uma espessa casca que torna as FBGs, num primeiro momento,
inadequadas para aplicações que se valham da detecção do índice de refração do
meio

externo,

como

as

aplicações

de

sensoriamento

químico

(SIDEK; KABIR; AFZAL, 2011).
Uma das características da condição de guiamento no núcleo das fibras
óticas é a presença de uma porção do campo elétrico extrapolando as fronteiras do
núcleo, que não interage com o meio externo justamente em função da espessura
da casca (KASAP, 2012). Portanto, técnicas de redução da casca despertam o
interesse ao permitirem interação deste campo evanescente com o meio externo,
alterando as características do modo guiado, abrindo a possibilidade de fabricação
de uma nova gama de dispositivos e sensores (CHEN; BAI, 2008). Dentre as
técnicas

de maior destaque na

literatura

pode-se

citar: corrosão

úmida

(KUMAR et al., 2011); polimento lateral (DIGONNET et al., 1985); corrosão por íon
reativo (KUMAZAKI et al., 2001).
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A técnica adotada para a redução da casca da fibra ótica durante o
desenvolvimento deste trabalho foi a corrosão úmida com HF. À temperatura
ambiente, o HF possui ponto de ebulição em 19,54°C (SCIENTIA, 2015) e apresenta
a propriedade de atacar materiais silicatos, tornando esse ácido adequado para
corrosão de fibras óticas.
O processo de corrosão úmida da casca da fibra ótica consiste na reação
química entre dióxido de silício (SiO2) e o HF, gerando ácido fluossilícico (H2SiF6).
Por ser inerte ao HF, a camada protetora de acrilato da fibra ótica deve ser removida
antes da corrosão, que pode ser equacionada da seguinte maneira:

𝑆𝑖𝑂2 + 4𝐻𝐹 → 𝑆𝑖𝐹4 + 2𝐻2 𝑂

(23)

𝑆𝑖𝐹4 + 3𝐻2 𝑂 → 𝐻2 𝑆𝑖𝑂3 + 4𝐻𝐹

(24)

𝑆𝑖𝐹4 + 2𝐻𝐹 → 𝐻2 𝑆𝑖𝐹6

(25)

Ao atingir a porção do núcleo, assumindo que este seja dopado com
germânio (Ge), a reação química entre o dióxido de germânio (GeO2) e o HF gera
ácido fluo germânico (H2GeF6), e pode ser equacionada da seguinte maneira:

𝐺𝑒𝑂2 + 4𝐻𝐹 → 𝐺𝑒𝐹4 + 2𝐻2 𝑂

(26)

𝐺𝑒𝐹4 + 3𝐻2 𝑂 → 𝐻2 𝐺𝑒𝑂3 + 4𝐻𝐹

(27)

𝐺𝑒𝐹4 + 2𝐻𝐹 → 𝐻2 𝐺𝑒𝐹6

(28)

Sendo que o núcleo dopado com GeO2 apresenta uma taxa de dissolução
maior do que a verificada na casca de SiO2 puro em HF (OHTSU; HORI, 1999). A
neutralização da corrosão pode ser realizada imergindo a porção da fibra exposta a
corrosão em solução básica de hidróxido de sódio (NaOH) ou hidróxido de cálcio
(Ca(OH)2) (CUSANO et al., 2005).
A corrosão úmida promove um desgaste isotrópico na fibra ótica,
apresentando taxa de corrosão uniforme e dependente da concentração do HF e da
temperatura do sistema. Maiores temperaturas implicam no aumento da taxa de
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corrosão, como demonstrado nos trabalhos de Puygranier (2000) e Kumar (2011)
(PUYGRANIER; DAWSON, 2000; KUMAR et al., 2011). A corrosão úmida utilizando
HF consiste em uma reação química exotérmica entre o ácido em solução aquosa e
a fibra ótica (BAL et al., 2012). Um dos efeitos do calor liberado pelo processo
exotérmico é o aumento da temperatura na solução, o qual pode ser detectado pela
FBG em corrosão. Yuan et al. (2012) propôs um modelo para a variação do
deslocamento do comprimento de onda durante a corrosão ( tot(t)), o qual é
composto pela soma das componentes do efeito da variação do deslocamento do
comprimento de onda em função da temperatura (TEMP(t)) com a variação do
deslocamento do comprimento de onda em função do índice de refração externo
(ERI(t)). Yuan evidenciou três momentos durante a corrosão: deslocamento para
maiores comprimentos de onda em função do calor liberado pela reação exotérmica
sobre a FBG durante a corrosão; deslocamento acentuado para menores
comprimentos de onda em função do aumento da interação da porção evanescente
do modo guiado, através da porção corroída, com o meio externo; aumento da taxa
de corrosão em função do aumento de temperatura da solução, que por sua vez
aumenta a taxa de corrosão, ao longo do processo. Os valores obtidos por Yuan a
partir

da

simulação

foram

consistentes

com

os

valores

experimentais

(YUAN et al., 2012). As hipóteses levantadas por Bal (2012) e posteriormente por
Tsigaridas (2014) sobre o deslocamento do comprimento de onda ressonante
durante o processo de corrosão encontraram respaldo no trabalho de Yuan (2012).

2.7

REDES DE BRAGG COMO SENSOR DE ÍNDICE DE REFRAÇÃO

As condições de contorno da reflexão interna total em uma fibra ótica impõem
a existência de um campo elétrico na região de fronteira entre o núcleo e a casca da
fibra. Esse campo é chamado de onda evanescente, que se propaga ao longo do
comprimento da fibra, sendo fortemente atenuado ao penetrar na casca
(KASAP, 2012). A profundidade de penetração () é dada por:

𝛿=

1
𝛼2

(29)
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em que 2 é o coeficiente de atenuação do campo elétrico que penetra na casca,
dado por:

𝛼2 =

2𝜋𝑛0

0

√(

𝑛1 2
) 𝑠𝑒𝑛2 𝜃𝑖 − 1
𝑛0

(30)

em que 0 é o comprimento de onda no vácuo.
A Figura 6 apresenta o perfil assumido pelo campo elétrico para acoplamento
da potência ótica sob diferentes modos, com a particularidade de que uma pequena
parcela do campo elétrico penetra na casca e decai exponencialmente.

Figura 6 - Representação esquemática do perfil do campo elétrico para modos 0, 1 e 2 de
propagação com respectivas porções evanescentes.

Nas fibras óticas tradicionais, a porção evanescente do modo propagante está
protegida do meio externo em função da espessura da casca, tornando o índice de
refração efetivo do modo fundamental independente do índice de refração do meio
externo. A redução da espessura da casca causa uma redução exponencial do
índice de refração efetivo, repercutindo em um deslocamento do comprimento de
onda ressonante de Bragg (TSIGARIDAS et al.,2014). Diferentemente de outras
categorias de sensores FBGs, a redução da casca sobre a FBG afeta apenas o neff,
permanecendo inalterado o  do sensor (IADICICCO et al., 2003).
De acordo com Pereira et al. (2003), quando o modo guiado em uma fibra
corroída é afetado pelo meio externo, a constante de propagação assume o seguinte
formato:

𝛽 = 𝛽0 + 𝑘𝑒𝑚 (𝑛𝑒𝑥𝑡 − 𝑛0 )

(31)
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em que

0 é a constante de propagação para a fibra sem corrosão, dado por

0 = (2/)neff, next é o índice de refração do meio, n0 é o índice de refração da
casca e k é o número de onda. O fator

em é uma fração da energia total do modo

não perturbado que flui na região corroída, sendo perdida para o meio.
Fazendo com que a equação de ressonância de Bragg assuma o seguinte
formato:

∆𝐵 = 2𝑒𝑚0 (𝑛𝑒𝑥𝑡 − 𝑛0 )

(32)

Assumindo ∆𝑛 = (𝑛𝑒𝑥𝑡 − 𝑛0 ), a equação pode ser reescrita como:

∆𝐵 = 2𝑒𝑚0 ∆𝑛

(33)

em que e a variação do comprimento de onda de Bragg ressonante está relacionado
apenas com a variação do índice de refração do meio externo (PEREIRA; FRAZÃO,
2003).
Logo, o monitoramento do

B em função de eventuais variações do índice

de refração externo possibilita o uso das EFBGs para medição de fenômenos
relacionados à variação do índice de refração externo, como os sensores para
determinação de concentração e nível de pureza de compostos químicos.

