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Foram estudadas as . seguintes mesofases liotrópi 

cas tipo. I, que se orientam espontaneamente em presença de cam 

po magn~tico, com o eixo de s~metria paralelo ao campo: laura 

to de potâssio/KCt/H2o e decilsulfato de césio/CsN03/H 20; foi 

estudada também a mesofase liotrópiça laurato de potâssio/H2o , 

que não apresenta a propriedade de orientação magnética espog 

tânea. Foram utilizadas as técnicas da difração de raios-X ·em 

alto e baixo ângulos e, de forma acessóri~ microscopia Óptica 

de luz polarizada, calorimetria diferencial de varredura e 

criofratura ("freeze etching"). 

As mesofases foram acondicionadas em diferentes 

tipos de porta-amostras com e sem tratamento químico de supeE 

fÍcie, submetidas a campos magnético e elétrico, bem como a va 

riações de temperatura. Esse estudo possibilitou a identifjca 

ção da geometria das unidades difrataras, confirmando o modelo 

de micelas cilÍndricas, para o tipo I, bem como forneceu evi 

d~ncias da influ~ncia dos efeitos de superfície e da formação 

de agregados de micelas com dimensões variadas, que originamos 

padrões de difração. Foi confirmada a coexist~ncia das 

hexagonal infinita e tipo I em equilÍbrio termodinâmico. 

fases 

Foi construído um modelo de agregados de mice 

las ajustado aos resultados experimentais do espalhamento de 

raios-X. A formação desses agregados pode ser explicada pelob~ 

lanço das interações atrativa de van der Waals, repulsiva cou 

lomhiana e de volume excluído, esta Gltima a partir de conside 

rações sobre a solvatação das micclas de anfifÍlico no 

aquoso. 

meio 
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I-1. Consideraç ões Gerais 

O diagrama de fases de uma substância é fun 

çao da temperatura, pressao e de outras variáveis como campos 

eletromagnéticos e, no caso de misturas, a concentração de seus 

componentes. 

Em muitas substâncias, principalmente as org~ 

nicas, sao observadas fases intermediárias entre a sólida e a 

lÍquida isotrópica, conhecidas como mesofases (PR-75),(BR-77). 

As várias transições de fase envolvidas podem 

ser, do ponto de vista termodinâmico, de primeira ou . de segu~ 

da ordem (BR-72). 

Nas mesofases, os constituintes das substân

cias podem apresentar ordem translacional, orientacional ou 

am~as; a forma anisotrópica da molécula é fundamental na defi 

nição da ordem orientacional da mesofase (PR-75). 

As mesofases .que apresentam um ordenamento tri 

dimensional próprio de uma rede cristalina, no entanto com de 

sordem rotacional, são conhecidas como cristais _plâsticos ou 

mesofases cristalinas desordenadas (PR-75). A maioria dessas 

substâncias é composta de moléculas na forma de glóbulos (FI-78), 

para as quais a barreira à rotação é mais facilmente vencida 

com a elevação da temperatura em comparação com a energia ne 

cessária para a ruptura da rede cristalina (PR-75). 

As mcsofascs sem ordem posicional em . três di 

ncnsocs, c que :1prcscnt:un ordem or icnt:1Cional, são conhcc idas como cri s 

tais l]quidos ou mcsofascs fluidas ordenadas (PR-75). A maio 

ria das suhst~ncias que apresentam esse tipo de comportamento 

p os s u c mo 1 é c ul :1 s a 1 o n g :1 d ~~ s . i\ 1 é m cJ a o r d c m o r i c a t a d o na 1 pode 
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ser obscrv~1da t<llllhém certo grau de ordem tr~mslacional em alg~ 

mas mesofases (Fl-81). A dcnominaç5o de cristal lÍquido para 

essas mesofases advém do fato de ebs possuirem propriedades pr§. 

prias de um lÍquido, como a fluidez, e propriedades pr6prias 

dos cristais, como o ordenamento molecular. Os cristais lÍqui 

dos apresentam anisotropia 6ptica e birrefringência, exibindo 

padrões 6pt:icos característicos quando colocados entre dois p~ 

larizadores lineares de eixos perpendiculares. 

As substincias lÍquido cristalinas sao dividi 

dos em duas categorias, de acordo com o parâmetro principal res 

ponsável pela transição do s6lido às mesofases. 

Mesofases obtidas por aquecimento da substân-

cia s6lida sao denominadas termotr6picas. Os parâmetros r ele 

vantes no diagrama de fase dessas substâncias são a temperatu

ra e pressão. Os materiàis que apresentam essa característica 

são em sua maioria substâncias orgânicas constituídas de molé 

culas alongadas (PR-75). Essas substâncias são largamente utili 

zadas na confecção de di sposi ti vos eletro-6pticos · e sensores de 

temperatura e pressão. Mesofases obtidas pela mistura de um s6 

lido, que apresenta propriedades anfifÍlicas, com outras subs 

tâncias, sendo pelo menos uma delas um solvente. são denomina 

das liotr6picas (EK-75). Os principais parâmetros responsáveis 

pelas transições de tase em uma mesofase liotr6pica são a tem 

peratura e a concentração relativa dos componentes (EK-75). 

A característica básica das moléculas de um 

anfifÍlico é possuir duas regiões bem definidas com caracterís 

ticas eletrostáticas diversas. Nessas moléculas podem ser iden 

tificadas regiões constitufdas por grupos h:idrofÍlicos ou seja, 

grupos polares de soluhilização alta em solventes polares (como, 

por exemplo, a iígua), hem como grupos lipofíl:icos, i.c., apol~ 

res de alta solubilidade em solventes apoJares (como, por cxcm 
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plo, os solventes org~nicos). 

