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Resumo 

Esta dissertação trata o desenvolvimento e validação de um método não intrusivo para 

caracterizar a molhabilidade de superfícies com estruturas complexas, utilizando a técnica 3D de 

microscopia confocal de fluorescência de varrimento a laser – 3D MCFVL.  

Nesta técnica, a reconstrução tridimensional de gotas é possível pela sobreposição de 

imagens de secções ópticas bidimensionais recolhidas a diferentes profundidades. Uma 

calibração aos parâmetros que influenciam a intensidade de fluorescência é efectuada, 

resultando em imagens com intensidade e contraste adequados. A técnica é primeiramente 

validada, comparando ângulos de contacto de equilíbrio obtidos por um tensiómetro óptico com 

aqueles obtidos através da técnica 3D MCFVL, para gotas sésseis milimétricas depositadas em 

superfícies de vidro lisas. Os resultados obtidos mostram que as diferenças encontradas não são 

significativas, apesar da diferente resolução entre técnicas. Porém a técnica 3D MCFVL permite 

uma caracterização detalhada da linha de contacto, apresentando medidas mais precisas e com 

elevada resolução espacial, em superfícies micro-estruturadas. Nestas superfícies, a linha de 

contacto é distorcida pela presença das micro-estruturas, levando a diferenças em termos de 

diâmetro e ângulo de contacto em diferentes regiões da gota. Verificou-se ainda uma 

dependência entre o ângulo de contacto de equilíbrio e diâmetro da área de contacto, para gotas 

nas quais os efeitos de capilaridade dominam sobre os gravitacionais. Realizou-se ainda um 

estudo aos mecanismos de evaporação de gota por difusão de massa, conduzindo a uma taxa 

de variação do ângulo de contacto de equilíbrio que se revela significativa nas condições de 

ensaio habitualmente usadas na caracterização da molhabilidade. 

 

 

 

Palavras-chave: molhabilidade, ângulos de contacto, superfícies complexas, imagiologia de 

fluorescência, microscopia confocal de fluorescência de varrimento a laser, evaporação. 
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Abstract 
 

This work addresses the development and validation of a non-intrusive method to characterize 

the wettability of complex surfaces using 3D laser scanning confocal fluorescence microscopy - 

3D LSCFM. 

The three-dimensional reconstruction of droplets is possible by stacking two-dimensional 

optical sections of images collected at different depths. A calibration to the parameters affecting 

the fluorescence intensity is performed, resulting in images with adequate intensity and contrast. 

The image post-processing method is firstly validated by comparing the equilibrium contact 

angles measured with an optical tensiometer with those obtained by the 3D LSCFM technique, 

for millimetric sessile droplets deposited on smooth glass surfaces. The results show that the 

differences found are not significant, despite the different spatial resolution obtained for both 

techniques. However, the 3D LSCFM technique allows a detailed characterization of the contact 

line and its higher resolution allows measuring the contact angles with high spatial accuracy, 

particularly in complex micro-structured surfaces. The results show that the contact line is 

distorted on theses surfaces, by the presence of the micro-structures, leading to differences in 

terms of diameter and contact angle in different regions of the droplet. Furthermore, there is a 

clear dependence between the equilibrium contact angle and contact area diameter, for droplets 

in which capillary effects dominate over gravitational ones. A study was also performed to infer 

on the mechanisms of evaporation of droplets by mass diffusion, leading to a significant rate of 

change of the equilibrium contact angle in experimental conditions typically used to characterize 

the wettability. 

 

 

 

Keywords: wettability, contact angles, complex surfaces, fluorescence imaging, confocal laser 

scanning fluorescence microscopy, evaporation. 
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Nomenclatura 

𝑎 Largura dos pilares 𝑚 

𝑐 Velocidade da luz 2.998×108 𝑚/𝑠 

𝑐𝑚 Concentração mássica  𝑔/𝑚𝑙 

𝑐𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 Concentração mássica inicial  𝑔/𝑚𝑙 

𝑐𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 Concentração mássica final  𝑔/𝑚𝑙 

𝐷𝑋𝑍 Diâmetro da área de contacto (perspectiva XZ) 𝑚 

𝐷𝑌𝑍 Diâmetro da área de contacto (perspectiva YZ) 𝑚 

𝑓 Fracção de material - 

𝐹𝑟𝑒𝑠 Força de resistência da superfície 𝑁 

𝑔 Aceleração da gravidade 9.807 𝑚2/𝑠 

ℎ Constante de Planck 6.626×10−34 𝑚2𝑘𝑔/𝑠 

ℎ𝑝 Altura dos pilares 𝑚 

ℎ𝑋𝑍 Altura (perspectiva XZ) 𝑚 

ℎ𝑌𝑍 Altura (perspectiva YZ) 𝑚 

𝑚 massa 𝑘𝑔 

𝑛 Índice de refracção  - 

𝑛𝐹 Número de fotões - 

𝑁𝐴 Abertura numérica da objectiva - 

𝑃 Potência 𝑊 

𝑝 Pressão 𝑃𝑎 

𝑟𝑖 Raio de curvatura de superfície genérica 𝑚 

𝑟 Factor de rugosidade - 

𝑟𝑐 Raio da área de contacto 𝑚 

𝑅𝑎 Rugosidade média aritmética 𝑚 

𝑅𝑧 Média de alturas máximas entre picos e vales 𝑚 

𝑆 Passo entre pilares 𝑚 

𝑆𝑁𝑅 Relação sinal ruido - 

𝑡 Tempo  𝑠 

𝑉 Volume 𝑑𝑚3 

𝑉𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 Volume inicial 𝑑𝑚3 

𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 Volume final 𝑑𝑚3 
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Símbolos gregos 

𝛼 Ângulo de abertura da objectiva º 

𝛾𝐿𝐺 Tensão interfacial líquido-gás  𝑁/𝑚 

𝛾𝑆𝐺 Tensão interfacial sólido-gás  𝑁/𝑚 

𝛾𝑆𝐿 Tensão interfacial sólido-líquido 𝑁/𝑚 

𝜃𝑎 Ângulo de contacto de avanço º 

𝜃𝑟 Ângulo de contacto de recuo º 

𝜃𝑒𝑞 Ângulo de contacto de equilíbrio º 

𝜃𝑖𝑛𝑒𝑞
 Ângulo de contacto inicial de equilíbrio º 

𝜃𝑋𝑍 Ângulo de contacto de equilíbrio (perspectiva XZ) º 

𝜃𝑌𝑍 Ângulo de contacto de equilíbrio (perspectiva YZ) º 

𝜃∗ Ângulo de contacto aparente º 

𝜅−1  Comprimento capilar 𝑚 

𝜆𝑎𝑏𝑠 Comprimento de onda de absorção 𝑛𝑚 

𝜆𝑒𝑚 Comprimento de onda de emissão 𝑛𝑚 

𝜇 Viscosidade dinâmica 𝑃𝑎/𝑠 

𝜌 Massa específica  𝑘𝑔/𝑚3 

𝜎𝑝𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 Ruído de poisson - 

𝜎𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 Ruído térmico - 

𝜎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 Ruído total  - 

 

Lista de Acrónimos 

FWD Distância de trabalho – free working distance (m) 

MCFVL Microscopia confocal de fluorescência de varrimento a laser 

NA Abertura numérica – numerical aperture 

OPSL Optically pumped semiconductor lasers 

PMT Tubo fotomultiplicador – photomultiplier tube 
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1 Introdução 

1.1 Contexto e motivação 

A molhabilidade é a propriedade de um sistema líquido-sólido-gás (ou vapor) que quantifica como 

o líquido se espalha sobre a superfície sólida. Trata-se de uma propriedade que depende das 

forças intermoleculares aplicadas nas interfaces líquido-sólido-gás e que por isso depende das 

suas propriedades, mas com manifestações macroscópicas. A molhabilidade é habitualmente 

quantificada pelo ângulo de contacto, 𝜃, que o líquido faz com o sólido, que é obtido quando as 

tensões de superfície que actuam numa gota (depositada sobre uma superfície) se encontram em 

equilíbrio, tensões estas actuam nas interfaces líquido-sólido-gás, que se encontram na chamada 

linha de contacto ou trifásica. 

A caracterização da molhabilidade é importante em diversas aplicações, cujos fenómenos 

observados são governados por processos físicos ocorrendo a diferentes escalas. Uma aplicação 

imediata consiste no desenvolvimento de superfícies superhidrofílicas ou superhídrofóbicas e/ou 

auto-laváveis, importantes em áreas industriais como por exemplo a industria química, a têxtil ou 

automóvel, podendo inclusivamente ter propriedades anti-bacterianas (Barthlott et al., 1997). 

Neste contexto e pese embora se distingam diversos regimes de molhabilidade, como descrito em 

pormenor no próximo capítulo, dois regimes limites são normalmente ambicionados: a 

molhabilidade total, na qual um líquido entra em contacto com uma superfície e espontaneamente 

forma um filme; e a “molhabilidade zero”, onde o líquido, aquando a sua deposição na superfície, 

permanece com forma esférica, não existindo qualquer contacto com a mesma, encaixando o 

primeiro pressuposto no caso das superfícies liofílicas e o segundo no caso das liofóbicas.  

Na área da biomédica, podem encontrar-se aplicações de superfícies liofílicas como lentes 

de contacto(Subbaraman et al. 2006) (Tonge et al. 2001) e intra-oculares (Miyake et al. 1996; 

Rohart et al. 2006) válvulas artificiais do coração (Alves et al. 2014) ou implantes bio compatíveis 

em geral (Ai et al. 2003). Ainda na área da biomédica, o desenvolvimento de sistemas 

microfluídicos de análise e manipulação de amostras biológicas baseado em microgotas requer a 

caracterização apropriada da molhabilidade da gota no substrato (Pollack et al. 2011; Laurência 

et al. 2016). Outra área de aplicação é a industria dos revestimentos na qual se pode realçar o 

revestimento liofílico de cateteres, diminuindo a fricção com as paredes da artéria radial o que 

diminui o risco de complicações durante a sua inserção, manipulação e remoção (Koga et al. 

2004). Existem ainda revestimentos antinevoeiro utilizados em aplicações nas quais se requer 

uma elevada transmissividade da radiação (Chevallier et al. 2011). Além disso, revestimentos com 

propriedades como auto-limpeza são obtidos tanto com superfícies liofílicas(Nakata et al. 2011), 

como com superfícies liofóbicas (Deng et al. 2011). Esta característica acoplada a baixa 

reflectividade e alta transmissividade pode melhorar consideravelmente a eficiência de sistemas 

como colectores de energia solar ou painéis fotovoltaicos(Nakata et al. 2011; Li et al. 2009). 

A molhabilidade depende fortemente da topografia da superfície, pelo que o 

desenvolvimento destas superfícies para aplicações correntes depende da correcta correlação 
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entre a molhabilidade e características particulares topográficas e/ou composição química (e.g. 

modificação da superfície utilizando revestimentos) das superfícies. Por exemplo, no caso das 

superfícies hidrofóbicas, ou superhidrofóbicas esta característica exige habitualmente a criação de 

topografias complexas e hierárquicas, que envolvem a combinação de estruturas nanométricas e 

micrométricas (e.g. Norton, 1945, Onda, Shibuichi et al. 1996, Shibuichi, Onda et al. 1996), 

algumas delas bioinspiradas em padrões já existentes em folhas e pétalas (e.g. Barthlott e 

Neinhuis 1997, Neinhuis e Barthlott 1997, Guan et al. 2015; Pereira et al. 2014) ou mesmo no meio 

animal (e.g. Wagner et al. 1996, Parker e Lawrence 2001, Gao e Jiang 2004, Bush, Hu et al. 2007). 

Esta estruturação promove a presença de ar entre o líquido e a superfície, facilitando a repelência 

do líquido, mas um regime de hidrofobicidade estável depende da forma como a estruturação 

distorce a linha de contacto, que afecta diferentemente a medida do ângulo de contacto, 

dependendo da escala que se estiver a considerar (Gao e McCarthy 2006). 

A título de exemplo destacam-se ainda superfícies de estruturas complexas que afectam 

consideravelmente a nucleação e dinâmica de bolhas durante a ebulição, contribuindo para o 

aumento do coeficiente de transferência de calor (Betz et al. 2013; Moita et al. 2015; Valente et al. 

2015). Nesta aplicação a molhabilidade desempenha um papel fundamental, afectando o 

escoamento e os mecanismos de nucleação e troca de calor a diferentes escalas, desde a escala 

nano-e-microscópica à escala macroscópica. 

Neste contexto, diversos autores defendem que a molhabilidade deve ser caracterizada 

recorrendo a uma abordagem multi-escalar. Contudo, a molhabilidade é normalmente 

caracterizada recorrendo a quantidades macroscópicas, nomeadamente o ângulo de contacto 

aparente (Zhang e Low 2007; Kozbial 2017; Buijnsters et al. 2013), que, limitadas pela resolução 

espacial das técnicas de diagnóstico que existem à disposição, não conseguem fazer par aos 

fenómenos multiescala que ocorrem na interface do líquido com a superfície. Estas técnicas de 

diagnóstico baseiam-se geralmente na reprodução gráfica e pós-processamento de imagens de 

gotas sésseis, utilizando tensiómetros e goniómetros, que acabam restringidos a gotas 

milimétricas, medindo os ângulos de contacto com resolução espacial mínima de várias centenas 

de microns. Uma solução alternativa, que vem colmatar esta dificuldade, consiste em aplicar a 

técnica de microscopia confocal de varrimento a laser à medição de ângulos de contacto, usando 

gotas fluorescentes (Farinha 1999; Sundberg et al. 2007; Salim et al. 2008; Wu et al. 2011; Periklis 

Papadopoulos 2013) para caracterizar tanto quantitativamente quanto qualitativamente a 

molhabilidade de superfícies, conseguindo, neste caso atingir-se escalas submilimétricas. Além 

disso, a microscopia confocal permite a observação detalhada da distorção da linha de contacto, 

para avaliar a estabilidade dos estados de hidrofobicidade e superhidrofobicidade e a forma como 

esta distorção afecta as medidas do ângulo de contacto. Este tipo de estudo é fundamental para 

avaliar a ocorrência de verdadeiros regimes estáveis de molhabilidade homogénea e heterogénea, 

que ocorrem em superfícies com estruturas complexas, mas são ainda esparsamente descritos na 

literatura, excepção feita a dois autores (Papadopoulos et al. 2012; Wu et al. 2011), que exploram 

a microscopia confocal para esse efeito, embora apresentem essencialmente resultados 

qualitativos. O presente trabalho enquadra-se na direcção de suprimir essa lacuna, explorando o 
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potencial da microscopia confocal para devolver dados quantitativos fiáveis para caracterizar a 

molhabilidade.  

1.2 Estado da Arte 

A molhabilidade tem sido estudada intensivamente nas últimas duas décadas, tanto do ponto de 

vista experimental como teórico. 

Galileo Galilei é provavelmente o protagonista do primeiro reconhecimento da 

molhabilidade, comentando acerca da mesma em 1612 (Good 1992). Porém, o campo de estudo 

da molhabilidade foi formalmente criado no início do século XIX por Thomas Young e Pierre Simon 

de Laplace, cujos esforços combinados deram origem à conhecida equação de Young-Laplace. 

Esta equação descreve a diferença de pressão que se verifica na interface entre dois fluidos, por 

exemplo água e ar, devido à presença da tensão de superfície(Laplace 1805). A molhabilidade é 

habitualmente quantificada pelo ângulo de contacto, 𝜃, obtido pela equação de balanço das 

tensões que o líquido faz com o sólido, que é obtido quando as tensões de superfície que actuam 

numa gota (depositada sobre a superfície) se encontram em equilíbrio, tensões estas actuam nas 

interfaces líquido-sólido-gás, que se encontram na chamada linha de contacto ou trifásica. Este 

balanço foi descrito pela primeira vez por Young em 1805 (Young 1805) – que expressou a 

equação claramente no texto, mas sem qualquer formulação matemática. Apenas cerca de 60 

anos mais tarde, Athanase Dupré, expressa a equação de Young no seu livro, relacionando-a com 

o trabalho de adesão, 𝑊𝐴 (Dupré e Dupré 1869; Schrader 1995). 

Por outro lado, as primeiras medidas experimentais de ângulos de contacto foram levadas 

a cabo por Quincke, tendo dado origem a uma série de artigos científicos de 1877 a 1898 (Erbil 

2014). Além disso, Bashforth e Adams foram os pioneiros a analisar os perfis de gotas fazendo 

uso da equação de Laplace. Estes geraram uma grande colecção de dados no que toca a valores 

de tensão superficial e raio de curvatura de gotas sésseis (Bashforth e Adams 1883). Ainda,  

Rayleigh referiu-se à histerese pela primeira vez em 1890, enquanto examinava gotas de um fluido 

a avançar e recuar num plano inclinado (Langmuir 1920). Posteriormente, no inicio do seculo XX, 

surgem as primeiras referências a ângulos de contacto como forma de explicar outros 

mecanismos, como por exemplo a flutuação: de sólidos densos em água, por Sulman em 1920 

(Sulman 1920); ou ainda por Wank, em estudos efectuados em 1933, relativamente a bolhas de 

ar a flutuar em água (Wark 1933). 

Foi entre 1929 e 1937 que se desenvolveram métodos para calcular ângulos de contacto 

que se baseavam na observação visual do objecto em estudo. Fosse gota, bolha ou menisco, este 

era projectado em tela ou registado em placas fotográficas (Taggart et al. 1929; O'Kane et al. 1930; 

Bartell e Merrill 1932; Kneen e Benton 1937). Além destes métodos, também foram utilizadas 

relações trigonométricas para o efeito, por Bartell e Hatch (Bartell e Hatch 1935), e mais tarde por 

Mack (Mack 1936). Nestes cálculos a gota assume-se como fazendo parte de uma esfera, 

podendo o ângulo de contacto ser calculado medindo o raio da base, 𝑟𝑏, e a altura, ℎ, de uma gota 

em equilíbrio mecânico depositada numa superfície sólida plana: tan(𝜃/2) = ℎ/𝑟𝑏. Este método 

proporciona resultados bastante razoáveis quando a gota é de pequenas dimensões, ou seja, pode 
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assumir-se que a gota é parte de uma esfera se e só se esta for pequena o suficiente para que a 

influência da gravidade seja desprezável em relação ao efeito da tensão de superfície, esta 

influência é desprezável se o raio da gota for inferior ao comprimento capilar, definido por: 𝜅−1 =

√𝛾𝐿𝑉/𝜌𝑔 (Yuan e Lee 2013; Chatterjee 2003).  

Como referido no contexto, a molhabilidade é afectada fortemente pela topografia 

(rugosidade) da superfície. Uma relação entre ângulo de contacto e rugosidade, via área da 

interface líquido/sólido, foi proposta por Wenzel em 1936, que se referiu à molhabilidade como um 

processo termodinâmico. Este definiu um factor geométrico de rugosidade 𝑟, dado pela razão entre 

a área molhada efectiva e a área molhada projectada, que funciona como um factor correctivo da 

equação de Young, que introduz o efeito da rugosidade (Wenzel 1936). Mais tarde, Cassie e Baxter 

expandem a análise de Wenzel para superfícies heterogéneas. Neste estudo, consideram a 

superfície como fracções de área (de sólido ou ar) com as quais a gota entra em contacto, sendo, 

em 1944 formulada por os mesmos, a equação que calcula o ângulo de contacto aparente 

resultante dessas fracções (Cassie e Baxter 1944). Quatro anos mais tarde, Cassie estende esta 

análise a superfícies rugosas e quimicamente heterogéneas utilizando a mesma abordagem 

(Cassie 1948).  

Relativamente ao estado de equilíbrio de uma gota, Johnson e Dettre debateram-se, em 

1964, com a relação entre ângulo de contacto de um sistema e a barreira de energia que é 

necessário transpor para o sistema gota-superfície-gás estar num estado de equilíbrio estável, 

como inicialmente introduzido por Shuttleworth e Bailey (Shuttleworth e Bailey 1948). Johnson e 

Dettre concluíram que o ângulo de contacto no sistema, e consequentemente a histerese, estão 

intimamente relacionados com a barreira de energia entre cada duas posições de equilíbrio e da 

capacidade da gota conseguir, ou não, transpor esta barreira (Johnson Jr e Dettre 1964). 

Por sua vez, Zisman et al. melhoraram consideravelmente o método de cálculo de ângulos 

de contacto montando um, como por eles denominado, goniómetro-telescópico (Bigelow et al. 

1946). Este era um equipamento simples constituído por um telescópio equipado com a ocular de 

um goniómetro. Esta instalação experimental deu origem a vários artigos científicos publicados na 

década de 1950 (Ellison e Zisman 1954; Fox et al. 1953; Fox e Zisman 1950, 1952b, 1952a; 

Schulman e Zisman 1952; Shafrin e Zisman 1952). Além disso, o primeiro goniómetro comercial 

com o objectivo de calcular ângulos de contacto foi desenhado por Zisman e manufacturado pela 

ramé-hart instrument company no início dos anos 60.  

Nas últimas cinco décadas muitos outros métodos foram desenvolvidos para medir ângulos 

de contacto de gotas sésseis. Entre os métodos clássicos contam-se aqueles que determinam  o 

ângulo de contacto a partir das dimensões da gota (Mack 1936; Bartell e Hatch 1935; Fisher 1979; 

Farinha 1999), plano inclinado (Huntington 1906; Adam e Jessop 1925; Nietz 1928), ascensão 

capilar em plano vertical ou tubo capilar (Neumann e Tanner 1970; Kwok et al. 1995), reflexão da 

gota (Langmuir e Schaefer 1937; Fort e Patterson 1963), bolha cativa (Taggart et al. 1930). 

Contudo, os desenvolvimentos mais recentes prendem-se com métodos como análise de forma 

de gota por assimetria de eixos-perfil/diâmetro (ADSA-P/ADSA-D – axisymmetric drop shape 

analysis-profile/-diameter)(Spelt et al. 1987; Cheng et al. 1990; Alvarez et al. 1999; Rodrıguez-
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Valverde et al. 2002) e técnicas de microscopia, tais como: microscopia electrónica de 

varrimento(Bormashenko et al. 2013; Nosonovsky e Bhushan 2008; Hu et al. 2016), força 

atómica(Preuss e Butt 1998; Seemann et al. 2005; Song et al. 2016), de interferência(De Ruiter et 

al. 2015; Stöckelhuber et al. 1999) ou confocal(Farinha 1999; Sundberg et al. 2007; Salim et al. 

2008; Wu et al. 2011; Periklis Papadopoulos 2013). Porém o método que continua a ser o mais 

popular é a medição de ângulos de contacto através de goniómetros ou por meio de uma câmara 

de vídeo e software associado (Drelich et al. 2011; Chinnam et al. 2015; Laurência et al. 2016; 

Meiron et al. 2004), existindo notoriamente uma lacuna no desenvolvimento de técnicas 

alternativas que permitam a caracterização da molhabilidade com maior detalhe e resolução 

espacial. 

As metodologias classicamente seguidas para medir o ângulo de contacto requerem 

períodos de deposição das gotas para análise consideravelmente elevados (centenas a milhares 

de segundos) e em ambientes onde o controlo da humidade relativa da atmosfera não garantem 

que as medidas não sejam afectadas pela evaporação da gota. Por outro lado, os mecanismos de 

evaporação são também relevantes em diversas das aplicações acima referidas (e.g. Laurência 

et al. 2016), pelo que a sua influência nas medidas deve ser avaliada.  

1.3 Objectivos 

A presente dissertação visa o desenvolvimento e validação de um método para caracterizar 

detalhadamente a molhabilidade, permitindo obter medidas do ângulo de contacto com elevada 

resolução espacial. A técnica adaptada e desenvolvida para este fim foi a microscopia confocal de 

fluorescência de varrimento a laser com reconstrução 3D das gotas fluorescentes estudadas.  

Para atingir este objectivo principal é necessário desenvolver uma ferramenta de pós-

processamento que analise imagens de perfis de gotas e que quantifique grandezas tais como o 

ângulo de contacto e o diâmetro da área de contacto, após a reconstrução 3D das mesmas. Além 

disso, deve ser concebido um método de calibração aos parâmetros que afectam a intensidade de 

fluorescência das amostras.  

Uma vez desenvolvida a técnica, pretende-se aplicá-la a casos de estudo que permitem 

explorar a sua potencialidade e as suas limitações, nomeadamente caracterizando a molhabilidade 

de gotas de soluções aquosas em superfícies complexas, micro-estruturadas com pilares. Este 

estudo deve ser realizado tanto para gotas milimétricas, como para gotas submilimétricas. 

Por fim, tendo em conta os elevados tempos característicos que são necessários para a 

caracterização detalhada da molhabilidade, impõe-se efectuar uma análise aos mecanismos de 

evaporação da gota, como forma de perceber as suas implicações na caracterização da 

molhabilidade de superfícies e a sua influência nas medidas no ângulo de contacto. 
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1.4 Estrutura 

Esta dissertação divide-se em seis capítulos principais, incluindo o presente no qual é provida a 

motivação e a contextualização, através do estado da arte e, ainda, os principais objectivos a 

atingir. 