2.8 DISPERSÃO ANÔMALA

A dependência do n com a frequência

pode ser explicada pelo fenômeno

da dispersão. Com exceção do vácuo, todos os meios materiais são dispersivos
(HECHT, 2001). A dispersão pode ser explicada como uma dependência da
polarização elétrica de um material devido à presença de um campo
eletromagnético oscilando em uma frequência específica, modelado da seguinte
maneira:

𝑛

2 (𝜔)

𝑁𝑞𝑒 2
1
=1+
( 2
)
∈0 𝑚𝑒 𝜔0 − 𝜔 2

(34)
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em que N corresponde ao número de elétrons por unidade de volume, qe
corresponde à carga do elétron, 𝜖0 corresponde à permissividade elétrica no vácuo,

me corresponde à massa do elétron e  corresponde à frequência de ressonância
do meio.
Classicamente, as partículas que compõem o meio podem ser compreendidas
como um oscilador harmônico amortecido forçado pela onda incidente. Quando a
frequência da onda incidente é diferente da frequência natural do meio, as
oscilações são pequenas e com pouca absorção dissipativa. À medida que a
frequência da onda incidente se aproximada frequência natural do meio, verifica-se a
entrada do sistema em ressonância, na forma de picos ou bandas de absorção da
onda incidente, onde a energia eletromagnética é removida da onda e dissipada
termicamente no meio.
Todas as substâncias possuem bandas de absorção ao longo do espectro
eletromagnético de frequências. As bandas de absorção ao redor da frequência de
ressonância do meio são representadas pelos retângulos da Figura 7. Nesta região
de absorção é verificada a dispersão anômala, caracterizada por reduções abruptas
do n em torno da frequência de ressonância do meio (HECHT, 2001).

Figura 7 - Gráfico da dispersão, ilustrando dependência do
anômala, sendo KE = 𝜖/𝜖0

n com  e efeito da dispersão

2.9 REFLEXÃO INTERNA TOTAL FRUSTRADA

A reflexão interna total, representada no prisma da Figura 8 (a), é verificada
quando uma onda propagante num meio com índice de refração n1 incide na
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interface de outro meio com índice de refração n2, sendo n1 > n2, com um ângulo de
incidência i maior que o ângulo crítico c.
A reflexão interna total frustrada, representada no prisma da Figura 8 (b), é
verificada quando o campo evanescente atravessa o meio n2, o qual deve ter
espessura L superior a poucos comprimentos de onda, e alcança o meio n3. Caso

n3  n1, o campo evanescente penetrante em n3 frustra a reflexão interna total na
interface n1/n2, tunelando parcela da energia da onda incidente do meio n1 para o
meio n3, gerando desta forma uma onda transmitida em n3 (KASAP, 2012).

Figura 8 - Feixe luminoso incidente I sofrendo reflexão interna total (a) na interface dos meios
n1 e n2, sem perda de intensidade na reflexão R e feixe luminoso incidente I
sofrendo reflexão interna total frustrada (b) em função da penetração do campo
evanescente do meio n1 em n3. Parte da energia do feixe incidente I é tunelada
para o meio n3, gerando o feixe transmitido T.
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CAPÍTULO 3

METODOLOGIA

Neste capítulo é descrita a metodologia utilizada para o desenvolvimento das
atividades deste trabalho. Inicialmente, o capítulo aborda a metodologia empregada
para a produção sensor, tratando do processo de gravação das redes de Bragg e da
corrosão da casca da fibra. Em seguida é abordada a caracterização do sensor,
tratando desde o processo de preparação das amostras com diferentes
concentrações até a caracterização da sensibilidade do sensor quando em contato
com essas amostras. Por fim, é apresentado o modelo utilizado para simular o
dispositivo com o programa COMSOL Multiphysics.
As atividades para o desenvolvimento deste trabalho foram realizadas no
laboratório FOTON, que se localiza no campus Curitiba da UTFPR, sede centro.

3.1

GRAVAÇÃO DAS REDES DE BRAGG

As redes de Bragg foram gravadas por meio da técnica de exposição direta
através de uma máscara de fase utilizando um laser excímero ArF, modelo Xantos
XS fabricado pela Coherent Inc., que emite em 193 nm, com taxa de repetição de
até 500 Hz, limitado à energia máxima de 5 mJ por pulso. A máscara de fase
empregada foi fabricada pela Ibsen Photonics, sem chirp, com pitch de 1.064,9 nm.
O laser excímero foi controlado pelo programa Unbenannt - Star PC - Control,
operado no modo pulsado, sob taxa de repetição de 250 Hz e energia por pulso de
4 mJ, com tempo médio de gravação de quatro minutos.
O sistema de interrogação utilizado para monitorar o processo de gravação
consistiu em um analisador de espectro ótico (OSA - Optical Spectrum Analyser), um
circulador ótico de três portas e de uma fonte de emissão espontânea amplificada
(ASE - Amplified Spontaneous Emission). O OSA utilizado foi fabricado pela
YOKOGAWA (modelo AQ6375), operando na região do NIR, na faixa de 1.200 a
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2.400 nm e com estabilidade em comprimento de onda de ± 5pm. O circulador
utilizado foi fabricado pela THORLABS (modelo 6015-3-FC), sendo projetado para
operar com cordões óticos monomodo, na faixa entre 1.525 e 1.610 nm. Esse
circulador apresenta perda de inserção típica de 0,8 dB, provendo isolação maior
que 40 dB, perda de retorno maior que 50 dB e diretividade da porta 1 para a porta 3
maior

que

50

dB.

A

fonte

ótica

utilizada

foi

fabricada

pela

Amonics

(modelo ALS-10-M), sendo dotada de alta densidade espectral e estabilidade,
cobrindo toda a banda C e emitindo entre 1.526 e 1.566 nm, com uma potência de
saída de 10 dBm (10 mW) e com estabilidade de ± 0,05 dB (8 horas).
Durante o processo de gravação das FBGs, a resolução utilizada no OSA foi
de 0,05 nm e o processo foi finalizado quando se observou a estabilização no
aumento da refletividade da rede. As FBGs gravadas apresentaram refletividade
entre 16 e 20 dB, sendo essa variação atribuída ao alinhamento da fibra.
A

fibra

multimodo

empregada

é

compatível

com

a

recomendação

ITU-T 651.1, fabricada pela Furukawa, com perfil de índice de refração gradual,
50 m de diâmetro de núcleo, 125 m de diâmetro de casca e 0,2 de abertura
numérica. A fibra monomodo empregada é compatível com a recomendação
ITU-T 652, fabricada pela Draktel, com perfil de índice de refração degrau, 8 m de
diâmetro de núcleo e 125 m de diâmetro de casca.
A região da fibra exposta ao laser teve a camada protetora de acrilato
removida com o auxílio de um alicate decapador, tendo sido removida uma extensão
de aproximadamente 2 cm ao longo do seu comprimento. Após a remoção da
camada protetora de acrilato, a porção exposta foi limpa com álcool isopropílico para
remover eventuais resíduos da camada de acrilato.
O sensor foi gravado em um trecho de fibra ótica com comprimento
aproximado de 30 cm, e foi posteriormente conectado a um pigtail monomodo para
ser acoplado ao sistema de interrogação. A conexão ao pigtail consistiu na remoção
da camada protetora de acrilato das extremidades a serem conectadas, limpeza com
álcool isopropílico, corte reto com o clivador CT-30 da FUJIKURA e emenda via arco
voltaico utilizando a máquina de fusão FSM-50s da FUJIKURA.
Para conferir a estabilidade mecânica necessária ao processo de produção das
redes, o sistema de gravação foi montado sobre uma mesa pneumática evitando
desta forma que vibrações interferissem no alinhamento do feixe laser. Como o
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orifício de emissão da câmara do laser se localizava na porção superior do
excímero, um conjunto de espelhos foi posicionado de forma a permitir a alteração
da direção do feixe do laser, como ilustrado na Figura 9.

Figura 9 - Representação esquemática do sistema de gravação de FBG utilizando a técnica de
máscara de fase com laser excímero.

Após refletir nos espelhos o feixe ótico atravessou uma íris responsável por
ajustar seu diâmetro. A abertura da íris foi responsável pelo comprimento do padrão
de difração criado no núcleo da fibra, tipicamente igual a 3 mm. Após a íris, o feixe
atravessou uma lente cilíndrica. O foco da lente determinou a posição na qual a fibra
ótica foi posicionada. A máscara de fase foi posicionada de maneira que não se
localizasse sobre o foco da lente, sob pena de danificá-la. A distância entre a
máscara de fase e o foco da lente foi aproximadamente igual ao da espessura da
camada protetora de acrilato (aproximadamente 200 m), de modo que a parte da
fibra ótica com o acrilato fosse encostada na máscara de fase para posicionar a
fibra. O feixe, que antes de atravessar a lente possuía seção transversal circular,
assumiu aspecto de uma frente linear atravessando a máscara de fase e produzindo
um padrão de modulação espacial do índice de refração no núcleo da fibra,
induzindo, assim a criação de uma FBG.
Para o desenvolvimento das atividades experimentais deste trabalho, foram
gravadas FBGs em trechos de fibra ótica monomodo e multimodo. Foram produzidas
um total de 40 FBGs, sendo que 20 foram produzidas em fibra ótica monomodo e 20
produzidas em fibra ótica multimodo.
O

procedimento

de

gravação

foi

o

mesmo

descrito

anteriormente,

independente do tipo de fibra ótica utilizada, não demandando configuração
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adicional no programa que controla a emissão do laser ou alinhamento específico
em função da fibra ótica empregada.