Devi do a c s sa solubili zação diferencia da da mes 

ma mol~ct1la, quando a subst5ncia anfifflica 6 colocada em pre 

sença de um solvente há uma distribuição nao homogênea dos com 

ponentes da mistura de modo a favorecer o contato entre regiões 

de características semelhantes (EK-75). Dessa forma, se, por 

exemplo, o solvente for a água, a partir de uma determinadacog 

centração de anfifflico, chamada concentração micelar crftica 

(EK-75), estruturas de moléculas anfifÍlicas são formadas cde 

modo a excluir a região lipofflica do contato com o solvente 

polar. Essas estruturas de anfifílico são denominadas micelas. 

Para baixas concentrações de soluto, mas suficientes para a for 

mação das micelas, o sistema se caracteriza por uma distribui

çao aleat6ria das micelas, sendo a mesofase lfquido-isotr6pica. 

Com o aumento da concentração do soluto, surgem estruturas mi 

celares ordenadas com variados tipos de simetria em uma, duas, 

ou em até três dimensões (EK-75). A interação soluto-solvente é 

a principal responsável pelo surgimento das propriedades lÍqui 

do-cristalinas dessas substâncias. Estudos recentes indicaram 

que substâncias com características liotr6picas participam de 

UJna série de processos biol6gicos vitais (BR-79), aumentando 

significativamente o interesse em se estudar essas mesofases. 

A determinação das estruturas das mesofases 

termotr6picas e liotr6picas tem sido feita predominantemente 

por meio da técnica ·de difração de raios-X em alto e baixo -an 

gulo, o que possibilita a identificação de distâncias caracte 

rísticas at6 dezenas e centenas de ângstrons (CH-75), (AZ-80) 

C LU- 5 8 ) , C LU- 6 O ) , C LU- 6 8 ) , (I lU- 6 O ) , C HU- 6 7 ) • O e s p a 1 h a m c n t o de 

nct1trons em haixo 5ngulo tamb6m tem sido utilizado (CA-79)· 

(Ci\-80). 

i\ microscopja Óptica de luz polarizada (SA-77), 
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-c L!rg:lmcntc utilizada no estudo dessas mcsof.:.1scs fornecendo 

informaç6cs quanto a sua textura, dcformaç6cs c ordem cstrutu 

ral bem como a birrefring~ncia e axialidade. 

I-2. Cristais LÍquidos Termotrôpicos 

Os cristais lÍquidos termotrópicos são classi 

ficados segundo a ordem de suas moléculas em três grupos (PR -

75),(BR-77): os nemáticos, os colestéricos e os esméticos. 

Nos nemâticos, as moléculas apresentam ordem 

orientacional, i.e., seus eixos maiores se alinham prefereg 

cialmente ao longo de uma direção privilegiada no espaço, a 

que la do diretor de fase ou eixo de simetria do cristal (Figura (I-la). · 

No entanto, os centros de massa das diversas moléculas são dis 

postos aleatoriamente no espaço sem guardar ordem transla-

cional definida. Essa ausência de ordem translacional de longo 

alcance confere um caráter fluido a esse tipo de mesofase (PR-

7 5) • 

Um arranjo molecular que apresenta ordem co 

lestérica é apresentado na Figura (I-lb). As moléculas se org~ 

nizam localmente em planos nos quais a ordem nemática é obser-

vada. No entanto, em uma escala maior, observa-seuma mudançana 

direção do diretor da fase que, mantendo-se em um mesmo plano, 

descreve uma hélice (PR-75). A ausência de ordem translacional 

também confere razoável fluidez a essas mesofases. Um nemâtico 

pode ser classifitado como um colestérico de passo da 

infinito, i.e., um caso particular da ordem colestérica. Histo 

ricamente a dcnominaç5o colestérica foi conferida a esse tipo 

de mcsofasc pois os primeiros materiais estudados que aprese~ 

taLllll tal ordem foram os cstcrcs de colesterol. ~lesofascs co 

1 c s t 6 r i c1 s :1 p r c s c n t :1111 d i c r o [ s mo por v a r i ação d c t c m p c r atura 

(Im-72), possu_indo l:1rga aplicaçiio tecnolÓgica principalmente 
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FIGURA I-1 - Esquema de estruturas caracteristicos dos cristais líquidos 

termotrôpicos. As linhas representam as moléculas e o vetor 

~ o diretor da fase. (a) fase nemática; (b) fase colestéri 

ca; (c) fase esmética. 

na construção de sensores de temperatura e pressao e filtros 

ópticos. Esse fato é devido a variações no passo da hélice prOVQ 

cadas por variações de temperat~ra e pressão. 

Nos cristais lÍquidos esméticos as moléculas 

sao arranjadas em camadas, i.e., com um grau de ordem transla

cional. Devido a esse ordenamento, as mesofases esméticas sao 

mais viscosas do que as colestéricas e as ncmâticas (PR-7S).Nas 

camadas, os eixos moleculares se orientam ~referencialmcnte ao 

longo de uma Gnica direção. Na Figura (I-lc) é apresentado o es 

quema de um tipo de mesofase esmética. São conhecidos cerca de 

dez tipos de mesofases que apresentam ordem esm6tica (BR-77),v~ 

riando o Zlngulo entre o cjxo molecular c as cnm~Itlas, bem como , 

o g r :w d c ordem d c 11 t r o cb c n ma d ;1 • 
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1:oi proposto por de \'rics (FJ\-74) a cxistênc:i a 

c.le grupos cibotiiticos nas fases ncmáticas próximo da transição 

ncmâtico-csm6tico; nesses grupos j5 começaria a existir uma 

correlação entre os centros de gravidade das mol6culas. 

