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Abstract 

 

 The development of new composite materials requires knowledge on the tools used for its 

characterization so that its applicability on its intended function is well determined. Throughout this study 

sensors of different technologies are applied and assessed. Both of the sensors selected are meant to 

measure extensions. 

The different operation principles of each type of sensor as well as the cost associated with different 

implementations of both sensors are discussed. Aspects essential to the use of these sensors are 

considered such as the simplicity of installation, both manual and automatized, their interaction with the 

material with which they are integrated and their response to different operations of the material. For the 

situations where the evaluation of the sensor implies the analysis of the data it outputs, the methods 

used to perform the analysis are also explained.  

Finally, the results of the tests performed are presented and it becomes clearer in what situations and 

functions it is preferable the use of a specific type of sensor. 

Keywords:  Strain Gage, Fiber Bragg Grating, Composite Material 
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Resumo 

 

O desenvolvimento de novos materiais compósitos requere conhecimento bem fundamentado sobre as 

ferramentas utilizadas para os caracterizar para que a sua aplicabilidade numa certa função seja 

devidamente determinada. Neste estudo são aplicados e avaliados sensores de tecnologias distintas 

mas que se destinam a determinar a mesma grandeza, mais especificamente extensões. 

Para além de se discutir o diferente funcionamento de cada tipo de sensor e os custos associados para 

diferentes implementações, consideram-se para cada sensor aspetos essenciais à sua utilização tal 

como a facilidade de aplicação, tanto manual como automatizada, a sua interação com os materiais 

onde está integrado e o seu comportamento face a diferentes solicitações. Para as situações em que 

a avaliação do sensor implica a análise dos dados que este providencia, também são discutidos os 

métodos utilizados para realizar esta análise. 

Finalmente, são apresentados os resultados para os ensaios realizados em que se clarifica em que 

situações e para que funções é preferível a utilização de um dos tipos de sensor.  

Palavras-Chave:  Strain Gage, Fiber Bragg Grating, Materiais Compósitos 
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1. Introdução 

1.1. Motivação e Objetivos 

O desenvolvimento contínuo de estruturas e materiais compósitos engloba necessariamente a 

determinação das suas características mecânicas e comportamento. A fim de apresentar um material 

compósito como um viável substituto de um outro utilizado previamente, há que conhecer a fundo quais 

as diferenças, que preferencialmente serão melhorias, que este traria em termos de desempenho nas 

funções no qual é aplicado. Estes materiais compósitos, por terem um comportamento dependente de 

fenómenos internos não existentes em materiais utilizados tradicionalmente como, por exemplo, zonas 

de descontinuidade onde se encontram os seus diferentes elementos constituintes, requerem uma 

adaptação dos métodos de caracterização. 

Pretende-se então com esta dissertação abordar a aplicabilidade e eficácia de diferentes ferramentas, 

nomeadamente instrumentos que permitem quantificar a deformação sofrida pelo material, utilizadas 

na caracterização de materiais e avaliação do seu comportamento face às condições de operação. Os 

instrumentos selecionados para o estudo foram sensores passíveis de serem embebidos em materiais 

compósitos, Strain Gages Metálicos (SG) e Fiber Bragg Gratings (FBG), e um sistema de captura e 

análise de imagem, o VIC, que obtém informação sobre o comportamento do material sem entrar em 

contacto com o mesmo, recorrendo apenas ao meio visual. O primeiro dos sistemas mencionados é 

utilizado numa gama alargada de indústrias e é utilizado tanto em tarefas de desenvolvimento de 

materiais e produtos como ao longo da sua vida útil. Os FBG’s apresentam mais recentemente uma 

alternativa aos SG, podendo potencialmente substitui-los em qualquer aplicação em que se apliquem 

os mesmos no que toca ao seu modo de aplicação e qualidade de leitura.  

A qualidade de informação obtida com cada uma destas ferramentas depende ainda de fatores 

adicionais como os equipamentos utilizados para adquirir os dados que estes providenciam e o 

processamento de dados que é efetuado posteriormente. Procurou-se, durante o procedimento 

experimental e análise de dados, utilizar hardware e software que providenciassem resultados de maior 

confiança e consequentes conclusões. 

Para criar condições onde a comparação das ferramentas utilizadas fosse possível, aplicaram-se as 

mesmas a materiais dissimilares unidos através de metodologias de materiais compósitos, 

nomeadamente provetes compostos por uma camada de granito e uma camada de fibra unidas por 

resina epóxi. A continuação do estudo desta tipologia de materiais compósitos, feito com as ferramentas 

acima mencionadas, está a ser levado a cabo a fim de os levar a serem utilizados nas indústrias dos 

transportes, nomeadamente da aviação de luxo. 

As metodologias utilizadas são extensíveis a aplicação em materiais compósitos de outras 

constituições e cuja operação implica maiores exigências de desempenho, tal como se verifica na 

indústria aeroespacial. 
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1.2. Materiais compósitos laminados 

O desenvolvimento de materiais compósitos com a utilização de elementos pétreos já mostra alguma 

expressão no mercado atual, e consequentemente no conhecimento técnico associado. Em (1), as 

técnicas utilizadas para reforço de materiais pétreos são descritas e separadas em 5 categorias 

distintas: 

- Ninho de abelha em alumínio 

- Placa de alumínio e polímero 

- Camada de fibra de vidro 

- Camada de vidro 

- Camada cerâmica 

Pelos fabricantes destes produtos que combinam pedra com materiais como alumínio ou vidro, são 

reportados produtos cujas características são mais apelativas para o mercado do que as características 

de pedra natural (1). No caso da utilização de ninho de abelha em alumínio, obtêm-se resultados que 

sugerem que em combinação com a pedra natural, e sujeitando o compósito a solicitações mecânicas, 

a contribuição do ninho de abelha será a mais relevante para a resistência estrutural do material pelo 

que este vai apresentar características mecânicas muito próximas das características deste material 

de reforço (2), que apresentam melhor performance que a pedra natural (3). Tanto com este tipo de 

estrutura como na utilização de lâminas de alumínio e polímeros em compósitos de pedra, obtêm-se 

estruturas cujo aspeto visual é igual ao da pedra natural e cuja facilidade de instalação é maior pela 

massa total mais reduzida que apresentam. 

A utilização de vidros e cerâmicos, que apresentam densidades mais próximas da pedra com a qual 

vão ser combinados, contribuem para o desempenho do material compósito por apresentarem 

características mecânicas superiores à da pedra, possibilitando a construção de paneis menos 

espessos e por conseguinte, mais leves. 

O projeto DesAIR é um exemplo de como as entidades envolvidas pretendem aplicar os materiais 

resultantes do presente desenvolvimento de materiais compósitos que utilizem elementos naturais. 

Este projeto foca-se no desenvolvimento destes materiais e na sua integração em interiores de 

aeronaves (Figura 1). 
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Figura 1 - Mockup enquadrado no projeto DesAIR que utiliza compósitos de materiais naturais (4) 

 

1.3. Sensores utilizados 

Os sensores a embeber nos provetes ensaiados no decurso deste estudo foram os Strain Gages e os 

Fiber Bragg Gratings (SG e FBG).  