3.2

CORROSÃO DAS FIBRAS ÓTICAS

Para determinar a taxa de corrosão, 24 trechos de fibra ótica monomodo de
trinta centímetros de comprimento e 20 trechos de fibra ótica multimodo de trinta
centímetros de comprimento foram utilizados. Esses trechos foram expostos a um
pré-tratamento que consistiu na remoção da camada protetora de acrilato dos três
últimos centímetros de uma das extremidades e posterior limpeza da região exposta
com álcool isopropílico. Para evitar contaminação das amostras, todo o
procedimento de manipulação foi realizado com luvas cirúrgicas.
Posteriormente, os trechos foram fixados individualmente em uma haste de
PVC (com 18 cm de comprimento e 1 cm de largura) que foi previamente limpa com
um lenço de papel embebido em álcool isopropílico. O segmento da fibra ótica foi
posicionado sobre tal haste, de maneira que a região exposta da casca não
extrapolasse os limites da haste.
O processo de corrosão foi realizado em uma capela de exaustão de gases
tóxicos, sob temperatura constante de (21,0 ± 0,5) °C, mantida por um equipamento
de condicionamento de ar e monitorada por um termômetro digital, com incerteza de
(± 0,1) °C.
A corrosão consistiu em três etapas: imersão da fibra em solução de HF a
40% v/v; neutralização da corrosão via imersão da fibra em solução de NaOH a
1mol/L, durante um minuto; e, lavagem da fibra ótica via imersão em água
deionizada, também por um minuto.
Cada trecho da fibra ótica foi exposto, única e individualmente, à solução de
HF durante intervalos crescentes de 5 minutos. Após neutralização em NaOH e
lavagem por imersão em água deionizada, o diâmetro do trecho da fibra ótica
exposto à corrosão foi determinado via microscopia ótica. Esse experimento foi
realizado até a corrosão completa da fibra. O microscópio utilizado pertence ao
Grupo de Materiais (GRMAT), lotado no departamento de Mecânica do campus
Curitiba da UTFPR, sede centro. Fabricado pela OLYMPUS, o microscópio ótico
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modelo BX51RF possui um conjunto de lentes que permitem magnificação de 5
(MPLFLN5xBDP),

20

(MPLFLN20xBDP),

50

(MPLFLN50xBDP)

e

100

(MPLFLN100xBDP) vezes. O microscópio possuía uma câmera da MEDIA
CYBERNETICS, modelo CoolSNAP-Pro cf COLOR, que fez a interface com um PC,
possibilitando a realização de medidas de dimensões na ordem de micrometros
através do programa Image-Pro Plus. Esse programa provê magnificação de 10
vezes sobre a imagem recebida, possibilitando ao sistema uma magnificação final
de 50, 200, 500 e 1000 vezes em relação ao tamanho original.
A homogeneidade do processo de corrosão, conferida com auxílio do
microscópio ótico, foi verificada ao longo da fibra por meio da inspeção do diâmetro
da superfície corroída em três pontos: na extremidade inferior, na região central e na
região superior da fibra. Tal preocupação justifica-se, pois existência de
irregularidades na superfície corroída da fibra ótica podem induzir perturbações na
fase e, consequentemente, podem alterar significativamente a resposta do sensor
fabricado (BAL et al., 2012). Após conferência da homogeneidade da corrosão, o
diâmetro da fibra foi medido em 12 pontos distintos ao longo da região central da
porção exposta ao ácido. A região central foi escolhida pois é sobre esta região que
a FBG é inscrita.
Após determinar a taxa de corrosão para cada tipo de fibra ótica, novas FBGs
gravadas em fibras monomodo e multimodo foram expostas à corrosão por tempo
suficiente para obterem diâmetros próximos, de modo a permitir a comparação de
suas sensibilidades. A Figura 10 esboça o sistema de interrogação utilizado durante
a corrosão, tendo sido o espectro refletido das redes de Bragg monitorado durante
todo o processo, com aquisições periódicas a cada dois minutos e meio.

Figura 10 - Representação esquemática do sistema de interrogação das redes de Bragg.
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Com o objetivo de analisar o comportamento espectral do comprimento de
onda de Bragg ressonante durante o processo de corrosão, novos sensores
gravados nas fibras óticas monomodo e multimodo foram expostos à solução de HF
até a extinção de seus espectros ressonantes. Uma aquisição do espectro de
reflexão foi obtida a cada cinco minutos durante os primeiros 50 minutos de
corrosão. Após esse intervalo de corrosão, um espectro foi adquirido a cada minuto,
pois os momentos que antecederam a extinção do modo foram marcados por
intensa atividade espectral, tanto em comprimento de onda quanto em amplitude.
Como o tempo de aquisição de um espectro no OSA é longo, não foi possível obter
muitos espectros ao final da corrosão. Essa dificuldade foi contornada utilizando a
funcionalidade de monitoramento remoto fornecida pelo fabricante do OSA, que
permite reprodução da interface do equipamento na tela de um PC. O PC e o OSA
se comunicaram via interface Ethernet disponível no OSA. Já a interface de
monitoração exibida na tela do PC pôde ser gravada em um arquivo de vídeo com o
auxílio de um programa de gravação de atividades na área de trabalho do
microcomputador. Para a gravação da área de trabalho foi utilizado o programa de
licença gratuita Screen Recorder Free, versão 2.1.2, compatível com a plataforma do
PC e com o sistema operacional Windows 8.1. O programa permitiu a gravação de
uma área específica da tela, salvando o arquivo no formato AVI.
Novos sensores FBG em fibras multimodo e monomodo foram expostos à
corrosão até extinção do espectro refletido. Uma aquisição do espectro de reflexão
foi tomada a cada dois minutos e meio. Ao final do processo menos espectros foram
retirados, privilegiando as leituras dos picos de reflexão e comprimento de onda
exibidos na tela, a cada seis segundos, obtidos posteriormente pelo arquivo de
vídeo.

3.3

CARACTERIZAÇÃO DAS FBGS QUANTO A SENSIBILIDADE AO ÍNDICE DE
REFRAÇÃO E APLICAÇÃO NA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO BIODIESEL

O processo de caracterização dos sensores óticos fabricados consistiu em
mergulhar os sensores em soluções com diferentes concentrações e com índices de
refração previamente conhecidos.
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Utilizaram-se amostras de misturas de água e glicerina com concentrações de
0,0; 10,0; 20,0; 30,0; 40,0; 50,0; 60,0; 70,0; 80,0; 90,0; e 100,0% v/v de glicerina,
com incerteza de ± 0,1% v/v para determinar a sensibilidade ao índice de refração
externo. Para determinar o desempenho do dispositivo na avaliação da qualidade do
biodiesel, misturas de óleo de soja e biodiesel também foram empregadas, com
concentrações de 0,0; 10,0; 20,0; 30,0; 40,0; 50,0; 60,0; 70,0; 80,0; 90,0; e 100,0%
v/v de biodiesel, igualmente com incerteza de ± 0,1% v/v.
Os índices de refração dessas amostras foram determinados com o auxílio de
um refratômetro ABBE DR-A1, fabricado pela ATAGO. O aparelho permitiu a
determinação de índices de refração compreendidos entre 1,3000 e 1,7000 e
respondendo ao comprimento de onda 589,3 nm da linha D de sódio, com resolução
de 0,5 x 10-4 UIR.
As medidas do índice de refração das amostras de água-glicerina e óleobiodiesel foram realizadas cinco vezes em condição de repetibilidade, sob
temperatura constante de (22,0 ± 0,5) °C, mantida por um equipamento de
condicionamento de ar e monitorada por um termômetro digital, com incerteza de
(± 0,1) °C.
A montagem experimental utilizada na caracterização das EFBGs pode ser
vista na Figura 11. Sobre uma mesa pneumática, instalou-se uma coluna de
alumínio onde foram fixadas duas mufas: uma que serviu de suporte para a haste de
PVC, contendo o sensor; outra para a garra em anel, na qual foi inserido o tubo de
ensaio contendo solução com índice de refração conhecido. Os tubos de ensaio
foram preenchidos com o mesmo volume de solução para garantir que o sensor
ótico ficasse submerso sempre na mesma altura, e foram identificados com uma
etiqueta que informava a concentração da solução e tampados após uso para evitar
contaminação por agentes externos.
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Figura 11 - Foto da estrutura utilizada na caracterização experimental das redes de Bragg em
fibra óticas