O segundo capítulo prende-se com fundamentos teóricos, necessários à compreensão dos 

resultados obtidos e métodos utilizados. O terceiro capítulo foca-se na metodologia e técnicas de 

diagnóstico, descrevendo as instalações experimentais usadas e os procedimentos seguidos. Por 

sua vez, no capítulo quatro é documentado o método de calibração da técnica 3D de MCFVL, em 

conjunto com o pós-processamento de dados, no qual se inclui ainda a quantificação de incertezas. 

Por último, o capítulo cinco e seis, referem-se à discussão dos resultados obtidos e 

principais conclusões, respectivamente. 
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2 Fundamentos teóricos 

2.1 Teoria da Molhabilidade  

Como referido anteriormente, a molhabilidade é uma propriedade que deve ser caracterizada 

seguindo uma abordagem multi-escalar (Nosonovsky e Bhushan 2008), sendo o valor do ângulo 

de contacto dependente da escala usada.  

De forma a ser possível fazer um estudo minucioso à molhabilidade é importante abranger os 

mecanismos que a governam. Em primeira instância, far-se-á uma breve introdução aos 

fundamentos da capilaridade e tensão superficial de uma interface. Adiante, será ainda explicado 

o papel das forças de capilaridade na forma e comportamento de gotas depositadas numa 

superfície horizontal. Estes conceitos levarão naturalmente à definição de ângulo de contacto e 

linha de contacto triplo. 

Por outro lado, serão ainda estudadas, além da clássica equação de Young, as equações de 

Wenzel e Cassie-Baxter que são aplicadas para superfícies rugosas. 

 

2.1.1 Interface, capilaridade e tensão de superfície 

Uma interface é definida como a superfície geométrica que delimita dois fluidos imiscíveis. Ora, a 

premissa anterior implica que uma interface não tem espessura e é lisa, ou seja, não tem 

rugosidade. Além disso, a separação entre dois fluidos imiscíveis depende das interacções 

moleculares (Israelachvili 2011).  

Estas interacções podem ser vistas, na prática, da seguinte forma: moléculas localizadas 

no interior de uma gota interagem com todas as moléculas na sua vizinhança, sendo atraídas 

umas pelas outras (Rowlinson e Widom 2002) – essencialmente interacções de van der Waals 

para líquidos orgânicos (de Gennes 1985) e pontes de hidrogénio para líquidos polares, como a 

água (De Gennes et al. 2003). No entanto, moléculas que se encontram junto da interface liquido-

vapor perdem parte da sua energia coesiva – figura 1.  

 

Figura 1. Esquema ilustrativo das forças intermoleculares de uma gota. 

Assim, o fenómeno anterior resulta numa dissimetria nas interacções moleculares inerentes 

à interface. Esta é a principal razão pela qual qualquer gota ajusta a sua forma com o propósito de 

expor a menor área de superfície possível: contrariar o desequilíbrio causado pela perda de 

energia coesiva na interface (De Gennes et al. 2003). A quantidade física que tem em conta este 
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efeito é a tensão de superfície, 𝛾, que é expressa como energia por unidade de superfície, ou seja, 

no Sistema Internacional:  𝑁/𝑚 ou 𝐽/𝑚2. 

Focando-nos numa gota, a tensão de superfície está na origem da sobrepressão existente 

no interior da gota. A lei de Laplace pode ser aplicada para calcular essa sobrepressão, uma vez 

que esta é enunciada como a diferença da pressão hidrostática entre os dois lados da interface 

líquido-gás, ∆𝑝𝐿𝑎𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒, com o produto entre a tensão de superfície líquido-gás, 𝛾𝐿𝐺 ,  e a curvatura 

da superfície genérica em análise, 𝐶: 

 ∆𝑝𝐿𝑎𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 =  𝛾𝐿𝐺𝐶 = 𝛾𝐿𝐺 (
1

𝑟1

+
1

𝑟2

) (1) 

sendo 𝑟1 e 𝑟2 os principais raios de curvatura da superfície genérica. 

Tendo em conta que gotas pequenas adquirem uma forma esférica quando entram em 

contacto com um substrato a equação 1 pode ser reescrita na forma: 

 ∆𝑝𝐿𝑎𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 =  
2𝛾𝐿𝐺

𝑟
 (2) 

A tensão de superfície desempenha um papel dominante nos mecanismos de capilaridade 

que são desencadeados em líquidos a pequena escala. Observa-se com facilidade que gotas 

pequenas depositadas em superfícies horizontais obtém forma esférica, ao passo que gotas 

grandes têm uma forma achatada, conforme estudado por Valignat et al. (Valignat et al. 1993) de 

acordo com estudos elipsométricos– figura 2.  

 

Figura 2. Relação entre volume da gota e forma resultante de deposição. 

Este facto está intrinsecamente ligado a um balanço entre as forças gravítica e de tensão 

superficial. A forma de uma gota na ordem dos microns – microgota – será então governada 

unicamente pela tensão superficial, enquanto que a aparência de uma na ordem dos milímetros – 

macrogota – resulta de um balanço entre as duas forças supramencionadas (Adamson e Gast 

1967). De modo a distinguir entre micro e macro gota deve introduzir-se o conceito de comprimento 

capilar (capillary length na literatura inglesa), 𝜅−1, que é definido como a razão entre a pressão de 

Laplace,  ∆𝑝𝐿𝑎𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒, e a pressão hidrostática, ∆𝑝ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎, à profundidade 𝜅−1: 

 ∆𝑝𝐿𝑎𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒

∆𝑝ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎

≈

𝛾𝐿𝑉
𝜅−1⁄

𝜌𝑔𝜅−1
 (3) 

onde 𝛾𝐿𝑉 é a tensão de superfície na interface líquido-gás, 𝜌 é a massa específica do líquido e 𝑔 é 

constante de aceleração da gravidade. Quando a pressão de Laplace e a hidrostática se igualam 

e explicitando o comprimento capilar, 𝜅−1, a equação anterior reduz-se a: 

 

𝜅−1 ≈ √
𝛾𝐿𝑉

𝜌𝑔
 (4) 

Por este motivo, uma gota com raio de contacto maior que o comprimento capilar, 𝑟𝑐 ≫ 𝜅−1, é mais 

afectada por interacções de longo alcance, mais precisamente, os efeitos gravitacionais dominam 

sobre aqueles causados pela tensão superficial e em consequência a aparência da gota é 
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achatada. Por outro lado, a gravidade é desprezável para raios menores que o comprimento 

capilar, 𝑟𝑐 ≪ 𝜅−1, ou seja, os efeitos de capilaridade são dominantes (De Gennes et al. 2003). 

2.1.2 Ângulo de contacto – Equações regentes no fenómeno da molhabilidade 

Superfícies ideais: 

Observando lateralmente uma gota depositada numa superfície horizontal, pode definir-se um 

ângulo, 𝜃 entre a tangente à gota na sua extremidade inferior e a base da mesma. Este é o ângulo 

de contacto estático ou equilíbrio resultante do equilíbrio das supramencionadas forças de tensão 

interfacial. A porção molhada de superfície é delimitada por uma linha circular que se designa por 

linha de contacto. Três fases estão em contacto nesta linha, nomeadamente a fase solida S, a 

liquida L e gasosa G – figura 3. 

 

 

Figura 3. Perfil de uma gota de líquido numa superfície sólida. Na imagem é visivel o raio de contacto com 

a superfície 𝑟𝑐, o ângulo de contacto estático 𝜃𝑌 e as tensões interfaciais 𝛾𝐿𝐺 , 𝛾𝑆𝐺  𝑒 𝛾𝑆𝐿 entres as três fases 

em contacto na linha de contacto triplo. 

Por meio da equação de Young, é possível calcular o ângulo de contacto 𝜃, em termos das 

tensões de superfície nas interfaces existentes na linha de contacto. A equação é formulada 

assumindo espalhamento de um líquido numa superfície ideal, ou seja, física e quimicamente 

inerte, lisa e homogénea, sob condições de equilíbrio termodinâmico (Young 1805). Não obstante, 

a equação de Young é o ponto de partida fundamental para se poder entender o campo complexo 

da molhabilidade: 

 cos 𝜃𝑌 =
𝛾𝑆𝐺 − 𝛾𝑆𝐿

𝛾𝐿𝐺

 (5) 

neste contexto, 𝛾𝑆𝐺,  𝛾𝑆𝐿  e  𝛾𝐿𝐺 referem-se à tensão de superfície entre as fases sólido/gás, 

sólido/líquido e líquido/gás, respectivamente. O ângulo de contacto é denominado como ângulo 

de equilíbrio (ou estático) ou ângulo de Young, 𝜃𝑌 sendo por vezes utilizado como um critério de 

molhabilidade uma vez que esta aumenta quando o ângulo de contacto decresce. Além disso, 𝜃𝑌 

é uma medida direta da tensão de superfície do sistema sólido-líquido-vapor (Sarkar e Kietzig 

2013).  

Teoricamente, o ângulo de contacto de Young pode variar entre 0° e 180° e é a chave para 

determinar se uma superfície é hidrofílica – ângulo de Young baixo, ou hidrofóbica – ângulo de 

Young elevado. A figura 4 resume esquematicamente as hipóteses possíveis, destacando-se 

ainda os casos de superhidrofílica e superhidrofóbica, que surgem porque as situações de =0º e 

=180º são impossíveis de atingir em situações reais por questões de irreversibilidade. A fronteira 

𝑟𝑐 

𝜃𝑌 

𝛾𝑆𝐿 𝛾𝑆𝐺  

𝛾𝐿𝐺 
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exacta entre as diferentes classificações é ainda debatida na literatura, mas a classificação, 

sugerida, por exemplo por Bhushan e Jung (2011) é amplamente aceite. Para além de considerar 

que 𝜃 > 150º Bhushan e Jung (2011) referem que a histerese tem de ser inferior a 10º num regime 

superhidrofóbico, para minimizar a adesão da gota. Estes conceitos são detalhados nos próximos 

parágrafos. 

a)  b) 

 

c)  
 

d) 

Figura 4. Reprodução esquemática dos quatro estados possíveis de molhabilidade: (a) superfície 

superhidrofílica 0° <  𝜃𝑌 < 10°; (b) superfície hidrofílica 10° <  𝜃𝑌 < 90°; (c) superfície hidrofóbica 90° <

 𝜃𝑌 < 150°; (d) superfície superhidrofóbica 150° <  𝜃𝑌 < 180°.  

Superfícies reais: 

Na prática, não existem superfícies ideais, pelo que variáveis como rugosidade, topografia e 

heterogeneidade química devem ser levadas em conta aquando da caracterização da 

molhabilidade. Desta forma, em superfícies com estas características o ângulo de contacto não 

obedece estritamente à equação de Young. 

O ângulo de contacto obtido quando uma gota é depositada numa superfície real é 

conhecido como ângulo de contacto aparente 𝜃∗  ou macroscópico (Marmur 1994). A designação 

macroscópico relaciona-se com o facto de a ampliação da gota na região da linha de contacto não 

ser elevada o suficiente de forma a ser possível observar detalhes da rugosidade da superfície 

(Marmur 1996). Para determinar o ângulo de contacto aparente em superfícies rugosas a literatura 

mais clássica considera essencialmente dois regimes: o regime de Wenzel e o regime de Cassie-

Baxter.  

O trabalho de Wenzel (Wenzel 1936) está entre os vanguardistas no que toca à influência 

de superfícies rugosas no fenómeno da molhabilidade. A equação daí derivada é dada por: 

 cos 𝜃𝑊
∗ = 𝑟 cos 𝜃𝑌 (6) 

na qual 𝜃𝑊
∗  representa o ângulo de contacto aparente de Wenzel, 𝜃𝑌 figura como o ângulo de 

contacto de Young e 𝑟 é o factor de rugosidade que se entende como a razão entre a área 

efectivamente molhada pelo fluido e a área molhada no caso da superfície ser ideal, levando em 

consideração que o líquido se infiltra nas protuberâncias da superfície rugosa, ou mais 

𝜃𝑌 𝜃𝑌 

𝜃𝑌 
𝜃𝑌 
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rigorosamente: a linha de contacto segue essas protuberâncias. A este regime pode também 

chamar-se molhabilidade homogénea. A figura 5 esquematiza uma gota depositada numa 

superfície obedecendo ao regime de Wenzel. 

 

Figura 5. Representação gráfica de uma gota obedecendo ao regime de Wenzel. 

Além disso, a equação de Wenzel predita que a rugosidade da superfície aumenta ou 

diminui a molhabilidade para superfícies hidrofílicas ou hidrofóbicas, respectivamente. À vista da 

proposição anterior, uma vez que o factor de rugosidade toma sempre valores maiores que 1, uma 

superfície ideal hidrofílica (𝜃𝑌 < 90°) torna-se mais hidrofílica dentro do regime de Wenzel pois 

𝜃𝑊
∗ < 𝜃𝑌. Seguindo o mesmo raciocínio, uma superfície ideal hidrofóbica 𝜃𝑌 > 90° tem um 

comportamento mais hidrofóbico em superfícies reais 𝜃𝑊
∗ > 𝜃𝑌.  

Uma análise semelhante foi levada a cabo por Cassie (Cassie 1948; Cassie e Baxter 1944) 

na qual a superfície de contacto é quimicamente heterogénea. Neste caso, considerando uma 

superfície plana composta por 𝑛 materiais, cada material é caracterizado pela fracção 𝑓𝑖, que se 

refere à fração do material 𝑖 em contacto com o líquido sendo ∑ 𝑓𝑖
𝑛
1 = 1. Neste caso o ângulo de 

contacto aparente 𝜃𝐶𝐵
∗  é dado como: 

 cos 𝜃𝐶𝐵
∗ = ∑ 𝑓𝑖 cos 𝜃𝑌𝑖

𝑛

1

 (7) 

 

onde 𝜃𝑌𝑖 é o ângulo de contacto de equilíbrio de Young para cada material 𝑖. A figura 6 representa 

o exemplo de uma gota no regime de Cassie-Baxter. 

 

 

Figura 6. Representação gráfica de uma gota no regime de Cassie-Baxter. É de realçar a heterogeneidade 

química da superfície composta por duas substâncias: o material da superfície e ar. 

 
Superfícies sintéticas micro-estruturadas  

A topografia de uma superfície pode ser alterada de forma a modificar a sua molhabilidade. Nesta 

situação as características topográficas podem ser muito variadas: desde cavidades a pilares com 

diferentes formas geométricas.  

Neste tipo de superfícies, bolsas de ar podem ficar confinadas nas depressões da micro 

estrutura como consequência da energia de superfície seca ser menor do que aquela da superfície 

molhada (𝛾𝑆𝐺 > 𝛾𝐿𝐺) (Barthlott e Neinhuis 1997). Assim, para uma superfície composta por 

𝜃𝑊
∗  

𝜃𝐶𝐵
∗  

Material 1: superfície 
Material 2: ar 
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cavidades (ou pilares) pode deduzir-se a partir da equação de Cassie-Baxter a equação 8. 

Considerando 𝑛 = 2, uma vez que a superfície é composta por sólido e bolsas de ar, com ângulos 

de contacto 𝜃𝑌 e 𝜋, respectivamente (Bormashenko 2008; De Gennes et al. 2003): 

 cos 𝜃∗ =  𝑓(cos 𝜃𝑌 + 1) − 1 (8) 

 

onde  𝑓 exprime a fração de sólido em contacto com o líquido. Por outro lado, se for considerada 

a rugosidade da superfície micro estruturada, caracterizada pelo factor de rugosidade 𝑟, a equação 

anterior pode reescrever-se como (Marmur 2003): 

 cos 𝜃∗ = 𝑓(𝑟 cos 𝜃𝑌 + 1) − 1 (9) 

É importante relevar que quando 𝑓 = 1 a equação 9 reduz-se à equação dada por Wenzel 

– equação 6, sendo esta um caso especial da equação de Cassie-Baxter. No âmbito do regime de 

Cassie-Baxter ou molhabilidade heterogénea, o ângulo de contacto obtido pela equação 9 é na 

maioria dos casos superior àquele calculado a partir da equação de Wenzel.  

É possível dar-se a transição do regime de Cassie-Baxter para o de Wenzel, na qual se 

passa por um estado intermédio, em que o líquido penetra parcialmente na estrutura rugosa da 

superfície (Erbil e Cansoy 2009; Lee et al. 2010; Patankar 2004; Bormashenko 2015). À vista da 

premissa anterior é relevante esclarecer que o regime de Wenzel é um estado estável, enquanto 

que o regime de Cassie-Baxter é tido em conta como metaestável, ou seja, a gota não se encontra 

no seu estado de energia mínima (Bormashenko 2015; Whyman e Bormashenko 2012). 

Desta forma, como meio de atingir o seu estado de energia mínima a gota deve ultrapassar 

uma barreira de energia (Whyman e Bormashenko 2012; Patankar 2004), ou seja, a gota 

permanece no estado metaestável – regime de Cassie-Baxter – se não possuir a energia 

necessária para superar a barreira de energia entre esse estado e o mais estável – regime de 

Wenzel.  

Uma diversidade de factores externos pode promover a transição de molhabilidade entre os 

dois regimes, incluindo efeitos da gravidade (Yoshimitsu et al. 2002), pressão (Quéré et al. 2003), 

energia potencial (Bartolo et al. 2006; Jung e Bhushan 2008, 2009), efeitos de evaporação (McHale 

et al. 2005; Moulinet e Bartolo 2007; Periklis Papadopoulos 2013), electrowetting (Bahadur e 

Garimella 2008, 2009; Krupenkin et al. 2004) ou mesmo vibração das gotas (Bormashenko et al. 

2007a; Bormashenko et al. 2007b).  

 

2.1.3 Histerese 

Além dos ângulos de contacto de equilíbrio abordados nas secções anteriores, podem ainda 

identificar-se ângulos de contacto quasi-estáticos, de avanço 𝜃𝑎 e de recuo 𝜃𝑟. A diferença entre 

estes dois ângulos quasi-estáticos é definida como histerese 𝐻 (Extrand e Kumagai 1997) – 

equação 10.  

 𝐻 = 𝜃𝑎 − 𝜃𝑟 (10) 

Dois métodos comuns para o cálculo dos ângulos de avanço e recuo apresentam-se 

esquematicamente na figura 7. Assim, em a) representa-se o método da placa inclinada, onde os 
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ângulos são medidos para determinada inclinação da placa, imediatamente antes da gota se 

mover; no método presente em b) calcula-se o ângulo de contacto quasi-estático de avanço, 

fazendo a linha de contacto avançar pela injecção de fluido no seio da gota, ou, alternativamente, 

de recuo, fazendo recuar a linha de contacto triplo pela sucção de fluido no seio da gota. 

 

a)   

 

b) 

Figura 7. Representação esquemática de dois métodos de determinação da histerese. a) método da placa 

inclinada; b) método de injecção e sucção. 

Em superfícies sólidas ideais não existe histerese e o ângulo de contacto observado é o 

ângulo de contacto obtido pela equação de Young. Todavia, não existem sistemas termodinâmicos 

reais absolutamente reversíveis, resultando a histerese dessa irreversibilidade. Por sua vez, numa 

superfície real, o ângulo de contacto estático de uma gota séssil, depende do avanço da gota até 

atingir o equilíbrio metaestável aquando da sua deposição. A existência de uma infinidade de 

estados metaestáveis resultam numa gama de ângulos de contacto para o mesmo par superfície-

líquido, pelo que a molhabilidade é um fenómeno metaestável, principalmente devido a 

heterogeneidades químicas e geométricas nas superfícies, que causam deslocamentos 

irreversíveis da linha de contacto triplo, com consequências no processo de espalhamento da gota 

(Gao e McCarthy 2006; Krumpfer e McCarthy 2010; Johnson Jr e Dettre 1964). A energia dissipada 

na linha de contacto pode ser relacionada com a histerese – equação 11, que associa a força de 

resistência da superfície ao avanço da gota à histerese(Eral e Oh 2013): 

 𝐹𝑟𝑒𝑠 = 2𝑟𝑐𝛾𝐿𝐺(cos 𝜃𝑟 − cos 𝜃𝑎) (11) 

 

Ora, o ângulo de contacto estático obtido estará sempre entre o ângulo de contacto de recuo 

e de avanço (Shuttleworth e Bailey 1948). Assim, a medição de vários ângulos de contacto para o 

mesmo par superfície-líquido é a mais adequada para a caracterização da molhabilidade de 

superfícies, devendo, sempre que possível, ser complementada com a medição de ângulos de 

contacto quasi-estáticos (Yuan e Lee 2013). 

𝜃𝑎 
𝜃𝑟 

𝜃𝑟 

𝜃𝑎 
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2.2 Mecanismos de evaporação da gota 

A evaporação de gotas aquosas – ou líquidos voláteis – por difusão mássica pode ser vista como 

um obstáculo, quando o objectivo é medir ângulos de contacto de equilíbrio, pelo que deve ser 

cuidadosamente avaliada e controlada. Por outro lado, a evaporação pode afectar a análise de 

algumas amostras, nas aplicações referidas no capítulo 1. Uma vez que o volume de líquido de 

uma gota é normalmente na ordem dos microlitros, o tempo de evaporação desse volume é baixo. 

Desta forma, quando se procura estudar a molhabilidade de superfícies, a atmosfera junto da gota 

deve ser controlada para suprimir efeitos evaporativos.  

Qualitativamente o fenómeno da evaporação por difusão mássica em gotas sésseis ocorre 

em dois modos (Picknett e Bexon 1977): no primeiro, associado a superfícies hidrofílicas, a área 

de contacto líquido-sólido permanece constante, com ângulo de contacto decrescente no tempo – 

Figura 8a. No segundo, associado a superfícies hidrofóbicas, a área de contacto decresce, mas o 

ângulo de contacto mantem-se constante – Figura 8b. Em ambos os modos, já no final do 

processo, quando o volume de gota é muito reduzido, verifica se que tanto o ângulo como a área 

de contacto estão ambos a diminuir (McHale et al. 1998).  

 

a) Superfície hidrofílica 

 

b) Superfície hidrofóbica  

Figura 8. Representação gráfica dos dois modos de evaporação em superfícies a) hidrofílicas e b) 

hidrofóbicas. 

A taxa de evaporação por difusão de massa pode ser quantificada recorrendo à equação 

geral da difusão: 

 
𝜕𝑐

𝜕𝑡
= 𝐷 ∇2𝑐 (12) 

na qual D representa o coeficiente de difusão do vapor no ar circundante e c é a densidade do 

vapor. A temperatura da superfície da gota tem tendência a descer durante o fenómeno de  

evaporação, mas tendo em conta todo o processo e, que as variações na forma da gota são quase 

três vezes mais pequenas que o tempo total de evaporação da gota, para gotas de microlitros (Hu 

e Larson 2002), pelo que o mecanismo de difusão pode ser considerado quasi-estático (Singh et 

al. 2013). Além disso, o coeficiente de difusão do vapor pode ser considerado igual a 

2.32×10−3 𝑚2/𝑠 (McHale et al. 1998). Uma análise aos modelos de evaporação por difusão de 

massa é efectuada por Sobac e Brutin, que tratam tanto o caso de superfícies hidrofílicas quanto 

hidrofóbicas(Sobac e Brutin 2011). 

  

𝜃 𝜃 
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2.3 Microscopia Confocal de fluorescência de varrimento a 

laser 

Um microscópio confocal de fluorescência de varrimento a laser tem a capacidade de construir 

imagens de alta nitidez e contraste de uma amostra que emite fluorescência quando nela incide 

radiação electromagnética. Estas imagens seriam desfocadas na condição de serem observadas 

por um microscópio óptico convencional. É possível atingir este objectivo excluindo parte da luz 

emitida pelo espécime que não faz parte do plano de focagem do microscópio. Além disso, apesar 

de ser possível uma melhor visualização de detalhes numa amostra é ainda exequível a 

construção tridimensional (3D) da mesma por meio da sobreposição de uma série de diferentes 

secções ópticas bidimensionais (2D) obtidas ao longo do eixo vertical. 

2.3.1 Espectroscopia de fluorescência 

Energia atómica e molecular 

A fluorescência é um fenómeno a nível molecular no qual uma substância absorve radiação de 

determinado comprimento de onda 𝜆 – excitação ou absorção, e posteriormente reemite a um 

comprimento de onda diferente – emissão. A fluorescência pode ser caracterizada por quatro 

parâmetros: o rendimento quântico e tempo de vida de fluorescência, espectro de emissão e 

excitação e desvio de Stokes (Valeur 2012). 