1.3.1. Strain Gages 

Um SG consiste num filamento metálico cuja disposição determina a direção em que este é sensível a 

extensões (Figura 2). O seu funcionamento baseia-se na alteração da resistência elétrica deste 

filamento condutor quando lhe é aplicada uma solicitação mecânica devido à sua consequente 

deformação e alteração micro-estrutural como descrito em (5) com a Equação ( 1 ) onde 𝑑𝑅 representa 

a variação de resistência, 𝑅0 a resistência inicial, 𝜖 a extensão, 𝜐 o coeficiente de Poisson, 𝜌 a 

resistividade e 𝑑𝜌 a respetiva variação. 

 

Figura 2 - Strain Gage cuja sensibilidade é na direção horizontal (6) 

Uma vez que as extensões aplicadas aos strain gages, pela traduzem-se em alterações de resistência 

da ordem das centésimas ou milésimas de Ω, torna-se impraticável a sua medição direta. Tal como 

descrito em (5), a utilização de strain gages requer então: 
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- Um ou mais strain gages 

- Utilização de um circuito complementar (resistências ou strain gages não solicitados, uma fonte de 

tensão e um amplificador) 

- Unidade de aquisição de tensão de output do amplificador (ADC ou voltímetro) 

 𝑑𝑅

𝑅0

= 𝜖(1 + 2𝜐) +
𝑑𝜌

𝜌
 ( 1 ) 

A arquitetura utilizada para o circuito complementar é, na maioria dos casos, a disposição dos 

elementos numa ponte de Wheatstone. O arranjo dos elementos tal como indicado na Figura 3 permite 

uma determinação precisa da resistência de um elemento e da respetiva variação face à extensão 

aplicada segundo a Equação ( 2 ) onde os valores de 𝑅1, 𝑅2, 𝑅3 e 𝑅4 correspondem aos valores das 

resistências representadas por 𝑅𝑎, 𝑅𝑏, 𝑅𝑢, e 𝑅𝑐, respetivamente, na Figura 3, 𝑉𝑏 representa a voltagem 

de excitação do circuito e 𝑉𝑜+ − 𝑉𝑜− a diferença de potencial a ser lida pelo condicionador de sinal. 

 

Figura 3 - Wheatstone bridge (7) 

 
𝑉𝑜+ − 𝑉𝑜− = 𝑉𝑏(

𝑅1

𝑅1 + 𝑅2

−
𝑅4

𝑅3 + 𝑅4

) ( 2 ) 

Sendo o circuito mencionado composto por 4 elementos resistivos, é possível integrar no mesmo até 4 

strain gages a sofrer solicitação mecânica. O número de elementos ativos, a sua localização e 

orientação determinam o tipo de ponte Wheatstone de que se trata. Cada tipo de ponte pode ser 

analisada de acordo com o tipo de solicitação para a qual é apropriada e a que tipo de fontes de erro 

(influência de temperatura ou comprimento de fios de ligação) é isenta (8). 
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Figura 4 - Tipos de ponte e o respetivo número de SG's ativos (8) 

As diferentes configurações de ponte e a variedade de tipologia de fabrico de strain gages metálicos 

permitem uma igualmente variada potencialidade de aplicações, desde a análise de tensões à 

construção de transdutores de força e pressão (5). 

O mercado abunda de transdutores de força, células de carga, cuja construção é baseada na aplicação 

de SG’s a estruturas cuja geometria e local de aplicação dos sensores traduz a aplicação de uma força, 

numa certa direção, numa deformação do SG e consequente mudança no sinal da ponte de 

Wheatstone instalada (Figura 5 e Figura 6).  

 

Figura 5 - Esquema de SG's numa célula de carga de viga (à esquerda) (9) e exemplo de célula de carga de viga 
(à direira) (10) 

 

Figura 6 - Esquema de SG's numa célula de carga cilíndrica (à esquerda) (9) e exemplo de célula de carga 
cilíndrica (à direita) (11) 
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1.3.2. Fiber Bragg Grating 

Os sensores FBGs utilizam uma variação do índice de refração do núcleo de uma fibra ótica ao longo 

do seu comprimento (Figura 7). Esta variação do índice de refração pode ter diferentes configurações  

(Figura 8). O efeito de importância proveniente desta intermitência nas características do núcleo da 

fibra é a reflexão da banda de frequências que satisfizer a condição de Bragg (12), representada pela 

Equação ( 3 ), onde as variáveis representam o comprimento de onda refletido (𝜆𝐵), o índice de refração 

eficaz do grating no centro da fibra (𝑛𝑒𝑓𝑓) e o período do grating (Λ). Assim, ao transmitir na fibra um 

determinado espectro luminoso e ao identificar os comprimentos de onda refletidos, torna-se possível 

a determinação do período de alternância do índice de refração (Figura 9). Uma vez que o princípio de 

funcionamento do sensor é baseado em fenómenos de ótica, este não estará sujeito a interferências 

eletromagnéticas como estão os SG. 

 

Figura 7 - Intermitência do índice de refração ao logo da fibra (13) 

 

Figura 8 - Diferentes configurações de grating (14) 

 𝜆𝐵 = 2𝑛𝑒𝑓𝑓Λ ( 3 )  
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Quando é aplicada à fibra uma solicitação que provoca a sua extensão, ocorre uma alteração do 

período do índice de refração do núcleo da fibra e consequentemente uma alteração dos comprimentos 

de onda que são refletidos pelo efeito de Bragg (Figura 10).  

 

Figura 9 - Efeito do grating nos espetros emitidos e refletidos (15)  

 

Figura 10 - Efeito da deformação da fibra no espetro refletido 

Utiliza-se então este elemento como sensor ao liga-lo ao material induzindo na fibra a deformação da 

superfície com a qual está em contacto. 

A utilização destes sensores requer então equipamento capaz de emitir um espectro luminoso, tal como 

mencionado acima, assim como de identificar os comprimentos de onda refletidos. Estes chamados 

interrogadores, variam em dependendo do modelo na capacidade de aquisição podendo ser capazes 

de adquirir valores desde 1Hz até 20KHz (15) (Figura 11). 
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Figura 11 - Interrogador BRAGGMETER da Fibersensing com capacidade de aquisição de 1Hz (17) 

Os FBG’s caracterizam-se ainda por uma aplicabilidade mais abrangente que a inerente aos SG. Para 

além da possibilidade de serem usados como sensores de extensão, são mais versáteis na vertente 

de construção de transdutores e das solicitações às quais apresentam resultados relevantes. Um 

exemplo dessa versatilidade é a sua utilização em monitorização de cura de compósitos no qual estão 

instalados. Os autores de (17) apresentam resultados referentes à monitorização do comprimento de 

onda do sensor durante um período de tratamento térmico do compósito que atestam a capacidade da 

tecnologia de realizar esta função. 

Quanto à construção de transdutores, para além da capacidade de construção de transdutores de força 

à semelhança dos SG, os FBG permitem a construção de sensores acústicos em regime ultrassónico 

(18) que se apresentam úteis em aplicações de medicina (19), sensores de nível de líquidos (18), de 

salinidade e temperatura (19) , de presença de hidrogénio (20) usados também na indústria 

aeroespacial (21) e ainda de acelerómetros (22) . 