O processo de caracterização foi composto por três etapas: A primeira etapa
foi a aquisição do espectro do dispositivo imerso na amostra; a segunda etapa foi a
limpeza da EFBG e a última etapa foi a verificação da limpeza, onde o espectro da
EFBG limpa foi confrontada com um espectro adotado como referência do sistema.
Este espectro de referência era a resposta do sensor, imerso em álcool isopropílico,
obtido no início do experimento. O processo de aquisição do espectro do sensor,
quando imerso na amostra, consistiu em inserir a EFBG no tubo de ensaio contendo
o mensurando e aguardar a estabilização em comprimento de onda do pico do
espectro exibido na tela do OSA. O processo de limpeza da EFBG foi realizado
inserindo a rede em um tubo de ensaio contendo álcool isopropílico até que, por
inspeção visual, fosse verificado que toda a amostra havia escoado da haste. Em
seguida, o tubo de ensaio foi removido e a haste contendo a EFBG foi submetida a
um processo de secagem com auxílio de um ventilador, similar aos utilizados para
resfriamento de microprocessadores em microcomputadores. Na última etapa, a
EFBG limpa e seca foi inserida em um segundo tubo de ensaio contendo álcool
isopropílico. Neste instante o espectro do dispositivo sensor foi comparado com o
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espectro de referência fixado na tela do OSA, obtido no início do experimento. Este
processo foi repetido para cada concentração.
Na caracterização da sensibilidade ao índice de refração foram realizadas
cinco medidas para cada amostra em condições de repetibilidade. O uso de álcool
isopropílico para limpeza foi verificado nos trabalhos de Bal et al.(2012) e
Wang et al.(2015). A necessidade de uma referência de medição é enfatizada no
trabalho de Possetti (2009), auxiliando a minimizar as incertezas associadas aos
erros aleatórios e sistemáticos de medição, assegurando assim que o sensor está
de fato limpo e sem resíduos (POSSETTI, 2009).
Para determinar o desempenho do dispositivo na avaliação da qualidade da
produção do biodiesel, a EFBG foi submetida a um processo de caracterização
semelhante ao previamente descrito, porém substituindo a mistura água-glicerina
pela mistura óleo-biodiesel. Álcool isopropílico foi utilizado novamente tanto para
limpeza quanto como referência do elemento sensor.

3.4

SIMULAÇÕES NUMÉRICAS

Para compreender como o neff de uma fibra multimodo é afetado pela
variação de parâmetros como diâmetro, índice de refração do núcleo e perfil de
índice de refração, um modelo numérico foi criado usando o módulo WaveOptics da
plataforma comercialmente disponível de modelagem e simulação de elementos
finitos COMSOL.
A simulação consistiu na análise modal, no domínio da frequência, realizada
sobre uma secção transversal no plano x-y da fibra sobre o campo elétrico
propagante no eixo z, obtendo como resultado o neff do modo propagado
(COMSOL, 2015). A simulação retratou fibras óticas monomodo e multimodo em
diferentes situações. Para efeito de simulação, os seguintes parâmetros de uma
fibra monomodo foram utilizados: raio do núcleo de 4,2 m, raio da fibra de 62,5 m,
índice de refração do núcleo de 1,46, índice de refração da casca de 1,4547. Para a
simulação da fibra multimodo, os seguintes parâmetros foram utilizados: raio do
núcleo de 25,0 m, raio da fibra de 62,5 m, índice de refração do núcleo de 1,479,

59

índice de refração da casca de 1,4654. As simulações para fibras multimodo
avaliaram dois cenários: perfil de índice de refração degrau e perfil de índice de
refração parabólico, ambos em 1.550 nm.
Uma das simulações foi realizada com o objetivo de verificar como o
deslocamento do comprimento de onda da rede se comportava com a redução da
casca durante a corrosão. Para esse caso, o índice efetivo foi calculado em função
da redução do diâmetro da casca até 8m, considerando o índice de refração do
meio externo como sendo 1,33 que é aproximadamente o valor do índice de refração
do HF (IADICICCO et al., 2003).
Em uma segunda simulação, as fibras multimodo e monomodo de índice
degrau e a multimodo de índice gradual foram simuladas com um raio fixo, de
8,5 m, como representadas na Figura 12. O valor do raio adotado se assemelha
aos das redes utilizadas no ensaio experimental. O índice de refração efetivo foi
calculado variando o índice de refração externo de 1,33 a 1,47.

Figura 12 - Representação esquemática do perfil de índice de refração das fibras óticas
empregadas na simulação.

Um tutorial de modelagem de fibra ótica perfil degrau pode ser acessado a
partir da referência do COMSOL fornecida nos parágrafos anteriores.
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CAPÍTULO 4

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesta seção são apresentados e discutidos os resultados obtidos com as
atividades experimentais e com as simulações numéricas desenvolvidas ao longo do
trabalho.

4.1

GRAVAÇÃO DAS REDES DE BRAGG

A Figura 13 apresenta os espectros de reflexão das FBGs utilizadas para o
desenvolvimento dos sensores. O espectro apresentado na Figura 13 (a) é
característico de redes gravadas em fibras óticas monomodo com perfil de índice de
refração degrau, enquanto que o espectro na Figura 13 (b) é característico de redes
gravadas em fibras multimodo com perfil de índice de refração gradual. Ambas as
FBGs foram gravadas em ambiente com temperatura controlada por dispositivo de
condicionamento de ar, com temperaturas de (22,0 ± 0,5) °C, monitorada com
termômetro digital com resolução de ± 0,1 °C.

Figura 13 - Espectro de reflexão das FBGs gravadas em fibras óticas monomodo
com perfil de índice de refração gradual (a) e multimodo com perfil de índice de refração
gradual (b).
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O espectro da FBG monomodo apresentou um pico de reflexão associado ao
acoplamento para o modo fundamental contra-propagante, com uma refletividade de
aproximadamente 2.300 nW, que equivale a aproximadamente −26 dBm, com
comprimento de onda de 1.540,80 nm e largura de banda a meia altura de 0,20 nm.
O espectro de reflexão da FBG multimodo, por sua vez, exibiu três picos de
ressonância indicados por 1, 2 e 3. Como o acoplamento é dependente das
condições de excitação dos modos, o espectro observado corresponde ao
acoplamento para modos de menor ordem de uma fibra multimodo de índice
gradual, conectada a um cordão ótico monomodo operando no IR. O espectro
medido está em conformidade com o trabalho de Mizunami et al. (2000), sendo que
o modo com maior pico de refletividade corresponde ao modo fundamental, de
ordem zero (MIZUNAMI et al., 2000). O pico de ressonância 1 apresentou uma
refletividade de 110,6 nW, que equivale a -39,6 dBm, com comprimento de onda de
1.551,40 nm e largura de banda em meia altura de 0,18 nm. O pico de ressonância 2
apresentou uma refletividade de 14,4 nW, que equivale a -48,4 dBm, com
comprimento de onda de 1.550,60 nm e largura de banda em meia altura de
0,20 nm. Já o pico de ressonância 3 apresentou uma refletividade de 19,1 nW, que
equivale a -47,2 dBm, com comprimento de onda de 1.549,90 nm e largura de banda
em meia altura de 0,20 nm. O espaçamento verificado entre os picos 1 e 2 foi de
0,75 nm enquanto que o espaçamento entre os picos 2 e 3 foi de 0,77 nm. Essa
característica espectral foi observada em todas as redes gravadas nos trechos de
fibra multimodo.
A posição em comprimento de onda dos modos fundamentais das FBGs
gravadas nas fibras monomodo e multimodo apresentaram uma diferença de
10,60 nm. Essa diferença foi observada entre todas as redes gravadas nos trechos
de fibra monomodo e multimodo, tendo sido produzidas ao longo deste trabalho 20
FBGs em fibras monomodo e 20 FBGs em fibras multimodo, todas com
características espectrais similares às da Figura 13.