Uma importante propriedades dos termotrópicos, 

que por sinal amplia seu espectro de utilidade tecnológica, é a 

orientação de suas moléculas por interação com a superfície SQ 

bre a qual a mesofase é colocada. Estudos recentes nesse campo 

procuram relacionar a tensão superficial crítica da superfície 

com a tensão superficial do cristal lÍquido de modo a lançar 

as bases de uma teoria que explique o fenômeno conhecido até 

então de maneira totalmente fenomenológica e· empÍrica (UC-80). 

Mesofases termotrópicas nemáticas se orientam 

espontâneamente sob a ação de campos elétricos (EK-75) e magn~ 

ticos (PR-75), (GE-74). A orientação elétrica apresentada por 

essas mesofases se deve fundamentalmente a existência de um 

momento de dipolo e~étrico não nulo nas suas moléculas, orien 

tável por ação do campo (EK-75). A orientação magnética resul

ta da propriedade de anisotropia da susceptibilidade diamagn~ 

tica das moléculas, principalmente anéis aromáticos. Mesofases 

termotrópicas esméticas não se orientam espontâneamente por 

ação de campo magnético, sendo necessário em primeiro lugar 1~ 

vá-la até a fase nemática e na presença do campo voltar à fase 

esmética (LU-73), (ME-73). 

Existem teorias bem estabelecidas que forne 

cem resultados bastante razoáveis quanto ao comportamento ter 

modin5mico dos termotrópicos. Por exemplo, a teoria molecular 

dos nemáticos considera a existência da mesofase como basica 

mente um fenômeno de ordem-desordem (W0-74). Define-se um ~arª 

metro ordem c a partir dele se calcula a energia potencial ori 

entacional. llcssa forma pod e ser calculada toda a tcrmodinúmi 

c1 d ~~ me s o r :1 s c . 
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Os rcsult;1dos o1)tidos por meio dessa aborda 

gcm fcnomcnol6gica são equivalentes aos obtidos por meio da 

t cor i a de cnmpo médio de ~!ai e r c Saupc (W0-7 4) . 

As' teorias moleculares fornecem mui to bons re 

sultados no estudo das transiç6es de fase nos cristais lfqui 

dos termotr6picos, no entanto, existe uma série de fen6menos 

envolvendo a resposta das mesofases nemáticas a perturbaç6es 

externas, cuja aplicação daquelas teorias não é imediata (SH-

75). Na descrição desses fenômenos de larga escala, ê conve 

niente considerar-se a mesofase como um meio contfnuo anisotr6 

pico que possui uma série de constantes elásticas (SH-75). A 

teoria elástica contfnua para os cristais lÍquidos tem sidousa 

da com bastante sucesso na explicação do fen6meno de orienta 

ção por ação de campos magnético e elétrico (SH-75). 

I-3. Cristais Lfquidos Liotr6p-icos "Convencionais" 

O comportamento das mesofases liotr6picas em 

presença de um campo magnético é bastante peculiar de modo que 

ê conveniente subdividf-las em- dois grandes grupos: aquelas nas 

quais não ocorre um fenômeno de orientação micelar espontânea 

produzida pelo campo magnético, denominadas "convencionais" e as 

que apresentam orientação espontânea em presença do campo,deno 

minadas "nemáticas". 

Esse fen6meno de orientação tem sido atribuído 

~ anisotropia de susceptibilidade diamagn5tica das cadeias car 

h6nicas (FU-79), (AM-79) ,(CH-79) ,(AM-81), que favorece o alinha 

mento destas pcrpcridicularmcntc ao campo magn6tico. 

No grupo elas "convencionais" encontramos a to 

talid:1dc lbs mcsoL1scs hin5rios compostas de anfifÍlico ele hi 

droL·:Irhonctos c iigu:1, hem como algumas mcso[ascs tcrnúrias com 
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posL1s de lipídco-5gua-âJcool (ou outro JipÍdco). Novos .tipos 

de mcsofases liotrôpicas têm siclo preparadas recentemente com 

moJêculLis sintetizadas, nas quais a região polar possui um ... 
10n 

me t â 1 i c o - os a n c 1 í de os ( t-1A- 8 O ) . 

Nio hfi uma oricntaçio micelai espontãnea, no 

entanto, sofrendo um tratamento t~rmico no qual a sua temper~ 

tura ~ elevada e diminuída na presença do campo magnético, a 

orientação micelar ~verificada (FU-80). 

I-3.1. Estruturas Liotrôpicas "Convencionais" 

Devido às dimensões dos arranjos micelares,as 

difrações de raios-X características desse ordenamento são en 

contradas na região de pequenos ingulos, enquanto que na re 

gião de altos ângulos são encontradas as difr~ções caracterís-

ticas do ordenamento dos grupos lipofílicos internos às mice 

las e dos grupos hidrofÍlicos localizados em sua superfície. 

As estruturas micelares, pelas suas dimensões, 

se comportam como monocristalites que, se nao orientados, for 

necem figuras de difração de raios-X em forma de an~is e se 

orientados, desde arcos at~ pontos. 