A radiação pode ser analisada sob dois pontos de vista: segundo a teoria electromagnética 

clássica, que prevê que esta é a propagação de ondas electromagnéticas (Maxwell 1865), com 

base nas equações de Maxwell; ou recorrendo à física moderna, mais precisamente, no âmbito da 

física quântica, que estabelece que a radiação é emitida e absorvida em “pacotes” de energia, a 

que se deu o nome de quanta e foi proposta por Max Planck no final do século XIX (Mueller 2007): 

Sensivelmente cinco anos mais tarde da descoberta de Planck, Albert Einstein introduz o 

conceito de fotão – partícula fundamental da luz, sem massa nem carga eléctrica, que se propaga 

à velocidade da luz. Ficando assim estabelecido que a luz pode ser vista também como a 

propagação de um conjunto de partículas, ou seja, feixe de fotões. Desta forma, o fenómeno da 

propagação da luz pode ser explicado referindo a partículas, neste caso fotões, mas também em 

termos de onda electromagnética – dualidade onda-partícula (Mueller 2007; Phillips 2003).  

Por outro lado, um fotão a propagar-se num meio vai interagir com a matéria por este 

constituído. Desta forma, o fotão pode ser disperso, ou sofrer absorção fotoeléctrica por parte das 

partículas (Valeur 2012). A dispersão do fotão pode ser efectuada na forma de um dos seguintes 

fenómenos: difracção, reflecção ou refracção (Modest 2013). Estes conceitos representam-se 

esquematicamente na figura 9.  
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Figura 9. Representação esquemática da interacção da luz com a matéria. Quando uma onda 

electromagnética ou um fotão colide com uma partícula (molécula ou átomo) podem ocorrer três fenómenos: 

reflecção: a onda é reflectida pela superfície da partícula; refracção: a onda penetra na partícula, é 

parcialmente absorvida e reemerge com trajectória diferente da anterior; ou difracção: a onda não chega a 

estar em contacto com a partícula, mas a sua direcção de propagação é alterada pela mesma. 

Por sua vez, caso o fotão experimente absorção fotoeléctrica por parte de uma molécula ou 

átomo, este faz com que a energia da mesma aumente. Mais precisamente, quando um fotão, ou 

um quantum de energia, é absorvido por uma molécula, dá-se a transição de um electrão presente 

numa orbital molecular de menor energia (HOMO – highest occupied molecular orbital), para um 

estado excitado ou orbital molecular de maior energia (LUMO – lowest unoccupied molecular 

orbital). Sendo a energia do fotão igual à diferença de energia dos níveis entre os quais ocorreu a 

transição (Mueller 2007; Phillips 2003). 

 

Espectroscopia electrónica de emissão 

Os níveis de energia internos para os quais o electrão pode ser excitado são de três tipos: 

electrónico, vibracional e rotacional(Berberan-Santos 2012). Dada a excitação, a passagem para 

um estado molecular de mais baixa energia – relaxação, implica a libertação de energia. Se essa 

libertação se fizer por meio de um fotão, tem-se uma transição radiativa, com emissão de radiação. 

Noutra situação, a energia de excitação pode ser perdida por outras vias intra ou intermoleculares 

(redistribuição intermolecular, colisão com outras moléculas, etc.) caindo-se no caso de transição 

não radiativa.  

Dentro do campo de acção da transição radiativa, e caso a relaxação aconteça para o 

estado electrónico fundamental, ou para um dos níveis vibracionais subjacentes – estados ditos 

singuletos 𝑆0 (electrões emparelhados), dois fenómenos podem ter lugar: fluorescência, a que 

corresponde um tempo de vida curto (ps a ns) ou fosforescência, com tempo de vida longo (𝜇𝑠 a 

min) (Gore 2000; Berberan-Santos 2012; Valeur 2012).  

Por outro lado, os estados excitados também podem ser singuletos, 𝑆𝑛, ou tripletos, 𝑇𝑛 (dois 

electrões desemparelhados). Os termos singuleto e tripleto têm que ver com a multiplicidade do 

spin dos electrões, ou seja, spins anti-alinhados ou alinhados para o estado singuleto ou tripleto, 

respectivamente, como se mostra na figura 10.  

Difracção 

Refracção 

Reflecção 𝜆  
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Figura 10. Distinção entre estado singuleto, 𝑆𝑛 e tripleto 𝑇𝑛. O estado fundamental electrónico 𝑆0 é também 

um estado singuleto, salvo espécies como por exemplo 𝑂2, 𝑁𝑂 𝑒 𝑁𝑂2 (Berberan-Santos 2012). 

Sendo atingido um estado electrónico excitado 𝑆𝑛, por meio da absorção de radiação, inicia-

se uma dinâmica de relaxação complexa visando o retorno do electrão ao estado electrónico 

fundamental. O diagrama de Perrin-Jablonski ilustra as transições que podem ocorrer entre os 

estados de energia internos e encontra-se evidenciado na figura 11.  

Salientam-se dois processos importantes: a conversão interna (IC – Internal conversion): 

transição não radiativa entre dois estados internos com a mesma multiplicidade de spin (transição 

singuleto-singuleto); e o cruzamento inter-sistemas (ICS – intersystem crossing): transição não 

radiativa entre dois estados internos com diferente multiplicidade de spin (singuleto-tripleto ou vice-

versa)(Valeur 2012). 

 

 

Figura 11. Diagrama de Perrin-Jablonski. 𝑆0, 𝑆1𝑒 𝑆2 – estados singuletos; 𝑇1  – estado tripleto. 

Segundo o diagrama de Perrin-Jablonski, como consequência da absorção de um fotão, um 

electrão atinge um estado excitado vibracional singuleto 𝑆𝑛 qualquer– estado meta-estável, pelo 

que irá rodar ou vibrar até atingir um estado singuleto excitado de menor energia 𝑆𝑚, com 𝑚 < 𝑛  

– mais estável, ocorrendo assim o processo de conversão interna. Este electrão decai 

posteriormente para o estado fundamental 𝑆0 cuja transição pode ser radiativa – está-se perante 

o fenómeno da fluorescência, ou não radiativa – tratando-se novamente de conversão interna. 

Outro processo de relaxação a partir de um estado excitado singuleto 𝑆𝑛 pode passar pelo 

cruzamento inter-sistemas no qual o decaimento para o estado eletrónico fundamental 𝑆0 se faz 

com passagem por um estado tripleto 𝑇𝑛, o que dá origem à fosforescência (Berberan-Santos 

2012; Lichtman e Conchello 2005).  
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Desta forma, o fotão emitido, decorridas as transições mencionadas, vai ter uma energia 

menor àquela que tinha o fotão absorvido devido à dissipação de energia durante os processos 

de relaxação, como a conversão interna e o cruzamento inter-sistemas (Valeur 2012). Assim, o 

comprimento de onda da radiação emitida pela molécula é geralmente maior que aquele da 

radiação absorvida, uma vez que há uma relação de proporcionalidade inversa entre energia e 

comprimento de onda, estando a emissão de fluorescência normalmente deslocada para o lado 

do vermelho no espectro electromagnético, o que constitui o desvio de Stokes – Stokes shift. A 

figura 12 relaciona o supracitado com as transições entre os estados de energia internos.  

 
 

Figura 12. Relação entre os espectros de emissão e excitação e as transições entre os estados de energia 

interna singuleto-singuleto, e tripleto-singuleto. Nota-se o deslocamento do espectro de emissão para 

comprimentos de onda maiores no caso da emissão de fluorescência e fosforescência, relativamente ao 

especto de absorção devido à dissipação de energia – Lei de Stokes. 

Fluoróforos 

A fluorescência ocorre tipicamente em moléculas aromáticas. Às substâncias com capacidade de 

emitir fluorescência sob a incidência de radiação electromagnética dá-se o nome de fluoróforos 

(Gore 2000; Lakowicz 2006; Lichtman e Conchello 2005). A maioria dos fluoróforos tem espectros 

de excitação e emissão bem definidos e podem ser obtidos por ensaios de espectrofluorometria.  

Vários factores podem influenciar a intensidade da fluorescência emitida por um fluoróforo. 

Entre estes incluem-se: a concentração de fluoróforo no espécime 𝑐, a absorvência do fluoróforo 

𝐴(𝜆𝑒𝑥𝑐) ao comprimento de onda de excitação 𝜆𝑒𝑥𝑐, bem como o seu rendimento quântico de 

fluorescência Φ𝐹 (Pawley e Masters 2008; Waters 2009; Reichman 2000; Diaspro et al. 2006; 

Chamarthy et al. 2010).  

 

2.3.2 Princípios de Microscopia Confocal de Fluorescência de varrimento a laser 

A técnica de microscopia confocal de fluorescência de varrimento a laser é relativamente recente 

quando comparada com a convencional de iluminação a campo aberto – wide-field illumination.  A 

concepção do primeiro microscópio confocal, meritoriamente atribuída a Marvin Minsky em 1955 

(Minsky 1988, 1957) dista de pouco menos de um século da fundação da microscopia óptica 

moderna atribuída a Ernst Abbe, por providenciar a base científica para a produção de 

microscópios em série (Pawley e Masters 2008).  

Os microscópios confocais modernos conservaram os elementos chave do projecto 

proposto por Minsky: mantiveram-se as aberturas diafragma – pinhole apertures – e a iluminação 

ponto por ponto do espécime (Prasad et al. 2007).  

Absorção     Fluorescência     Fosforescência 
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Por outro lado, um microscópio confocal pode trabalhar de duas formas: em modo de 

reflexão, reflectindo luz proveniente directamente da amostra; ou em modo de fluorescência, 

estimulando a fluorescência de fluoróforos aplicados à amostra – daí advém a denominação de 

microscopia confocal de fluorescência(Paddock 1999; Semwogerere e Weeks 2005). 

Recorrendo à figura 13 a título de exemplo, o objectivo do método confocal resume-se a 

observar apenas os raios a azul escuro na figura – raios pertencentes ao plano de foco – e rejeitar 

aqueles destacados a azul claro, por estes pertencerem ao plano fora de focagem.  

 

Figura 13. Método confocal: a luz proveniente do plano de foco passa pela abertura diafragma, enquanto 

que luz originária de outros planos é rejeitada. 

 
Assim, iluminando um ponto de cada vez, evita-se que ocorra dispersão da luz não desejada que 

ocorreria se toda a amostra fosse iluminada simultaneamente. Isto é possível pelo posicionamento 

de uma abertura diafragma posterior à fonte de luz (Semwogerere e Weeks 2005). Por outro lado, 

também os raios de luz provenientes do espécime passam por uma outra abertura diafragma que 

rejeita os raios que partem de outros planos que não o plano de focagem (Földes-Papp et al. 2003; 

Prasad et al. 2007). Na figura 14 apresenta-se um esquema simplificado dos principais elementos 

de um microscópio confocal de fluorescência. 

 

 

Figura 14. Elementos base da configuração interna de um microscópio confocal de fluorescência. Luz 

proveniente do laser é orientada até ao espécime através do mecanismo de varrimento induzindo a 

fluorescência da mesma, que é consequentemente direccionada até ao detector (ou fotomultiplicador PMT). 

Luz laser, destacada a azul na figura 14, é utilizada para excitar a amostra. Como referido 

no último parágrafo, esta luz atravessa primeiramente uma abertura diafragma, sendo em segundo 

lugar projectada num espelho dicróico – dichroic mirror ou beamsplitter – com o objectivo de 

reflectir determinado comprimento de onda mas transmitir outro, funcionando este como um filtro 
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de radiação (Reichman 2000). Posteriormente, os raios reflectidos pelo espelho dicróico são 

direccionados para o mecanismo de varrimento do equipamento. Este feixe de radiação passa 

consequentemente pelo microscópio incidindo sobre a amostra, que é excitada, o que faz com que 

esta emita radiação fluorescente. Consequentemente, a fluorescência emitida pelo espécime 

percorre o caminho inverso ao da radiação de excitação, sendo transmitida através do espelho 

dicróico, passando por uma outra abertura diafragma, até ao dispositivo de detecção fotométrica, 

ou tubo fotomultiplicador – photomultiplier tube (PMT).  

Por sua vez, este tubo fotomultiplicador produz um sinal eléctrico que é directamente 

proporcional à intensidade da radiação nele incidente (Paddock 2000). Assim, os fotões 

detectados são convertidos num valor de intensidade para cada pixel da imagem (Waters 2009). 

Esta digitalização, na qual o output do PMT passa para um conversor analógico-digital (Pawley e 

Masters 2008) – analog-to-digital converter (ADC) – é um processo complexo, que não será 

detalhado neste trabalho. Por fim, a informação recolhida pelo PMT é transmitida a um computador 

que, através de software específico, reconstrói a imagem a duas dimensões, um pixel de cada vez.  

Uma das principais vantagens da microscopia confocal é a capacidade desta técnica tirar 

partido destas imagens 2D para dar origem a representações 3D da amostra, pela compilação 

dessas mesmas imagens 2D obtidas a várias profundidades (Paddock 1999).  

É importante mencionar que o processo descrito acima é aquele que está na base do 

funcionamento de um microscópio confocal de fluorescência de varrimento a laser. No entanto, 

um microscópio deste tipo é mais complexo, sendo constituído por um maior número de 

componentes. Entre estes podem destacar-se: mais do que uma fonte de luz laser; vários espelhos 

dicróicos – de excitação e emissão, entre outros filtros de luz monitorizados electronicamente bem 

como diferentes mecanismos de varrimento da amostra também estes controlados por software 

específico; entre outros que se deixam omissos dentro âmbito deste trabalho. 

Além do mais, com o avanço da tecnologia, melhorias tem vindo a ser implementadas nesta 

técnica incluindo lasers de alta estabilidade, espelhos de maior eficiência, fotodetectores mais 

sensíveis e melhores sistemas de digitalização tem vindo a ser implementados, sendo até possível 

a utilização de diferentes fluoróforos em simultâneo com elevada resolução temporal e espacial 

(Paddock 2000). 

 

2.3.3 Limitações na Microscopia Confocal de Fluorescência 

Os limites fundamentais no âmbito da microscopia confocal de fluorescência relacionam-se 

principalmente com parâmetros intrínsecos à imagem digital adquirida que afectam a exactidão e 

precisão das medidas quantitativas (Waters 2009; Pawley 2006a).  

Estas limitações podem ser introduzidas pelo detector, microscópio ou mesmo pelo 

espécime e segmentam-se nos seguintes grupos/parâmetros, que introduzem incerteza à 

quantificação de grandezas de interesse: discretização ou pixelização da imagem óptica (Pawley 

2006b; Waters e Wittmann 2014; Goldstein 2000); relação sinal-ruído (Sheppard et al. 2006); 

abertura numérica da lente utilizada e resolução espacial da imagem óptica (Keller 2006); 
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fotobranqueamento do fluoróforo utilizado (Diaspro et al. 2006) e armazenamento e 

processamento da imagem digital (Nature 2009; Cromey 2010; Sysko e Davis 2010). 

As imagens digitais contêm dois tipos de informação: espacial, que pode ser utilizada para 

calcular propriedades como distâncias, áreas ou velocidades; e intensidade, que se relaciona com 

a concentração local do fluoróforo no espécime (Waters 2009; Waters e Wittmann 2014).  

 

Discretização da imagem óptica 

A imagem digital é registada pelo PMT originando uma malha bidimensional, que expõe a imagem 

óptica de forma discretizada. Ao menor elemento endereçável dá-se a denominação de pixel ou 

voxel, caso se tratem de imagens digitais a duas ou três dimensões, respectivamente (Pawley 

2006b).  

Por outro lado, cada pixel (ou voxel) tem um valor numérico subjacente que representa a 

intensidade do mesmo. Ao conjunto de valores numéricos que definem a intensidade dá-se a 

denominação de escala de cinzentos, ou nível de cinzentos. O número de níveis de cinzentos 

numa imagem é dependente do número de bits da mesma (profundidade de bit), pelo que a 

intensidade lida pelo detector fica restringida a esse conjunto discreto de valores (Cromey 2010; 

Sysko e Davis 2010).  

Obviamente, neste processo de digitalização é perdida alguma informação, quer seja em 

termos da discretização do espaço, quer da intensidade. Porém, como em qualquer ferramenta de 

medida, existe um erro associado à discretização da imagem óptica. Esse erro está 

intrinsecamente ligado à resolução da imagem digital adquirida (Goldstein 2000), que no âmbito 

deste trabalho é apresentada como 𝜇𝑚/𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙, e à profundidade de bit utilizada (Waters e Wittmann 

2014). Em relação à resolução, esta pode ser entendida como o nível de detalhe comportável a 

cada imagem. Mais precisamente, se a dimensão do pixel for muito grande relativamente ao 

objecto de interesse, não se obtém uma leitura fiel da imagem óptica, ou seja, está-se perante o 

caso em que existe perda de detalhe. 

Por sua vez, uma forma de diminuir a dimensão do pixel afim de aumentar o nível de detalhe 

de uma imagem digital é ajustar a ampliação (passar de 4x para 10x, por exemplo). No entanto, 

deve existir uma relação de compromissos entre a resolução da imagem digital e a intensidade da 

mesma, uma vez que o aumento da ampliação conduz à diminuição da intensidade da imagem 

levando em consideração que numa área mais pequena, i.e., mais ampliada, existem menos fotões 

a ser lidos por cada pixel, o que pode acabar por distorcer também a informação recolhida. (Pawley 

2006b; Waters e Wittmann 2014)  

 

Relação sinal-ruído – SNR  

Numa abordagem realista, os valores de intensidade medidos numa imagem digital representam 

não só o sinal de interesse, ou seja, a fluorescência da amostra, mas também ruído. O ruido causa 

variância na intensidade dos pixéis, fazendo com que esta grandeza tome valores maiores ou 

menores que o valor numérico real de intensidade, introduzindo incerteza nos mesmos (Waters 

2009; Lambert e Waters 2013; Sheppard et al. 2006).  



 

 

22 

 

 Em microscopia confocal de fluorescência, o ruído pode ter várias origens e ser de vários 

tipos: ruído de fundo – associado a uma variedade de fontes, entre estas, a luz ambiente da sala 

onde se encontra o microscópio ou o meio de montagem do espécime (Waters e Wittmann 2014); 

ruído do detector (ou térmico, mas também conhecido na literatura inglesa como dark noise ou 

dark current) – causado pela geração estocástica de electrões térmicos no seio do detector 

(Lambert e Waters 2013; Pawley 1994); ruído de Poisson – intrinsecamente associado à natureza 

discreta da luz, é um tipo de ruído governado pela distribuição estatística de Poisson (Pawley 1994; 

Lambert e Waters 2013).  

De acordo com vários autores (Waters e Wittmann 2014; Waters 2009), o ruído de fundo 

deve ser medido e subtraído a cada imagem. Porém o mesmo não pode ser efectuado para o ruido 

do detector nem para o ruído de Poisson por estes não apresentarem valores constantes como 

acontece com o ruído de fundo.  

Por outro lado, assumindo que um feixe de luz de potência 𝑃 [𝑊], incidente por um intervalo 

de tempo Δ𝑡 [𝑠], contem 𝑛𝐹 fotões, tal que(Sheppard et al. 2006): 

 𝑛𝐹 =
𝑃Δ𝑡𝜆

ℎ𝑐
 (13) 

sendo 𝜆 o comprimento de onda do feixe incidente, 𝑐 a velocidade da luz no vácuo e ℎ a constante 

de Planck. Uma vez que o ruído de poisson obedece à distribuição estatística de Poisson, então 

a sua média é igual à sua variância, pelo que: 

𝑛𝑝𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 = √𝑛𝐹 

Introduzindo um factor de conversão 𝐾, a equação acima pode ser expressa em termos de 

valores de intensidade de pixéis (ou escala de cinzentos)(Lambert e Waters 2013): 

𝐾𝑛𝑝𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 = 𝜎𝑝𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 = √𝐾𝑛𝐹 

Assim, o ruído total, 𝜎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, pode ser calculado como a soma do ruído térmico com o de 

poisson, da seguinte forma(Lambert e Waters 2013): 

𝜎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = √𝜎𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜
2 + 𝜎𝑝𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛

2  

com 𝜎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 sendo o ruído total definido como o desvio padrão das intensidades de pixéis na 

imagem.  

Supondo que a luz é detectada por um detector de eficiência quântica 𝑄𝐷 então a equação 

13 toma a forma: 

 𝜎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = √𝜎𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜
2 + 𝑄𝐷𝜎𝑝𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛

2  (14) 

Desta forma, a precisão de medidas quantitativas em microscopia confocal de fluorescência 

é limitada pela relação sinal-ruído, que pode ser escrita como(Sheppard et al. 2006): 

 𝑆𝑁𝑅 =
𝐾𝑄𝐷𝑛𝐹

𝜎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

 (15) 

É de notar que o numerador da equação 15, que equivale ao sinal, foi também multiplicado 

pela eficiência quântica do detector. 
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Abertura numérica e resolução espacial da imagem óptica 

Em qualquer técnica que envolva microscopia óptica, é importante ter em conta tanto a abertura 

numérica quanto a resolução espacial da imagem óptica, que são parâmetros característicos das 

lentes objectivas. Em particular, a lente objectiva está no caminho óptico da radiação que ilumina 

o espécime e é também através desta que são recolhidos os fotões emitidos pelo fluoróforo. 

A abertura numérica 𝑁𝐴 – numerical aperture – da lente objectiva é determinante no brilho 

da imagem óptica, uma vez que o número de fotões que a objectiva consegue colectar aumenta 

com 𝑁𝐴2  (Keller 2006): 

 𝑁𝐴 = 𝑛 𝑠𝑒𝑛 (
𝛼

2
) (16) 

sendo 𝑛 o índice de refracção do meio de imersão e 𝛼 o ângulo de abertura da objectiva. 

Relativamente à resolução espacial da imagem óptica, realça-se a resolução lateral 𝑟 – no 

plano paralelo ao chão. Esta pode ser vista como a distância pela qual dois objectos têm que ser 

separados para serem distinguidos como objectos independentes um do outro, esta grandeza 

pode ser calculada pela expressão(Inoué 2006):  

 𝑟 =
0.61𝜆

𝑁𝐴
 (17) 

na qual 𝜆 é o comprimento de onda de emissão do fluoróforo em estudo.  

 

Fotobranqueamento 

A fluorescência emitida pela maioria dos fluoróforos pode desaparecer gradualmente durante a 

sua observação, fazendo com que a intensidade do sinal diminua com o tempo (Reichman 2000). 

Este fenómeno denomina-se de fotobranqueamento – photobleaching – e consiste basicamente 

na ocorrência de reacções de destruição fotoquímica do fluoróforo (Diaspro et al. 2006). 

Explicitamente, uma molécula num estado excitado singuleto ou tripleto pode experimentar 

uma alteração permanente na sua estrutura o que pode impedir a sua habilidade de emitir 

fluorescência, tornando-se numa molécula fotobranqueada. Este fenómeno é desencadeado pela 

exposição do fluoróforo à radiação de excitação, pelo que se pode inferir que o fluoróforo se 

consome naturalmente por ser excitado. 

À vista do parágrafo anterior, a redução do fotobranqueamento de uma amostra pode ser 

atingida reduzindo o tempo de exposição e/ou a intensidade da fonte de excitação. Contudo, deve 

ter-se em atenção que a diminuição na intensidade do sinal faz diminuir o contraste das imagens 

adquiridas. Por isso, deve ser formalizada uma optimização da intensidade de excitação de modo 

a obter imagens de contraste adequado e baixa taxa de fotobranqueamento. 

2.4 Processamento de imagem digital 

O processamento de imagem digital pode ser organizado em quatro categorias: aquisição, na qual 

se obtém a imagem digital com determinada profundidade de bit; pré-processamento, com o 

objectivo de melhorar a imagem no sentido da alteração de qualidades como nível de ruido, 

contraste ou luminosidade, sem comprometer informação fulcral da mesma; segmentação, que 
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recolhe características da imagem; reconhecimento e interpretação, onde se reconhece o objecto 

em estudo, de acordo com o tema em questão e consequente atribuição de significado ao mesmo. 

Por sua vez, uma imagem pode ser definida como uma função bidimensional 𝐴(𝑚, 𝑛), na 

qual 𝑚 e 𝑛 representam as coordenadas espaciais, e a amplitude de 𝐴, em qualquer par de 

coordenadas (𝑚, 𝑛), é a intensidade da mesma. Em termos computacionais, a imagem digital pode 

ser representada como uma matriz 𝑀×𝑁, tal que: 

 𝐴[𝑚, 𝑛] = [

𝐴(0,0) 𝐴(0,1) ⋯         𝐴(0, 𝑁 − 1)

𝐴(1,0) 𝐴(1,1) ⋯         𝐴(1, 𝑁 − 1)
⋮

𝐴(𝑀 − 1,0)
⋮

𝐴(𝑀 − 1,1)
⋯                 ⋮            

   ⋯   𝐴(𝑀 − 1, 𝑁 − 1)

] (18) 

na qual o par de coordenadas (𝑚, 𝑛) representa um pixel e o valor de 𝐴 a sua intensidade, ou nível 

de cinzento.  

2.4.1 Técnicas de pós-processamento de imagem 

As técnicas de pós-processamento de imagem, têm como objectivo destacar texturas e contornos 

de uma imagem. Dentro destas técnicas destacam-se operações de thresholding; convolução; e 

operações baseadas em derivadas, utilizadas como métodos de detecção de contornos que 

assentam no cálculo de gradientes de intensidade. 