4.2

CORROSÃO DA FIBRA

As variações dos diâmetros das fibras óticas monomodo e multimodo, em
função do tempo de corrosão, são mostradas nas Figuras 14 (a) e (b),
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respectivamente. Os pontos nos gráficos correspondem ao valor médio de 12
medições realizadas sobre região central exposta à corrosão. A barra de erros
corresponde à incerteza padrão, calculada à partir do desvio padrão do valor médio
obtido dos resultados experimentais, o qual foi submetido ao fator de correção t de
student para nível confiança de 95% e 11 graus de liberdade.
Para determinar a taxa de corrosão na fibra ótica monomodo, uma regressão
linear foi realizada sobre os dados e o valor obtido para o coeficiente angular foi de
(1,01 ± 0,01) m/min. É possível observar na Figura 14 (b) a existência de duas
taxas de corrosão, sendo a menor taxa compreendida na região entre 125 m e 50
m de diâmetro, que corresponde à região da casca da fibra, enquanto que a maior
taxa foi observada para diâmetros menores do que 50 m, que corresponde à
porção do núcleo. A taxa de corrosão verificada na região da casca foi de
(1,05 ± 0,01) m/min, enquanto que na região do núcleo a taxa foi de
(1,67 ± 0,07) m/min. A explicação para a diferença verificada entre as taxas de
corrosão nas cascas das fibras óticas monomodo e multimodo pode ser atribuída à
matéria prima utilizada, uma vez que as fibras óticas foram produzidas por
fabricantes distintos. A diferença verificada entre as taxas de corrosão na casca e no
núcleo da fibra ótica multimodo pode ser justificada pela presença do elemento
dopante germânio no núcleo que, como exposto por Ohtsu (1999) e Peiponen
(2009), acelera o processo de corrosão (OHTSU; HORI, 1999; PEIPONEN;
MYLLYLÄ; PRIEZZHEV, 2009).

Figura 14 - Diâmetros das fibras óticas monomodo com perfil de índice de refração degrau (a)
e multimodo com perfil de índice de refração gradual (b), em função do tempo
durante os processos de corrosão.
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Os comprimentos de onda de Bragg das redes gravadas nas fibras
monomodo e multimodo (pico 1), monitorados durante o processo de corrosão total,
são exibidos nas Figuras 15 (a) e (b), respectivamente.

Figura 15 - Posições dos comprimentos de onda de Bragg em função do tempo para as FBGs
gravadas em fibras óticas monomodo (a) e multimodo (b), pico (1), durante o
processo de corrosão. O diâmetro estimado das fibras através da taxa de corrosão
encontra-se indicado junto às linhas pontilhadas verticais, que são guias visuais
do tempo de corrosão.
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Durante os primeiros 103 minutos, a fibra ótica monomodo apresentou um
deslocamento gradual para maiores comprimentos de onda, o qual pode ser
atribuído à ação do efeito exotérmico da corrosão sobre a FBG, que aumenta a
temperatura sobre a região da rede gravada (YUAN, 2012). A partir desse instante,
como evidenciado no trabalho de Iadicicco (2003), o campo evanescente começou a
interagir com o meio externo em função do diâmetro de fibra de 20 m, estimado a
partir da taxa de corrosão da Figura 14 (a). Esta interação proporcionou um
deslocamento para menores comprimentos de onda, que compensaram os efeitos
do aumento da temperatura sobre a rede (Yuan, 2012). À medida que a corrosão
avançou em direção ao núcleo, a sensibilidade ao meio externo aumentou em
função da maior interação do campo evanescente com a solução de HF,
desencadeando maiores deslocamentos de comprimento de onda até a extinção do
modo, similar ao que foi observado no trabalho de Yuan (2012).
A Figura 15 (b) apresenta o comportamento do comprimento de onda do
modo fundamental durante a corrosão da fibra ótica multimodo com FBG. No
entanto, apesar de não ter sido representado, é válido ressaltar a verificação da
extinção do modo denotado por 3 aos 98 minutos após o início da corrosão. Nesse
instante, a fibra ótica apresentou um diâmetro de 5,6 m, estimado de acordo com a
taxa de corrosão da casca e do núcleo da fibra ótica obtidos da Figura 14 (b). O
modo denotado por 2, igualmente não indicado na Figura 15 (b), foi extinto aos 99
minutos, com diâmetro estimado de 3,9 m. Já o modo fundamental perdeu as
condições de guiamento após 100 minutos do início da corrosão, com diâmetro
estimado de 2,3m.
Ainda na Figura 15 (b), foi verificado um deslocamento para maiores
comprimentos de onda, com taxa média de (0,0084 ± 0,0003) nm/min, até os 65
minutos de corrosão. Neste instante de tempo, a fibra ótica possuía um diâmetro
estimado de 57 m. De maneira similar à fibra ótica monomodo, esse deslocamento
pode ser atribuído ao efeito exotérmico da reação de corrosão. Apesar da estimativa
de 7 m de casca remanescente, o deslocamento para menores comprimentos de
onda verificado até os 72 minutos pode ser atribuído ao início da interação do campo
evanescente com a solução de HF. De acordo com as estimativas de corrosão da
Figura 14 (b), a porção restante da casca foi completamente corroída em pouco
menos que 7 minutos, estando a fibra, aos 72 minutos de exposição ao HF, com um
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diâmetro

estimado

de

49,4 m.

Apesar

do

deslocamento

para

menores

comprimentos de onda verificados entre 65 e 72 minutos poderem indicar a
interação entre o campo evanescente e a solução de HF, um novo deslocamento
para maiores comprimentos de onda foi verificado entre 72 e 87 minutos. Nesse
intervalo de tempo era esperado que o aumento da taxa de corrosão, em função da
presença do elemento dopante do núcleo e do efeito do calor liberado em função da
reação exotérmica de corrosão, proporcionasse um deslocamento acentuado para
maiores comprimentos de ondas, o que não foi verificado. A hipótese é que o efeito
do aumento da temperatura foi contrabalanceado pela maior interação do campo
evanescente

com

o

meio

externo,

resultando

em

uma

taxa

de

(0,0023 ± 0,0004) nm/min. A partir dos 87 minutos de corrosão, quando a fibra
multimodo apresentava diâmetro estimado de 24 m, a redução do diâmetro do
núcleo aumentou a sensibilidade ao índice de refração externo de tal maneira que o
efeito da interação entre o campo evanescente e o meio externo superou o efeito da
reação exotérmica, o que pode justificar o forte deslocamento para menores
comprimentos de onda. Tal hipótese encontra respaldo nos trabalhos de
Yuan (2012) e Tsigaridas (2014).
A Figura 16 mostra a variação do neff calculado por meio da simulação,
variando a espessura da casca das fibras óticas monomodo e multimodo perfil
degrau e multimodo perfil gradual, com índice de refração externo de 1,33.

Figura 16 - Alterações do índice de refração efetivo simuladas em função da redução da casca
para fibras óticas monomodo, multimodo perfil degrau e multimodo perfil gradual.
As linhas pontilhadas verticais são apenas guias visuais.
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A simulação mostrou que as alterações do neff de fibras óticas multimodo
foram mais pronunciadas do que as alterações verificadas em uma fibra monomodo.
A influência do índice de refração do meio externo no campo evanescente começa a
ser percebida quando o diâmetro da casca se aproxima do diâmetro do núcleo.
Fibras óticas multimodo apresentam maior sensibilidade ao índice de refração
externo em função do maior diâmetro de núcleo.
A simulação mostrou que as alterações do neff da fibra multimodo perfil
degrau começaram quando a fibra possuía diâmetro de 50 m. Este comportamento
pode ser atribuído ao fato do modo de propagação apresentar forte campo
evanescente em função da dispersão cromática (DUTTON, 1998). As fibras
multimodo perfil gradual, por sua vez, apresentaram variação do neff somente para
valores de diâmetro de fibra menores que o diâmetro da interface raio/casca (50 m)
em função de possuírem modo de propagação mais confinado no núcleo, com
menor porção evanescente.
Os resultados demonstraram que, caso uma técnica de redução de casca
isotrópica seja empregada, fibras multimodo permitem alterações substanciais do neff
para maiores diâmetros de fibra quando comparados à fibra monomodo, conforme
foi observado durante as experimentações. Isto implica em obter uma maior
sensibilidade com maior diâmetro de fibra, resultando num aumento da robustez
mecânica no sistema.
Com base na taxa de corrosão da fibra ótica monomodo, a FBG da
Figura 13 (a) foi submetida ao processo de corrosão por 105 minutos resultando em
um diâmetro final de (18,08 ± 0,01) m, verificado no microscópio ótico. De maneira
similar, a FBG gravada em fibra multimodo com perfil de índice de refração gradual,
exposta à corrosão sob as taxas da Figura 14 (b) e após 91 minutos apresentou
diâmetro final de (17,10 ± 0,10) m. Os diâmetros medidos correspondem ao valor
médio de 12 medições realizadas sobre região central exposta à corrosão. A barra
de erros corresponde à incerteza padrão, calculada a partir do desvio padrão do
valor médio obtido dos diâmetros medidos experimentais, o qual foi submetido ao
fator de correção t de student para nível confiança de 95% e 11 graus de liberdade.
As Figuras 17 (a) e (b) apresentam as imagens obtidas com o microscópio
ótico das fibras após o processo de corrosão, exibindo o diâmetro final e o tempo de
corrosão.
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Figura 17 - Diâmetro das fibras óticas monomodo (18,08 ± 0,01) m com perfil de índice de
refração degrau (a) e multimodo (17,10 ± 0,10) m com perfil de índice de refração
gradual (b) após corrosão, obtidas por microscopia ótica.

