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1. RESUMO 
Nesse trabalho, utilizou-se a técnica de speckle para estudar o tempo médio de 

secagem de amostras líquidas: corretivo líquido, liquid paper, cola de madeira e cola 

branca. Os dados foram capturados por uma câmera digital após o laser interagir, 

por reflexão, com as superfícies das amostras. Cada vídeo foi separado em 16 

grupos de 256 quadros, utilizados para obtenção dos arquivos THSP, Time History 

Speckle Pattern, que foram transformados em coeficientes de correlação e 

associados aos intervalos de tempos nas análises gráficas para a obtenção dos 

tempos de secagem das amostras que foram comparados aos obtidos na literatura. 

A incerteza para o tempo médio de secagem da amostra de corretivo líquido foi da 

ordem de 9%, as incertezas para os tempos médios das demais amostras são de 

1,7% (cola de madeira) e 0,9% (cola tenaz) e confirmando maior precisão 

comparados aos resultados da literatura. 

2. INTRODUÇÃO 
Diversas técnicas ópticas podem ser utilizadas para caracterização ou confirmação 

de determinadas propriedades físicas de materiais. Dentre essas técnicas, o 

speckle, vem se destacando por possuir uma configuração experimental simples, 

além de permitir que diversos métodos computacionais sejam adaptados à análise 

dos dados, como mostram os trabalhos de DA SILVA et al. (2016) e DA SILVA 

(2007). Por se tratar de uma técnica que não danifica o material de estudo, promove 

grande interesse tanto na área científica quanto na tecnológica, despertando grande 

curiosidade nas indústrias e nos centros de pesquisa no que diz respeito à 

caracterização de materiais. Outra vantagem desta técnica é a facilidade de 

montagem de sua configuração experimental. Com a computação, a dinâmica de 

análise dos dados se torna quase imediata e os resultados podem ser obtidos de 

maneira sistemática e com grande precisão (DA SILVA, 2017).  

3. OBJETIVOS 
O propósito desse trabalho é utilizar a técnica não destrutiva de Speckle dinâmico e 

o método computacional de correlação, como apresentado em DA SILVA (2017), 

para estudar o tempo de secagem de materiais (branquinho, cola de madeira e cola 

branca) e comparar os resultados com os tempos obtidos dos mesmos materiais, 

nas mesmas condições, do trabalho DA SILVA et al. (2016), pelo método do 

momento de inércia.  
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4. METODOLOGIA 

As amostras utilizadas foram: branquinho (liquid paper), cola de madeira e cola 

branca. Todas as amostras foram preparadas em tempo muito próximo à coleta dos 

dados, para que o tempo de contagem estivesse, ao máximo, próximo à retirada do 

conteúdo dos frascos.  

A Figura 1 apresenta a configuração experimental utilizada neste trabalho. 

 
Figura 1 - Esquema da configuração experimental de speckle por reflexão.  

(Fonte: DA SILVA et al., 2016) 
 
A fonte de luz foi de um laser (FERREIRA, 2003) com comprimento de onda l = 

6,328x10-7 m, faixa do vermelho, potência 5x10-3 W. Em seguida, duas lentes 

fizeram com que a luz seguisse como uma onda plana de intensidade 

aproximadamente constante. Após passar pelas lentes, a onda refletiu em um 

espelho plano, que a direcionou até a amostra, produzindo reflexões difusas e um 

padrão de interferências (EUGENE, 2002), formando o granulado estático ou 

dinâmico do speckle. Esse padrão, após um acerto de contraste por meio de um 

polarizador, foi capturado durante um certo intervalo de tempo por uma câmera 

digital e registrado em arquivo de imagem por um computador.  

5.  DESENVOLVIMENTO 

Capturou-se vídeos com 4096 quadros em 10 grupos para cada tipo de amostra 

preparadas para a coleta de dados. Os vídeos continham os padrões de 

interferências dinâmicos que foram gerados pela configuração esquematizada na 

Figura 1. O processo de captura de dados, em cada amostra, de cada grupo, foi 

organizado da seguinte forma: 

(i) registrou-se um vídeo com N quadros da amostra seca; 

(ii) registrou-se vídeos com N quadros da amostra ao ser retirada do frasco; 

A análise foi feita por programas computacionais confeccionados pelo Grupo de 

Óptica e Aplicações da Fatec Itaquera e seguiram as seguintes etapas: 

  
 

!