A interpretação dos resultados de difração foi 

feita a partir da hipótese fundamental de que há uma distribui 

ção homog~nea de micelas de anfifílico no solvente (LU-60),(1~ 

68). Com essa hi~Ótcse associada ao conhecimento dos volumes 

específicos parciais do lipídeo e do solvente, a concentraç5o 

em peso e volume elo lipídeo, torna-se possível determinar (LU-68). 

as Cllracterfsticns do arranjo micelnr, como por exemplo, a es 

pcssur:1 d:1s bicanwd:1s, r;1ios de ci 1 indros (ou esferas) c supc_!: 

f]cic por grupo hiclrof:íJ ·ico na supcrf)cie da micela. 
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llm di :tgr<llll<l ele fases característico de um sis 

tema biniíri o apresenta três regiões distintas. Nrr Figura (I-2) 

6 apresentado o diagrama de fases da mesofase laurato de pot5~ 

sio/5gua, obtido por McBain c colaboradores (EK-75). Para tem 

peraturas elevadas, acima de Ti a mistura~ 1Íquido-isotr6pica. 

l'i.OTftOPI.: 

SOLUT'O~ 

l.O 10 
·.. .,, ""·se a.,-

FIGURA I-2 - Diagrama de fases da mesofase binária laurato de potássio/ 

água (LKb). Me Bain . e colaborac:Jres (EK-75) 

Para temperaturas baixas, abaixo da curva Te 

a mistura exibe as fases conhecidas como gel ou coagel, nas 

quais as cadeias carb6nicas estão em configuração estendida. A 

fase ~ bastante viscosa e um estudo bastante completo a seu 

respeito foi desenvolvido em 1966 por Vicent e colaboradores 

(VI-66), (VI-66a) (VI-6nb), utilizando difração de raios-X. 

Entre as curvas Te e Ti se localiza a região 

de existência das mesofases liotr6picas líquido cristalinas. 

As estruturas comumente encontradas nessas me 

sofascs sao a lamelar (ou nítida) c a hexagonal (ou mediana l-\--y_). 

A estrutura lamelar 6 caract~rizada por um ar 

ranjo tl:ls molêcuL1s de :m[if'Íljco em bicnrnaclas extensas de mo 

do íl excluir o solvente, por exemplo a iigua, da rc1~1~lo hidrofí 
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lica. Um csquclll<l dcss:J cstrutur<J é aprcscnt<.Hlo na Pigura (I-3u). 

A estrutura apresenta ordem em uma dimensão. 

O diagrama de raios-X caractcrfstico da cstru 

tura lamelar (ou nftida) possui uma s~rie de raias fin<Js com 

espaçamentos de Bragg guardando entre si as relações: 1;1/2;1/3; 

1/4. Em altos ângulos, o diagrama apresenta as bandas caracte 

rfsticas das cadeias carbônicas e da água (LU-60). 

Na estrutura hexagonal, as micelas em forma 

de cilindros extensos se organizam com seus eixos paralelos em 

arranjo hexagonal apresentando, assim, periodicidade em duas 

dimensões. Na Figura (I-3b) essa estrutura ~ esquematizada de 

modo que a superfície dos cilindros seja composta pelos grupos 

hidrofflicos (em contato com o solvente - igua) e o interiordo 

cilindro seja constitufdo das partes lipofílica.s das mol~culas. 

' 

Os espaçamentos de Bragg guardam as relações: 

1; 1/./3; 1/.!il ; 1/17, característico de um arranjo h~xagonal 

de.cilindros longos. Em alto ingulo são ob~ervadas tamb~m as 

bandas das cadeias carbônicas e da agua (LU-60). 

Além dessas, foram identificadas várias outras 

estruturas lfquido cristalinas como . a hexagonal complexa, cúbi 

ca, mediana deformada, retangular e fases reversas (LU-60),(LU-

66), (LU-68). 

A estrutura hexagonal complexa ~ constituída 

basicamente de uma bicarnada fechada de modo a formar urna coroa 

cilÍndrica de material lipofílico revestida interna e externa 

mente pelos grupos hidrofÍlicos. As coroas são agrupad8s em a! 

ranjo hexagonal com o solvente ocupando a região inter coroas 

c a região interna a elas (Pigura (I-3c)). 

T c m s i do o h s c r v a c! ;1 s c s t r u t u r as c ú b i c as , p o.!: 

tanto, com pcriodicicbdc em três dimensões c opticll lll'ntc isotró 

pic1s: :1 e s sas cstrutur ;1s for:~m inicialmente associadas micclas 
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(a) (b) 

(c) (d) 

FIGURA I-3 - Estruturas características dos cristais lÍquidos 

liotrõpicos. (a) lamclar; (b) hexap;onal; (c) me 

diana-H); (c) hexagonal complexa (torte perpendi a -
cular ao eixo dos cilindros) e (d) hexagonal re 

versa (corte perpendicular ao eixo dos cilindros). 
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esféricts (LU-60) que, no cnt~ll1to, p~1rcccm pouco prováveis na 

fase lÍqujclo cristalina (LU-66). 

A estrutura hexagonal deformada aproxima~seda 

ortorômbica c os cilindros teriam secção elíptica (LU-60). 

Na fase retangular, a seção dos cilindros pa~ 

sa a ser a de um retângulo, localizados em uma cela ortorômbica 

e as raias observadas no diagrama de raios-X correspondem a es 

paçamentos de Bragg que guardam as relações: a, b, 2a, 2b, 3a , 

3b; onde a e b dependem da natureza do anfifÍlico. 