As Figuras 18 (a) e (b) exibem o espectro de reflexão no IR das FBGs
monomodo degrau (a) e multimodo gradual (b) após a corrosão, quando os
dispositivos estavam imersos em água deionizada (n = 1,3331 ± 0,0002 UIR). Uma
diminuição na refletividade em função da maior porção do campo evanescente estar
interagindo com o meio externo pode ser percebida ao se comparar ambos os
espectros com o espectro refletido sem corrosão na Figura 13 (a) e (b). Na
Figura 18 (b) a degradação das condições de guiamento é mais evidente em função
da quase extinção do modo denotado por 3, que acopla maior parte da sua energia
para o meio externo. Foi verificado um espaçamento de 9,29 nm entre os modos
fundamentais das EFBGs com diâmetros aproximados, com largura de banda em
meia altura mantidas constantes em relação às FBGs sem corrosão.

Figura 18 - Espectros no IR das FBGs gravadas em fibras óticas monomodo com perfil de
índice de refração degrau (a) e multimodo com perfil de índice de refração gradual
(b) imersas em água deionizada (n = 1,3331 ± 0,0002 UIR), após a corrosão.
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4.3

CARACTERIZAÇÃO DAS SENSIBILIDADES

As Figuras 19 (a) e (b) apresentam as variações dos índices de refração das
amostras de misturas de água-glicerina (a) e óleo-biodiesel(b), com diferentes
concentrações, utilizadas na caracterização da sensibilidade ao índice de refração e
na aplicação da verificação da qualidade do biodiesel.

Figura 19 - Índices de refração das misturas de água-glicerina (a) e óleo-biodiesel (b) em
função, respectivamente, das concentrações de glicerina em água e de óleo
vegetal em biodiesel.

Em ambas as misturas, o índice de refração aumentou quase linearmente
com o aumento das concentrações de glicerina e óleo vegetal, apresentando
coeficiente de correlação de (r) de 0,9955 para misturas de glicerina em água e
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0,9983 para misturas de óleo em biodiesel. Para as soluções de água-glicerina foi
verificada uma variação no índice de refração de 1,3331 ± 0,0002 (100% água) até
1,4623 ± 0,0004 (100% glicerina), a uma taxa de (1,3800 ± 0,0002) x 10-4 %v/v. Para
as soluções de óleo-biodiesel foi verificada uma variação no índice de refração de
1,4567 ± 0,0001 (100% biodiesel) até 1,4738 ± 0,0004 (100% óleo), a uma taxa de
(1,7641 ± 0,0016) x 10-4 %v/v. A medição do índice de refração das amostras foi
realizada em condições de repetibilidade, tendo sido realizado 10 ciclos de medições
a temperatura de (22,5 ± 0,5)° C mantida constante por equipamento de
condicionamento de ar, monitorada com termômetro digital com resolução de
± 0,1 °C. Os pontos nos gráficos correspondem ao valor médio de 10 medições
realizadas para cada amostra. A barra de erros corresponde à incerteza padrão da
medição, calculada a partir do desvio padrão do valor médio obtido dos resultados
experimentais, o qual foi submetido ao fator de correção t de student para nível
confiança de 95% e 9 graus de liberdade. As linhas correspondem aos ajustes
lineares.
A Figura 20 apresenta os deslocamentos em comprimento de onda do modo
fundamental das EFBGs na fibra ótica monomodo e dos modos denotados por 1 e 2
na fibra ótica multimodo, em função do índice de refração do meio externo. As linhas
representam o ajuste empírico utilizando a equação:

𝛥𝜆 = 𝑎 −

𝑏
𝑐−𝑛

(35)

em que  é o deslocamento em comprimento de onda, n é o índice de refração e a,

b e c são parâmetros de ajuste, mostrados na Tabela 1.
Tabela 1 – Parâmetros da equação (35) ajustada aos pontos da Figura 20.

FBG em fibra ótica

a (nm)

b (nm)

c

Multimodo modo 1

-0,035 ± 0,012

-0,008 ± 0,001

1,483 ± 0,003

Multimodo modo 2

-0,061 ± 0,023

-0,014 ± 0,002

1,484 ± 0,003

Monomodo

-0,015 ± 0,005

-0,003 ± 0,001

1,517 ± 0,012

70

A função utilizada na equação (35) foi escolhida pois quando o índice de
refração externo tender para o menor valor, a função tende para uma constante, e
quando o índice de refração externo tender para o valor do núcleo, a função diverge,
implicando na perda da condição de guiamento, ou seja, na extinção do modo
propagado.

Figura 20 - Curvas de respostas das FBGs gravadas em fibras óticas monomodo e multimodo
(modos 1 e 2) ao índice de refração do meio externo. O comprimento de onda das
fibras óticas monomodo estavam na região de 1.540 nm, enquanto a multimodo se
localizava na região de 1.550 nm. Os ajustes foram realizados de acordo com e
equação (35).

Os modos denotados por 1 e 2 do sensor multimodo apresentaram,
respectivamente, variação no comprimento de onda de 0,58 e 0,97 nm para as
amostras com índice de refração compreendidas entre 1,3333 e 1,4703. Para o
mesmo intervalo de índice de refração, o sensor monomodo apresentou uma
variação de apenas 0,06 nm.
Os pontos do gráfico da Figura 20 representam a variação dos valores médios
dos dados experimentais, enquanto que as linhas pontilhadas correspondem aos
ajustes lineares realizadas com a equação (35). A medição dos deslocamentos dos
comprimentos de onda para os diferentes índices de refração das amostras foi
realizada em condições de repetibilidade, tendo sido realizado 5 ciclos de medições,
a temperatura constante de (22,5 ± 0,5)° C. As incertezas foram calculadas a partir
do desvio padrão do valor médio, obtido dos resultados experimentais, o qual foi
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submetido ao fator de correção t de student para nível confiança de 95% e 4 graus
de liberdade. A fibra monomodo apresentou r de 0,9867, enquanto que o modo 1 da
fibra multimodo apresentou r de 0,9944 e o modo 2 da fibra multimodo apresentou r
de 0,9938 para medições em água-glicerina.
A Figura 21 apresenta a sensibilidade ao índice de refração, tendo sido obtida
pela derivada numérica do ajuste. O modo denotado por 2 apresentou sensibilidade
de 41,9 nm/UIR para um meio sob índice de refração de 1,4656. Esse modo
demonstrou-se 32 vezes mais sensível que aquele da FBG monomodo, que para o
mesmo índice de refração apresentou sensibilidade de 1,3 nm/UIR.

Figura 21 - Sensibilidade ao índice de refração para os modos 1 e 2 da FBG multimodo e do
modo fundamental da FBG monomodo.

A Figura 22 apresenta os resultados do cálculo, por meio da simulação, da
variação do índice de refração efetivo do modo fundamental e diâmetros de fibras
constantes para os seguintes cenários: fibra monomodo de índice degrau; fibra
multimodo de índice gradual; e fibra multimodo de índice degrau. A variação do
índice de refração efetivo em função do índice de refração do meio externo pode ser
atribuída ao confinamento dos modos no núcleo da fibra. Para valores superiores a
1,33, o modo torna-se menos confinado na região do núcleo, conduzindo a um
aumento na interação com o meio externo (IADICICCO et al., 2003). Como a porção
evanescente do modo guiado na fibra multimodo de índice degrau é maior que a
porção evanescente da fibra multimodo de índice gradual, ela apresenta maiores
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variações quando o índice de refração do meio externo à fibra

varia

(DUTTON, 1998). Além disso, na fibra ótica monomodo o guiamento ocorre até um
valor de índice de refração igual a 1,456, enquanto que na fibra multimodo degrau a
condição de guiamento é verificada até um valor igual a 1,46. Já para a fibra
multimodo com perfil de índice de refração gradual, o guiamento ocorre até o valor
de 1,476. O fato da fibra ótica multimodo com perfil de índice de refração gradual
possuir maior índice de refração de núcleo, que decresce até atingir o valor da
casca, permite que FBGs gravadas nesse tipo de fibra operem como sensor de
índice de refração com maior intervalo de medição do que as FBGs monomodo
corroídas.