O tempos nominais de secagem fornecidos por Pizzani Química Industrial foram: 

corretivo líquido (não especificado); cola de madeira (12 a 18 horas); cola branca ( 18 a 24 

horas). 

3.2. Preparação das Amostras 

Todas as amostras, sem alteração das composições originais vindas nos frascos que as 

continham, foram posicionadas em um pedaço de folha de papel cartão cortados em forma de 

quadrados de aproximadamente 2 cm de arestas, em uma área circular de aproximadamente 1 

cm de diâmetro. Para posicioná-las, foi utilizado um conta gotas de 10 ml para cada amostra, 

no sentido de evitar mistura. A quantidade variou de amostra para amostra, levando em 

consideração o tempo de secagem. Para o corretivo líquido, foi utilizado um quarto do volume 

do conta gotas, aproximadamente, 2,5 ml e, para as colas de madeira e branca, foram 

utilizados um vigésimo do volume do conta gotas, aproximadamente, 0,5 ml. As amostras 

foram preparadas em tempo muito próximo à coleta dos dados, para que o tempo de contagem 

estivesse, ao máximo, próximo à retirada do conteúdo dos frascos. 

3.3. Técnica de speckle 

3.3.1. Configuração experimental de speckel por reflexão 
Utilizando 10 grupos de cada tipo de amostra preparadas para coleta de dados, 

capturou-se vídeos com 4096 quadros. Para isso, utilizou-se a configuração experimental de 

registro de speckle por reflexão, apresentada da Figura 6. 

 
Figura 6 – Esquema da configuração experimental de speckle por reflexão. Luz laser de comprimento de 
onda 632,8 nm é convertida em onda plana com intensidade constante, por um conjunto de lentes, incide 

em um espelho que a desvia à amostra a ser observada. O resultado, devido à interferência produzido 
após a reflexão passa por um polarizador que é registrado numa câmera digital. 

!!
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(i) separou-se os vídeos em quadros, que foram armazenados em arquivos 

de imagens e criou-se o arquivo de imagem THSP, a partir dos quadros 

separados no item anterior, recortando uma linha da mesma posição 

horizontal de cada imagem e concatenando cada linha em posições 

verticais consecutivas de uma única imagem; 

(ii) determinou-se os coeficientes de correlação µμ(t!, t)  pela expressão 

apresentada no trabalho de DA SILVA (2017); 

(iii) Com as relações µμ  versus t, construiu-se gráficos da amostra base 

(padrão estático de speckle) sobrepostos aos gráficos das amostras 

temporais (padrão dinâmico de speckle);   

(iv) Calculou-se as médias dos tempos de todas as amostras. 

6.  RESULTADOS PRELIMINARES 

A Tabela 1 apresenta os valores dos tempos médios de secagem, das 

amostras estudadas, acompanhada de seus respectivos erros, obtidos também pelo 

método dos mínimos quadrados. 

Tabela 1 : Valores médios dos tempos de secagem para as amostras em estudo. 

Material Corretivo líquido Cola de madeira Cola tenaz branca 
Tempo médio de secagem (3,76 ± 0,34) min (26,02 ± 0,44) min (37,36 ± 0,33) min 

Fonte: Grupo de óptica da Fatec de Itaquera. 

Como mostra a Tabela 1, o tempo médio de secagem do corretivo líquido é menor 

em relação aos valores das demais amostras. Isso se explica pelo fato do corretivo 

líquido não possuir a consistência de uma cola e, também, por ser mais volátil ao 

ambiente estudado em relação às demais amostras. A cola tenaz branca apresentou 

maior tempo médio de secagem, em relação à cola de madeira, por ser menos 

volátil. 
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