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  Resumo  

Este trabalho mostra análise feita com uma marca e um 

tipo de café com uma técnica denominada 
automodulação espacial de fase (SSPM), baseado em 

fenômenos ópticos não lineares. Os resultados obtidos 

mostraram que a técnica utilizada é valida para a 

caracterização de bebidas, e também se elas foram 

diluídas além do normal. 

  Introdução  

Café é uma bebida produzida a partir dos grãos torrados 
do cafeeiro e, dependendo do tipo de torra feita, o café 
pode ser considerado tradicional (normal), forte ou extra 
forte. Isso não caracteriza necessariamente a  
quantidade de cafeína na bebida, ambas podem possuir 
a mesma quantidade de cafeína, porém apresentarão 
diferentes sabores. Pelo fato da bebida ser escura, pode-
se fazer uma análise dela com a técnica que se baseia 
em fenômenos ópticos não lineares. O fenômeno não 
linear utilizado nesse trabalho é o denominado 
automodulação espacial de fase (SSPM).  Este 
fenômeno é caracterizado pela formação de um padrão 
de anéis luminosos produzidos pela interferência de 
feixes luminosos devido ao aquecimento não 
homogêneo da amostra1. O objetivo desse trabalho foi o 
de identificar diferentes misturas de café pela técnica de 
SSPM. 

  Material e Métodos  

Foi utilizada a seguinte marca para análise: Nescafé 
extra forte. Os porta-amostras utilizados foram  cubetas 
de vidro de espessura 0,5mm. O laser utilizado é um 

laser Gaussiano cw de comprimento de onda = 532nm, 
sendo focalizado por uma lente de distância focal f= 
10cm. 
Foram feitas triplicatas para as medidas feitas com 2g e 

3g de café diluídos em 50mL de água destilada. A 
diluição foi feita com auxílio de um agitador magnético 

durante 3min a uma temperatura de 20˚C. Feita a 

diluição, as amostras eram inseridas em um porta-

amostra, sendo este posicionado no foco da lente 
convergente. Incrementando a potência incidente sobre 

a mostra desde o valor mínimo, era contabilizado o 

número de anéis observado. 

  Resultados e Discussão  

Figura 1. Gráfico de potência necessária para formação dos anéis. 
 

Na Figura 1 é mostrado um gráfico do número de anéis 
observado em função da potência, obtido com café da 
marca Nescafé extra forte com 2g de café e 3g. Como 
pode ser observado, a potência necessária para a 
formação de um número dado de anéis é menor quanto 
maior for a massa de café utilizada. 

 
Tabela 1: Potência necessária para formação de cada anel. 

 
n˚ anéis Potência (mW) 

3g 2g 
1 14 27,3 

2 35,9 57,3 

3 59,3 83,3 

4 88,7 - 
 
 

  Conclusão  

Para a marca utilizada observou-se um comportamento 

esperado, quanto mais gramas de café fossem 

utilizados, mais anéis se formavam. 
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