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RESUMO 

Sensores de fibra óptica baseados em redes de fibra de longo período (LPFGs) têm sido 
extensivamente estudados nos últimos anos devido às suas vantagens relativamente aos sensores 
convencionais [1]. Têm sido aplicados nomeadamente na detecção de tensão, flexão, temperatura, 
compostos químicos e biológicos [2]. Os LPFGs são produzidos pela introdução de uma modulação 
do índice de refração (IR) no núcleo da fibra com períodos de 100 a 1000 μm e um comprimento 
de alguns centímetros. Nestes sistemas as bandas de atenuação no espectro de transmissão exibem 
elevada dependência espectral em função do índice de refração do meio envolvente.  

As aplicações na biologia, ciências da saúde e ciências da vida requerem análise otimizada dos 
sistemas no intervalo de índice de refração entre 1,33 a 1,34. As propriedades dos LPFGs podem 
ser melhoradas pelo revestimento do sensor com filmes finos de óxidos metálicos, nomeadamente 
o dióxido de titânio (TiO2) [3]. 

Este trabalho tem por objetivo a avaliação da sensibilidade e resolução espectral de 
interferômetros Mach-Zehnder antes e depois do revestimento com TiO2 e comparar a sua 
sensibilidade com a sensibilidade de LPFGs antes e depois do mesmo tipo de revestimento. Neste 
estudo preliminar mostra-se que as estruturas revestidas com TiO2 apresentam maior sensibilidade 
à variação do índice de refração do meio envolvente. 
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