Quando a concentração de anfifÍlico é muito 

elevada estruturas reversas em relação às apresentadas acima~ 

dem ser formadas. Nesse caso, por exemnlo, uma micela cilÍndri 

ca seria estruturadà com os grupos lipofílicos localizados e~ 
... 

ternamente ao cilindro e a agua sendo envolvida pelos grupos 

hidrofílicos. Na Figura ·cr-3d) é apresentado um esquema dessa 

mesofase. 

Quanto às mesofase liotrópicas formadas pela 

mistura de três componentes, as mais comuns são as formadas . a 

partir das fases binárias com a adição de um terceiro compone~ 

te, em geral um álcool ou outro lipídeo (EK-75). 

Na Figura (I-4) é apresentado um diagrama de 

fases de uma mesofase ternária composta de butirato de rotá~ 

sio/ octan-1-ol/água (EK-75). 

A região descrita pelo símbolo 11 representa 

uma fase líquida isotrópica com micelas do tipo normal (não re 

versa); a região representada por 1 2 corresponde a uma fase lÍ 

quida isotrópica com micclas reversas c a região descrita por 

C!EL representa a fa~c gel da mistura. Dessa forma, variando-se 

a concentr~H:Jio ele cada componente da mesofasc (para uma deter 

min;tda tcrnpcr;ttur;t quc,no exemplo das Figuras (T-4) é 2S°C) p~ 

de-se encontrar desd(' ,·t.s f,·ts.·c~s- J.
1
_, J. 2 c ('I'I · 1 1 t-• . , _;j 1so atas a C' r c 
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FIGURA I-4 - Diagrama de fases da mesofase 
ternária butirato de potássio/ 

octan-1-ol/água (EK-75) 

-13-
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g1ocs de cocxistenc:i~1 tle dois ou ~tê três estruturas cliferen 

tcs em equilÍbrio termodinâmico. 

N5o.apcnas essas tr~s estruturas sao encontra 

das em compostos teTrn5rios. Estruturas cGbicas, hexagonais, 1~ 

melares dos tipos no ~mal e reversa tamb~m s~o bastante comuns. 

Al~m delas, estruturas lamelares onduladas e estruturas lamela 

res constituídas de monocamadas de anfifÍlico s~o encontradas 

tanto em compostos ternirios quanto binirios e quaternirios 

(EK-7 5). 

A adiç~o de um terceiro componente a um siste 

ma binirio pode, inclusive, possibilitar o surgimento de urna 

fase n~o observada no sistema binirio, hem como modificar o in 

tervalo de existência de uma determipada estrutura em função 

da temperatura (EK-75). 

I-3.2. As pectos Estruturais e Di~~~icos das Micelas 

Um dos pontos fundamentais no que diz respei 

to aos aspectos estruturais e din~micos das micelas em mesofa 

.ses liotrôpicas ~ o estado de ordenamento das cadeias carbôni 

cas. 

Nas fases gel e coagel, as cadeias carbônicas 

apresentam alto grau de ordenamento posicional, organizando-se 

paralelamente umas as outras formando um arranjo hexagonal po~ 

suindo , no entanto, liberdade de rotaç~o em torno de seu eixo 

longitudinal (VI-66), (VI-66a) , (VI-66b). 

Na regi~o das fases lÍquido cristalinas o 

diag rama de raios-X em altos ~ngulos (para todas as mesofases) 

apresenta uma banda ~ifusa com espaçamento de Bragg caracterís 
o 

tjco de 4,5 ,\, i<.1~ntico ao observado em s istemas de hitlroc.:-~rbo-

nçtos lÍquidos (LlJ-CJO), (LlJ-68). Luzzati c colaboradores (LU-60) 



.... 

i n t c r p r c t a r; llll c s s n c v i c1 ê n c ·i a c x p c r i m c n t a 1 c o mo i n d i c ;1 do r a 

estrutura ca6tica das c;tdcias cnrb&nicas no interior- das micc 

las. Essa hip6tese de distribuição ca6tica tem recebido -se 

rias criticas (AM-81); no entanto, hi concord5ncia na literatu 

ra quanto ao fato das cadeias não se encontra~em em configura

ção estendida, existindo um certo número de ligações na config~ 

ração "gauche". 

Husson e colaboradores (HU-60) desenvolveram 

um importante estudo sistemático dos sistemàs binários anfifÍ 

licc-água incluindo anfifflicos ani6nicos, cati6nicos e nao 

i6nicos, no que toca principalmente às variações nos parâmetros 

estruturais das mesofases em função da concentração de anfifí-

lico. Dentre as conclusões desse estudo sobressai a dependêg . 

cia inversa entre a superfície por grupo hidrofílico (S) e a 

concentração de anfifílico nas fases lamelaies; nas fases hexa . -

gonais e gel S é praticamente independente da concentração de 

lipídeo. Analisam também, o parâmetro característico das dimen

sões das estruturas de anfifílico (no caso da lamelar a espe~ 

sura da bicamada e no caso dos cilindros, o seu diâmetro) em 

função da concentração de anfifÍlico, concluindo haver uma p~ 

quena variação desses parâmetros no.intervalo de concentração 

estudado. Esse ponto indica que as variações de . composição na 

mesofase binária dentro de uma mesma fase (ou lamelar ou hexa 

gonal) correspondem a distâncias maiores ou menores entre as 

unidades estruturais básicas (lamelas ou cilindros). 