 

Figura 12 - Acelerómetro uniaxial construído com FBG's da Fibersensing (17) 
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Para comparação entre o custo de utilização de FBG’s e o custo de utilização de SG’s, construiu-se o 

gráfico da Figura 13 que estima os custos dos equipamentos necessários para a operação de cada tipo 

de sensorização à medida que se aumentam as zonas que se pretendem instrumentar. Para o primeiro 

caso é estipulada a necessidade de adquirir a extensão em apenas uma zona do material enquanto 

para os seguintes se consideram incrementos de 20 sensores. Os equipamentos selecionados, apesar 

de poderem variar de preço tendo em conta o modelo escolhido, representam soluções largamente 

utilizadas no mercado e são provenientes de fabricantes reconhecidos e relevantes neste âmbito. 

 

 

Tabela 1 - Custos exemplificativos de equipamentos de instrumentação de SG e FBG 

 

 

Figura 13 - Comparação de custos entre FBG e SG 

O que sucede da comparação de custos é, em termos financeiros, uma clara vantagem em utilizar SG 

quando o requerimento é de instrumentação de apenas uma zona. Verifica-se também que à medida 

que se aumenta o número de pontos que se pretende instrumentar o custo de equipamento associado 

aos SG aumenta mais rapidamente que o equipamento associado aos FBG o que torna financeiramente 

justificado o uso desta tecnologia em projetos de maior dimensão. É de notar que os valores 

representados na Tabela 1, que foram usados para obter a estimativa da Figura 13, podem ter 

alterações significativas relativamente à configuração escolhida de cada equipamento que alterem 

significativamente o número de sensores a partir dos quais o custo dos FBG seja inferior ao custo dos 

0
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SG. Exemplos desta possível variação incluem a utilização de um interrogador diferente do 

mencionado, com apenas um canal mas ainda capaz de suportar o número de sensores mencionados 

acima, cujo preço reduziria o investimento nos equipamentos associados aos FBG em cerca de metade. 

O mesmo princípio se pode aplicar aos SG, onde o utilizador pode optar por condicionadores de sinal 

mais económicos sacrificando características como a resolução ou frequência de aquisição. 
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2. Procedimento Experimental 

O procedimento descrito foi planeado com o objetivo de maximizar, com os sensores disponíveis, a 

quantidade de dados a analisar e avaliar a utilização de diferentes metodologias no desenvolvimento 

de materiais compósitos. Para definir a localização e orientação dos sensores escolhidos nos provetes 

em que vão ser instalados é preciso primariamente, neste planeamento, definir quais as características 

dos materiais que se pretende determinar e quais os métodos experimentais apropriados para o efeito. 

Após estabelecer os métodos a utilizar e o modo de integração dos sensores com os mesmos procede-

se ao fabrico dos provetes, com os sensores devidamente incorporados e de seguida aos ensaios 

planeados. 

2.1. Materiais utilizados  

Os provetes com os quais se realizaram os ensaios experimentais são compostos por granito reforçado 

em uma das faces com fibra de vidro e resina epóxi, sendo que, o interesse na utilização de ambos é 

a análise da influência dos materiais de reforço (a fibra de vidro e resina epóxi) nos comportamentos 

mecânicos do material pétreo face a uma solicitação mecânica.  

À partida, reconhece-se o comportamento pouco regular na aplicação de ensaios mecânicos a 

materiais pétreos, ou seja, espera-se que os resultados de ensaios entre provetes apresentem desvios 

que tipicamente não ocorreriam em materiais mais homogéneos tal como os metais. De seguida, 

reconhece-se ainda uma diferença considerável na elasticidade do material, caracterizada pelo módulo 

de Young, entre situações em que o material se encontra à compressão e situações em que a 

solicitação é de tração (25). Na maior parte dos casos, num material pétreo, o módulo de Young à 

compressão será maior que o módulo de Young à tração (25). No caso específico de um granito, o seu 

módulo de Young à tração é cerca de 60 % do seu módulo de Young à compressão. Por esta razão, 

quando o material é sujeito a solicitações de flexão, uma maior secção do provete estará sujeito a 

tração, o que sugere que materiais de reforço como os escolhidos, serão indicados para, com a sua 

combinação e incorporação no provete, obter um material compósito cujas características mecânicas 

trazem melhorias de desempenho. 

2.1.1. Fabrico dos provetes 

O fabrico dos provetes passou pelas seguintes fases: 

- Preparação da superfície e colagem dos sensores: nesta fase do fabrico os provetes foram preparados 

e procedeu-se à colagem dos SG e FBG’s tal como descrito em (25), respetivamente. Foram nesta fase 

retiradas leituras antes e depois da colagem dos sensores, de modo a avaliar a possibilidade de 

monitorização da cura do elemento de ligação através dos sensores aplicados. 

- Aplicação da resina e fibra de vidro: (Figura 14 e Figura 15) A aplicação da camada de resina e fibra 

é feita por aplicação manual com cuidado face à fragilidade e sensibilidade dos sensores. A simplicidade 
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deste método não é incompatível com a industrialização do processo com que se pretende produzir 

este compósito já que se pretende que se leve a cabo a produção por entidades sem acesso a 

equipamentos de vácuo e pressão de grande dimensão e cuja mão-de-obra é pouco qualificada. 

 

Figura 14 - Aplicação de resina 

 

Figura 15 - Aplicação de fibra 

- Cura da resina: Numa primeira etapa os provetes são deixados em repouso a uma temperatura de 

18ºC durante 24h e são retiradas leituras dos sensores antes e depois deste período à semelhança do 

que é feito depois da colagem dos sensores. Pretende-se assim, como é feito para o elemento de 

ligação entre os sensores e camada pétrea do compósito, determinar se a cura da resina é 

monitorizável ou identificável por algum dos sensores utilizados. Numa segunda etapa os provetes são 

sujeitos a uma cura à temperatura de 60ºC durante 6 horas. Para avaliação das solicitações neste 

processo os conectores dos sensores são colocados para fora da câmara térmica utilizada e leituras 

foram efetuadas periodicamente. (Figura 16 e Figura 17) 
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Figura 16 - Provetes dentro de camara de aquecimento 

 

Figura 17 - Conexões dos provetes fora da camara de aquecimento 

Nesta fase da preparação da atividade experimental há que apontar as diferenças observadas no que 

toca à facilidade de aplicação de cada tipo de sensor a embeber. Apesar da semelhança no processo 

de colagem, desde a preparação da superfície à secagem da cola de cianocrilato, é claramente mais 

complexa a instalação de um SG. Os sensores metálicos, após a colagem, requerem a manipulação 

dos seus conectores para ligação por solda aos fios metálicos que após o fabrico são conectados ao 

sistema de aquisição. Para além de serem conectores frágeis, a sua ligação aos fios metálicos implica 

na maior parte dos casos uma adição local à espessura visível no provete fabricado. Este relevo 

adicional no provete torna também necessário um cuidado adicional na adição da resina de maneira a 

não permitir a existência de zonas com bolhas de ar entre a fibra e o material pétreo. O mesmo não se 

verifica na fibra cuja espessura permite a sua integração na malha da fibra utilizada e que não exige 

nenhum processo para além da colagem e conexão ao seu sistema de aquisição. 
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É de notar que, para além da seleção dos sensores mais acessíveis de aplicar ser aliciante num 

processo em que o material é fabricado e o sensor é colocado manualmente, uma eventual 

necessidade ou interesse de automatizar o processo também irá beneficiar da sua simplificação. 