 

Thresholding 

Os métodos de thresholding, assentam na imputação de um limite aos níveis de cinzento de uma 

imagem digital, tendo em vista a sua transformação em imagem binária. Nestes métodos é definido 

um valor limite – threshold. Assim, um pixel assume o valor lógico de 0, caso seja detectada uma 

intensidade maior que esse limite e assume o valor lógico de 1, caso contrário (Jiang et al. 2007), 

ou seja: 

 𝐵[𝑚, 𝑛] = {
 0 , 𝐴(𝑚, 𝑛) > 𝑡

 1 , 𝐴(𝑚, 𝑛) ≤ 𝑡
 (19) 

onde 𝐵, é a imagem binária resultante do threshold de valor 𝑡.  

 

Convolução 

Denomina-se convolução ao processo de calcular a intensidade de um determinado pixel em 

função da intensidade dos seus vizinhos. Nesta operação utiliza-se uma matriz de pesos, 

geralmente designada como máscara ou janela de convolução. A convolução é dada pela 

expressão: 

 𝐵[𝑚, 𝑛] = ∑ ∑ 𝐻[𝑢, 𝑣]𝐴[𝑚 + 𝑢, 𝑛 + 𝑣]

𝑁−1

𝑣=0

𝑀−1

𝑢=0

 (20) 

na qual 𝐴 é a imagem original, 𝐻 a máscara de convolução e 𝐵 a imagem resultante da operação. 
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Detecção de contornos 

Nas operações de detecção de contornos avalia-se a taxa de variação da função 𝐴(𝑚, 𝑛), com o 

intuito de calcular o gradiente de intensidade da imagem. Por outras palavras, numa imagem 

digital, a variação da intensidade de um conjunto de pixéis será mais elevada nos contornos, pelo 

que o gradiente de 𝐴 obtém um valor mais elevado nessa região, ficando esses pixéis candidatos 

a pixéis de contorno. Ora, o gradiente da matriz de intensidades, denotado como ∇𝐴, pode ser 

escrito como: 

 ∇𝐴 = [
∂𝐴

∂𝑚
+

∂𝐴

∂𝑛
] (21) 

 

 

 

Além disso, o gradiente de 𝐴(𝑚, 𝑛),  tem magnitude (edge strength) tal que: 

 |∇𝐴| = √(
∂𝐴

∂𝑚
)

2

+ (
∂𝐴

∂𝑛
)

2

 (22) 

Um exemplo da aplicação do gradiente da matriz de intensidades, ∇𝐴, e da sua magnitude, 

|∇𝐴|, pode ser visualizado na figura 15. 

                           
a) 𝐴(𝑚, 𝑛)                                   b)   

∂𝐴

∂𝑚
                                            c)   

∂𝐴

∂𝑛
                                            d)   |∇𝐴| 

Figura 15. Implicação do cálculo dos gradientes direccionais e magnitude de uma matriz de intensidade 𝐴. 

Os operadores de detecção de contornos utilizam máscaras de convolução para estimar a 

magnitude do gradiente da imagem, uma para cada direcção. Estes métodos passam por 

identificar se a magnitude do gradiente calculado é superior a determinado threshold. Em caso 

afirmativo está-se na presença de um contorno. Assim, o resultado final do contorno depende 

fortemente da escolha das máscaras direccionais 𝐻𝑥 e 𝐻𝑦, que podem tomar várias formas 

consoante o operador de contorno a ser utilizado (Young et al. 1998). Entre estes sublinham-se 

dois métodos clássicos: o método de Prewitt e Sobel.  

 

Operador de Sobel 

O operador de Sobel é um operador baseado na magnitude do gradiente de uma vizinhança 3×3. 

As máscaras de convolução podem ser encontradas na tabela 1. Estas máscaras são 

separadamente aplicadas na imagem original. 
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Tabela 1. Mascaras de convolução utilizadas no operador de Sobel. 

𝐻𝑥 𝐻𝑦 

[
1 0 −1
2 0 −2
1 0 −1

] [
1 2 1
0 0 0

−1 −2 −1
] 

Operador de Prewitt 

O operador de Prewitt é definido por um conjunto de 8 máscaras de convolução, quatro das quais 

podem ser observadas na tabela 2, enquanto que as outras quatro se obtêm por rotação de 90° 

das encontradas na mesma tabela. A máscara que produzir resposta máxima define a direcção do 

contorno. 

Tabela 2. Máscaras utilizadas mo operador de Prewitt. 

 

 

 

 

 

Uma vez que estas máscaras ou matrizes derivativas são direccionais, os operadores de Sobel  e 

Prewitt podem resultar em descontinuidades nos contornos, uma vez que apresentam elevada 

sensibilidade ao ruído (Maini e Aggarwal 2009). 

 

Operador de Canny 

Por sua vez, o método de Canny, é um método que combina a operação diferencial com uma 

operação Gaussiana (Canny 1986), e por isso produz resultados menos afectados pelo ruido que 

os operadores mencionados anteriormente.  Canny optimizou o processo de detecção de 

contornos de acordo com os seguintes passos: aplicação de um filtro Gaussiano com o objectivo 

de maximizar a relação sinal-ruído do gradiente; cálculo da magnitude e orientação do gradiente; 

supressão de valores não máximos e, por fim, threshold duplo, referindo-se estes últimos dois 

passos à minimização de respostas múltiplas (Acharya e Ray 2005). 

Em suma, alguns tipos de armazenamento e processamento da imagem digital podem 

modificar relativamente os valores de intensidade da mesma, comprometendo a análise 

quantitativa/qualitativa subsequente. Factores como uma não adequada profundidade de bit, que 

descreve o número de níveis de intensidade de cinzentos disponíveis numa imagem digital e a 

utilização de alguns tipos de compressão de imagem, como é o exemplo do formato JPEG, que 

deve ser evitada devido a perda de informação, ou mesmo o uso desmedido de ferramentas de 

processamento de imagem podem exprimir-se numa análise quantitativa e/ou qualitativa incorrecta 

(Sysko e Davis 2010), pelo que o pré-processamento de imagem deve ser efectuado de forma a 

não comprometer a análise quantitativa das imagens. Assim, sempre que utilizados filtros ou outra 

ferramenta de processamento de imagem devem ser mencionados os parâmetros intrínsecos a 

cada um (Nature 2009).  

[
1 1 1
0 0 0

−1 −1 −1
] [

0 1 1
−1 0 1
−1 −1 0

] 

[
−1 0 −1
−1 0 −1
−1 0 −1

] [
−1 −1 0
−1 0 1
0 1 1

] 
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3 Procedimento experimental e técnicas de 

diagnóstico  

3.1 Instalação experimental e condições de funcionamento 

3.1.1 Ensaios de Espectroscopia 

De forma a avaliar o comportamento quântico da solução aquosa de rodamina B utilizada para os 

ensaios de microscopia confocal de fluorescência, efectuaram-se dois ensaios de espectroscopia. 

O intuito foi perceber-se qual a concentração que experimenta maior pico de intensidade de 

fluorescência. 

Com este objectivo utilizou-se o espectrofotómetro Cary Eclipse, modelo Varian, que se 

mostra na figura 16. Este espectrofotómetro possui como fonte de excitação uma lâmpada pulsada 

de Xenon e dois monocromadores, um para a selecção do comprimento de onda de absorção e 

outro para o comprimento de onda de emissão. O espectrofotómetro foi utilizado em dois modos: 

de absorção e de emissão, de forma a serem obtidos os espectros de absorção e emissão, 

respectivamente. 

 

Figura 16. Espectrofotómetro Cary Eclipse Varian. 

Os ensaios ocorreram a uma taxa de variação de 600 nm/min com resolução espacial de 1 

nm e temporal de 0.1 s para ambos os casos. 

 

3.1.2 Ensaios de Perfilometria 

Para a avaliação da topografia das superfícies utilizadas como substrato para deposição de gotas 

a serem estudadas, utilizou-se um perfilometro Veeco Dektak 3. Este é um instrumento que mede 

o perfil da amostra, a sua espessura ou outras características topográficas, tais como rugosidade 

ou curvatura.  

O modo de análise deste equipamento consiste numa ponta de diamante de 12.5 𝜇𝑚 de 

raio que é colocada em contacto com a superfície e se move lateralmente através da mesma. 

Junto desta ponta encontra-se um sensor que se move solidariamente com a mesma e que detecta 

o seu deslocamento vertical, em consequência de heterogeneidades geométricas (rugosidade) 

encontradas à superfície da amostra. 
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O perfilometro em questão tem uma resolução vertical de 20 nm, pode efectuar varrimentos 

lineares desde 50 𝜇𝑚 até um máximo de 50 𝑚𝑚 e pode ser visualizado na figura 17. Por sua vez, 

a informação adquirida pelo sensor é enviada para um computador no qual é possível visualizar, 

analisar e recolher dados. 

 

Figura 17. Perfilometro Veeco Dektak 3. 

 
3.1.3 Ensaios de Tensiometria 

Para a medição dos ângulos de contacto estáticos e tensão de superfície foi utilizado o tensiómetro 

óptico Attension, modelo Theta – da Attension, Biolin Scientific. Este equipamento é composto por 

um sistema de aquisição de imagens, do qual faz parte uma câmara de vídeo CCD – charge-

coupled-device – monocromática, acoplada a um microscópio e alinhada a uma base ajustável por 

três gaus de liberdade. Além do mais, inclui-se ainda no aparato um sistema de geração de gotas 

no qual figura um sistema bomba seringa para monitorização do caudal de fluido e uma agulha, 

na extremidade da qual é formada uma gota. Neste sistema é utilizada uma microseringa Hamilton 

Gastight® com capacidade para 1000 𝜇𝑙, ligada a um tubo e este, por sua vez, ligado a uma agulha 

Biolin Scientific de aço inoxidável (calibre 30 – diâmetro interior e exterior de 0.16 e 0.31 𝑚𝑚, 

respetivamente). Esta agulha está fixa a um suporte regulável com dois graus de liberdade através 

do qual é efectuada a deposição da gota no substrato. A instalação experimental e os seus 

componentes podem ser visualizada na figura 18, bem como a câmara utilizada para controlo das 

condições da atmosfera.  

 

Figura 18. a) Instalação experimental referente aos ensaios de Tensiometria. 1 – Tensiómetro; 2 – LED; 

3 – Agulha; 4 – Câmara acoplada a microscópio; 5 – Câmara de Perplexa; 6 – Base reguladora. Note-se 

que o sistema bomba seringa não consta na imagem à esquerda por se encontrar por trás do 

tensiómetro. b) Câmara Perspex utilizada nos ensaios para controlo das condições da atmosfera. 

1
  

2
  

3
  

4
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Todo o sistema é controlado pelo computador através do software One Attension, excepto 

a deposição da gota na superfície que é efectuada manualmente. Este software funciona como 

uma ferramenta de pós processamento de imagem, que se baseia na equação de Young-Laplace. 

As imagens provenientes da câmara CCD tem o formato de 640x480 pixéis com uma resolução 

espacial de 15.6 𝜇𝑚/𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙.  

Os ensaios realizam-se no interior de uma câmara de Perspex – figura 19 –  de dimensões 

55×80×90 𝑚𝑚3 com duas janelas de quartzo de 50×50 𝑚𝑚2 – de forma a reduzir distorções 

ópticas nas imagens processadas. 

 
Figura 19. Câmara Perspex utilizada nos ensaios para controlo das condições da atmosfera. 

É possível fazer o controlo em tempo real à temperatura e humidade relativa no interior, da 

câmara através do sensor DHT22, que adquire dados com uma frequência de 0.5 Hz. Este sensor 

conta com um sensor capacitivo de humidade com uma precisão de 2-5%, e uma resistência que 

varia com a temperatura, com precisão de ±0.5°𝐶 – tabela 3. Um Arduino Uno é ligado a este 

sensor e consequentemente a um computador, a partir do qual é registada a monitorização – figura 

20. A câmara de Perspex é previamente saturada com água à temperatura ambiente, isto é, cerca 

de 20 °C ± 2°C . Além disso, é possível manter a humidade relativa acima de 80 %.  

 

Tabela 3. Características do sensor DHT22 

Sensor DHT22  Características 

Tensão 3-5 V DC 

Corrente 2.5 mA 

Humidade [0;100] % 

Precisão ± 5% 

Temperatura [-40;125] ºC 

Precisão ±0.5ºC 
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Figura 20. Diagrama de ligações do sensor DHT22 ao Arduino Uno. 

 

3.1.4 Ensaios de Microscopia Confocal de Fluorescência de 

Varrimento a Laser 

A avaliação dos ângulos de contacto estáticos passou também por ser efectuada através de 

ensaios utilizando um microscópio confocal de fluorescência de varrimento a laser. Este é o 

equipamento Leica TCS SP8, como pode ser observado na figura 21, que está equipado com dois 

lasers de onda contínua na gama do visível, que se descrevem na tabela 4. 

 

Figura 21. – Instalação experimental referente aos ensaios de microscopia confocal de fluorescência de 

varrimento a laser. 1 – Unidade de alimentação compacta; 2 – Microscópio DM6000 CFS; 3 – Unidade 

óptica confocal de varrimento; 4 – Painel de controlo do microscópio STP6000; 5 – Lâmpada de 

fluorescência EL6000; 6 – Painel de controlo do sistema de aquisição; 7 – Computador de aquisição de 

dados; 8 – Caixa de componentes electrónicos do microscópio; 9 – Bomba seringa. 

Tabela 4. Características dos lasers. 

Tipo de laser 
Comprimento de 

onda [nm] 

Máxima potência de luz 

na saída do laser [mW] 
Duração do pulso 

OPSL 488 488 350 Onda contínua (cw) 

OPSL 552 552 350 Onda contínua (cw) 

Este microscópio esteve a operar com duas objectivas de diferentes ampliações, distância 

de trabalho, abertura numérica e consequente resolução espacial, como resumido na tabela 5. 
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Tabela 5. Características das objectivas. O ângulo de abertura e resolução espacial são calculados a partir 

das equações 16 e 17. 

Tipo de 

Objectiva 
Imersão Ampliação 

Distancia de 

trabalho 

(FWD) [mm] 

Abertura 

numérica 

(NA) 

Ângulo de 

abertura 

(𝜶) [°] 

Resolução 

espacial 

(r) [𝝁𝒎] 

HI PLAN Seca 4x 18.00 0.10 12 3.58 

PLAN APO Seca 10x 2.20 0.40 48 0.90 

O formato da imagem, tamanho de pixel, frequência de varrimento, factor de zoom, passo 

em z do varrimento, potência do laser, comprimento de onda de emissão a ser lido, entre outros 

parâmetros relacionados com a aquisição podem ser ajustáveis no software Leica Application 

Suite X (LAS X), que permite operar o microscópio. Além disso, ferramentas de visualização como 

reconstrução tridimensional, vista simultânea proveniente de dois canais, um para cada laser 

disponível ou relatórios de intensidade de pixel estão disponíveis dentro do ambiente do LAS X.  

Para gerar as gotas acoplou-se ao microscópio um sistema de geração de gotas constituído 

por uma bomba seringa NE-300 (correspondente ao número 9 da legenda da figura 21), 

programada para um volume dispensado de 5𝜇𝑙/𝑚𝑖𝑛. Ainda neste sistema, são utilizadas a 

mesma seringa e agulha já descritas no subcapítulo 3.1.3. Por sua vez, a agulha está fixa a um 

suporte com três graus de liberdade, de forma a ser possível o posicionamento da mesma para a 

deposição da gota nas várias superfícies. 

Por outro lado, tal como nos ensaios de tensiometria, todos os ensaios são realizados com 

a gota no interior de uma câmara saturada previamente com água. Porém, devido às diferentes 

fisionomias das objectivas e respectivas distâncias de trabalho são necessárias diferentes 

câmaras para cada uma. Assim, para a objectiva HI PLAN (ampliação 4x) é utilizada uma câmara 

circular de 90 mm de diâmetro e 8.5 mm de altura, com uma janela de quartzo de 15×15 𝑚𝑚2, 

enquanto que para a objectiva PLAN APO (ampliação de 10x) é utilizada uma pseudo-câmara de 

película de polietileno aderente com a objectiva inclusa, de cerca de 300 𝑐𝑚3 de volume – figura 

22 a) e b).  

 

a) 

 

b) 

Figura 22. a) Câmara circular utilizada em conjunto com a objectiva HI PLAN (ampliação 4x); b) Pseudo-

câmara utilizada em conjunto com a objectivas PLAN APO (ampliação 10x). 

90 mm 

8.5 mm 
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A temperatura e humidade relativa são monitorizadas dentro destas câmaras, também 

através do mesmo sistema Arduino Uno + DHT22 usado dentro da câmara Perspex na técnica de 

tensiometria. De acordo com medidas recolhidas com este sistema é possível manter a humidade 

relativa a 99.90%. 

3.2 Procedimento experimental 

3.2.1 Preparação e caracterização das soluções 

A rodamina B (Sigma Aldrich) é o fluoróforo utilizando como corante fluorescente, cuja informação 

pode ser lida na tabela 6, que foi escolhido levando em consideração o seu comprimento de onda 

de absorção, de forma a ser compatível com os comprimentos de onda de excitação dos lasers 

disponíveis no microscópio confocal de fluorescência, nomeadamente o OPSL 552.  

Tabela 6. Características da Rodamina B (de acordo com o fabricante).  

 

Fórmula química 𝐶28𝐻31𝐶𝑙𝑁2𝑂3 

Peso molecular 479.01 g/mol 

Pureza (HPLC)  ≥ 95 % 

Absorção 542 – 554 nm 

Em concordância com o supramencionado, e com o objectivo de maximizar a intensidade 

de fluorescência e, consequentemente, o sinal lido nos ensaios de MCFVL, foi levado a cabo o 

ensaio de espectrofluorometria, de forma a serem obtidos os espectros de absorção e emissão de 

cinco soluções aquosas de rodamina B, de concentrações diferentes. 

Estas soluções foram preparadas previamente, partindo de uma massa inicial de rodamina 

B de 49.6 𝑚𝑔, medida numa balança de precisão de 0.1 𝑚𝑔. Ora, esta massa de rodamina B 

(soluto) foi dissolvida em 80 𝑚𝑙 de água destilada (solvente), dando origem à solução base 𝑆1, a 

partir da qual foram obtidas as outras soluções: em primeiro lugar diluíram-se 20 ml de 𝑆1 em 80 

ml de água destilada, obtendo-se a solução 𝑆2. Por sua vez, a solução 𝑆3 foi conseguida diluindo 

20 ml de 𝑆2 em 80 ml de água destilada, e assim sucessivamente até perfazer o total de cinco 

soluções. O cálculo relativo à concentração mássica, 𝑐𝑚, da solução base, 𝑆1, foi feito de acordo 

com a equação 23: 

 𝑐𝑚 =
𝑚

𝑉
 (23) 

na qual 𝑐𝑚 é a concentração em 𝑔/𝑚𝑙, 𝑚 a massa do soluto em 𝑔 e 𝑉 o volume total da solução 

em 𝑚𝑙. Por sua vez, as concentrações mássicas das diluições consequentes foram calculadas 

tendo como princípio o facto da massa ser constante durante da diluição, pelo que é válido 

escrever: 

 𝑐𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑉𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑐𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (24) 

 

 

As concentrações mássicas podem ser lidas na tabela 7. 
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Tabela 7. Concentrações mássicas das soluções aquosas de rodamina B. 

Solução 𝑆1 𝑆2 𝑆3 𝑆4 𝑆5 

𝑐𝑚 [𝑔/𝑚𝑙] 4.960×10−4 9.920×10−5 1.984×10−5 3.968×10−6 7.936×10−7 

Assim, foram consideradas para o ensaio de espectrofluorometria 100𝜇𝑙  de cada uma das 

cinco soluções de rodamina B em triplicado, cuja placa de titulação pode ser observada na figura 

23.  

 

Figura 23. Placa de titulação utilizada no ensaio de espectrofotometria. Visualizam-se as cinco soluções 

aquosas de rodamina B em triplicado, da menos concentrada (linha A) à mais concentrada (linha E). 

O ensaio em modo de absorção foi colectado entre 400 e 600 nm e fixou-se o comprimento 

de onda de emissão, 𝜆𝑒𝑚 = 595 𝑛𝑚. Por sua vez, o espectro de emissão das amostras foi coletado 

entre 400 e 800 nm e as amostras foram excitadas com o comprimento de onda de absorção de 

𝜆𝑎𝑏𝑠 = 550 𝑛𝑚. Os espectros de absorção e emissão das cinco soluções podem ser observados 

na figura 24. 

 

a) 

 

b) 
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c) 

 

d) 

 

e) 

Figura 24. Espectros de absorção e emissão resultantes do ensaio de espectroflurometria. 

Analisando os gráficos acima, verifica-se que existem alterações significativas nos 

espectros com a variação da concentração da solução. Além disso, observa-se que o pico de 

excitação se encontra na gama de 525 𝑛𝑚 até 575 𝑛𝑚 para todas as soluções. Relativamente ao 

pico de emissão, este é registado também para todas as soluções entre 550 𝑛𝑚 e 650 𝑛𝑚. Por 

outro lado, tanto o pico de excitação como o pico de emissão de maior intensidade se verificam 

para a solução S4 de concentração 𝑐 = 3.968×10−6 𝑔/𝑚𝑙, tendo sido esta a solução utilizada nos 

ensaios. Informação sobre os picos de emissão e excitação, incluido o desvio de Stokes para cada 

solução pode ser lida na tabela 8.  

Tabela 8. Características dos espectros de excitação e emissão das cincos soluções estudadas. 

Solução 
Concentração  

𝑐 [g/ml] 
Pico de excitação 

λ [nm] 
Pico de Emissão 

λ [nm] 
Desvio de Stokes 

Δλ [nm] 

S1 4.960×10−4 561.99 ± 4.01 636.99 ± 2.98 75.00 ± 6.99 

S2 9.920×10−5 564.50 ± 4.48 619.50 ± 2.49 55.00 ± 6.96 

S3 1.984×10−5 564.50 ± 5.52 595.49 ± 2.50 30.99 ± 8.02 

S4 3.968×10−6 556.49 ± 3.53 587.50 ± 2.50 31.01 ± 6.03 

S5 7.936×10−7 554.50 ± 2.50 581.49 ± 2.50 26.99 ± 5.00 
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Sendo a concentração da solução S4 aquela que foi seleccionada para realizar os ensaios 

de microscopia confocal, foi posteriormente necessário caracterizar as propriedades desta 

solução, nomeadamente a tensão superficial e a massa específica. A tensão superficial foi medida 

recorrendo ao tensiómetro óptico – subcapítulo 3.1.3, através do método da gota pendente 

(Bashforth e Adams 1883), que relaciona a forma da gota pendente da extremidade da agulha com 

a tensão de superfície. A partir das equações de Laplace e Young-Laplace pode obter-se a 

expressão para a tensão superficial entre a fase líquida e gasosa 𝛾𝐿𝐺, utilizada pelo software One 

Attension: 

 𝛾𝐿𝐺 =
Δ𝜌𝑔𝑅0

𝛽
 (25) 

onde  Δ𝜌 é a diferença de densidade na interface líquido-gás, 𝑔 a constante de aceleração da 

gravidade, 𝑅0 o raio de curvatura da gota e 𝛽 o factor de forma. O algoritmo de implementação 

deste método encontra-se detalhadamente descrito por Harries e Byers (1989), e mais 

recentemente por Cheng et al. (1990).  

Assim uma gota gerada na extremidade da agulha, fica pendente devido ao equilíbrio entre 

forças de tensão superficial e o peso da gota. São então recolhidas 120 imagens em intervalos de 

80 ms desta gota pendente. Cada uma das imagens é analisada individualmente pelo software 

que calcula automaticamente a tensão superficial. Foram efectuados quinze ensaios para a 

solução S4 (𝑐 = 3.968×10−6 𝑔/𝑚𝑙), sendo calculado o valor final como a média de todos os quinze  

A massa específica da solução foi avaliada como sendo muito próxima daquela da água, 

𝜌 = 998 𝑘𝑔/𝑚3, e outras propriedades termofísicas podem ser observadas na tabela 9, de acordo 

com (Vieira et al. 2016).  

Tabela 9. Propriedades da solução de Rodamina B. 

Solução S4 

Concentração 𝑐 [𝑔/𝑚𝑙] 3.968×10−6 

Tensão superficial 𝛾𝐿𝐺  [𝑁/𝑚] 70.55 ± 0.44 

Viscosidade dinâmica 𝜇 [𝑃𝑎. 𝑠] 8.90×10−4 

 

3.2.2 Caracterização e preparação das superfícies 

No seguimento deste trabalho foram utilizados dois tipos de substratos diferentes, podendo estes 

ser compostos de vidro ou silício. Estas superfícies apresentam diferentes características 

topográficas de forma a ser possível investigar comportamentos significativamente diferentes em 

termos de molhabilidade e possíveis relações da molhabilidade com distorções que afectam a 

linha de contacto. Relativamente às superfícies de vidro, estas são laminas de vidro próprias para 

microscopia, sendo o material vidro sodo-cálcico, fabricadas pela Marienfeld, cujas dimensões são 

de aproximadamente 75×25×1 𝑚𝑚3. Para o efeito desta dissertação, são consideradas quatro 

laminas de vidro, todas semelhantes entre si a nível macroscópico.  