A adição de um anfifílico (ácool ou lipÍdeo) 

a um sistema binário anfifílico/água acarreta um aument~ no 

raio das micelas cilíndricas (no caso das fases hexagonais) ou um 

aumento na espessura da lamela (no caso das csturutras lamchres) (EK-75). 

Esse fato 6 interpretado como sendo devido -a 

loclliz[!ç?io dessas moléculas na estrutura rnicclar de forma 
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mcllwntc a de um;1 molécula elo anfifÍlico principal (EK-75). E~ 

ta hipótese ê confirmada pelo fato da soluhilidacle dos álcoois 

de cadeia longa na mistura água/anfifÍlico ser rcbtiv<mlente bai 

xa até a concentração rnicelar crítica, aumentando para concen 

trações crescentes. 

As condições de estabilidade dos siternas ter 

nários sao governadas basicamente pelas interações entre os 

grupos polares do anfifÍlico,entre os grupos polares do aditi 

vo (álcool) e entre as moléculas de água, bem como das intera 

ções cruzadas entre uma espécie e as demais (EK-75). 

A ressonância magnética nuclear (RMN) tem si 

do largamente utilizada no estudo dos processos dinâmicos ca 

racterísticos das liornesofases (CH-73a). 

Resultados de ressonância magnética pulsada 

em mesofases de dodecanoato de potássio-água (fase larnelar e cQ 

bica),indicarmn a ocorrência de difusões moleculares nas super-

fícies das micelas, acompanhadas por rápidas deformações das 

cadeias carbônicas (CH-71). Quanto à água ligada as micelas 

água de solvatação, seus estudos revelaram um processo de rápi 

da reorientação das moléculas de agua ao se difundirem ao lon 

go da superfície rnicelar, bem como indicaram que as 

reg1oes aquosa e parafinica da mesofase apresentam um com 

portarnento dinâmico bastante correlacionado (CH-73). Com rela 

çao aos movimentos próprios das cadeias carbônicas nas micelas, 

além da difusão molecular corno um todo, com o grupo hidrofíli-

co permanecendo na superfície rnicelar, foram identificados mo 

vimentos dos tipos flexão, torsão e rotações isoméricas (CH-

73a). Experiências de resson?tncia magnética de deuterons (IND) 

n:1s quais o deuteron·ê colocado em posição suhstitucional aos 

hidrogc'nios d:1 cadeia carhônica possibilitaram a obtenção do 

pc r fi 1 de o rdcm Lb c:tdc i a que clií uma mcd i da do seu grau de or 
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dem nos diversos segmentos. Um result[Hlo típico obtido para a 

mcsofase de laurato de potfissio-5gua nas fases lamelar e hexa 

gonal para diferentes valores da superfície disponível por gru 

po hidrofflico (determinada ~or difraç~o de raios-X) mostrou 

que quanto maior essi superfície, men6r a ordem da cadeia car 

bônica (ME-75). 

A água, nas mesofases, não cumpre o papel de 

apenas um meio de dispersão inerte, podendo envolver-se dire 

tamente em interações do tipo fon-dipolo ou dipolo-dipolo ou 

mesmo por meio de pontes de hidrogênio com os grupos hidrofÍli 

cos (EK-75). 

Essa interação é fundamental para a estabili

dade da estrutura da mesofase e conforme veremos no decorrerdo 

trabalho, o seu papel não se re~tringe a apenas um tipo de me 

sofase liotrópica mas de um modo geral a todas elas. 

Dessa forma há uma certa quantidade de águali 

gada às micelas (água de solvatação) e um restante que pode ser 

denominada de água livre, ou não ligada diretamente às micelas. 

A água ligada pode ser considerada como pertencente à própria 

~icela, sendo observado inclus~ve que uma micela pode ligarbem 

mais moléculas de água do que as efetivamente necessárias à hi 

dratação dos grupos hidrofÍlicos (EK-75). 

No caso específico da fase gel diluída, es 

tudos efetuados por Vicent e colaboradores (VI-66), (VI-66a) e 

(VI-66b) revelaram que mesmo a distãncia interlamelar n~o era 

modificada com a diluição maior da fase, a partir de uma deter 

minada concentração~ Isso evidencia sobremanci ra um processo de 

segregação de 5gua de uma região da mcsofase para outras, im 

p'licmuo em uma Jiqri_buiL:?io nilo homogênea das estruturas de 

anfi fÍ1] CO C'!ll figua lW presença de ngua em excesso. 

no ponto de vista teórico, o llesenvolvimento 



observado, em compnr;1ç?io aos cristais lÍquidos termotrÓpicos, ê 

renlmentc bastante recente, principalmente no tocante ao prQ 

cesso envolvido nas .transições entre as mesofascs. Priest (PR-

80) desenvolveu com relativo sucesso uma teoria fenomenolÓgica 

aplicada a bicamadas de fosfolipideos de um e dois componentes, 

obtendo o diagrama de fases da mistura em excelente acordo com 

os resultados experimentais. 

As mesofases termotrópicas esméticas possuem 

certa similaridade com as liotrópicas lamelares, devido à exi~ 

tência de camadas; entretanto, as esméticas possuem maior grau 

de ordem dentro da camada e entre elas. Por sua vez, os lio 

trÓpicos formados por micelas cilÍndricas têm em comum com os 

nemâticos um elemen~o estrutural com simetria cilíndrica; PQ 

rém, as micelas cilíndricas apresentam maior grau de ordem em 

seu empacotamento no plano perpendicular ao seu eixo. 