As aquisições realizadas durante a cura são de carácter discreto, ou seja, foram registados valores dos 

sensores em 6 pontos distintos do fabrico. Não se optou por uma aquisição contínua neste caso uma 

vez que devido a limitações de disponibilidade de equipamentos (elementos de aquisição e câmara de 

temperatura utilizada para a cura dos provetes) todos os provetes tiveram de ser submetidos à cura em 

simultâneo. Esta limitação foi significativa uma vez que tanto a placa de aquisição dos SGs tradicionais 

metálicos como a unidade de leitura dos FBG’s têm apenas 4 canais de entrada de dados cada uma e, 

apesar de ser possível, com equipamento adicional, conectar todos os FBG’s em série a apenas um 

canal, tal não é fazível nos SGs metálicos. 

2.2. Sistemas de sensorização 

Os sistemas de sensorização selecionados são aplicados de duas formas distintas. Os sensores 

mencionados acima (SG’s e FBG’s) são aplicados diretamente no material durante o fabrico tal como 

descrito em 2.1.1, de maneira muito semelhante. Ao serem embebidos e ligados ao material através da 

utilização de cianocrilato, passam a sofrer as mesmas extensões que a superfície a que estão unidos. 

O sistema VIC, por outro lado, depende de aquisição visual do material em solicitação. Trata-se de um 

software que processa imagens sucessivamente adquiridas durante o ensaio realizado sendo portanto 

não-invasivo no material ensaiado e tendo portanto a limitação como ferramenta de avaliação de 

materiais, em comparação com as que são embebidas no material, de não poder acompanhar o mesmo 

no seu tempo de vida útil. 

2.2.1. Strain Gages e Fiber Bragg Gratings 

Tendo em conta um limite no número de FBG’s disponíveis, optou-se por fabricar provetes com 3 

tipologias de instrumentação distintas: 

 - Provetes instrumentados com SG’s  [Figura 18a) e Figura 19a)] 

 - Provetes instrumentados com FBG’s [Figura 18b) e Figura 19b)] 

 - Provetes instrumentados com SG’s e FBG’s [Figura 18c) e Figura 19c)]  

Com a composição de amostras descrita aplicaram-se no total 6 sensores FBG e 6 sensores SG, sendo 

que três das amostras fabricadas tanto contêm um SG como um FBG. 

A posição e orientação dos sensores é determinada tendo em conta a extensão que se pretende obter 

e os ensaios a aplicar. Pelo ensaio descrito na secção 2.4, procura-se obter a extensão numa das faces 

do provete no eixo ao longo do qual o mesmo vai fletir. A disposição dos roletes provenientes do 

travessão móvel da máquina de ensaios limita ainda a localização dos conectores de cada um dos 

sensores de modo aos mesmos não sofrerem danos com a aplicação de força. Por esta razão, os 
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conectores e os sensores têm de ser instalados dentro da área que durante o ensaio se compreende 

entre estes pontos de aplicação de força que distam de, aproximadamente, 8.3mm um do outro. 

 

 

Figura 18 - Esquemas de instrumentação 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 19 – a) Provete instrumentado apenas com SG b) Provete instrumentado apenas com FBG c) Provete 
instrumentado com SG e FBG 

Pretende-se deste modo alargar o número total de provetes instrumentados a ensaiar e 

simultaneamente permitir uma comparação direta entre os dois tipos diferentes de sensores. É de 

realçar que é necessário incluir ambos os sensores num mesmo provete uma vez que, tratando-se de 

provetes parcialmente pétreos, esperam-se variações consideráveis das características mecânicas. 
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Com estes provetes procura-se ainda realizar o maior número possível de leituras com diferentes 

solicitações de modo a efetuar uma comparação mais abrangente dos sensores no que toca às suas 

possíveis utilizações. A aquisição dos sensores será então feita em várias fases do fabrico dos provetes 

e em diferentes tipos de solicitação mecânica. 

Foram ainda instrumentados provetes metálicos de modo a efetuar uma avaliação prévia às 

características dos sensores. Em cada provete foram colocados ambos os tipos de sensor tal como foi 

feito nos provetes fabricados. Estas aplicações dos sensores não implicaram limitações na disposição 

dos conectores dos sensores devido ao diferente modo de solicitação do ensaio. Pode-se com isto 

aferir que a preferência dada a um sensor sobre o seguinte, devido à maneira com que comunicam 

com os respetivos sistemas de aquisição, toma diferentes pesos dependendo das condições em que 

se pretende adquirir dados dos mesmos. 

As aplicações de SG foram feitas em formato de meia-ponte de Wheatstone por serem possíveis de 

instalar ocupando apenas uma face da amostra, e foram utilizados sensores fabricados pela empresa 

HBM. As aplicações de FBG foram realizadas com sensores fabricados pela empresa Fibersensing. 

2.2.2. VIC 

O sistema VIC (um sistema de correlação de imagem) exige, para a sua aplicação, a aquisição de 

imagens sucessivas durante o ensaio. O software analisa numa imagem monocromática a distância 

entre pixels consecutivos e como esta varia de imagem para imagem calculando a partir dessa 

informação extensões e tensões. Para uma identificação apropriada dos pontos do provete, é 

necessária a preparação prévia do mesmo. A lateral do provete, à qual são tiradas as fotografias 

sucessivas, é primeiro pintada toda de branco e de seguida é passado um spray preto procurando-se 

obter uma distribuição uniforme de pontos finos e de contraste com o branco do fundo (Figura 20). 

Adicionalmente, o provete deve ser marcado na janela de visão da câmara com referências cuja 

distância entre si seja conhecida, de modo a providenciar ao software uma correspondência entre as 

distâncias em pixéis e as distâncias em milímetros. 

 

Figura 20 - Imagem capturada durante o ensaio 

 Uma dificuldade da utilização desta tecnologia é conseguir superfícies de densidade de pontos pretos 

semelhante em todos os provetes uma vez que o processo de pintura é manual. Outra questão a 

apontar é a influência da luminosidade na qualidade da imagem que naturalmente também pode 
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influenciar os resultados, implicando necessidade de maior controlo sobre o ambiente em que o ensaio 

é feito. 

A aquisição de imagens para o sistema VIC exige a utilização e instalação de uma câmara e respetivo 

frame grabber, iluminação artificial e computador com software para captura de imagem VIC-SNAP 

(Figura 21).  

 

Figura 21 - Setup do hardware referido para monitorização de um ensaio de flexão 

Sendo feita a preparação da superfície do provete como descrito, e o processamento pelo software 

como acima mencionado é produzido, para cada ponto escolhido do ensaio, um ficheiro que contem os 

valores das variáveis calculadas (tal como deslocamentos e extensões) para cada pixel mapeado assim 

como a sua posição na zona de cálculo. São também providenciadas pelo software representações por 

distribuição de cores dessas mesmas variáveis (Figura 22). No âmbito deste trabalho utiliza-se o 

sistema VIC apenas como uma ferramenta de monitorização do ensaio qualitativa que permite 

identificar antes de haver processamento dos dados do ensaio o acontecimento de fraturas no material 

ou cargas descentradas que afetem o resultado do ensaio. 

 

Figura 22 - Representação gráfica de extensões 
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2.3. Ensaio de tração 

Devido à natureza já discutida do material compósito em estudo, foram colocados em materiais 

metálicos de características conhecidas sensores idênticos aos embebidos nos provetes fabricados. 