Por sua vez, as superfícies de silício, fabricadas a partir de wafers de silício, têm as 

dimensões de 10×10×0.5 𝑚𝑚3 e são micro-estruturadas por matrizes de pilares de base 

quadrada, espaçadas regularmente. Estas micro-estruturas têm dimensões características tais 
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como: 𝑎, largura dos pilares (lado do quadrado); ℎ, altura dos pilares; e 𝑆, passo entre pilares, 

como se representa esquematicamente na figura 25. Estas micro-estruturas são impressas por 

litografia e criadas por gravura por plasma (plasma etching na literatura inglesa). 

Neste trabalho caracterizaram-se detalhadamente três superfícies de silício, sendo uma lisa 

(usada para referência) e duas estruturadas por micro-pilares. A topografia de cada superfície 

acima mencionada foi caracterizada usando o perfilómetro Dektak 3 –  subcapítulo 3.1.2. As 

grandezas 𝑎, 𝑆 e ℎ, acima descritas são quantificadas nestes ensaios de perfilometria, estando os 

seus valores sumarizados na tabela 10. Verificou-se ainda através desta mesma análise que as 

superfícies de vidro e de silício sem micro-estrutura têm uma rugosidade média, 𝑅𝑎 (de acordo 

com a norma BS 1134), e uma média de alturas máximas entre picos e vales, 𝑅𝑧 (de acordo com 

a norma DIN 4768) iguais a zero – dentro dos limites da resolução vertical do perfilometro – pelo 

que se podem considerar superfícies lisas. Estes valores foram obtidos através de 10 medidas 

efectuadas localizadas aleatoriamente e distribuídas ao longo de toda a superfície, por forma a 

garantir a obtenção de valores representativos da topografia da superfície. 

Tabela 10. Dimensões características das superfícies de silício. 

 
 

Superfície 𝑎 [𝜇𝑚] ± 𝜎 [𝜇𝑚] 𝑆 [𝜇𝑚] ± 𝜎 [𝜇𝑚] ℎ [𝜇𝑚] ± 𝜎 [𝜇𝑚] 

M
ic

ro
-

p
ila

re
s
 

P1 171.84 ± 5.01 463.93 ± 24.05 24.61 ± 0.28 

P2 271.04 ± 11.02 386.77 ± 8.02 24.30 ± 0.34 

Os perfis das superfícies micro-estuturadas de silício podem ainda ser visualizados na figura 

26. 

 
a) 

 
b) 

Figura 25. Esquema do perfil lateral referente às superfícies micro-estruturadas. 

𝑎  𝑆  

ℎ𝑝  
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c) 

 

d) 

Figura 26. Topografia das superfícies de micro-estruturadas de silício. Em cima: a) e b) perfil de superfície 

avaliado por perfilometria, superfície P1 e P2, respectivamente; em baixo: c) e d) vista em planta obtida 

através do microscópio confocal em modo de reflexão, superfície P1 e P2, respectivamente. 

No final de qualquer ensaio, todos os substratos utilizados são submetidos a um processo 

de limpeza de forma a eliminar resíduos de rodamina B: em primeiro lugar a superfície é 

enxaguada com etanol (96%), seguida de acetona (100%), é posteriormente colocada em banho 

de acetona (100%) a 40°𝐶 no ultra-sons Branson 1200 durante 30 minutos, sendo posteriormente 

enxaguada com água destilada, de novo 30 minutos em ultra-sons em banho de água destilada a 

40 °𝐶 e, por fim, seca ao ar. 

 

3.2.3 Medição de ângulos de contacto estáticos 

Tensiometria – Interface e configuração de parâmetros 

Os ângulos de contacto estáticos são medidos utilizando a técnica de tensiometria, recorrendo ao 

método da gota séssil (Cheng et al. 1990), à temperatura ambiente (21°𝐶 ± 1°𝐶), utilizando o 

software One Attension. As gotas são depositadas dentro da câmara Perspex saturada com o 

líquido em estudo, tal como descrito no subcapítulo 3.1.3. 

Nestes ensaios são depositadas em cada superfície gotas de diâmetro variável, entre 1 𝑚𝑚 e 

2 𝑚𝑚. Tal como nos ensaios de tensão superficial, são posteriormente gravadas 120 imagens de 

cada gota, em intervalos de 80 ms, analisadas individualmente pelo algoritmo de processamento 

de imagem do software One Attension, que ajusta o perfil da gota à equação da Young-Laplace – 

figura 27. A obtenção do perfil da gota pelo software tem uma precisão de ±0.1° (Cheng et al. 

1990), sendo as variações nas medidas associadas a incertezas relativas à não homogeneidade 

da superfície. Além disso, são efectuados trinta e um ensaios para cada uma das superfícies em 

estudo, em diferentes regiões da mesma, para obter valores do ângulo de contacto representativos 

dos pares líquido-superfície em estudo. 
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Figura 27. Interface Gráfica do software One Attension durante a medição do ângulo de contacto estático 

de uma gota. 

 
MCFVL – Interface e configuração de parâmetros 

Nos ensaios levados a cabo no microscópio confocal de fluorescência de varrimento a laser, 

realizados para caracterizar a molhabilidade (e medir com uma técnica alternativa os ângulos de 

contacto) a deposição de gotas nos substratos é efectuada através do sistema bomba seringa, já 

referido na subcapítulo 3.1.4. Após a deposição, o conjunto superfície-gota é transportado, com o 

auxilio de uma pinça, para o interior de uma câmara ou pseudo-câmara fechada, saturada com 

água, por baixo da objectiva usada no ensaio. O software LAS X requer a configuração de certos 

parâmetros anteriormente a qualquer ensaio; estes parâmetros são: tipo de laser, potência do 

laser, ganho do fotomultiplicador, uma gama de comprimentos de onda na qual deve estar inserido 

o comprimento de onda de emissão do fluoróforo de trabalho, formato da imagem resultante, 

frequência de varrimento, posição vertical inicial e final e o passo vertical de varrimento.  

 

Figura 28. Interface gráfica do software LAS X; Legenda: A – Parâmetros de varrimento; B – Parâmetros do 

laser e fotomultiplicador; C – Visualização da projecção em planta do espécime e histograma de ganho; 1 – 

formato da imagem; 2 – frequência de varrimento; 3 – posição vertical inicial do varrimento; 4 – posição 

vertical final do varrimento; 5 – passo vertical do varrimento; 6 – laser e potência do laser; 7 – Ganho do 

fotomultiplicador; 8 – gama de comprimentos de onda de emissão do fluoróforo; 9 – reconstrução 

tridimensional da amostra. 
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1
  

2
  

3
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5
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Medição de ângulos de contacto estáticos 

Como explicado anteriormente, todos os ensaios foram realizados usando o laser OPSL 552, por 

ser compatível com o comprimento de onda de excitação da rodamina B, com uma potência de 

10.50 mW (3.00% da potência máxima) e ganho do fotomultiplicador de 550V. Além disso, é fixado 

o comprimento de onda de emissão a ser lido entre 575 nm e 600 nm (gama que inclui o pico de 

emissão para a solução S4 utilizada – subcapítulo 3.2.1). As imagens registam-se no formato 

1024x1024 pixéis e a frequência de varrimento é de 400 Hz. Além disso, tendo em conta a relação 

de compromissos entre processamento, memória, tempo de aquisição e resolução em 

profundidade, para o passo vertical de varrimento utilizou-se em todos os ensaios 1𝜇𝑚. No que se 

refere à posição vertical inicial e final, estes dois parâmetros são diferentes em cada ensaio, pois 

o início do varrimento tem que coincidir com a linha de contacto das três fases – líquido, sólido e 

gasoso. Para esse efeito, no início de cada ensaio são ligados os dois lasers em simultâneo, o 

OPSL 552 que excita o fluoróforo presente na gota e o OPSL 488 que reflecte na superfície. Na 

presença da superfície é detectada uma intensidade mais elevada no canal referente ao laser 

OPSL 488, indicando a base da gota. Esta diferença é deveras difícil, se não impossível, de 

detectar no canal do OPSL 552, razão pela qual foi adoptado este procedimento. Portanto, é nesse 

ponto, de maior intensidade, que se fixa o início do varrimento. A figura 29, representa um exemplo 

de localização da superfície, para uma superfície de vidro.  

𝑧 = −4 𝜇𝑚 

 

𝑧 = −2 𝜇𝑚 

 

𝑧 = 0 𝜇𝑚

 

𝑧 = +2 𝜇𝑚 

 

𝑧 = +4 𝜇𝑚 

 

Figura 29. Exemplo de localização de superfície. 

Assim, é possível detectar a presença das superfícies de vidro com uma precisão de 

sensivelmente ±2𝜇𝑚, no entanto para as superfícies de silício esta precisão entra na gama dos 

± 5 𝜇𝑚, devido à elevada reflectância da superfície. Feito isto, é definida a posição vertical final do 

varrimento, que nos ensaios efectuados variou entre os 100𝜇𝑚 e os 500 𝜇𝑚 acima da posição 

inicial, dependendo da natureza da superfície e se se pretende obter uma visualização total do 

perfil da gota ou não. Além disso, anteriormente a qualquer ensaio é efectuado um controlo para 

identificação da gota pelo registo do diâmetro da linha de contacto triplo, como ilustrado, a título 

de exemplo na figura 30.  



 

 

40 

 

 

Figura 30. Exemplo do controlo efectuado ao diâmetro da área de contacto para identificação da gota. 

 

 

  

0.801 mm 
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4  Calibração e Pós-processamento de dados  

4.1 Calibração da potência do laser e ganho do fotomultiplicador 
 
De forma a averiguar qual a potência do laser e ganho que potenciam a obtenção de resultados 

mais fiáveis, realizou-se uma análise de sensibilidade a estes dois parâmetros. O procedimento 

consistiu em depositar uma única gota numa superfície de vidro, utilizando a objectiva de 

ampliação de 4x e, portanto, a câmara circular. Posteriormente foram efectuadas 30 medidas, cada 

uma das quais com um valor diferente de potência do laser e ganho do fotomultiplicador. Mais 

especificamente, as medidas iniciaram-se com o laser a 2.75% da sua potência máxima, até 

4.00%, com incrementos de 0.25%, para ganhos de 500V, 550V, 600V e 650V. A correspondência 

entre a percentagem da potência máxima e potência do laser pode ser examinada na tabela 11, 

abaixo. 

Tabela 11. Correspondência entre intensidade do laser. 

Potência [%] 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 100.00 

Potência [mW] 9.63 10.50 11.38 12.25 13.13 14.00 350.00 

 

Em cada um dos ensaios gera-se um relatório de intensidade de pixel (ou histograma de 

ganhos), e a partir deste é calculada a relação sinal-ruído aproximando a equação 15 por 𝑆𝑁𝑅 =

𝜇/𝜎, onde 𝜇 e 𝜎 representam a média e desvio padrão das intensidades de pixel em cada ensaio. 

Os resultados podem ser analisados no gráfico da figura 31.  

 

Figura 31. Variação da relação sinal-ruido com a potência do laser e ganho do PMT. Eixo das abcissas 

categorizado em termos de ganho do PMT, com potência do laser crescente em cada categoria 

Os resultados apresentados na figura 31 mostram que a partir de 600 V o SNR é 

independente tanto da potência do laser como do ganho do fotomultiplicador, observando-se 

apenas variações de pequena amplitude no SNR. No conjunto de resultados de 600V e 700V 

encontra-se uma diferença de 5% do melhor caso SNR=1.44 (par 2.75%-600V) para o pior caso 

SNR=1.34 (par 2.75%-700V e 3.00%-700V). Por outro lado, nota-se que o SNR é mais elevado 

para o ganho de 500V, diminuindo com o aumento da potência do laser. Qualitativamente, tanto 

para 500V como para 550V é possível obter imagens capazes de reproduzir o perfil da gota. 
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Porém, para o caso de 2.75% e 500V é mais provável obterem-se imagens pouco nítidas, com 

regiões com baixa intensidade de fluorescência, figura 32 a) e c). Além disso, para potências do 

laser acima de 3.50% ocorre excesso de ruído de fundo, como é possível observar na figura 32 b) 

e d).  

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Figura 32. a) Projecção vertical à esquerda e em planta à direita de uma gota lida com 2.75% da potência 

máxima do laser e 500V de ganho no PMT; b) Projecção vertical à esquerda e em planta à direita de uma 

gota lida com 4.00% da potência máxima do laser e 700V de ganho no PMT; c) destaque da zona com falta 

de fluorescência para o par 2.75% e 500V; d) destaque da zona com elevado ruído de fundo para o par 

4.00% e 700V. 

Relativamente à potência do laser, a grande diferença entre utilizar 2.75% ou 4.00% 

encontra-se no contraste e intensidade de pixel da imagem resultante: para 2.75% nota-se pouco 

contraste e baixa intensidade, ao contrário do que se verifica para 4.00%. Desta forma, desta 

análise conclui-se que é indicado utilizar a potência do laser numa gama de 3.00% a 3.50%, e o 

ganho do PMT entre 500V e 550V. 

 
4.2 Algoritmo de pós processamento de imagem (MCFVL) 

Tendo em vista o pós-processamento das imagens provenientes do microscópio confocal para 

obter grandezas como o diâmetro, altura do filme de líquido depositado e ângulo de contacto de 

equilíbrio da gota, para caracterizar a molhabilidade das superfícies, desenvolveu-se um algoritmo 

em ambiente Matlab. 

O input (dados de entrada) do algoritmo é a imagem de uma gota, na qual conste a escala 

da mesma, sendo o output (dados de saída) um ficheiro .xlsx no qual se inclui uma tabela com 

informação sobre o diâmetro, altura, ângulo de contacto e resolução da imagem. Este algoritmo 

pode ser analisado no anexo A. O pseudocódigo encontra-se esquematizado no fluxograma 

abaixo apresentado, na figura 33. As funções pré-definidas do Matlab encontram-se entre 

parêntesis, sempre acompanhadas de informação sobre especificações necessárias às mesmas, 

quando existentes e relevantes. 
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Figura 33. Fluxograma representativo do pseudocódigo do algoritmo de pós processamento de imagem. 

 

Leitura da escala e cálculo da resolução da imagem 

O cálculo da resolução da imagem implica a leitura da escala da imagem. Para tal, é utilizada uma 

função auxiliar, que reconhece os dígitos e unidades que existem na imagem da gota, por 

comparação com uma outra imagem, que deve ser incluída na directoria do algoritmo – figura 34. 

Os dígitos presentes nesta imagem são comparados com aqueles referentes à escala da imagem 

de interesse, por correlação cruzada das matrizes de ambas as imagens, fazendo uso da função 

normxcorr2 pré-definida no Matlab. Nesta situação, quando há correspondência, o dígito é 

guardado numa variável. Esta acção é efectuada num ciclo de repetição, até serem comparados 

todos os dígitos da escala da imagem de interesse. Além disso, ainda dentro desta função auxiliar, 

contam-se os pixéis da escala para permitir calcular a resolução da imagem em 𝜇𝑚/𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙, que é 

utilizada na determinação das dimensões da gota. 

 

 

Cria ficheiro .xlsx 

Lê imagem (imread) 

Conversão para tons de cinzento 
(rgb2gray) 

Lê escala – função auxiliar calibFact 

Tipo de objectiva 
utilizada 

NA=0.1 
Ampliação 4x 

NA=0.4 
Ampliação 10x 

Threshold 

Baseado na primeira 
derivada 

(edge – ‘prewitt’, 
‘sobel’, ‘canny’) 

Elimina pixéis isolados  
(bwmorph – ‘clean’) 

Aplica operação 
morfológica de fecho 
(imclose – E.E. ‘disk’ 

r=3) 

Preenche região da 
gota (imfill) 

Elimina componentes 
exteriores à fronteira da 

gota (bwareaopen) 

Traça fronteira 

Calcula propriedades 

Escreve resultados num 
ficheiro .xlsx 

Método de detecção de 
contorno 

Aplica filtro de gauss 
(imgaussfilt –       ) 𝜎=3 
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a)  

b) 

Figura 34. a) imagem utilizada para a leitura da escala, incluída na directoria do algoritmo. b) – imagem de 

uma gota com destaque para a região da escala. 

 

Tratamento da imagem e detecção de contorno 

Em primeiro lugar, a imagem original é convertida para escala de cinzentos, utilizando a função 

rgb2gray – figura 35.  

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Figura 35. a) e b) Secção da imagem original para imagem obtida com a objectiva de NA=0.1 e NA=0.4, 

respectivamente. c) e d) Conversão de RGB para tons de cinzento – função rgb2gray, objectiva NA=0.1 e 

NA=0.4, respectivamente. 

Para as imagens obtidas com a objectiva de NA=0.1, utiliza-se um filtro de Gauss antes da 

detecção de fronteira, uma vez que esta origina imagens com um nível mais elevado de ruído que 

a objectiva de NA=0.4, devido à sua menor resolução espacial – figura 36.  

 

Figura 36. Aplicação do filtro de gauss 𝜎 = 3 – função imgaussfilt. 
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A detecção de contorno pode ser efectuada de quatro formas, ao critério do utilizador, 

nomeadamente: detecção a partir de threshold, método de Prewitt, Sobel ou Canny. No caso dos 

últimos três métodos é utilizada a função edge pré-definida no matlab, com as especificações 

‘prewitt’, ‘sobel’ ou ‘canny’, cujas operações de tratamento da matriz da imagem foram já discutidas 

no subcapítulo 2.4.1.  

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

 
g) 

 
h) 

Figura 37 – Detecção de contorno através de a) e b) threshold, c) e d) método de prewitt, e) e f) método de 

sobel e g) e h) método de canny. Note-se que todas as imagens à esquerda foram obtidas com a objectiva 

de NA=0.1 e à direita com a objectiva de NA=0.4. 

Por outro lado, sempre que é aplicada a operação morfológica de fecho da imagem, essa 

operação é efectuada tirando partido da função pré-definida imclose, que realiza uma dilatação 

seguida de erosão, utilizando o mesmo elemento estruturante morfológico. Neste caso, utiliza-se 

um elemento estruturante com a forma de disco bidimensional – função pré-definida strel com a 

especificação ‘disk’. Esta operação é executada após a detecção de fronteira para todos os 

métodos utilizados, com excepção do threshold, de modo a fechar a linha do contorno resultante, 

para que seja possível preencher a área que respeita à gota – figura 38.  
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a) 

 
b) 

Figura 38. Operação morfológica de fecho – função imclose. 

 O preenchimento da região da gota é feito com a função pré-definida imfill com a 

especificação ‘holes’ – figura 39. Neste ponto a imagem resultante é uma imagem binária na qual 

a gota é representada pelo valor lógico 1 e a sua vizinhança pelo valor logico 0. No caso em que 

o threshold é aplicado não se utilizada o imfill uma vez que do threshold resulta já uma imagem 

binária nas condições da proposição anterior. 

 
a) 

 
b) 

Figura 39. Preenchimento região da gota – função imfill. 

Posteriormente a estas operações, é aplicada a função pré-definida bwareaopen que 

elimina, caso existam, linhas e pontos exteriores à interface da gota – figura 40. Além disso, a 

função bwmorph, com a operação específica ‘clean’ aplica-se depois da detecção de fronteira e 

antes do filtro de fecho de forma a eliminar pixéis isolados, caso existam, perto da fronteira com o 

objectivo do filtro de fecho sequente não distorcer a fronteira.  

 
a) 

 
b) 

Figura 40. Resultado da supressão de pixéis exteriores à gota – função bwareaopen. 

 

Definição de fronteira e cálculo de propriedades 

Uma vez obtida a imagem binária define-se a fronteira da gota recorrendo à função 

bwtraceboundary. Esta função requer tanto um ponto já pertencente fronteira, bem como uma 

direcção para iniciar a procura de coordenadas da mesma. Nesta circunstância, o ponto de inicio 

de definição de fronteira é o primeiro ponto mais à esquerda da matriz binária – que corresponde 

à linha de contacto, em direcção a norte. A orientação para norte é importante, pois dessa forma 

dá-se origem a um vector com as coordenadas de todos os pontos referentes à fronteira, sendo 
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que o primeiro ponto é o ponto mais à esquerda da linha de contacto triplo, os seguintes pertencem 

à interface líquido-vapor e o último é o ponto mais à esquerda da linha de contacto triplo. A 

organização do vector desta forma só é possível se a função bwtraceboundary for orientada para 

norte, o que é importante quando é calculado o ângulo de contacto da gota. 

Por sua vez, para a determinação das dimensões da gota, o algoritmo conta em linha 

recta, na direcção horizontal e vertical, os pixéis existentes na base e na posição central, de forma 

a calcular o diâmetro e a altura da gota, respectivamente – este passo resulta unicamente de 

manipulação algébrica da matriz da imagem binária resultante do tratamento de imagem. 

Relativamente ao cálculo do ângulo de contacto, uma vez que este é definido como o ângulo entre 

a tangente à interface da gota na sua extremidade inferior e a base da mesma, é feita uma 

aproximação polinomial de primeira ordem aos primeiros pontos do vector definido pela função 

bwtraceboundary, e posteriormente calculado o ângulo do declive da recta afim resultante. Esta 

operação é consequência da utilização da função polyfit pré-definida no Matlab.  

Por fim, para cada imagem processada, o algoritmo apresenta outra imagem com os 

resultados das operações efectuadas, bem como a fronteira traçada a vermelho como pode ser 

analisado na figura 41. 

 

a) 
 

 

b) 

Figura 41. Imagem resultante do algoritmo. a) objectiva NA=0.1, 4x ampliação; b) objectiva NA=0.4, 10x 

ampliação. 
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4.3 Quantificação de incertezas  

4.3.1 Tensiómetro óptico 

Na utilização do tensiómetro óptico, as medidas da tensão superficial têm um erro associado de ± 

0.01mN/m. As medidas dos ângulos de contacto estáticos e quasi-estáticos, têm por sua vez um 

erro de ± 0.1º, ambos previstos pelo manual do aparelho de medida. Salienta-se ainda que a 

incerteza associada à rugosidade das superfícies introduz um desvio padrão médio de 2.79° e 

6.19° nos ângulos de contacto estáticos de equilíbrio, para as superfícies de vidro e de silício, 

respectivamente. 

 

4.3.2 Pós processamento de imagem (MCFVL) 

Discretização 

As imagens provenientes do LASX vêm no formato de 1024×1024 pixeis, com uma resolução de 

1.47 𝜇m/pixel e 2.18 𝜇m/pixel para a objectiva de 10x e 4x de ampliação, respectivamente.  

Todavia, as dimensões (xyz) do voxel originado pelo LASX são de 1.08×1.08×1.00 𝜇m3 e 

1.80×1.80×1.00 𝜇m3 utilizando as objectivas de 10x e 4x, respectivamente, o que implica numa 

incerteza em termos de discretização de 0.39 𝜇m  na direcção de x e y, para ambas as objectivas 

e 0.47 𝜇m e 1.18 𝜇m na direcção de z, consoante a objectiva ser de 10x ou 4x de ampliação. A 

figura 42 esquematiza o supracitado, numa imagem obtida com a objectiva de 10x.  

 

Figura 42. Representação gráfica da incerteza de discretização. 

 

Diâmetro  

Para quantificar a incerteza associada à determinação do diâmetro das gotas depositadas 

realizou-se uma análise em função do diâmetro de controlo registado (no software LASX) para 

cada gota. Verifica-se que o algoritmo de pós-processamento de imagem devolve valores de 

diâmetro da área de contacto tendencialmente inferiores àqueles medidos no controlo – figura 43. 

Todavia essa diferença é da ordem dos 0.030 mm ± 0.012 mm para as superfícies de vidro e de 

silício lisa, e levando em consideração que a gama de diâmetros estudados ronda em média 1 

mm, este valor equivale a uma redução de aproximadamente 3%. Para as gotas depositadas nas 
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Passos em z
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superfícies estruturadas com micro-pilares, P1 e P2, encontra-se uma discrepância ligeiramente 

mais elevada, com diferenças da ordem dos 0.042 mm ± 0.078 mm, equivalentes a 5% da gama 

de diâmetros obtidos nestas superfícies, que são de sensivelmente 0.915 mm, em média. 

Assim, assumindo que a medição efectuada no LASX é mais precisa que aquela efectuada 

através do algoritmo de pós-processamento de imagem pode afirmar-se que este tem uma 

incerteza de 3% para as superfícies de vidro e de 5% para as superfícies micro-estruturadas.  

 

a) Superfícies de vidro 

 

b) Superfícies de silicio 

Figura 43. Comparação entre os valores de diâmetro da área de contacto obtidos através do algoritmo e o 

controlo efectuado no software LASX. 