Figura 22 - Simulação das alterações do índice de refração efetivo em função de alteração do
índice de refração externo para fibras monomodo, multimodo gradual e multimodo
degrau. As linhas pontilhadas são apenas guias visuais.

A Figura 23 apresenta os espectros de reflexão normalizados das EFBG
monomodo (a) e multimodo (b), obtidos na caracterização da sensibilidade ao índice
de refração utilizando amostras de água-glicerina. A temperatura durante o processo
de caracterização foi mantida constante por equipamento de condicionamento de ar,
a (22,0 ± 0,5)° C, e os espectros correspondem ao valor médio de 5 medições,
realizadas em condição de repetibilidade. A normalização dos espectros é realizada
em relação à máxima refletividade quando a EFBG está imersa em água.
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Figura 23 - Espectros de reflexão normalizados das EFBGs gravadas em fibra ótica monomodo
com perfil de índice de refração degrau (a) e em fibra ótica multimodo com perfil de
índice de refração gradual (b), em função de diferentes concentrações de águaglicerina.

A Figura 24 apresenta os espectros de reflexão normalizados das EFBGs
gravadas nas fibras óticas monomodo (a) e multimodo (b) quando os dispositivos
foram empregados na avaliação da qualidade do biodiesel. A normalização dos
espectros é realizada em relação à máxima refletividade quando a EFBG está
imersa em biodiesel.
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Figura 24 - Espectros de reflexão normalizados das FBGs gravadas em fibra monomodo (a) e
multimodo (b) em função das diferentes concentrações de biodiesel. O inset na
Figura 24 (a) apresenta atenuação sofrida para concentrações inferiores a 90% de
biodiesel.

Para o caso da EFBG gravada na fibra ótica monomodo, observou-se que
entre as concentrações de 90% e 100% de biodiesel houve um deslocamento de
0,02 nm do comprimento de onda central no espectro de reflexão. Quando o sensor
foi exposto a concentrações de biodiesel inferiores a 90%, o que equivale a índices
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de refração superiores a 1,4578, percebeu-se uma atenuação na ordem de cem
vezes no espectro de reflexão, como mostrado no inset da Figura 24 (a). Uma
hipótese para esse comportamento é a ocorrência da reflexão interna total frustrada,
também conhecida como tunelamento ótico, descrita na seção 2.9. Como após o
processo de corrosão, a fibra ótica ainda apresenta uma parcela da casca cujo
índice de refração é menor que o índice de refração do núcleo e do meio externo, a
condição de reflexão interna total ainda é satisfeita. Além disso, a espessura da
casca é de 5 m que é aproximadamente 3 vezes maior que o comprimento de onda
1,5 m permitindo que o campo evanescente penetre no meio externo. Essas são as
condições necessárias para a ocorrência da reflexão interna total frustrada. A queda
abrupta na intensidade do espectro de reflexão quando o índice de refração externo
se tornou igual/superior ao índice de refração do núcleo, pode ter sido ocasionada
devido ao tunelamento de uma parcela da energia para o meio externo através da
casca.
No entanto, o tunelamento ótico não foi observado na caracterização da
EFBG monomodo, quando em contato com as amostras de água-glicerina. Apesar
da amostra com 100% de glicerina apresentar índice de refração de 1,4659, o que
satisfaz a hipótese da reflexão interna total frustrada, o tunelamento ótico não foi
observado. Como as ligações que caracterizam certos grupos funcionais de
estruturas

orgânicas

possuem

a

característica

de

absorver

determinadas

frequências (FOX; WHITESELL, 2004), uma análise do espectro de absorção das
amostras de óleo, biodiesel e glicerina foi realizada para verificar se as substâncias
apresentavam absorção na faixa de 1.550 nm no NIR, o que poderia justificar a não
ocorrência do tunelamento ótico quando a rede está imersa em glicerina. As análises
foram realizadas no Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica por um
espectrômetro FT-IR VERTEX 70, fabricado pela BRUKER, com o módulo
PLATINUM ATR integrado. A Figura 25 exibe o espectro de absorção do óleo, da
glicerina e do biodiesel para diversos comprimentos de onda, enquanto que o inset
exibe detalhes da região de interesse: os comprimento de onda na banda C, na
região de 1.550 nm.
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Figura 25 - Espectro de absorção FTIR da glicerina, do óleo vegetal e do biodiesel. O inset
mostra um ajuste gaussiano na banda de absorção da glicerina centrada em
(1.507,5 ± 0,5) nm.

O ajuste gaussiano exibido no inset mostrou que a glicerina possui um pico de
absorção em (1.507,5 ± 0,5) nm com largura de banda de (127,5 ± 1,6) nm, o que
pode indicar a ocorrência de uma dispersão anômala do índice de refração nessa
região. A característica da dispersão anômala é uma queda brusca do índice de
refração com o aumento do comprimento de onda em algumas regiões do espectro
(HECHT, 2001). A dispersão anômala pode explicar a ausência da reflexão interna
total frustrada quando a EFBG monomodo foi mergulhada na glicerina em função de
uma eventual diminuição do índice de refração dessa substância na região de
1550 nm do espectro eletromagnético. A hipótese da dispersão anômala corrobora
com a hipótese da reflexão interna total frustrada verificada ao avaliar a qualidade do
sensor monomodo para misturas de óleo-biodiesel.
A refletividade normalizada da EFBG multimodo, imersa em misturas de óleobiodiesel, é mostrada na Figura 24 (b). Aumentos do índice de refração externo, em
função do aumento da concentração de óleo nas misturas, implicaram na diminuição
da refletividade dos modos, o que dificultou a medição do modo denotado como 3. A
diminuição do espectro refletido pode ser atribuída ao aumento do campo
evanescente dos modos em função do aumento do índice de refração externo, o que
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pode fazer com que o modo acople maior porção da sua energia para o meio
externo (IADICCICO et al., 2003).
O sensor não respondeu a todas as faixas de índice de refração, tendo sido o
modo 1 detectado para concentrações de óleo em biodiesel até 70% v/v, enquanto
que o modo 2 foi detectado para concentração de óleo em biodiesel até 60% v/v.
Essa diferença no comportamento pode, novamente, ser atribuída ao campo
evanescente dos modos, onde o modo 1 apresenta-se mais confinado no núcleo do
que o modo 2.
Os resultados da medida do comprimento de onda dos modos 1 e 2 na
caracterização da EFBG multimodo na presença das amostras de óleo-biodiesel são
apresentados na Figura 26. As curvas de calibração foram obtidas utilizando a
equação (35).

Figura 26 - Curvas de respostas e de calibração de uma EFBG multimodo para avaliação de
misturas de óleo-biodiesel contendo diferentes concentrações de óleo.

As curvas de sensibilidade e de resolução da EFBG multimodo podem ser
vistas nas Figuras 27 (a) e (b). As sensibilidades foram obtidas por meio da derivada
numérica das curvas de calibração, apresentadas na Figura 26. As resoluções do
sensor foram obtidas pela divisão da estabilidade em comprimento de onda do OSA
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pelas respectivas curvas de sensibilidade. O modo 2 apresenta maior sensibilidade,
mas está limitado a concentração de 60%.