Pretende-se com isto obter valores de referência, com materiais já bastante estudados, que mais tarde 

se possam comparar com os obtidos nos ensaios do material compósito em estudo. A estas amostras 

metálicas foram aplicados ensaios de tração em que os dados que se pretendem obter são os perfis 

Força-Extensão resultantes da utilização de cada tipo de sensor. O teste foi realizado numa máquina 

de ensaios INSTRON com uma velocidade de deslocamento de 1mm/min até uma carga máxima de 

2000N. 

 

Figura 23 - Ensaio de tração 

 

2.4. Ensaio de flexão 

A motivação para o fabrico de materiais compósitos com elementos de pedra e fibra de vidro consiste 

na possível otimização de desempenho mecânico de um material cuja função é, hoje em dia, 

primariamente estética. A fim de quantificar essa melhoria de características estruturais optou-se por 

estudar a distribuição de tensões ao longo do material pétreo quando este está a sofrer esforços de 

flexão.  

Os autores em (28) descrevem um método de determinação de módulos de Young (à tração, 

compressão e flexão) de um material compósito através da aplicação de um sensor de extensão numa 

das suas faces. Este método implica a aquisição de extensões do sensor aplicado e as forças 

correspondentes provenientes da célula de carga instalada na máquina de ensaios INSTRON utilizada 

em dois ensaios de flexão a 4 pontos distintos para cada provete. Os dois ensaios são distintos na 

medida em que num o ensaio é feito com o provete orientado com a instrumentada para cima (em que 

o sensor retorna valores relativos a uma compressão, ou seja extensões negativas) e o segundo é feito 
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com a mesma face orientada para baixo (o sensor retorna valores relativos a tração, ou seja, extensões 

positivas) tal como demonstrado na Figura 24 . 

 

 

Figura 24 - Representações de ambas as posições de cada amostra durante o ensaio de flexão 

Obtendo os conjuntos Força-Extensão para cada um dos lados da amostra, é determinada a constante 

√𝜆 através da Equação ( 4 ), em que 𝑚𝑡 representa o declive do conjunto de dados Força-Extensão 

quando o sensor se encontra à tração, 𝑚𝑐 o declive do conjunto de dados Força-Extensão quando o 

sensor se encontra à compressão e 𝑃 a carga a que a amostra é submetida. 

 𝑚𝑡

𝑚𝑐
=

𝑃

𝜀𝑡
𝑃

𝜀𝑐

= √𝜆  ( 4 ) 

Obtendo assim √𝜆, calcula-se os valores de 𝐸𝑡 e 𝐸𝑐 (módulos de Young à tração e à compressão, 

respetivamente) com as Equações ( 5 ) e ( 6 ) onde 𝐿 representa a distância entre os pontos nos quais 

é apoiada a amostra durante o ensaio, 𝑏 a largura da amostra e ℎ a sua espessura. 

 𝐸𝑡 =
3𝑚𝑡𝐿

8𝑏ℎ2 (1 + √𝜆)  ( 5 ) 

 

𝐸𝑐 =

3𝑚𝑐𝐿
8𝑏ℎ2 (1 + √𝜆)

√𝜆
=

𝐸𝑡

√𝜆
 

( 6 ) 

Finalmente, obtêm-se o módulo de Young à flexão (𝐸𝑓): 
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 𝛽 =
4

(1 + √𝜆)
2 ( 7 ) 

 𝐸𝑓 = 𝛽𝐸𝑡 ( 8 ) 

 

Após a realização do ensaio descrito a um lote de provetes onde dados são obtidos dos três tipos de 

sensor descritos, um segundo lote é submetido a este ensaio. Na segunda série de ensaios de flexão, 

realizados com a mesma metodologia, cada provete é submetido 5 vezes ao processo descrito de modo 

a obter dados que permitam a avaliação da reprodutibilidade de cada sistema de instrumentação 

embebido utilizado. Todos os ensaios descritos nesta secção foram realizados na máquina de ensaios 

INSTRON com velocidade de deslocamento de 1mm/min e até uma carga máxima de 400N, cerca de 

40% da sua carga de rotura.  
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3. Sistemas de aquisição de dados 

Tal como descrito anteriormente, cada tipo de sensorização requer um sistema que permita a recolha 

e registo da informação providenciada pelos elementos embebidos. Neste capítulo são descritos os 

sistemas associados a cada elemento e as considerações relevantes para o processamento dos dados 

obtidos e subsequente análise. 

3.1. Strain Gages 

Para a aquisição do sinal disponibilizado pelos SG, optou-se pela utilização do equipamento NI cDAQ-

9171 com um módulo de interface com pontes de Wheatstone NI-9237 (Figura 25 e Figura 26). Este 

equipamento comunica com um computador que tenha instalado o software Labview através de uma 

porta USB. Para esta aplicação em particular foi adaptado um programa disponibilizado de raiz neste 

software para que se melhor adaptasse à necessidade de recolha de dados, nomeadamente através 

da adição, por software de um filtro passa-baixo (Figura 27) e de escrita contínua dos dados em 

ficheiros para posterior processamento (Figura 28). O módulo NI-9237 é conectado aos SG por via de 

um cabo RJ-50 e uma caixa de junção compatível (Figura 29).  

 

Figura 25 - NI-9171 cDAQ 
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Figura 26 - NI-9237 

 

Figura 27 - Blocos de filtro em Labview 

 

Figura 28 - Blocos de formatação de dados em Labview 
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Figura 29 - NI-9171 com NI-9237, caixa de junção, cabo USB e Cabo RJ-50 

 

O módulo NI-9237 soluciona questões levantadas na secção 1.3, nomeadamente a necessidade de um 

circuito complementar, de alimentação elétrica e amplificação do sinal providenciado pelos sensores. 

Para tipologias de pontes de Wheatstone que incluam 2 ou mais sensores, o módulo complementa 

internamente o circuito sem necessidade de inclusão de elementos de circuito externos ao módulo, 

fornece uma alimentação programável através de funções dedicadas de Labview (dentro do mesmo 

programa mencionado previamente), amplifica o sinal obtido e adquire o mesmo para registo. 

Em alternativa poderiam ser usados outros equipamentos e programas para a aquisição de dados 

destes sensores que potencialmente representariam custos muito reduzidos, como circuitos de 

amplificação e aquisição construídos de raiz ou de valor comercial mais baixo. No entanto, estas 

soluções implicariam a abdicação de características essenciais como o baixo ruído do circuito utilizado, 

a alta frequência de aquisição, a resolução da qual o equipamento usado dispõe e a facilidade de 

implementação de funções adicionais como foi o caso do filtro passa-baixo incluído no programa 

utilizado. 

3.2. Fiber Bragg Grating 

Para recolha dos dados fornecidos pelos sensores FBG foi utilizado um interrogador BRAGGMETER 

fabricado também pela FiberSensing. O modelo utilizado permite uma aquisição de 1Hz e a conexão 

de até 4 canais, sendo que em cada canal podem figurar um número elevado de sensores em série 

(~100). Para este estudo não foram ligados sensores em simultâneo uma vez que os ensaios planeados 

apenas requeriam a leitura de um provete de cada vez e que cada um destes apenas possui até 1 FBG 

(Figura 30). 