 

Ângulo de contacto 

Relativamente à incerteza do algoritmo de pós processamento de imagem associada ao ângulo 

de contacto, realizou-se uma análise de sensibilidade ao número de pixéis, N, da fronteira 

utilizados para fazer a aproximação polinomial de primeira ordem (polyfit) em função do ângulo de 

contacto resultante. Para todos os ensaios a aproximação em questão resulta da utilização dos 

primeiros 9 pixéis da fronteira da gota, a contar da base. O resultado da análise de sensibilidade 

apresenta-se na figura 44. Verifica-se que, para um número de pixéis inferior a 6, o algoritmo 

devolve valores elevados do ângulo de contacto, resultantes do pequeno número de pixéis 
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utilizados para o definir. Por sua vez, na gama de 6 a 12 pixéis o valor do ângulo de contacto tem 

tendência a estabilizar, passando a diminuir de forma aproximadamente linear a partir dos 12 pixéis 

para todas as superfícies, o que está relacionado com a forma (aproximadamente circular) do perfil 

da gota. A diferença entre utilizar 6 ou 12 pixéis para definir a fronteira é de 8° para o pior caso 

analisado, referente à superfície de silício lisa. No entanto, para o valor da incerteza associada ao 

cálculo do ângulo de contacto, deve considerar-se uma estimativa mais conservadora, uma vez 

que a análise em questão considera apenas um ensaio para cada superfície, mas na totalidade 

foram efectuados 31 para cada superfície de ensaio. Desta forma, uma incerteza de 10° assume-

se como apropriada para o cálculo do ângulo de contacto. 

 

Figura 44. Análise de sensibilidade ao numero de pixéis utilizados para definir o ângulo de contacto. 
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5 Resultados e discussão 

Neste capítulo apresenta-se a discussão dos resultados obtidos no presente trabalho. O efeito da 

molhabilidade discute-se detalhadamente para cada uma das superfícies de ensaio. A sua 

caracterização é acompanhada do estudo de fenómenos que a podem influenciar, nomeadamente 

a ocorrência de evaporação da gota e distorção da linha de contacto. Assim, são investigados 

tanto os ângulos de contacto de equilibrio como o diâmetro de deposição de gotas  milimétricas e 

micrometricas de forma a inferir acerca da sua dependência das dimensões da mesma. A técnica 

de microscopia confocal de fluorescência de varrimento a laser é explorada como método de 

caracterização da molhabilidade. O método levado a cabo inclui esta técnica de reconstrução 

tridimensional acoplada ao algoritmo de análise de imagem detalhado no capitulo anterior.  

 

É relevante levar em consideração que do tensiometro óptico resultam dois ângulos de 

contacto de equilíbrio para uma vista da gota, um à esquerda e outro à direita, não sendo possível 

qualquer dedução acerca da sua estrutura de outra perspectiva – figura 45a. Porém, utilizando a 

técnica de 3D de microscopia confocal é possível recolher informação acerca da morfologia da 

gota, sob qualquer perspectiva. No caso do presente trabalho, para a mesma gota foram 

analisados os ângulos de contacto de equilibrio tanto para o plano XZ, como para o plano YZ – 

figura 45b. Desta foram é possível obter quatro ângulos de contacto, à esquerda e à direita para 

ambas as perspectivas. Por razões de simplicidades e análise, tanto para o tensiometro óptico 

quando para a técnica de MCFVL são calculadas as médias entre os ângulos à esquerda e à 

direita, obtendo-se um único ângulo para cada vista. Os reduzidos desvio obtidos nas medidas, 

como analisado mais à frente, validam esta abordagem. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
a) 

 

b) 

Figura 45. Perspectivas utilizadas para o ângulo de contacto de equilíbrio para a) tensiómetro óptico e b) 

Microscopia confocal de fluorescência. As imagens não estão à escala. 

  

XZ 

YZ XY 

XYZ 
x 

z 

x 

y y 

z 

x 

yy 
z 



 

 

52 

 

5.1 Gotas milimétricas  

Avaliação dos ângulos de contacto de equilibrio por tensiometria 

Caracterizou-se por tensiometria óptica a molhabilidade para gotas da solução S4 (concentração 

3.968×10-6 g/ml) com as inúmeras superfícies usadas neste trabalho para validação da técnica de 

microscopia confocal. Dado que se fixam as propriedades do líquido, (usa-se sempre a mesma 

solução), a molhabilidade caracterizada é essencialmente função das propriedades da superfície. 

Os resultados obtidos apresentam-se na tabela abaixo, na qual consta a média e desvio padrão 

dos 31 ensaios efectuados para cada uma das superfícies de vidro e silício.   

Tabela 12. Resultados obtidos pela técnica de tensiometria para cada uma das superfícies de ensaio. 

 

Vidro Silício 

L1 L2 L3 L4 Lisa P1 P2 

�̅�𝑒𝑞 52.22 50.65 52.01 53.18 36.02 79.48 80.92 

𝜎 2.85 3.18 3.28 1.85 4.50 5.88 8.18 

 

Observando a tabela verifica-se que as superfícies de vidro (L1, L2, L3 e L4) e as superfícies 

de silicio lisa e estruturadas com micro-pilares (P1 e P2) têm caracter hidrofílico, uma vez que 

apresentam ângulos de contacto de equilibrio inferiores a 90°, sendo que o conjunto das 

superfícies de vidro rondam aproximadamente os 52° ± 3°.  

 

Validação do algoritmo de pós processamento de imagem 

Para a validação do método, os ângulos de contacto de equilíbrio obtidos por tensiometria são 

confrontados com aqueles medidos utilizando a técnica de microscopia confocal de fluorescência 

para gotas da ordem dos milimetros depositadas em superfícies de vidro lisas, com o propósito de 

deduzir disparidades, se existentes, entre os mesmos.  

Os resultados adquiridos com a objectiva de ampliação de 4x, para as superfícies de vidro 

podem ser analisados na figura 46, na qual consta a análise de dispersão aos resultados obtidos. 

Esta é efectuada por meio de diagramas de caixa, nos quais a caixa representa 50% dos valores 

do conjunto de dados e 25% dos mesmos são inferiores e superiores, ao limite inferior e superior 

da caixa (quartis), respectivamente. Nesta análise, os valores atípicos – ou outliers – são 

assinalados como pontos fora do domínio, tanto das caixas como dos bigodes, cuja sua 

extremidade superior e inferior representam os valores máximo e mínimo do conjunto de dados 

(excluindo os valores atípicos), respectivamente. Além disso, a média e a mediana apresentam-

se como o ponto e a linha no interior da caixa, respectivamente (Tukey 1977). Nos gráficos 

presentes na figura 46, o eixo das abcissas agrupa os dados referente à técnica de tensiometria 

(T) e à de Microscopia confocal tanto para a perspectiva XZ (C XZ) como para a perspectiva YZ 

(C YZ). Além disso, os quatro métodos de definição de contorno são também comparados de 

forma a inferir acerca do seu papel no cálculo dos ângulos de contacto.  
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a) Threshold 

 

b) Método de Canny 

 

c) Método de Prewitt 

 

d) Método de Sobel  

Figura 46. Análise de dispersão dos ângulos de contacto de equilíbrio obtidos pelas duas técnicas 

utilizadas. 

Por observação da figura 46 é possível verificar que os valores obtidos por tensiometria 

tendem a ser menos dispersos do que aqueles obtidos por MCFVL, para todos os métodos de 

detecção de fronteira. Por outro lado, verificam-se outliers para as superfícies L3 e L4, tanto nas 

medidas levadas a cabo no tensiómetro óptico quanto no microscópio confocal. Estes podem ser 

justificados uma vez que a molhabilidade é uma propriedade extremamente sensível a alterações 

na topografia da superfície, pelo que as gotas que respeitam a esses ensaios podem ter sido 

depositadas em regiões com alguma irregularidade impossível de detectar a nível macroscópico, 

fazendo aumentar ou diminuir consideravelmente o ângulo de contacto medido relativamente a 

outras medidas da mesma superfície. Por outro lado, verifica-se que L1 e L4 são as superfícies 

que verificam menor dispersão dos ângulos de contacto de equilíbrio para as perspectivas XZ e 

YZ, tanto em relação às outras superfícies, quanto em relação ao tensiómetro óptico. 

Relativamente a L2 e L3, a dispersão é mais elevada, sendo a maior constatada para a superfície 

L2. Por outro lado, nota-se que as medianas dos ângulos de contacto de equilíbrio estão 

sensivelmente alinhadas para as duas técnicas, estas podem ser analisadas na tabela 13, na qual 

se verifica que a maior e menor diferença entre as técnicas é de aproximadamente 4° e 0.19 ° para 

a perspectiva YZ da L3 e XZ da L4, respectivamente. Estas diferenças são ambas encontradas 

para o método de canny.  
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Tabela 13. Comparação entre a mediana dos ângulos de contacto de equilíbrio obtidos para cada uma das 

técnicas utilizadas. 

Técnica 
L1 L2 L3 L4 

𝜃𝑚[°] 𝜃𝑚[°] 𝜃𝑚[°] 𝜃𝑚[°] 

Tensiómetro 52.47 50.57 51.46 52.98 

M
C

F
V

L
 

Threshold 
XZ 54.24 49.95 53.63 53.39 

YZ 53.17 48.91 55.96 54.35 

M. Canny 
XZ 52.88 50.14 54.03 53.24 

YZ 52.97 51.06 54.08 54.44 

M. Prewitt 
XZ 53.43 49.52 53.51 53.00 

YZ 54.34 50.17 54.97 54.38 

M. Sobel 
XZ 52.49 48.87 52.40 52.79 

YZ 53.68 48.75 55.41 53.41 

 

Relativamente às médias dos ângulos de contacto de equilíbrio para cada uma das técnicas, 

apesar da dispersão verificada no cálculo dos ângulos de contacto de equilíbrio estas são 

relativamente semelhantes tanto nos ensaios de tensiometria quanto nos de MCFVL, para todos 

os métodos. A tabela 14 corrobora a afirmação anterior, na qual podem ser analisadas as médias 

dos ângulos de contacto de equilíbrio tanto para a perspectiva XZ, como para a YZ, com 

informação adicional do desvio padrão verificado para o conjunto de dados obtidos para cada 

lamina. 

Tabela 14. Comparação entre a média dos ângulos de contacto de equilíbrio obtidos para cada uma das 

técnicas utilizadas. 

Técnica 
L1 L2 L3 L4 

�̅� [°] ± 𝜎 [°] �̅� [°] ± 𝜎 [°] �̅� [°] ± 𝜎 [°] �̅� [°] ± 𝜎 [°] 

Tensiómetro 52.22 ± 2.85 50.65 ± 3.18 52.01 ± 3.28 53.18 ± 1.85 

M
C

F
V

L
 

Threshold 
XZ 53.61 ± 4.25 49.90 ± 6.47 52.18 ± 5.75 53.68 ± 4.98 

YZ 53.33 ± 4.25 49.54 ± 6.72 53.77 ± 7.04 53.05 ± 5.38 

M. Canny 
XZ 52.68 ± 3.81 49.17 ± 5.61 51.89 ± 4.90 52.39 ± 3.41 

YZ 53.40 ± 3.45 48.37 ± 5.47 53.46 ± 5.71 52.87 ± 4.65 

M. Prewitt 
XZ 54.00 ± 3.89 49.95 ± 5.88 52.90 ± 4.09 53.12 ± 3.42 

YZ 53.79 ± 3.87 50.30 ± 5.60 53.47 ± 6.05 53.30 ± 5.04 

M. Sobel 
XZ 53.33 ± 3.39 49.79 ± 5.49 52.69 ± 4.45 52.70 ± 3.76 

YZ 54.44 ± 4.15 49.98 ± 5.41 53.93 ± 5.65 53.34 ± 5.24 

 

É possível inferir a partir da tabela acima que a média dos ângulos de contacto de equilibrio 

variam na gama dos 2°, para as superfícies ensaiadas, sendo a maior e menor diferença entre as 

técnicas de 2.28° e 0.06°, para L2 com detecção de contorno efectuada pelo método de canny e 

para L4 para o método de prewitt, respectivamente. Todavia estas diferenças encontram-se dentro 

do desvio padrão em relação à média para cada uma das técnicas, que nos ensaios levados a 

cabo no tensiometro óptico varia de 1.85° a 3.28°, e para aqueles referentes à técnica de MCFVL 

variam entre 3.41° e 7.04°, para todos os métodos de detecção de fronteira. 
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Pela análise acima é possível deduzir que cada método de detecção de contorno devolve 

resultados diferentes, no entanto essas diferenças não são significativas quando comparadas com 

o erro associado ao algoritmo de pós processamento de imagem, induzido principalmente pela 

definição da tangente à base, que é comum a todos os métodos de detecção de contorno, como 

referido no subcapítulo 4.2. Além disso, estes métodos dependem da qualidade das imagens de 

entrada. Assim, nos resultados apresentados a seguir consta apenas a análise efectuada para a 

detecção de contorno efectuada a partir do método de canny, uma vez que este é o método que, 

segundo reportado por alguns autores (Shrivakshan e Chandrasekar 2012) (Maini e Aggarwal 

2009), verifica melhores resultados suavizando efeitos associados ao ruído. Por outro lado, os 

resultados obtidos através da técnica de MCFVL e pós-processados pelo algoritmo apresentam 

consistência quando comparados com aqueles obtidos por tensiometria. Apesar da maior 

dispersão observada é possível caracterizar a molhabilidade de superfícies através da técnica de 

MCFVL, ficando assim o método validado. 

 

Avaliação dos ângulos de contacto de equilibrio por MCFVL 

Assim, esta mesma análise foi efectuada para as mesmas superfícies de vidro e para as três 

superfícies de silício, mas os ensaios de MCFVL foram realizados com a objectiva de 10x de 

ampliação e NA=0.4 que tem uma resolução 4 vezes mais elevada que a objectiva de 4x. Os 

resultados para análise da dispersão de dados podem ser analisados na figura 47.  

 
a)  b) 

Figura 47. Análise de dispersão dos ângulos de contacto de equilíbrio obtidos pelas duas técnicas 

utilizadas. a) superfícies de vidro; b) superfícies de silício. 

Verifica-se que o aumento da resolução diminui a dispersão dos resultados obtidos, com 

resultados mais significativos para as superfícies L2 e L3, por comparação da figura 47a com a 

figura 46b. Além disso, verifica-se ainda que a dispersão das medidas efectuadas com a técnica 

de MCFVL é da mesma ordem que aquela referente aos ensaios de tensiometria, tanto para as 

superfícies de vidro, quanto para as superfícies de silício, excepção feita para a superfície L4. 

Outro facto que deve ser realçado tem que ver com o valor das médias e medianas dos ângulos 

de contacto de equilíbro do conjunto de dados que tendem a obter valores mais baixos que aqueles 

registados na técnica de tensiometria. Isso é observado tanto nas superfícies de vidro quanto nas 

de silício, e pode ser verificado em detalhe na tabela 15, 16 e 17. 
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Tabela 15. Comparação entre a mediana dos ângulos de contacto de equilíbrio obtidos para cada uma das 

técnicas utilizadas. 

Tabela 16. Superfícies de vidro: comparação entre as médias do conjunto de resultados adquiridos para 

cada técnica. 

Técnica 
L1 L2 L3 L4 

�̅� [°] ± 𝜎 [°] �̅� [°] ± 𝜎 [°] �̅� [°] ± 𝜎 [°] �̅� [°] ± 𝜎 [°] 

Tensiómetro 52.22 ± 2.85 50.65 ± 3.18 52.01 ± 3.28 53.18 ± 1.85 

MCFVL 
XZ 51.82 ± 3.26 49.38 ± 1.97 50.98 ± 3.39 52.20 ± 4.47 

YZ 49.92 ± 3.86 48.48 ± 2.69 50.88 ± 3.15 51.52 ± 5.09 

Tabela 17. Superfícies de Silício: comparação entre as médias do conjunto de resultados adquiridos por 

lamina para cada técnica. 

Em relação às superfícies de vidro, os ângulos de contacto obtidos pela técnica de MCFVL 

verificam-se menores numa gama de sensivelmente 1° e 2° comparativamente ao tensiómetro 

óptico, com um desvio padrão que varia de 1.97° a 5.09°. Comparando estes desvios padrão com 

aqueles obtidos para a objectiva de 4x, estes tomam valores inferiores o que corrobora a menor 

dispersão verificada nos ensaios com objectiva de 10x, uma vez que o desvio padrão é também 

uma medida de dispersão. Para as superfícies de silício, são também verificadas médias dos 

ângulos de contacto de equilíbrio inferiores utilizando a técnica de MCFVL, sendo estas mais 

baixas numa gama entre sensivelmente 2° a 4°, com desvios padrão que podem variar entre 3.01° 

e 6.93°, verificando-se ligeiramente superiores àqueles referentes às superfícies de vidro. 

Além disso, verifica-se que as médias dos valores dos ângulos de contacto obtidos para as 

perspectivas XZ e YZ são consistentes, para as superfícies de ambos os materiais estudados. No 

entanto, para as superfícies de silício verificam-se irregularidades na simetria das gotas mais 

pertinentes dos que aquelas encontradas nas superfícies de vidro.  

A análise ao valor dos ângulos de contacto de equilíbrio entre perspectivas XZ e YZ para 

cada gota pode ser observada na figura 48, para cada uma das superfícies de ensaio. Nesta figura 

as linhas a cheio representam a diferença entre ângulo de contacto de equilíbrio registada nas 

perspectivas XZ e YZ, que deve ser lida no eixo das ordenadas à direita e as barras representam 

o ângulo de contacto em valor absoluto registado para cada gota na perspectiva XZ e YZ, que 

deve ser lido no eixo das ordenadas à esquerda. Por sua vez, o eixo das abcissas representa cada 

Técnica 

Vidro Silício 

L1 L2 L3 L4 SI LISA P1 P2 

𝜃𝑚[°] 𝜃𝑚[°] 𝜃𝑚[°] 𝜃𝑚[°] 𝜃𝑚[°] 𝜃𝑚[°] 𝜃𝑚[°] 

Tensiómetro 52.47 50.57 51.46 52.98 36.80 80.06 82.45 

MCFVL XZ 52.08 49.72 50.71 53.16 34.09 77.80 77.95 

 YZ 49.82 48.74 51.12 52.80 33.53 77.12 77.19 

Técnica 
SI LISA P1 P2 

�̅� [°] ± 𝜎 [°] �̅� [°] ± 𝜎 [°] �̅� [°] ± 𝜎 [°] 

Tensiómetro 36.02 ± 4.50 79.48 ± 5.88 80.92 ± 8.18 

MCFVL 
XZ 34.13 ± 5.42 77.18 ± 4.16 76.92 ± 5.50 

YZ 34.38 ± 6.93 77.06 ± 3.01 78.23 ± 6.02 
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um dos 31 ensaios levados a cabo para cada superfície pela ordem em que se efectuaram.  Esta 

análise é realizada para serem percebidas diferenças nos ângulos de contacto de equilíbrio, em 

ambas as perspectivas XZ e YZ, e se estas comprovam ou não a simetria ou assimetria encontrada 

nas perspectivas XY. 

Constata-se que 𝛥𝜃 é menor para as superfícies de vidro em sensivelmente 40%, 

relativamente às superfícies de silício. Uma vez que a média das diferenças entre perspectivas  

para as superfícies de vidro é de 2.28° ± 1.74°, enquanto que para as superfícies de silício esta 

toma os valores de 3.44° ± 2.39°, 4.12° ± 2.58° e 4.51° ± 2.78° para a superfície lisa, P1 e P2, 

respectivamente. Esta disparidade é reforçada pela simetria e assimetria verificada para as gotas 

depositadas nas superfícies de vidro e silício, respectivamente – anexos B e C. Além disso, a 

 
a) L1 

 
b) L2 

 
c) L3  

 
d) L4 

 
e) Si Lisa 

 
f) P1 

 
g) P2 

Figura 48. Comparação entre os ângulos de contacto de equilíbrio entre as perspectivas XZ e YZ e 

respectiva diferença. 
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presença de heterogeneidades topográficas, no caso das superfícies de micro-pilares, induz 

fixação da linha de contacto triplo, o que corrobora com as diferenças de valores mais elevados, 

em termos de ângulo de contacto de equilíbrio, detectadas nestas superfícies. Relativamente à 

superfície lisa de silício, apesar de lisa e topograficamente homogénea, as diferenças entre 

perspectivas encontradas também podem estar relacionadas com a fixação da linha de contacto 

com consequências em termos de perda de simetria. Os ângulos de contacto inferiores e as 

assimetrias detectadas pela técnica MCFVL resultam da maior sensibilidade da técnica e da 

resolução espacial mais elevada que permitem detectar com mais detalhe os processos de 

deposição e escoamento que ocorrem na região da linha de contacto.  Uma análise semelhante à 

anterior é efectuada para o diâmetro da área de contacto. Estes resultados apresentam-se na  

figura 49.  

Nesta figura, as barras representam o diâmetro de cada gota em valor absoluto, em cada 

uma das perspectivas XZ e YZ, que devem ser lidas no eixo das ordenadas à esquerda, e as linhas 

a cheio, representam a diferença entre os diâmetros calculados para cada uma das perspectivas 

XZ e YZ, que deve ser lida no eixo das ordenadas à direita. 

Nesta figura, por análise das linhas a cheio, nota-se que para as superfícies de vidro as 

gotas depositadas tomam valores de Δ𝐷, cerca de 70% menores que as superfícies de silício, em 

média, o que confirma a assimetria mais vincada para estas últimas. Mais precisamente, nas 

superfícies de vidro Δ𝐷 aproxima-se em média de 0.027 mm ± 0.020 mm, enquanto que nas 

superfícies de silício a média da diferença no diâmetro entre perspectivas é de sensivelmente 

0.108 mm ± 0.075 mm, 0.082 mm ± 0.071 mm e 0.069 ± 0.056 mm, para as superfícies lisa, P1 e 

P2 respectivamente. Estas diferenças no diâmetro da gota depositada entre perspectivas 

confirmam ainda a irregularidade da linha de contacto que é aliada a variações localizadas de 

molhabilidade para mesma gota-superfície, tal como documentado por Wu et al. (2011). Desta 

forma verifica-se que variações entre as perspectivas no diâmetro da gota têm tendência a ser 

acompanhadas de variações no ângulo de contacto de equilíbrio entre as mesmas. Se 

determinada gota tender a alongar mais em determinada perspectiva, o seu diâmetro é maior e 

isso é acompanhado de ângulo de contacto menor nessa mesma perspectiva, em comparação 

com a perspectiva perpendicular a esta.  

A figura 50, confirma o descrito na afirmação anterior. Nesta, nota-se menor reciprocidade 

para as superfícies de vidro, o que se justifica pelo facto dos valores de Δ𝐷 serem muito baixos 

diluindo-se no erro associado às medidas e destas superfícies apresentarem, na generalidade dos 

ensaios, forte simetria no plano XY que as superfícies de silício. 
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a) L1 

 

b) L2 

 

c) L3  

 

d) L4 

 

e) Si Lisa 

 

f) P1 

 

g) P2 

Figura 49. Comparação das variações no diâmetro entre perspectivas do perfil da gota e respectivas 

diferenças para cada superfície de ensaio. 
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a) L1 

 

b) L2 

 

c) L3 

 

d) L4 

 

e) Si lisa 

 

f) P1 

 

g) P2 

Figura 50. Comparação entre diferenças encontradas no diâmetro e ângulo de contacto de equilíbrio 

entre as perspectivas XZ e YZ do perfil da gota. 
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Um apontamento final deve ser referido relativamente a esta análise, que mostra assimetria 

entre as perspectivas XZ e YZ do perfil da gota, mas que é falível caso a gota se espalhe de forma 

obliqua em relação aos eixos. Um exemplo representa-se na figura 51, onde consta a perspectiva 

XY de duas gotas depositadas na superfície lisa de silício.  

 
a) Si lisa: ensaio 19 

 
b) Si lida: ensaio 28 

Figura 51. Representação da perspectiva de duas gotas depositadas na superfície de silício lisa. 

Para a gota referente ao ensaio 19 – figura 51a, obtém-se um valor de Δ𝐷 igual a 0.06 mm, 

enquanto que para a gota do ensaio 28 – figura 51b, Δ𝐷 é de 0.30 mm, valor este 

consideravelmente superior ao obtido para o ensaio 19. No entanto ambas as gotas são 

assimétricas. A diferença é que em b) o espalhamento seguiu a direcção horizontal (no sistema 

de eixos definido anteriormente), ficando evidente na análise em questão, mas a gota em a) 

espalhou de forma obliqua ao sistema de eixos, e por isso manifesta-se de forma semelhante nas 

perspectivas XZ e YZ. Pode então afirmar-se que, de uma forma geral, a análise consegue prever 

se determinada superfície é propícia a originar gotas que se espalham de forma assimétrica para 

um conjunto de dados, mas pode falhar para casos isolados. 