Figura 27 - Curvas de sensibilidade (a) e resolução (b) para os modos 1 e 2 da EFBG inscrita
em uma fibra multimodo quando o dispositivo é usado como sensor para
determinar o teor de óleo em misturas óleo-biodiesel.
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As curvas de resolução mostram que o dispositivo foi capaz de identificar
concentração de óleo entre 1 e 1,5% v/v em misturas óleo biodiesel, quando a
concentração de óleo na mistura é menor que 10% v/v.
Quando comparada com outras técnicas, como a LPG e CLPG, o uso de EFBG
se destaca pela capacidade de medição de líquidos cujos índices de refração se
aproximam da casca da fibra ótica, sem necessidade de adoção de técnicas
especiais como dissolução da amostra em líquidos que diminuem o índice de
refração ou se valer de coeficiente termo ótico negativo de algumas substâncias,
que apresentam diminuição do índice de refração ao serem aquecidas. Esta
característica torna tanto a análise dos dados quanto a implementação do dispositivo
mais simples. Outra característica a ser destacada é a melhor capacidade de
multiplexação provida pelas FBGs. Esta característica abre precedentes tanto para
medições simultâneas do mesmo mensurando, separados por longas distâncias,
quanto para medições multi parâmetros, como temperatura, salinidade e pH por
outras FBGs gravadas na mesma fibra em comprimento de onda ressonante distinto.
O trabalho desenvolvido por Corotti et al. (2015) comparou a sensibilidade ao
índice de refração externo de EFBGs multimodo com diferentes diâmetros,
evidenciando que menores diâmetros de EFBGs multimodo proporcionam maior
sensibilidade. Iadicicco (2003) simulou e demonstrou que a sensibilidade da EFBG
monomodo é aumentada quando o diâmetro da fibra é diminuído. Para um diâmetro
de fibra de 16 m e índice de refração externo de 1,45, foi verificado uma
sensibilidade de 4,52 nm/UIR. Para um diâmetro de aproximadamente 17 m, a
EFBG multimodo apresentou sensibilidade de aproximadamente 13 nm/UIR. Uma
sensibilidade quase 3 vezes superior e com diâmetro maior, evidenciando que
EFBGs multimodo proporcionam maior sensibilidade sob maior diâmetro, o que
confere maior robustez mecânica ao sistema.
As características metrológicas do sensor multimodo, expressas em termos do
percentual volumétrico de biodiesel (% v/v) para os Modos 1 e 2, são mostrados na
Tabela 2. A concentração de 60% refere-se às características metrológicas do
Modo 2, enquanto que a concentração de 70% refere-se às características
metrológicas do Modo 1.
O cálculo da resolução (uresol), com distribuição retangular de probabilidades, é
dado por:
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𝑢𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙 =
em que

𝜎𝑜𝑠𝑎
2 √3

×

1
𝑆

(36)

osa (nm) é a incerteza associada ao OSA, e S é a sensibilidade.

O cálculo da reprodutibilidade (urepro) é dado por:

𝑢𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜 =
em que

𝜎𝑚
√𝑁

×

1
𝑆

(37)

m (nm) é o desvio padrão amostral e N é o total de medidas realizadas.

O cálculo da conformidade (uconf) é dado por:

𝑢𝑐𝑜𝑛𝑓 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 ×

1
𝑆

(38)

em que Residual (nm) é a distância entre o ponto médio experimental e a curva de
calibração.
O cálculo da incerteza combinada (Uc) é dado por:

𝑈𝑐2 = 𝑢𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙 2 + 𝑢𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜 2 + 𝑢𝑐𝑜𝑛𝑓 2

(39)

Tabela 2 – Características metrológicas do sensor multimodo, em percentual volumétrico de biodiesel
(% v/v), para concentrações de 60% (Modo 2) e 70% (Modo 1).

Concentração de 60 %

Concentração de 70 %

Resolução

0,07 % v/v

0,16 % v/v

Reprodutibilidade

2,17 % v/v

1,42 % v/v

Conformidade

0,35 % v/v

0,23 % v/v

Incerteza combinada

2,20 % v/v

1,45 % v/v
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CAPÍTULO 5

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

5.1

CONCLUSÕES

Neste trabalho foi mostrado um estudo comparativo do desempenho das
redes de Bragg corroídas inscritas em fibras óticas monomodo com perfil de índice
de refração degrau e multimodo com perfil de índice de refração gradual, para
aplicações voltadas a medição de índice de refração. O estudo foi desenvolvido
através de métodos experimentais e simulações numéricas.
No processo de gravação das FBGs multimodo com laser excímero, adotando
fibra ótica com perfil de índice de refração gradual e técnica de iluminação lateral
com máscara de fase no UV, verificou-se que o modo fundamental apresentou um
desvio de pouco mais que 10 nm para maiores comprimento de onda em todas as
20 FBGs produzidas. As causas desse efeito estão sob investigação.
A análise da caracterização das sensibilidades da EFBG monomodo e
multimodo, com diâmetros aproximados, permitiu perceber que a EFBG multimodo
apresenta sensibilidade superior à proporcionada pela EFBG monomodo. Este
aumento de sensibilidade torna-se mais evidente para maiores valores de índice de
refração do meio externo. Pela literatura é fato estabelecido que menores diâmetros
de EFBG monomodo implicam em aumento de sensibilidade ao índice de refração
externo. Porém o uso de EFBG multimodo permite a mesma sensibilidade com
maiores diâmetros de fibra, o que proporciona um suposto aumento na robustez
mecânica deste dispositivo.
O uso de EFBG multimodo proporcionou um aumento na faixa de medição de
índice de refração quando comparado com outras técnicas, como LPG e CLPG. Não
foi verificada a extinção do modo guiado refletido quando o índice de refração
externo se aproximou do índice de refração da casca da fibra ótica, limitação
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inerente à LPG e CLPG. Esta característica torna este sensor adequado para
medição de índices de refração elevados.
As análises dos resultados do estudo da corrosão mostraram que as EFBGs
em fibras multimodo apresentaram sensibilidade ao índice de refração externo para
diâmetros de fibra óticas de aproximadamente 57 m, enquanto que em fibras
monomodo essa sensibilidade só foi atingida quando o processo de corrosão
reduziu a casca da fibra até 20 m. A variação no índice efetivo do modo propagado,
calculada por meio da simulação em função da redução dos diâmetros das fibras,
também apontou para um aumento na sensibilidade das FBGs gravadas em fibras
multimodo quando comparadas com redes gravadas em FBGs monomodo.
A dificuldade de acesso às especificações das fibras óticas impediu um
modelamento fiel aos valores obtidos experimentalmente. Apesar disso, as
simulações se demonstraram adequadas para prever o comportamento do índice de
refração efetivo, e consequente modo de Bragg ressonante, para as diferentes
configurações das fibras óticas, o que torna válida a sua adoção como ferramenta de
estudo.
Tanto os resultados experimentais quanto os numéricos demonstraram que é
possível ter um aumento na sensibilidade ao índice de refração externo com
pequenas reduções no diâmetro de fibras multimodo quando comparado com FBGs
gravadas fibras óticas em monomodo, provendo um suposto aumento na robustez
mecânica do sensor. A simulação numérica mostrou que o aumento na sensibilidade
se deve a maior distribuição de campo dos modos guiados em fibras multimodo
permitindo acesso ao campo evanescente sem uma redução do diâmetro da fibra
tão drástica como aquela necessária nas fibras monomodo, portanto este aumento
de sensibilidade está associado às características geométricas da fibra.
O modo denotado por 2 apresentou sensibilidade superior ao modo
fundamental às variações de índice de refração externo, o tornando adequado para
medição de índice de refração externo. Apesar da maior sensibilidade, a faixa de
medição do modo 2 é mais estreita que o modo 1, permitindo detecção para até
60 % de óleo de soja em biodiesel, perdendo a característica de guiamento para
concentrações maiores. O uso do modo 1 permitiu detecção para até 70 % de óleo
de soja em biodiesel.
O aumento da faixa dinâmica de operação das redes gravadas em fibra
multimodo de índice gradual se deve a dois fatores: o primeiro é o maior valor do
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índice de refração do núcleo; e, o segundo é o maior confinamento do campo devido
ao perfil de índice da fibra ótica. Das duas fibras multimodo simuladas a faixa
dinâmica da fibra com índice degrau apresentou menor faixa dinâmica, pois possui
maior campo evanescente e, portanto, maior atenuação.

5.2

TRABALHOS FUTUROS

Sugere-se como trabalhos futuros o aprofundamento no estudo da ocorrência
da reflexão interna total frustrada verificada na fibra monomodo, tanto para
diâmetros menores quanto para outras substâncias de interesse.
Como continuidade desse trabalho, sugere-se também o estudo da
funcionalização de filmes finos sobre a EFBG, como o álcool polivinílico (PVA) e o
polimetilmetacrilato (PMMA), para verificar sua influência tanto sobre a sensibilidade
quanto sobre a faixa dinâmica do sensor. Experimentos preliminares foram
realizados durante as atividades do mestrado, tendo sido verificada dificuldade na
aderência dos filmes às fibras, permitindo que estudos sejam realizados de modo a
definir pré-tratamentos necessários que a fibra ótica os receba.
A funcionalização com outros filmes finos, visando aumentar a seletividade do
sensor a um determinado parâmetro, também é de interesse, como a utilização da
polianilina sulfonada para medição de pH de soluções.
O estudo da sensibilidade ao índice de refração de FBGs gravadas em tapers
produzidos a partir de fibras multimodo também pode ser desenvolvido, com
posterior evolução para recobrimento de filmes finos para aumento de sensibilidade
e seletividade.
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