24 
 

 

Figura 30 - FBG conectada ao BraggMeter 

As opções disponíveis, para este tipo de sensor, não são tão vastas como no caso dos SG que estão 

presentes no mercado há consideravelmente mais tempo que os FBG. As alternativas, não variando 

consideravelmente com o fabricante, são principalmente referentes à quantidade de canais 

disponíveis (podendo ser tipicamente entre 1 e 8), e à frequência de aquisição (o documento (15) 

descreve uma solução com frequência de aquisição de 20kHz). 

3.3. Processamento de dados 

Tal como indicado anteriormente, o estudo dos sensores selecionados depende do processamento 

devido dos dados provenientes de diferentes equipamentos. É intenção principal neste subcapítulo 

discutir os passos que têm de ser tomados de modo a obter o conjunto de dados que são de interesse 

para a análise dos sensores e do material compósito que foram propostos. As diferentes fontes de 

dados envolvidas implicam que se tomem as seguintes considerações: 

- O formato de escrita de dados é diferente para cada sensor envolvido (Tabela 2); 

FONTE DE DADOS EXEMPLO DE LINHA DE DADOS 

NI-CDAQ / 

LABVIEW 

3.170882e-07;-0.012109 (ε);(Δt) 

BRAGGMETER 06-03-2015 12:04:13 -0.000346 (data) (tempo) (Δλ) 

INSTRON / LOAD 

CELL 

"0.10000","0.00012","9.94565" (Δt),(Δd),(F) 

Tabela 2 - Formatação de dados 

- A taxa de aquisição de dados é diferente para cada sensor envolvido (Tabela 3); 
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Fonte de dados  Frequência (Hz) 

NI-cDAQ / LabView  ~16kHz 

BRAGGMETER  1Hz 

INSTRON  10Hz 

Tabela 3 - Frequências de aquisição 

- Existem sensores em que os valores iniciais de aquisição não são representativos (sobrelevação no 

início da aquisição durante ~3s na leitura de extensómetros com a placa NI-cDAQ) (Figura 31) 

 

Figura 31 - Bounce verificado em todas as leituras dos SG's com o setup utilizado 

 

Este processamento é então realizado por dois programas escritos em linguagem Python que, através 

de um ambiente gráfico, realizam as seguintes funções: 

- Leitura e uniformização do formato de dados de cada ficheiro de output: À semelhança do que é feito 

noutros programas que permitem a análise de dados através da sua importação, o utilizador indica 

quais os caracteres que separam os parâmetros a ler, quais são as colunas de interesse e qual a 

primeira linha a ser lida. A inclusão desta função no ambiente gráfico é o primeiro passo no que toca a 

providenciar ao utilizador uma alternativa a ter de utilizar vários programas distintos desde o ponto em 

que guarda o ficheiro de output do equipamento de aquisição de dados até os poder ter representados 

num formato que facilite a sua interpretação (e.g. importação de ficheiros distintos, com formatação de 

natureza distinta, para a mesma folha de cálculo eu Excel ou matriz em MATLAB). 

- Inserção dos dados formatados numa base de dados MS-SQL (Figura 32) para consulta: Para 

realização deste ponto foi necessária a construção de uma base de dados cuja estrutura permitisse a 

inserção, leitura e edição de conjuntos de dados que caracterizassem os sensores usados e os 
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resultados provenientes dos mesmos. A tabela intitulada “Ensaio” contém informações referentes ao 

contexto em que os ensaios são efetuados, nomeadamente o projeto em que se inserem, o tipo de 

ensaio de que se trata, o nome do indivíduo que os realizou e a respetiva data. As três tabelas 

denominadas “FBGData”, “LoadCellData” e StrainGageData” contêm dados específicos a cada sensor 

como por exemplo o fabricante, o número de série ou no caso particular dos FBG’s o valor de conversão 

de comprimento de onda para extensão. As colunas “FBGDataSet”, “StrainGageDataSet” e 

“LoadCellDataSet” contêm os resultados dos ensaios. Ao facilitar o arquivo dos dados numa estrutura 

central evita-se, na manipulação de grandes quantidades de dados, a dificuldade de gestão dos 

mesmos no que diz respeito aos ficheiros onde estão guardados (e.g. folhas de cálculo com um número 

excessivo de ensaios ou excessivo número de folhas de cálculo) ou mesmo à acessibilidade, uma vez 

que a base de dados pode ser sediada num servidor da instituição e que os programas preveem essa 

possibilidade de maneira a permitir o acesso a vários utilizadores. 

 

Figura 32 - Estrutura da base de dados utilizada 

 

- Estabelecimento dos pontos de início de ensaio para cada leitura (offset de tempo e 

extensão/força/comprimento de onda) e respetiva atualização em base de dados. Esta funcionalidade 
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diz respeito ao primeiro aspeto da problemática da sincronização dos conjuntos de dados na medida 

em que permite, através da interação com o utilizador, identificar para cada conjunto de dados o início 

do ensaio a que se referem. A solução que foi implementada implica a apresentação do gráfico do 

conjunto de valores ao utilizador e solicitar que selecione dois intervalos no gráfico do conjunto de 

valores. O primeiro intervalo terá de ser uma porção onde o conjunto de dados esteja ainda 

aproximadamente constante, ou seja, representativo de pontos em que o ensaio ainda não esteja em 

curso. O segundo intervalo terá de representar uma zona após o início do ensaio, que se assume 

aproximadamente linear. A cada um desses intervalos aplicam-se regressões lineares cujas retas 

resultantes se intersetam no ponto que se considera ser o início do ensaio (Figura 33). As coordenadas 

do ponto obtido são então carregadas para a base de dados para uso nos seguintes passos da 

sincronização; 

 

Figura 33 - Elementos usados no cálculo dos pontos de início de ensaio para os conjuntos de dados 

 

- Sincronização de conjuntos de dados tendo em conta a diferente taxa de aquisição entre sensores, e 

de offsets calculados anteriormente. Uma vez que para o mesmo intervalo de tempo, cada conjunto de 

dados correspondentes ao mesmo ensaio tem uma frequência de amostragem diferente, quando é 

pedido ao programa o gráfico entre grandezas de conjuntos de dados diferentes (e.g. Força-Extensão), 

para cada valor de um dos conjuntos de dados é realizada uma interpolação linear de modo a estimar 

os valores que esse conjunto obteria se ambos tivessem a mesma frequência de amostragem; 

- Regressão linear dos dados obtidos pela sincronização acima mencionada em domínios 

selecionáveis. Finalmente, tendo obtido os gráficos Força-Extensão para um certo ensaio, optou-se por 

facilitar também a análise dos mesmos incluindo a possibilidade de realizar regressões lineares dos 

conjuntos de dados em intervalos selecionados pelo utilizador através de interação com o gráfico. 
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Figura 34 - Interface gráfica de importação de ficheiros de dados 

 

Figura 35 - Interface gráfica de análise e processamento de dados 

 Tanto a estrutura da base de dados como os ambientes gráficos foram desenvolvidos tendo em 

consideração a necessidade de processamento não só dos dados produzidos no decorrer do estudo 

desta dissertação, mas de futuros ensaios a realizar no âmbito em que se encaixou a mesma, ou seja, 

no desenvolvimento e caracterização de materiais compósitos com componentes pétreos levados 

acabo pela secção de Engenharia da Frontwave. Este contexto motivou a inclusão de propriedades na 

base de dados utilizada que facilitassem a gestão, processamento e interpretação de informação 

proveniente de sensores. Exemplos destas considerações são, na tabela que especifica o sensor 

utilizado, o campo “Project”, destinado a conter um descritivo do projeto em que se encaixou o ensaio 

e o campo “Type”, que permite assinalar em que tipo de ensaio foi utilizado o sensor. 
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4. Resultados 