 

Análise qualitativa 

Observando a figura 52, pode efectuar-se uma análise qualitativa. Nesta apresentam-se as 

perspectivas XY de quatro gotas representativas depositadas em superfícies diferentes. Repara-

se que a gota referente à superfície de vidro, para além de simétrica, apresenta diferença entre 

perspectivas inferior a 1% tanto no ângulo de contacto de equilíbrio quanto no diâmetro. Por sua 

vez, esta diferença aumenta para aproximadamente 5%, 10% e 12% no que concerne aos ângulos 

de contacto para as superfícies de silício lisa, P1 e P2, respectivamente. Por sua vez, a diferença 

no diâmetro entre perspectivas averigua-se como sendo de cerca de 13%, 36% e 8% para as 

superfícies de silício lisa, P1 e P2, por essa ordem.  
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Figura 52. Perspectivas XY de gotas depositadas em diferentes superfícies. 

Além do mais, a técnica de MCFVL permite visualizar fenómenos específicos que podem 

também ser observados na figura 52, tais como: visualização de um filme precursor não molecular 

figura 52a e a fixação – pinning – da linha de contacto em defeitos localizados na superfície: figura 

52b, c e d. O filme percursor é formado durante o espalhamento da gota até encontrar a sua 

posição de equilíbrio. Este filme propaga-se à frente da linha de contacto triplo nominal. Em 

particular, o filme precursor funciona como lubrificante, uma vez que relaxa a condição de não 

escorregamento entre o líquido e a superfície (de Gennes 1985) e é associado como a causa do 

fenómeno de super espalhamento  - super spreading (Abraham et al. 2002), fora do âmbito deste 

trabalho. No entanto, esta estrutura dinâmica, de espessura e comprimento submicrométricos, 

podem ser distinguidas mesmo na situação de equilíbrio (Bonn et al. 2009).Todavia, o filme 

precursor observado nos presentes ensaios é de comprimento muito superior ao filme precursor 

discutido na literatura (de ordem molecular) (Kavehpour et al. 2003; de Gennes 1985; De Gennes 

et al. 2003; Bonn et al. 2009). Efeitos de condensação na superfície, principalmente junto da linha 

de contacto triplo podem estar a influenciar o crescimento desse filme. Este verificou-se na maioria 

das gotas depositadas em vidro – figura 52a, e também se identifica nas superfícies de silício lisa 

 

a) L3: Ensaio 1 

 

b) Si lisa: Ensaio 14 

 

c) P1: Ensaio 15 

 

d) P2: Ensaio 17 

𝜃𝑋𝑍 = 26.83°             𝜃𝑌𝑍 = 25.53°     
 𝐷𝑋𝑍 = 1.36 𝑚𝑚         𝐷𝑌𝑍 = 1.20 𝑚𝑚 

 

 
 
 
  

𝜃𝑋𝑍 = 50.95°               𝜃𝑌𝑍 = 51.38°     
𝐷𝑋𝑍 = 1.01 𝑚𝑚          𝐷𝑌𝑍 = 1.00 𝑚𝑚 

 

 
 
 
  

𝜃𝑋𝑍 = 81.52°               𝜃𝑌𝑍 = 73.70°     
𝐷𝑋𝑍 = 0.74 𝑚𝑚          𝐷𝑌𝑍 = 1.01 𝑚𝑚 

 

 
 
 
  

𝜃𝑋𝑍 = 68.17°              𝜃𝑌𝑍 = 76.53°      
𝐷𝑋𝑍 = 0.98 𝑚𝑚          𝐷𝑌𝑍 = 1.06 𝑚𝑚 
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– figura 52b, porém apenas numa minoria das imagens adquiridas, que pode estar relacionado 

com a precisão de detecção das superfícies de silício que é de ±5𝜇𝑚  pelo facto da superfície ter 

reflectância elevada, o que dificulta a identificação da superfície para início do varrimento, feita 

pelo método descrito no subcapitulo 3.2.3, como mencionado no mesmo. Para as imagens digitais 

de gotas nas quais é possível discernir o filme, este tem um comprimento, posterior à linha de 

contacto nominal de 0.3% ± 0.2% do diâmetro médio da gota, o equivalente a 3𝜇𝑚 ± 1𝜇𝑚. Este 

valor é uma ordem de grandeza superior ao mais elevado comprimento do filme precursor 

calculado por Kavehpour et al. (2003), para gotas de óleo a espalhar em superfícies de silica. Por 

outro lado, em termos de espessura não é possível dar uma estimativa, tendo em conta que este 

filme nunca se visualiza nas vistas XZ e YZ, limitadas pela resolução óptica em profundidade nos 

ensaios em questão. Apesar da resolução óptica lateral (0.9 𝜇𝑚 – objectiva 10x, NA=0.4) ser 

ligeiramente superior à resolução óptica de profundidade (1𝜇𝑚), o filme tem uma dimensão no 

plano XY (lateral), que é muito superior àquela nos planos XZ e YZ (de profundidade). Desta forma 

é óbvia a necessidade de uma resolução em profundidade superior à utilizada nestes ensaios para 

ser possível inferir acerca da espessura deste filme. 

Por outro lado, a fixação da linha de contacto acontece devido a defeitos químicos ou 

geométricos localizados na superfície que podem modificar o ângulo de contacto de equilíbrio e a 

morfologia da linha de contacto, com alteração localizada da molhabilidade(Bormashenko 2013). 

Apesar de ser possível observar fixação da linha de contacto em certas regiões da superfície lisa 

de silício – figura 52b, esta é mais evidente nas superfícies micro-estruturadas, ou seja, nas 

superfícies P1 e P2, figura 52c e d. Além disso, também se registam caso de fixação da linha de 

contacto nas superfícies de vidro, mas a generalidade das imagens destas gotas é praticamente 

simétrica na perspectiva XY. A fixação da linha de contacto nas superfícies P1 e P2 está 

intimamente relacionada com a estrutura das superfícies, ou seja, os micro-pilares, ficando a linha 

de contacto triplo fixa nos seus bordos causando a irregulatidade da mesma. Esta distorção da 

linha de contacto para as superfícies micro-estruturadas confirma-se semelhante àquela reportada 

por (Periklis Papadopoulos 2013). No entanto, na superfície lisa de silício esta fixação e 

consequente irregularidade da linha de contacto triplo pode estar relacionada com defeitos na 

superfície, que podem ser devidos a mau condicionamento da superfície ou impurezas 

depositadas na mesma. Estas irregularidades podem ser confirmadas nos anexos B e C, nos quais 

se apresentam as imagens das perspectivas XY para as gotas estudadas neste trabalho. Por outro 

lado, em nenhum ensaio se fez notar o efeito de perda de fluorescência associado ao 

fotobranqueamento do fluoróforo.  

 

5.2  Gotas submilimétricas 

Com o objectivo de se inferir acerca da dependência entre o ângulo de contacto e o diâmetro da 

gota depositada foram efectuados ensaios de MCFVL utilizando uma gama mais alargada de 

diâmetros das gotas depositadas. Isso é alcançado através da vaporização de gotas 

submilimétricas, pela aplicação de um spray polidisperso em superfícies de vidro.  
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Qualitativamente pode ser observada na figura 53, na qual constam imagens de dois 

varrimentos efectuados através da técnica de MCFVL, a coalescência e assimetria de algumas 

gotas, que se associam a características do spray. No entanto, estas gotas não são consideradas 

na análise em questão, considerando-se apenas aquelas que aparentam simetria, para permitir a 

adequada avaliação do diâmetro e dos valores dos ângulos. Outra questão pertinente é o facto do 

spray utilizado vaporizar gotas de diâmetro característico (da gota depositada) de sensivelmente 

107 𝜇m ± 53 𝜇m, o que actua como um entrave à ocorrência e visualização de gotas com diâmetros 

inferiores a 60 𝜇m. 

Figura 53. Visualização do produto da reconstrução tridimensional de dois varrimentos efectuados através 

da técnica de MCFVL. 

Numa abordagem quantitativa, observando-se a figura 54, é evidente a dependência entre 

o ângulo de contacto de equilíbrio e o respectivo diâmetro. Porém essa dependência está limitada 

a gotas de diâmetro inferior a 40 𝜇𝑚. Estes resultados estão quantitativamente em concordância 

com aqueles reportados por Sundberg et al. (2007) para gotas de água em vidro silanizado com 

cloreto de trimetilsililo (TMCS), utilizando uma técnica semelhante. A dispersão dos dados está 

associada à incerteza do algoritmo de pós processamento de imagem. A dependência entre 

diâmetro e ângulo de contacto de equilíbrio (para gotas inferiores a 40 𝜇𝑚) segue as rectas de 

tendência delineadas na figura 54a (e em destaque na figura 54b) a traço interrompido a vermelho, 

para a perspectiva YZ e azul para a XZ.  

Além disso, o comprimento capilar, de acordo com a equação 4, calcula-se como sendo de 

aproximadamente 84 𝜇𝑚, pelo que gotas com diâmetro da área de contacto inferior a 168 𝜇𝑚 

consideram-se como micro-gotas, nas quais os efeitos de capilaridade dominam sobre os 

gravitacionais. Na análise em questão, verifica-se o efeito dominante da capilaridade em relação 

à gravidade apenas para gotas de diâmetro inferior 40𝜇𝑚 (face aos 168 𝜇𝑚 de acordo com o 

comprimento capilar). Este resultado pode ser justificado pelo facto das gotas não serem 

propriamente depositadas, estas sofrem impacto na superfície (por serem vaporizadas) o que 

implica efeitos de espalhamento forçado, promovendo o aumento do diâmetro e consequente 

 

a) 

 

b) 
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diminuição do ângulo de contacto de equilíbrio, resultando em gotas achatadas. Este efeito de 

espalhamento forçado explica ainda a taxa de variação das linhas de tendência, que se verifica 

inferior àquela obtida por Sundberg et al. (2007).  

 

 

a) 

 

b) 

Figura 54. Influência do diâmetro no ângulo de contacto de equilíbrio para gotas sub-milimétricas. a) todos 

o domínio de diâmetros estudados. b) destaque para a gama de diâmetros de 10𝜇m a 40 𝜇m. 

 

5.3 Efeitos de evaporação por difusão de massa 

Considerado que os ensaios tipicamente realizados para medição do ângulo de contacto 

apresentam tempos característicos elevados (centenas a milhares de segundos), nos quais a 

evaporação por difusão mássica pode afectar as medidas e que, na técnica de MCFVL a 

reconstrução 3D das gotas é também um processo moroso (na ordem dos 5 a 15min) avaliou-se 

a evaporação por difusão mássica para diferentes condições ambientais. O objectivo principal é 

fornecer condições mínimas que garantam que as medidas não são afectadas por este efeito. 

Como objectivo secundário, e tendo em conta a relevância do estudo da evaporação em diversas 

aplicações, este estudo serve também para tirar partido das vantagens da técnica de MCFVL para 
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fornecer dados que permitam estudar a evaporação das gotas e o seu efeito nas medidas do 

ângulo de contacto. 

 

MCFVL 

Para a técnica de MCFVL, efectuaram-se ensaios que decorreram à temperatura ambiente, ou 

seja 20°C ± 2 °C, para duas condições de humidade relativa: 99.90% e 88.50% ± 0.1%, de acordo 

com medições efectuadas através do sensor DHT22. Em ambos os ensaios a gota se encontra 

dentro da pseudo-câmara de película de polietileno aderente de volume de aproximadamente 300 

cm3. Além disso, utiliza-se a solução S4 e a superfície de ensaio é de vidro. 

Para a condição de 99.90%, os ensaios efectuaram-se em intervalos de 4.49 min. A gota 

considerada tem, na perspectiva XZ, diâmetro, altura e ângulo de contacto de equilíbrio iniciais de 

1.04 mm, 0.25 mm e 61.49°, respectivamente. Relativamente à perspectiva YZ, estes valores são 

iguais a 1.05 mm 0.25 mm e 62.73°. Na figura 55 apresentam-se os resultados da reconstrução 

3D do perfil da gota para os ensaios referentes a t = 0 min e t = 89.80 min, tanto na perspectiva 

XY como na XZ, porém as imagens destas perspectivas referentes a todos os ensaios podem ser 

visualizadas no anexo D.  

  

 

a) Perspectiva XZ (em cima) e XY (em 

baixo); t = 0 min 

 

b) Perspectiva XZ (em cima) e XY (em 

baixo); t = 89.80 min 

Figura 55. Resultado da reconstrução 3D da gota nas perspectivas XZ e XY no primeiro e último 

ensaio considerados no processo de evaporação por difusão de massa (HR=99.90%). 

Numa abordagem qualitativa às perspectivas do perfil da gota pode afirmar-se que o 

fenómeno da evaporação ocorre segundo o primeiro modo de evaporação – figura 8a capitulo 2.2, 

tal como reportado por (Picknett e Bexon 1977), com área de contacto constante e ângulo de 

contacto decrescente, uma vez que a superfície de estudo é hidrofílica. Na análise em questão 

podem identificar-se dois estados: o primeiro em que se verifica área de contacto sólido-líquido 

𝜃𝑋𝑍 = 61.49°               𝜃𝑌𝑍 = 62.73°     
𝐷𝑋𝑍 = 1.04 𝑚𝑚          𝐷𝑌𝑍 = 1.05 𝑚𝑚 
ℎ𝑋𝑍 = 0.25 𝑚𝑚          ℎ𝑌𝑍 = 0.25 𝑚𝑚 

 

 
 
 
  

𝜃𝑋𝑍 = 28.61°               𝜃𝑌𝑍 = 29.37°     
𝐷𝑋𝑍 = 0.48 𝑚𝑚          𝐷𝑌𝑍 = 0.72 𝑚𝑚 
ℎ𝑋𝑍 = 0.05 𝑚𝑚          ℎ𝑌𝑍 = 0.06 𝑚𝑚 
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constante, com ângulo de contacto decrescente transitando em t = 58.37 min para o segundo 

estado com ângulo de contacto de equilíbrio e área de contacto líquido-sólido decrescentes. 

Relativamente à diminuição da área de contacto, esta é obviamente proporcional à diminuição do 

diâmetro de contacto, que se verifica ser desigual entre perspectivas, notando-se sempre maior 

diminuição na perspectiva XZ relativamente à YZ, resultando em proporção assimétrica. Além 

disso, a partir de t = 53.88 min passa a ser marcada a fixação da linha de contacto triplo em 

determinadas regiões, associadas a possíveis irregularidades na superfície. Relativamente à 

altura, é possível constatar que esta decresce continuamente ao longo do tempo. Além disso, é 

possível observar-se nas imagens o impacto do aumento da concentração da solução na gota, em 

função da perda de massa induzida pelo efeito da evaporação por difusão de massa. Esse 

aumento de concentração passa a ser notável entre t = 44.90 min e t = 67.35 min, que resulta em 

imagens com maior intensidade e maior nível de ruído junto à interface líquido-vapor. 

Por outro lado, estes efeitos podem ser analisados quantitativamente na figura 56 que 

representa a variação do ângulo de contacto de equilíbrio, diâmetro e altura no tempo, durante 

cerca de 90 minutos. Em ambos os gráficos os dados estão normalizados pelo valor inicial obtido 

para a variável de interesse. Por observação da figura 56a verifica-se que o ângulo de contacto de 

equilíbrio varia de forma aproximadamente linear no tempo, com monotonia decrescente. De uma 

forma geral pode afirmar-se que o ângulo de contacto decresce em cerca de 53% do seu valor 

inicial absoluto, o que é significativo. Além disso, verifica-se uma redução, para ambas as 

perspectivas, de sensivelmente 80% na altura da gota. Em relação ao diâmetro da gota 

depositada, este diminui em 54% e 32% para a perspectiva XZ e YZ, respectivamente – figura 

56b. Repara-se que a altura decresce linearmente no tempo com uma taxa de variação de -

0.9%/min (-2.3 𝜇𝑚/min). Ainda na figura 56b, nota-se que o diâmetro se mantem constante até 

cerca dos 60 minutos, momento a partir do qual passa a ter um comportamento aproximadamente 

linear decrescente com uma taxa de variação de -0.8%/min (-8.3 𝜇𝑚/min) e -2%/min (21.0 𝜇𝑚/min) 

para a perspectiva XZ e YZ, respectivamente. Esta quebra na tendência está associada à transição 

entre os dois estados de evaporação, já mencionados acima. Na figura 56a verifica-se para o 

estado 2 que a taxa de variação do ângulo de contacto de equilíbrio decresce relativamente ao 

estado 1. Mais precisamente, nos primeiros 60 minutos – estado 1 – o ângulo de contacto decresce 

a uma taxa de -0.5%/min (0.3º/min) e -0.6%/min (0.4º/min) e no estado 2, a taxa de variação 

diminui para -0.2%/min (0.1º/min) e -0.3%/min (0.2º/min), para as perspectivas XZ e YZ, 

respectivamente.  
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a)  

 

b)  

Figura 56. Representação gráfica da variação temporal de a) ângulo de contacto de equilíbrio e b) altura e 

diâmetro, para as perspectivas XZ e YZ do perfil da gota (HR=99.90%). 

Relativamente à condição de humidade de 88.50%, os ensaios efectuaram-se em intervalos 

de 2.25 min. As dimensões da gota considerada podem ser analisadas na figura 57, na qual se 

apresenta a reconstrução 3D do perfil da mesma para os ensaios referentes a t = 0 min e t = 9 

min, para ambas as perspectivas XZ e XY.  
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a) Perspectiva XZ (em cima) e XY (em 

baixo); t = 0 min 

 

b) Perspectiva XZ (em cima) e XY (em 

baixo); t = 9 min 

Figura 57. Resultado da reconstrução 3D da gota nas perspectivas XZ e XY no primeiro e ultimo 

ensaio considerados no processo de evaporação por difusão de massa (HR=88.50%). 

Nestes ensaios o tempo característico de ensaio é menor (de 2.25 min) relativamente ao 

ensaio de 99.90% de humidade relativa (4.49 min) e não permite identificar os dois estados de 

evaporação. Tendo sido possível fazer a análise até aos 9 minutos, momento a partir do qual a 

gota evaporou completamente. Além disso, repara-se a implicação do baixo tempo característico 

de ensaio nas imagens dos perfis das gotas que se mostram disformes e com descontinuidades – 

figura 57b. Relativamente ao ângulo de contacto verifica-se uma diminuição linear de 68% e 60%, 

para a perspectiva XZ e YZ, respectivamente – figura 58a. Por outro lado, verifica-se que o 

diâmetro da área de contacto se mantem constate até t = 6.75 min. A partir deste instante o 

diâmetro da área de contacto diminui em 36% (perspectiva XZ) e 17% (perspectiva YZ) do seu 

diâmetro inicial. Por sua vez, a altura diminui linearmente durante todo o período em sensivelmente 

67% da sua altura inicial para ambas as perspectivas – figura 58b. Em relação às taxas de 

variação: no ângulo de contacto obtém-se uma diminuição de -8%/min (4.1º/min) e -6%/min 

(2.9º/min) para a perspectiva XZ e YZ, respectivamente; na altura é verificada uma taxa de 

aproximadamente -7%/min (10𝜇𝑚/min) para ambas as perspectivas.  

 

 

𝜃𝑋𝑍 = 51.21°               𝜃𝑌𝑍 = 48.78°     
𝐷𝑋𝑍 = 0.96 𝑚𝑚          𝐷𝑌𝑍 = 0.95 𝑚𝑚 
ℎ𝑋𝑍 = 0.15 𝑚𝑚          ℎ𝑌𝑍 = 0.15 𝑚𝑚 

 

 
 
 
  

𝜃𝑋𝑍 = 16.18°               𝜃𝑌𝑍 = 19.32°     
𝐷𝑋𝑍 = 0.61 𝑚𝑚          𝐷𝑌𝑍 = 0.79 𝑚𝑚 
ℎ𝑋𝑍 = 0.05 𝑚𝑚          ℎ𝑌𝑍 = 0.04 𝑚𝑚 
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Figura 58. Representação gráfica da variação temporal de a) ângulo de contacto de equilíbrio e b) altura 

e diâmetro, para as perspectivas XZ e YZ do perfil da gota (HR=88.50%). 

 

 Em suma,  verifica-se que o ângulo de contacto e a altura da gota variam linearmente no 

tempo, o que está de acordo com resultados obtidos por (Sobac e Brutin 2011), para gotas sésseis 

de água em superfícies de SiOx (HR=24 ± 3%). Além disso, os dois estados de evaporação 

verificados para a situação de humidade relativa de 99.90% estão qualitativamente de acordo com 

(Bourges-Monnier e Shanahan 1995) para gotas de água em superfícies hidrofílicas de epóxi 

polidas. A dispersão verificada no conjunto de resultados referente ao estado 2 é associada ao 

aumento da concentração da solução na gota. Relativamente à fixação da linha de contacto, a sua 

dinâmica é inversa à que se verifica para o espalhamento. Existe um desequilíbrio na tensão 

superficial que promove o recuo da linha de contacto, enquanto que uma força de fixação age de 

forma a impedir o movimento. Quando os efeitos de tensão superficial são elevados o suficiente 

t = 0 min 

t = 2.25 min 

t = 4.50 min 

t = 6.75 min 

t = 9.00 min 



 

 

71 

 

para ultrapassar a força de fixação, a linha de contacto começa a recuar e a evaporação transita 

do estado 1 para o estado 2 (Wang e Wu 2013). 

Por outro lado, na condição de humidade relativa de 99.90% verifica-se evaporação 

significativa da gota, o que é contraditório com as condições saturadas do ambiente (HR=99.90%). 

Além disso, o tempo característico de evaporação é reportado por (Singh et al. 2013). No seu 

estudo, com humidade relativa de 80% (valor mais elevado medido), a gota evapora 

completamente ao fim de 83 min. Nas análises efectuadas a partir das gotas das figuras 56 e 58, 

o tempo para evaporação total da gota é de 90 minutos para condição saturada e de 9 minutos 

para humidade relativa de 88.50%. Desta forma, é válido dizer que é necessário um sensor, ou 

um conjunto de sensores mais sensíveis, dado o volume da câmara de controlo de evaporação 

(300m3), uma vez que a humidade relativa não é medida com a devida precisão. Porém, as 

variações em termos de ângulo de contacto de equilíbrio, altura e diâmetro da área de contacto 

encontradas na análise efectuada não deixam de ser relevantes e significativas e mostram a 

necessidade de condições ambientais bastante bem controladas neste tipo de medidas. 

Por outro lado, os ensaios levados a cabo neste trabalho para medição do ângulo de 

contacto efectuam-se com humidade relativa de 99.90% (de acordo com medidas do mesmo 

sensor), sendo o seu tempo característico na ordem dos 5 a 15 minutos, pelo que se pode referir 

que a influência da evaporação (para esse tempo característico) é pouco relevante. 

 

Tensiometria 

Para a avaliação da evaporação por difusão de massa dentro da câmara de Perspex, utilizada nos 

ensaios no tensiómetro óptico, foi efectuado um ensaio com a duração de 30 minutos, nos quais 

o valor do ângulo de contacto é calculado continuamente em intervalos de 1s – figura 59. A partir 

de medidas do sensor DHT22 verificam-se as condições de humidade relativa como sendo de 

96.0% ± 0.5%. Além disso, o ensaio efectuou-se à temperatura ambiente de 20ºC ± 2ºC.  

Nestas condições, o ângulo de contacto de equilíbrio diminui em aproximadamente 70% do 

seu valor inicial. A taxa de variação calculada a partir da linha de tendência, a traço interrompido 

na figura 59, é de -2.3%/min, o que equivale a -0.8º/min (ou 0.01º/s). Assim, pode considerar-se 

que os efeitos de evaporação por difusão de massa, para ensaios efectuados no tensiómetro 

óptico só são significantes para ensaios na ordem dos minutos. Porém como muitos dos ensaios 

realizados decorrem com tempos superiores a 600 segundos, estes efeitos são consideráveis e 

por isso não devem ser negligenciados.  
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Figura 59. Representação gráfica da variação temporal do ângulo de contacto (tensiometria). 
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6 Conclusão 

Esta dissertação teve como principal objectivo o desenvolvimento e validação de um método para 

caracterizar a molhabilidade de superfícies complexas, utilizando a técnica 3D de microscopia 

confocal de fluorescência de varrimento a laser. 

Neste contexto, foi realizada uma calibração dos parâmetros que influenciam a intensidade 

de fluorescência, tais como a potência do laser, ganho do detector fotomultiplicador e concentração 

da solução do espécime. Relativamente aos primeiros dois parâmetros, que fazem parte das 

condições de aquisição de imagem a partir do Leica SP8, foi efectuada uma análise de 

sensibilidade com base na relação sinal ruido de imagens obtidas com várias combinações dos 

mesmos. Desta análise resultou que é mais indicado utilizar a potência do laser numa gama de 

3.00% a 3.50% da sua potência máxima e ganho do PMT entre 500V e 550V, o que implica 

imagens resultantes com intensidade de pixel e contraste adequado. No que toca à concentração 

da solução, realizou-se um ensaio de espectrofluorometria a partir do qual se verificou que a maior 

intensidade de fluorescência acontece para a solução de concentração 3.968×10-6 g/ml. 