I-4. Cristais LÍquidos Liotrópicos "Nemáticos" 

I-4.1. Considerações Iniciais 

No início da década de 60 Saupe e Englert(SA-

63) publicaram um trabalho a respeito da orientação de pequ~ 

nas moléculas de soluto em cristais líquidos termotrópicos pa 

ra experiências de ressbnãncia magnética nuclear. A~ moléculas 

de cristal líquido serviam como matriz de orientação para as 

moléculas do soluto em estudo . 

No entanto, a baixa solubilidade de certas 

subst5ncias nos termotrópicos praticamente restringia a utili 

iaç5o da t6cnica a uma rcstritra quantidade de mol6culas do so 

luto. 

As caractcrfsticas hidrofflica c lipofflica 

prc~;t'ntc's :10 mesmo tempo nas mcsof::Jscs Jjotrópicas as a pon t ~~ 
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vam como excelentes m;1trizcs de oricntaçZío tanto para solutos 

polares quanto opolarcs, 

As mesofases liotrópicas binirias e tern5rias 

dos tipos discutidos no ítem anterior não apresentam a propri~ 

dade de orientação espontânea (num período de ·alguns dias) na 

presença de camno magnético e no intervalo de temperatura de 

20°C e 35°C (F0-81), provavelmente devido a existência de for 

ças de natureza viscosa bastante intensas próprias da estrutu 

ra da mesofase com ordem a longo alcance. 

Lawson e Flautt (LA-67), (BL-69) no final da 

década de 60 descreveram uma experiência na qual obtiveram urna 

mesofase liotrópica composta de decil sulfato de sódio/decanol/ 

igua/sulfato de sódio, que apresentava a propriedade . de se ori 

entar espontãnearnente (ainda que com tempos .de relaxação muito 

superiores aos da~ fases nerniticas terrnotrópicas), a ternperat~ 

ra ambiente na presença de um campo magnético. 

' . 
I 

Devido ao fato de que os terrnotrópicos utili 

zados na orientação de solutos eram nerniticos, essa designação 

foi estendida a essa nova categoria de cristais liotrópicos sem, 

no entanto, qualquer outra justificativa de natureza fundarnen-

tal quanto ãs características da rnesofase (LA-67),(F0-81). 

A fase estudada por Lawson e Flautt apresent~ 

va orientação magnética de modo que o seu diretor, í.e., a di 

reçao preferencial da mesofase alinhada, era perpendicular ao 

campo rnagnét i co. O di reto r da fase confunde- se com seu eixo Ópti 

co uma vez que essa é a direção de isotropia do sistema aniso 

trópico; em relação a ela tanto o raio ordinirio quanto o ex 

traordin5rio se propagam com a mesma velocidade (SU-79). 

O interesse específico em se estudar as -prQ_ 

pd;1s mcsof;1scs, nao apenas explorando seu potencial enqu:1.nto 

matriz de oricnL1ç:io p:1ra experiências de rcssonilncia nwgnética 
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nucJc:1r R~lN, cresceu signiLicJtiv;nucntc principalmente no que 

diz respeito às similaridades (e diferenças) em comparaçao com 

as fases liotr6picas convencionais. 

l\1ui tas mesofases "nemâticas" com diferentes 

substâncias e composições foram desenvolvidas principalmente 

por Reeves e colaboradores. Urna revisão bastante completa des 

sas rnesofases foi feita por Forrest e Reeves em recente publi 

caçâo (F0-81). Essas mesofases possuem frequentemente um ele 

tr6lito contendo também, no mínimo, 50% de água. 

Experiências de RMN com a rnesofase descri ta por 

Lawson e Flautt com e sem a adição de sulfato de sódio e com 

substituição do decilsulfato de sódio pelos de lítio e césio 

foram efetuados por Chen e Reeves (CH-72) ,(CH-74) relacionando 

os processos observados na dinâmica de formação da mesofase com 

os presentes em sistemas biolÓgicos. 

R.adley e colaboradores (RA-76) estudando a me 

sofase ternária de decilsulfato de sõdio/decanol/D20 por substituição do 

So-dl. o . + + Rb+ C + NH'+ C H NH+ - .... por 11 , K , , s , 4 .e 2 5 3 em proporçoes var1~ 

veis mas mantendo as frações molares de detergente, decanol e 

água, identificaram dois tipos de mesofase com comportamento 

bastante característicos na presença de campo magnético. Umco~ 

junto de mesofases apresentou comportamento similar ao descri-

to por Lawson e Flau~t. ou seja, orientava-se espontaneamente 

com o diretor perpendicular ao campo magnético, sendo design~ 

das mesofases tipo II (RA-76). Um outro conjunto, no.entanto , 

se orientava com o diretor paralelo ao campo magn6tico, sendo 

designadas mcsofases tipo I (RA-76). Quanto ao tempo nccess5-

rio a orientaç5o, verificou-se que as tipo II respondiam mais 

r ap ic.bmcn te ao campo mangét i co·. Espectros de RI\IN oht i dos com 

mcsoL1ses sofrendo um processo de "spinning" em torno de uma 

dircç:io pcrpcndicuL1r ao campo magnético indicar:-rm que as do 
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tj po 11 pcrnw ncci arn orienta das durante a experiência enquanto 

que as tipo I perdiam a orientaç5o (RA-76). Transições de fa 

se entre os dois tipos (I e II) bem como coexistência de fases 

foram observadas por trocas do contra-íon e variações de temp~ 

ratura da mesofase (RA-76). 