4.1. Monitorização do processo de fabrico 

Tal como indicado em 2.1.1, foram retiradas leituras dos sensores em vários pontos do processo de 

fabrico dos provetes. Um dos períodos em que foram adquiridos valores foi o de cura da resina a 

temperatura de 60ºC, tendo sido adquiridos antes, durante e depois do processo de aquecimento até 

esta temperatura. Como resultado foram obtidos os valores apresentados na Figura 37 para as leituras 

dos sensores FBG e os valores apresentados na Figura 36 para as leituras dos SG. Os gráficos 

mencionados apresentam pontos de leitura correspondentes ao fim da aplicação e cura inicial da resina 

epóxi, ao ponto intermédio (37ºC) do aquecimento dos provetes e três pontos distintos à temperatura 

máxima de cura separados por 1 hora. Todos estes valores são apresentados como uma variação face 

ao valor obtido antes da colagem do sensor quando este já se encontra disposto na sua posição final 

na face do provete. A Figura 38 contêm a representação das temperaturas às quais foi retirada cada 

leitura mencionada. 

 

Figura 36 –Monitorização da cura com SG 
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Figura 37 - Monitorização da cura com FBG 

 

Figura 38 - Temperaturas à qual foi retirada cada leitura durante a cura 

A análise destes gráficos indica uma diferença clara entre as duas tipologias de sensorização. Enquanto 

a resolução dos sensores FBG os dota de uma previsibilidade confiável neste regime de variação de 

temperatura, os extensómetros metálicos não têm qualquer capacidade de, individualmente e neste 

regime, identificar através da sua resposta, a solicitação (neste caso de temperatura) a que o provete 

está a ser submetido durante o processo de fabrico. Os FBG’s estudados apresentam na sua totalidade 

compressão entre as leituras que acontecem antes e depois da aplicação de cianocrilato e resina, e 

tração quando os provetes são submetidos a um aumento de temperatura mantendo-se o valor lido 

aproximadamente fixo entre os pontos de temperatura constante.  
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4.2. Ensaio de tração 

Neste ensaio encontraram-se dados vindos dos sensores embebidos que sugerem uma tendência de 

disparidade entre os dois tipos de sensor utilizados. Os declives das curvas Tensão-Extensão 

apresentam-se repetidamente mais elevados nos SG quando comparadas com as curvas provenientes 

dos FBG instalados no mesmo provete. Um exemplo desta diferença que se repete está representado 

na Figura 39 e apresenta-se também uma representação do rácio entre os declives das regressões 

lineares dos conjuntos Tensão-Extensão (Equação (9)) para cada ensaio (Figura 40). 

 

Figura 39 - Exemplo de desvio no gráfico Força-Extensão entre SG e FBG 

 

 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
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Figura 40 - Valores do ratio ratio (Equação (9)), média e desvio-padrão do conjunto 

 

É de notar que existiram em dois dos provetes incongruências nos dados captados que fizeram 

considerar-se irrelevante a sua contribuição para este estudo. Estas anomalias justificavam a 

consideração de invalidade dos dados associados, uma vez que se traduziam num contraste entre 

perfis de valores dos dois tipos diferentes de sensores que não eram justificáveis com comportamento 

do material ou desvios na sua calibração. Uma vez que se verificavam, entre ensaios do mesmo 

provete, num dos sensores uma subida no declive Força-Extensão e no outro sensor uma descida do 

mesmo parâmetro, assumiu-se um defeito na colagem de um dos sensores como a causa deste desvio. 

Este erro reforça a necessidade de uma preparação adequada da superfície de instalação dos sensores 

e de rigor no processo de colagem dos mesmos  

4.3. Ensaio de flexão - Resultados globais do 

primeiro lote ensaiado 

Como descrito anteriormente, foram utilizados para este ensaio um total de 9 provetes fabricados no 

contexto de desenvolvimento de materiais compósitos. Cada provete foi ensaiado 5 vezes com a 

metodologia descrita, tendo cada repetição sido realizada após um período de repouso do provete 

sempre maior que 5 horas. 

O primeiro resultado a apontar é a consistência do desvio nos declives nas curvas Tensão-Extensão 

quando comparadas as curvas provenientes de sensores SG e FBG instalados no mesmo provete. Tal 

como verificado no ensaio de tração, os declives são consistentemente mais elevados nos SG para a 

mesma solicitação e provete.  
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Figura 41 - Valores de ratio (Equação (9)) calculados e posição dos mesmos face ao desvio-padrão 

Os conteúdos da Figura 41, apresentando a maioria dos valores obtidos dentro do desvio-padrão e 

uma média de 1.22, sugerem a existência de um desvio entre os valores medidos através dos SG 

metálicos e os medidos através dos FBG’s. Caso o valor calculado apresentasse alternadamente 

dimensões abaixo e acima de 1, ou seja, que os declives obtidos seriam por vezes maiores nas leituras 

dos FBG’s, poder-se-ia atribuir uma influência maioritária ao facto de se tratar de um provete cujas 

características dependem grandemente do seu elemento pétreo, cujas características mecânicas não 

se podem considerar idealmente isotrópicas. Este desvio, por ter aparência repetitiva, pode dever-se a 

erros sistemáticos na calibração de um ou de outro tipo de sensor. 

 

4.4. Ensaio de flexão: Avaliação do compósito 

Para cada ensaio foi então calculado o declive do gráfico Força-Extensão que corresponde ao valor de 

𝑚𝑡  ou 𝑚𝑐, dependendo do sensor estar à tração ou compressão, respetivamente. Utilizando a relação 

entre estes valores (√𝜆 ) obtém-se para cada sensor uma localização da linha neutra expressa em 

termos da relação entre a espessura do provete à compressão e a espessura do provete à tração (
ℎ2

ℎ1
 – 

Tabela 4), e com as Equações ( 4 )-( 8 )os módulos de Young à tração e à compressão (Tabela 5). 
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FBG6 8.98E-01 

SG1 8.70E-01 

SG2 9.74E-01 

SG3 8.88E-01 

SG4 9.64E-01 

SG5 9.06E-01 

SG6 8.86E-01 

Tabela 4 - Relação entre espessuras do provete à tração e à compressão 

 

Sensor 𝑬𝒕 [GPa] 𝑬𝒄 [GPa] 

FBG1 1.857E+1 1.992E+1 

FBG2 1.996E+1 2.028E+1 

FBG3 1.737E+1 1.837E+1 

FBG4 1.100E+1 1.593E+1 

FBG5 1.548E+1 1.682E+1 

FBG6 1.470E+1 1.637E+1 

SG1 1.712E+1 1.969E+1 

SG2 2.362E+1 2.426E+1 

SG3 1.985E+1 2.237E+1 

SG4 2.026E+1 2.102E+1 

SG5 1.794E+1 1.980E+1 

SG6 1.727E+1 1.949E+1 

Tabela 5 - Módulos de Young à tração e à compressão 

 

Sensor 𝑬𝒇 [GPa] 