Por sua vez, o algoritmo de análise e pós-processamento de imagem foi desenvolvido em 

ambiente Matlab e posteriormente validado para gotas fluorescentes (solução aquosa de rodamina 

B na concentração de 3.968×10-6 g/ml) em superfícies de vidro lisas (rugosidade inferior a 20 nm), 

com uma incerteza de 42 𝜇m no cálculo de diâmetros da área de contacto e 10° no cálculo de 

ângulos de contacto de equilíbrio. A partir deste algoritmo foi possível caracterizar a molhabilidade 

de superfícies de vidro lisas e de silício micro-estruturadas compostas por matrizes de pilares de 

base quadrada utilizando a técnica 3D de MCFVL com resolução óptica em profundidade de 1𝜇𝑚, 

tendo sido encontradas diferenças (em média) no cálculo do ângulo de contacto de equilíbrio 

relativamente à mesma análise, mas utilizando a técnica de tensiometria, com resolução 

aproximadamente sete vezes inferior. A diferença na resolução é evidente e deveria resultar em 

resultados significativamente diferentes. Essa resolução permite obter ângulos ligeiramente 

inferiores na técnica de MCFVL que permite também, devido à sua maior resolução espacial, 

detectar assimetrias na linha de contacto e avaliar o seu efeito nos ângulos medidos, o que não é 

possível em técnicas mais clássicas como a tensiometria óptica. Dado que a resolução da técnica 

de MCFVL é limitada principalmente pelo passo em z e pelas características da objectiva utilizada, 

ou seja abertura numérica e ampliação, os melhores resultados serão obtidos naturalmente com 

as objectivas de maior ampliação e maior abertura numérica que devem ser sempre utilizadas. 

Porém é necessário visualizar uma região da gota suficientemente ampla para ter a percepção 

dos fenómenos de assimetria e variabilidade do ângulo de contacto, sendo por isso necessário 

estabelecer uma relação de compromisso, recorrendo por vezes a menores ampliações. Nos 

ensaios onde se utilizaram as objectivas de menor ampliação, as diferenças observadas entre as 

medidas obtidas por tensiometria e por MCFVL que deveriam ser mais notórias em função da 

maior resolução espacial desta última são diluídas nas incertezas inerentes ao algoritmo 

desenvolvido. Neste contexto o algoritmo de pós-processamento de imagem desenvolvido requer 

optimização complementar num trabalho futuro.  
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Por outro lado, numa abordagem qualitativa, a técnica 3D de MCFVL permitiu obter 

informação detalhada da região próxima da linha de contacto, impossível de obter no tensiómetro 

óptico. Mais concretamente, foi possível verificar a ocorrência de fixação da linha de contacto em 

todas as superfícies de ensaio, com frequência regular nas superfícies de silício relativamente às 

superfícies de vidro, com implicações em termos de assimetria de forma. Para as superfícies de 

silício compostas por micro-pilares verificou-se fixação predominante em torno dos pilares, 

conferindo às gotas uma forma assimétrica, na maioria dos casos. As gotas depositadas em vidro 

verificaram-se tendencialmente simétricas com distinção de um filme precursor não molecular com 

comprimento de sensivelmente 0.3% do diâmetro médio da gota. Este filme identificou-se também 

nas superfícies de silício, mas apenas numa minoria dos casos.  

Relativamente a gotas submilimétricas, para gotas de diâmetros da área de contacto 

inferiores a 40 𝜇m, nas quais os efeitos de tensão superficial dominam sobre aqueles causados 

pela gravidade, conclui-se uma clara dependência entre o ângulo de contacto de equilíbrio e o 

diâmetro da área de contacto das mesmas. Nestes ensaios utilizou-se um spray polidisperso com 

uma gama de diâmetro característico muito alargada, tendo sido verificada uma minoria das com 

diâmetros inferiores a 60 𝜇m, assim sugere-se a utilização de um spray cujo diâmetro característico 

se insira na gama de 0 𝜇m a 60𝜇m de forma a ser estudado um número de gotas mais 

representativo.  

Tendo em conta que as medidas de ângulo de contacto requerem frequentemente tempos 

de ensaio elevados e que o método desenvolvido neste trabalho requer tempos característicos da 

ordem dos minutos, proporciona-se a ocorrência de mecanismos de evaporação, que se concluem 

como sendo significativos, mesmo em condições de humidade relativa elevadas. Assim, no 

período típico de ensaio usando a técnica MCFVL (de 5 a 15min) os efeitos da evaporação não 

são significativos, mas em condições mais exigentes que requeiram tempos de varrimento 

superiores, estes efeitos não são desprezáveis, mesmo em condições de ambiente teoricamente 

saturado. Efectivamente, sob as condições controladas de temperatura e humidade relativa 

utilizadas, verificou-se que a taxa de variação do ângulo de contacto é na ordem dos -0.6%/min 

(0.38º/min), o que resulta numa diminuição do seu ângulo de contacto inicial de cerca de 53% em 

90 minutos. Este resultado deixa clara a necessidade de se optimizarem as condições em que são 

realizados os ensaios, nomeadamente a utilização de uma câmara de controlo de evaporação 

devidamente dimensionada para ser acomodada no curto espaço entre o mecanismo de 

varrimento e a base onde é colocado o espécime no microscópio confocal, bem como a utilização 

de mais que um sensor dentro da mesma câmara de forma a serem obtidas medidas de humidade 

e temperatura mais precisas. Estas recomendações são naturalmente válidas para tensiometria 

óptica, para ensaios que requeiram semelhantes tempos de análise. 
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Anexos 

Anexo A – Matlab: algoritmo de pós-processamento de imagem 
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clc;    % Clear the command window. 

close all;  % Close all figures (except those of imtool.) 

imtool close all;  % Close all imtool figures if you have the Image Processing Toolbox. 

clear;  % Erase all existing variables.  

workspace;  % Make sure the workspace panel is showing. 

format long g; 

format compact; 

%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

%%%This algorithm calculates contact angle, diameter and height of fluorescent 

%%%droplets. Auxiliary tool for the 3D Laser Scanning Confocal Fluorescence 

%%%Microscopy technique. 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%% 

% SEARCH FOR IMAGES 

scale_img = 'numeros.png'; 

img_files = '*.png'; 

  

% START TIMER AND PROGRAM 

tic 

disp('Runnig script!'); 

  

%OPEN IMAGE DIRECTORY 

dirname = uigetdir; 

  

if (dirname==0) 

    disp('>>>>'); 

    error('Invalid Pathname!'); 

else 

    disp(['Selected input directory: ' dirname]); 

end 

  

start_at = int16(1); 

start_algo = int16(1); 

fprintf('Starting at image #%u\n',start_at); 

fprintf('Starting algorithm at image #%u\n',start_algo); 

  

%COUNT NUMBER OF EXISTING IMAGES IN DIRECTORY 

cont_dir = dir(img_files); 

no_img = length(cont_dir); 

fprintf('\nDetected %u images for %s!\n\n',no_img, img_files); 

  

if (start_at>no_img) 

    disp('..cannot execute loop for image analysis.'); 

    error('ATTENTION: The chosen start-at value exceeds the total number of images!'); 

end 

  

% PREALLOCATION OF MEMORY 

str_img1=cell(no_img,1); 

calib=zeros(1,no_img); 

numPx=zeros(1,no_img); 

img_cut=cell(1,no_img); 

%% 

cd(dirname); 

warning('off','MATLAB:xlswrite:AddSheet'); 

  

current_date = datestr(clock,0); 

str_valid = strrep(current_date, ':' , '-'); 

output_name = ['Analysis_' str_valid '.xlsx']; 

  

loc_excel = 'A1:K1'; 

xlswrite(output_name,(O'Kane et al., ','File','N','Height 

[mm]','calibfactor','numPx','resolution [micrometro/px]','Diameter [mm]','left CA (º)','right 

CA (º)','mean CA (º)'),'Results',loc_excel); 

str_excel = [dirname '\' output_name]; 

str_sheet ='Sheet'; 

myExcel = actxserver ('Excel.Application'); 

myExcel.Visible = 0;  

myExcel.DisplayAlerts = 0; 

  

%OPEN EXCEL FILE  

myExcel.Workbooks.Open(str_excel); 

  

end 

  

%FORMAT THE WORKSHEET 

for n=1:15 

    myExcel.Columns.Item(n).columnWidth = 10; 

end 
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myExcel.Rows.Item(1).rowHeight = 50; 

myExcel.Range('A1:J1').Select; 

myExcel.Selection.WrapText=true; 

  

cells = myExcel.ActiveSheet.Range(loc_excel); 

cells.Font.Bold = 1; 

cells.HorizontalAlignment = 3; 

myExcel.ActiveWorkbook.Save; 

 

check_type = strcmp(class(no_img),'double'); 

if (check_type) 

    start_at = double(start_at); 

end 

 %% 

 

prompt = 'Choose an operator for edge detection?\n[T] Threshold\n[S] Sobel\n[P] Prewitt\n[C] 

Canny\n'; 

str = input(prompt,'s'); 

prompt2 = 'What objective have you used?\n[4] 4x NA=0.1\n[10] 10x NA=0.4\n'; 

str2 = input(prompt2); 

  

for k=start_at:no_img 

    %LOAD THE IMAGE FOR PROCESSING 

    str_img = cont_dir(k).name; 

    str_img1{k}=str_img; 

    img = imread(str_img); 

    img=rgb2gray(img); 

    %%READS SCALE OF IMAGE 

    try 

        [calib(k),numPx(k),img_cut{k},unit(k)]=calibFact(scale_img,img); 

    catch err 

        fprintf('\nCheck the image size and scale bar. \n'); 

        rethrow(err); 

    end 

    %% ROTATES IMAGE IF IT IS FROM PERSPECTIVE YZ 

    if strfind(str_img1{k},'YZ') > 1 

        img = imrotate(img,90); 

    end 

     

    if str2 == 4 

        %% GAUSSIAN FILTER SIGMA=3 

        img_o = imgaussfilt(img, 3); 

        figure('Name','GAUSSFILT') 

        img1=imcrop(img_o,roi); 

        imshow(img1); 

        cf=3; 

    else 

        img_o = img; 

        cf=3; 

    end 

     

    if strfind(str,'T')==1 

        %%THRESHOLD IMAGE FOR VALUES LARGER THAN 'TH'  

        TH=70; 

        img_C= img_o < TH; 

        %     END THRESHOLD 

    elseif strfind(str,'P')==1 

        %% START PREWITT OPERATOR FOR EDGE DETECTION 

        img_C = edge(img_o,'prewitt'); 

         

        %END OF PREWITT OPERATOR 

    elseif strfind(str,'S')==1 

        %% START SOBEL OPERATOR FOR EDGE DETECTION 

        img_C = edge(img_o,'sobel'); 

        %     END OF SOBEL OPERATOR 

         

    elseif strfind(str,'C')==1 

        %% START CANNY OPERATOR FOR EDGE DETECTION 

        img_C = edge(img_o,'CANNY'); 

        %END OF CANNY OPERATOR 

         

    else 

        fprintf('\nOperator for edge detection not valid.\n') 

        prompt = 'Choose a valid operator for edge detection?\n[T] Threshold\n[S] Sobel\n[P] 

Prewitt\n[C] Canny\n'; 

        str = input(prompt,'s'); 

    end 

    %MORPHOLOGICAL FILTERING TO ELIMINATE ISOLATED PIXELS 

    img_m1=bwmorph(img_C,'clean',Inf); 

     

    %CLOSE MORPHOLOGICAL FILTER, STRUCTURAL ELMENT R=cf 

    closeC=imclose(img_m1,strel('disk', cf)); 

     

    %FILLS DROPLET REGION 

    img_fill=imfill(closeC,'holes'); 

     

    %% REMOVE SMALL OBJECTS FROM BINARY IMAGE 

    img_m3=bwareaopen(img_fill,5000); 
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    %% FINDS THE BASE OF THE DROPLET 

    [x , y]=find(img_m3);%Find the indexes of the nonzero elements 

    vect=[x y]; 

    xmin=max(vect(:,1)); 

     

    %% CROP IMAGE BY THE BASE 

    img_m3_crop=imcrop(img_m3,[1 1 size(img_m3,2) xmin-1]); 

    img_m3_crop_M=flip(img_m3_crop,2);%mirror image of cropped image 

    img_m3_M=flip(img_m3,2);%mirror image of original image after morphological filtering 

    img_cell={img_m3,img_m3_M,img_m3_crop,img_m3_crop_M}; 

         

    %% PRE-ALLOCATION OF MEMORY 

    a=cell(1,2); 

    ab2=cell(1,2); 

    abs1=cell(3,2); 

    angle=cell(1,2); 

    angles1=cell(3,2); 

    angleN=cell(1,no_img); 

    coluna=cell(1,2); 

    boundary=cell(1,2); 

    boundary1=cell(1,2); 

    boundary2=cell(3,2); 

    boundary3=cell(3,2); 

    boundary_mat=cell(1,2); 

    diameter=zeros(1,no_img); 

    drop_diameter=zeros(1,no_img); 

             

    %% DEFINITION OF BOUNDARY OF THE DROPLET 

    for i=1:2 

        coluna{i}=min(find(img_cell{i+2}(size(img_cell{3},1),:))); 

        if (img_cell{i}(size(img_cell{i+2},1),coluna{i})==1) 

            boundary{i}=zeros(size(img_cell{i+2},2),2); 

            boundary{i} = bwtraceboundary(img_cell{i+2},[size(img_cell{3},1), 

coluna{i}],'N'); 

            boundary_mat{i} = zeros(size(img_cell{3},1), size(img_cell{3},2)); 

            boundary_mat{i}(sub2ind(size(boundary_mat{i}), boundary{i}(:,1), 

boundary{i}(:,2))) = 1; 

             

            %% CALCULATION: DROPLET DIAMETER 

            last_line=boundary_mat{1}(end,:); 

            last_line=find(last_line); 

            diameter(k)=last_line(end)-last_line(1); 

            drop_diameter(k)=diameter(k)*calib(k)/unit(k)/numPx(k); 

             

            %% CALCULATION: DROPLET HEIGHT 

            [xc , yc]=find(img_m3_crop); 

            [xb , yb]=find(boundary_mat{1}); 

            ybb=find(yb==round((max(yc)-min(yc))/2+min(yc))); 

            up_point(k)=xb(ybb(1)); 

            down_point(k)=size(img_cell{3},1); 

            Hpx(k)=(down_point(k)-up_point(k)); 

            height(k)=(down_point(k)-up_point(k))*calib(k)/1000/numPx(k); 

             

            boundary_mat_a{i}=boundary_mat{i}(1:end-round(Hpx(k)*0.01),:); 

            coluna_a{i}=min(find(boundary_mat_a{i}(size(boundary_mat_a{i},1),:))); 

            boundary{i} = bwtraceboundary(boundary_mat_a{i},[size(boundary_mat_a{i},1), 

coluna_a{i}],'N'); 

             

            N{i}=9; 

            %% CALCULATION: CONTACT ANGLE 

            for j=1:N{i} 

                boundary1{i}(j,:)=[boundary{i}(j,2) - boundary{i}(i,2) boundary{i}(j,1)]; 

                ab2{i}=polyfit(boundary1{i}(:,1),boundary1{i}(:,2),1); 

                 

                if strfind(str_img1{k},'GS')>0 

                    angleN{i}(j)=abs(atand(ab2{i}(1))); 

                end 

                 

                if strfind(str_img1{k},'CS')>0 

                    if (angleN{i}(j) > 0) 

                        angleN{i}(j)=180-angleN{i}(j); 

                    else 

                        angleN{i}(j)=abs(angleN{i}(j)); 

                    end 

                end 

            end 

             

            for h=1:150 

                boundary3{i}(h,:)=[boundary{i}(h,2)-boundary{i}(1,2)]; 

            end 

        end 

    end 

     

    %% CALCULATION: LENGTH OF ONE PIXEL 

    Lpx(k)=calib(k)/numPx(k); 

     

    %% WRITE THE CURRENT DATA TO EXCEL 
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258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

303 

304 

 

    A = {k str_img round((N{1}+N{2})/2) height(k) calib(k) numPx(k) Lpx(k) drop_diameter(k) 

angleN{1}(N{1}) angleN{2}(N{2}) ((angleN{1}(N{1})+angleN{2}(N{2}))/2)}; 

     

    m = k+3-start_at; 

    cell_no = num2str(m); 

    loc_excel = ['A',cell_no,':K',cell_no]; 

    cells = myExcel.ActiveSheet.Range(loc_excel); 

    cells.HorizontalAlignment = 3; 

    cells.Value = A; 

     

     

    %% ---------------DISPLAY RESULTING IMAGE---------------------------- 

    figure('Name',str_img) 

    imshow(img); axis equal; 

    hold on 

    h=plot(boundary{1}(:,2),boundary{1}(:,1),'r','LineWidth',3); 

    hold on 

     

    A=boundary{1B(1,1)-boundary{1}(:,1); 

    B=boundary{1}(1,1)+A; 

    yfit=ab2{1}; 

    yval=polyval(yfit,boundary3{1}(:,1)); 

    plot(boundary{1}(1:150,2),yval,'g','LineWidth',2);axis equal 

    hold on 

     

    text(50, 50, [sprintf('left angle:%1.3f',angleN{1}(N{1})),'{\circ}'],... 

        'Color','y','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 

    text(50,125, [sprintf('right angle: %1.3f',angleN{2}(N{2})),'{\circ}'],... 

        'Color','y','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 

    text(50,200, [sprintf('diameter: %1.3f mm',drop_diameter(k))],... 

        'Color','y','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 

    text(50,275, [sprintf('height: %1.3f mm',height(k))],... 

        'Color','y','FontSize',12,'FontWeight','bold'); 

    hold on 

    drawnow; axis equal 

    hold off 

end 

%% 

 

myExcel.ActiveWorkbook.Save;%SAVE EXCEL 

myExcel.Visible = 1; %MAKE EXCEL VISIBLE 

% myExcel.ActiveWorkbook.Close; 

% myExcel.Quit; 

% myExcel.delete; 

t_elapsed=toc; 

fprintf('Analysis finished!\n\nTotal time elapsed: %g seconds.', t_elapsed); 

%% 
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Anexo B – Perspectivas XY: Gotas de água em vidro 

Lamina de vidro L1 

 
Ensaio 1 

 
Ensaio 2 

 
Ensaio 3 

 
Ensaio 4 

 
Ensaio 5 

 
Ensaio 6 

 
Ensaio 7 

 
Ensaio 8 

 
Ensaio 9 

 
Ensaio 10 

 
Ensaio 11 

 
Ensaio 12 

 
Ensaio 13 

 
Ensaio 14 

 
Ensaio 15 

 
Ensaio 16 

 
Ensaio 17 

 
Ensaio 18 

 
Ensaio 19 

 
Ensaio 20 

 
Ensaio 21 

 
Ensaio 22 

 
Ensaio 23 

 
Ensaio 24 

 
Ensaio 25 

 
Ensaio 26 

 
Ensaio 27 

 
Ensaio 28 

 
Ensaio 29 

 
Ensaio 30 

 
Ensaio 31 
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Lamina de vidro L2 

 
Ensaio 1 

 
Ensaio 2 

 
Ensaio 3 

 
Ensaio 4 

 
Ensaio 5 

 
Ensaio 6 

 
Ensaio 7 

 
Ensaio 8 

 
Ensaio 9 

 
Ensaio 10 

 
Ensaio 11 

 
Ensaio 12 

 
Ensaio 13 

 
Ensaio 14 

 
Ensaio 15 

 
Ensaio 16 

 
Ensaio 17 

 
Ensaio 18 

 
Ensaio 19 

 
Ensaio 20 

 
Ensaio 21 

 
Ensaio 22 

 
Ensaio 23 

 
Ensaio 24 

 
Ensaio 25 

 
Ensaio 26 

 
Ensaio 27 

 
Ensaio 28 

 
Ensaio 29 

 
Ensaio 30 

 
Ensaio 31 
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Lamina de vidro L3 

 
Ensaio 1 

 
Ensaio 2 

 
Ensaio 3 

 
Ensaio 4 

 
Ensaio 5 

 
Ensaio 6 

 
Ensaio 7 

 
Ensaio 8 

 
Ensaio 9 

 
Ensaio 10 

 
Ensaio 11 

 
Ensaio 12 

 
Ensaio 13 

 
Ensaio 14 

 
Ensaio 15 

 
Ensaio 16 

 
Ensaio 17 

 
Ensaio 18 

 
Ensaio19 

 
Ensaio 20 

 
Ensaio 21 

 
Ensaio 22 

 
Ensaio 23 

 
Ensaio 24 

 
Ensaio 25 

 
Ensaio 26 

 
Ensaio 27 

 
Ensaio 28 

 
Ensaio 29 

 
Ensaio 30 

 
Ensaio 31 
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Lamina de vidro L4 

 
Ensaio 1 

 
Ensaio 2 

 
Ensaio 3 

 
Ensaio 4 

 
Ensaio 5 

 
Ensaio 6 

 
Ensaio 7 

 
Ensaio 8 

 
Ensaio 9 

 
Ensaio 10 

 
Ensaio 11 

 
Ensaio 12 

 
Ensaio 13 

 
Ensaio 14 

 
Ensaio 15 

 
Ensaio 16 

 
Ensaio 17 

 
Ensaio 18 

 
Ensaio 19 

 
Ensaio 20 

 
Ensaio 21 

 
Ensaio 22 

 
Ensaio 23 

 
Ensaio 24 

 
Ensaio 25 

 
Ensaio 26 

 
Ensaio 27 

 
Ensaio 28 

 
Ensaio 29 

 
Ensaio 30 

 
Ensaio 31 
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Anexo C – Perspectivas XY: Gotas de água em silício 

Superfície de silício lisa  

 
Ensaio 1 

 
Ensaio 2 

 
Ensaio 3 

 
Ensaio 4 

 
Ensaio 5 

 
Ensaio 6 

 
Ensaio 7 

 
Ensaio 8 

 
Ensaio 9 

 
Ensaio 10 

 
Ensaio 11 

 
Ensaio 12 

 
Ensaio 13 

 
Ensaio 14 

 
Ensaio 15 

 
Ensaio 16 

 
Ensaio 17 

 
Ensaio 18 

 
Ensaio 19 

 
Ensaio 20 

 
Ensaio 21 

 
Ensaio 22 

 
Ensaio 23 

 
Ensaio 24 

 
Ensaio 25 

 
Ensaio 26 

 
Ensaio 27 

 
Ensaio 28 

 
Ensaio 29 

 
Ensaio 30 

 
Ensaio 31 
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Superfície de silício P1 (micro-pilares)  

 
Ensaio 1 

 
Ensaio 2 

 
Ensaio 3 

 
Ensaio 4 

 
Ensaio 5 

 
Ensaio 6 

 
Ensaio 7 

 
Ensaio 8 

 
Ensaio 9 

 
Ensaio 10 

 
Ensaio 11 

 
Ensaio 12 

 
Ensaio 13 

 
Ensaio 14 

 
Ensaio 15 

 
Ensaio 16 

 
Ensaio 17 

 
Ensaio 18 

 
Ensaio 19 

 
Ensaio 20 

 
Ensaio 21 

 
Ensaio 22 

 
Ensaio 23 

 
Ensaio 24 

 
Ensaio 25 

 
Ensaio 26 

 
Ensaio 27 

 
Ensaio 28 

 
Ensaio 29 

 
Ensaio 30 

 
Ensaio 31 
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Superfície de silício P2 (micro-pilares)  

 
Ensaio 1 

 
Ensaio 2 

 
Ensaio 3 

 
Ensaio 4 

 
Ensaio 5 

 
Ensaio 6 

 
Ensaio 7 

 
Ensaio 8 

 
Ensaio 9 

 
Ensaio 10 

 
Ensaio 11 

 
Ensaio 12 

 
Ensaio 13 

 
Ensaio 14 

 
Ensaio 15 

 
Ensaio 16 

 
Ensaio 17 

 
Ensaio 18 

 
Ensaio 19 

 
Ensaio 20 

 
Ensaio 21 

 
Ensaio 22 

 
Ensaio 23 

 
Ensaio 24 

 
Ensaio 25 

 
Ensaio 26 

 
Ensaio 27 

 
Ensaio 28 

 
Ensaio 29 

 
Ensaio 30 

 
Ensaio 31 
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Anexo D – Evolução temporal do processo de evaporação por 

difusão de massa: vista em perspectiva XZ e XY 

HR=99.90% 

     

 
t = 0 min t = 4.49 min 

 
t = 8.98 min 

 
t = 13.47 min 

 
t = 17.96 min 

     

     

 
t = 22.45 min 

 
t = 26.94 min 

 
t = 31.43 min 

 
t = 35.92 min 

 
t = 40.41 min 

     

     

 
t = 44.90 min 

 
t = 49.39 min 

 
t = 53.88 min 

 
t = 58.37 min 

 
t = 62.86 min 
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t = 67.35 min 

 
t = 71.84 min 

 
t = 76.33 min 

 
t = 80.82 min 

 
t = 85.31 min 

     

  

   

 
t = 89.80 min 

 
t = 94.29 min 

   

 
HR=88.50% 

     

     
t = 0 min t = 2.25 min t = 4.50 min t = 6.75 min t = 9 min 

 