FBG1 1,989E+01 

FBG2 2,027E+01 

FBG3 1,835E+01 

FBG4 1,540E+01 

FBG5 1,679E+01 

FBG6 1,632E+01 
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SG1 1,959E+01 

SG2 2,426E+01 

SG3 2,229E+01 

SG4 2,101E+01 

SG5 1,975E+01 

SG6 1,942E+01 

Tabela 6 - Módulos de Young à flexão 

Os dados da Tabela 4 sugerem que a linha neutra de cada provete apesar de próxima do seu centro 

resulta sempre numa maior secção do provete à tração do que à compressão, ou seja, que ainda com 

o reforço presente este material exibe um módulo de Young à tração inferior ao módulo de Young à 

compressão (Tabela 5). Esta diferença, em comparação com valores de referência presentes em (25), 

é reduzida, indicando um aumento da rigidez à tração do material pétreo quando combinado com a 

fibra de vidro e epóxi e, subsequentemente, uma aproximação da linha neutra à linha central do provete 

e por isso um menor volume do mesmo submetido a esforços de tração. Esta última consequência é 

essencial na medida em que representava no início do estudo a motivação para efetuar nestes provetes 

uma análise de extensões. 

Considera-se ainda que a dispersão presente entre cada amostra no que diz respeito às características 

mecânicas calculadas se pode justificar com a natureza do material. Este material compósito é 

fabricado com a utilização de um material frágil e heterogéneo, que no enquadramento deste estudo 

se está a utilizar em espessuras mais reduzidas do que é usual na sua principal indústria de utilização. 

Consequentemente, e como seria de esperar, a dispersão visível nos valores obtidos é substancial e 

superior à normalmente presente nos ensaios de materiais pétreos. 

4.5. Ensaio de flexão: Reprodutibilidade dos 

sensores 

Tendo-se realizado 5 ensaios a cada orientação dos provetes (com o sensor à tração e à compressão) 

obtiveram-se os resultados apresentados na tabela Tabela 7 para os desvios-padrão do conjunto de 

valores de declive de gráficos Tensão-Extensão de cada sensor. A análise destes valores no que diz 

respeito ao desvio-padrão apresentado sugere, tal como a análise dos dados obtidos durante o fabrico 

dos provetes, uma maior precisão da parte dos FBG’s uma vez que em média apresentam um desvio-

padrão mais baixo. Esta conclusão, no entanto, não seria óbvia caso o valor médio dos desvios-padrão 

não fosse calculado uma vez que tanto existem casos em que um sensor FBG apresenta desvio-padrão 

maior que o mesmo parâmetro num SG como casos em que se verifica o contrário. Este pormenor 

sugere uma proximidade nas precisões destes sensores que indica uma indiferença em termos de 

desempenho no contexto de solicitação deste ensaio. 
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Sensor Desvio-Padrão 

(𝝈) [GPa/ε] 

Desvio-Padrão 

Médio (�̅�) 
[GPa/ε] 

FBG1 (compressão) 4.73E-5 

2.85E-5 

FBG1 (tração) 1.87E-5 

FBG2 (compressão) 4.77E-5 

FBG2 (tração) 2.12E-5 

FBG3 (compressão) 3.19E-5 

FBG3 (tração) 2.51E-5 

FBG5 (compressão) 7.90E-5 

FBG6 (compressão) 7.17E-5 

SG1 (compressão) 4.56E-5 

3.92E-5 

SG1 (tração) 3.01E-5 

SG2 (compressão) 6.59E-5 

SG2 (tração) 3.28E-5 

SG3 (compressão) 6.61E-5 

SG3 (tração) 1.85E-5 

SG4 (compressão) 8.24E-5 

SG5 (compressão) 9.51E-5 

Tabela 7 - Desvio-Padrão médio de cada tipo de sensor 
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5. Conclusões 

Para determinação de características mecânicas e monitorização de desempenho concluiu-se que, 

olhando apenas ao aspeto financeiro, é preferível a utilização de SG’s quando as quantidades de 

sensores são reduzidas e FBG’s quando as quantidades são maiores uma vez que os condicionadores 

de sinal dos SG’s são mais limitados do que os interrogadores dos FBG’s. 

Por outro lado, devido à mesma limitação dos condicionadores dos SG’s, estes têm de, 

preferencialmente, estar próximos dos sensores de modo a reduzir a influência do ruído 

eletromagnético no sinal adquirido. Uma vez que este problema não se verifica nos FBG’s, pelo seu 

princípio de funcionamento não ser elétrico, estes apresentam a vantagem de não necessitarem a 

integração do próprio condicionador na proximidade do elemento compósito onde o sensor está 

instalado. Considerando uma hipotética instrumentação de painéis compósitos ao longo de uma 

aeronave, um sistema de FBG’s seria mais robusto e a sua implementação seria mais prática uma vez 

que dependeria apenas de comprimentos de fibra ótica poderem correr desde os painéis 

instrumentados até ao local onde se encontra o interrogador. Os SG teriam de comprometer, à partida, 

a facilidade de implementação entre o condicionador e o sensor, a qualidade da informação obtida ou 

o baixo custo da aplicação. 

Considerando o processo de fabrico do compósito, notou-se primeiro maior simplicidade na instalação 

do FBG na superfície da amostra uma vez que não necessita a ligação aos condutores do 

condicionador. A ligação, por solda, para além de implicar maior manipulação dos sensores SG face 

aos FBG, também dificulta o resto do processo de fabrico uma vez que adiciona textura à superfície 

que dificulta a aplicação de fibra de vidro e resina epóxi que garanta sua ligação ao material frágil que 

se pretende reforçar. Estes aspetos do fabrico do compósito conferem aos FBG um carácter mais 

apelativo para a aplicação dos mesmos tanto em processos manuais como eventualmente 

automatizados. 

Durante o processo de cura também se identificou um benefício na escolha dos FBG pois como já 

estava documentado, é possível utilizar estes sensores durante a cura do compósito como um elemento 

de monitorização adicional no seu fabrico. Os SG mostraram-se pouco eficazes a identificar o perfil 

característico da cura tal como se encontrou na literatura e nos FBG’s utilizados. 

Após a realização dos ensaios de tração e do primeiro lote de ensaios de flexão, encontrou-se um 

desvio relevante para a consideração de uma tecnologia ou outra no decorrer de um projeto. A 

existência de um erro que se repete ao longo de uma linha de sensores providenciados pelo fabricante 

é indicativo do cuidado que se deve ter no que toca à aplicação desses sensores e à análise dos valores 

que retornam.  

Finalmente, ao estudar a reprodutibilidade de resultados de cada sensor no regime de solicitação 

escolhido, determinou-se que ambos apresentam dispersões bastante próximas. Neste caso, a 

reprodutibilidade não se revelou um fator influente para determinar uma preferência de utilização.  
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6. Trabalhos futuros 

Propõe-se que em trabalhos futuros se avalie a capacidade de utilização de técnicas de análise 

correlação de imagem para caracterização quantitativa de materiais no desenvolvimento de materiais 

compósitos tomando como referência métodos de instrumentação embebida.  

À luz dos desvios encontrados entre sensores de ambos os tipos, propõe-se também que seja realizado 

um estudo para desenvolvimento de metodologias de boas práticas a aplicar na seleção e 

implementação de um certo tipo de sensor.  
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