Quanto i estrutura dessas mesofases, pouco PQ 

deria ser concluído a partir desses.resultados. O fenômeno de 

orientação magnética das suas unidades estruturais indicava ap~ 

nas que havia nelas uma anisotropia de susceptibilidade dia 

magnética ~X não nula. ~X é definida como a diferença entre 

a susceptibilidade diamagnética na direção paralela ao campo 

magnético aplicado e a susceptibilidade diamagnética na di r e 

ção perpendicular a ele. Dessa forma, as mesofases tipo I apr~ 

sentavam ~x>O e os tipo II ~x<O (FU-79). 

' 
A micro'scopia Óptica de luz polarizada, associa 

da aos espectros de ~1N, foi utilizada por Saupe e colaborado

res no estudo dessas mesofases. Devido a birrefringência apr~ 

sentada pelas fases (SA-77), propriedade também presente nos 

cristais liotrópicos convencionais bem como nos termotrópicos, 

a observação da textura Óptica possibilitou uma caracterização 

da sua. estrutura. Radley e Saupe classificaram as novas mesofa 

ses como nemáticas a partir de sua textura Óptica (RA-78}. Os 

padrões Ópticos observados nessas mesofases possibilitaram a 

identificação de sua uniaxialidade (SA-77); as mesofases do 

tipo II apresentam anisotropia Óptica positiva e as do tipo I , 

anisotropia Óptica negativa (YU-80). 

A adição de um e 1 cmen to opt icamcnte ativo a al 

gumas mcsof.ases nem5ticas induz uma transição para uma fase co 

lcstérica, caracterizada também pela textura Óptit:1 observada 

~luito <.'mhora as texturas observaJas por mi 
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croscopi~1 óptic1 c.lc luz polarizada nos ncmáticos tcrrnotrópicos 

c ncst~s mcsofascs liotrópicas sejam bastante sirnil~res, cxis 

tem diferenças fundamentais entre os dois tipos de cristais li_ 

quidos de modo que a teoria el~stica continua, utilizada para 

os terrnotrópicos, nao possa ser diretamente aplicada ·aos lio 

trópicos (AM-81). Dentre essas diferenças podem ser citadas os 

tempos de relaxação envolvidos no processo de orientação ( ou 

perda da orientação residual) por ação de campos externos (AM-

81) bem corno a formação de agregados micelares (no caso dos 

liotrópicos que se orientam espontaneamente por ação de campo 

magnético) (FI-81), (AM-80). 

I-4.2. Estruturas Liotrópicas "Nemâticas" 

Estudos de difração de raios-X em baixo ang~ 

lo da mesofase tipo II de decilsulfato de sódio/decanol/âgua I 

sulfato de sódio efetuada por Tavares e Amaral (TA-78)(AM-78a e b) 

(AM-79) possibilitaram a determinação da estrutura da fase. A 

figura de difração característica é composta de uma banda difu 

sa correspondendo a dist~ncias características da ordem de 
o o 

120A e urna linha bem mais estreita na região de 40A. A partir 

de resultados com amostras orientadas foi proposto um modelode 

micelas planas finitas em forma de plaquetas formadas por urna 

bicarnada de detergente imersas em água. A distância entre as 
o o 

rnicelas seria da ordem de lOOA, 38A para a espessura da bicam~ 
. o 

da e dirnens6es no plano da plaqueta maiores do que lOOOA. Foi 

observado também por Tavares e Amaral (TA-78), (Ar--1-78ab) , (Ar-.1-

79) o efeito de oricntaç~o micelar devido is paredes dos po~ 

ta amostras. utilizados (com di~rnctros de 0,7 c 2,0mm) conclui~ 

do que os capilares de quartzo de 0,7mm exerciam um efeito has 

Lq1tc intenso no sentido de orientar as micelas .da rncsofasc ele 

dccilsulruto lle sc)dio. 
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Fujiwara (FlJ-7H) também discute o efeito de 

superfície estudando a velocidade de orientação das micelas em 

funç5o do di5mctro (no intervalo de 1,3mm e 9,07mm) e do mate 

rial dos porta-amos~ras cilfndricos. Uma surpriendente conclu -

são de seu trabalho foi que,quanto menor o diâmetro do tubo, 

maior a velocidade de orientação da mesofase. 

Para as mesofases tipo I foi proposto_ que as 

unidades estruturais básicas fossem do tipo cilíndrico (FU-79), 

a partir de conside~aç6es sobre a anisotropia diamagn~tica das 

cadeias carbônicas. 

Charvolin, Levelut e Samulski (CH-79), utili 

zando as técnicas de espalhamento de raios~X (com uma câmara 

de Laue),microscopia óptica de luz polarizada e RMN estudaram 

a mesofase de decilsulfato de sódio dos tipos I e II. Foram ob 

tidos diagramas de raios-X de amostras orientadas por campomag 

nético e a partir delas conclUem que a unidade estrutural das 

mesofases tipo II são elipsoides oblatos de espessura da bica-
o o 

mada de ZOA e diâmetro médio de 65A (CH-79). Para as mesofases 

tipo I a unidade estrutural seria um elipsoide prolato longo de 
o 

-diâmetro médio igual a 26A (CH-79). O estudo efetuado na re 

gião de altos ângulos revelou que as cadeias carbônicas esta 

vam preferencialmente perpendiculares a direção do campo magn~ 

tico (CH-79). Os resultados obtidos por Charvolin e colaborado 

res no que diz respeito a determinação da estrutura das fases 

a partir de difração utilizando uma câmara de Laue (com a qual 
o 

nao é possível a observação da difração na região de 100A),n5o 

nos parecem conclus·ivos c urna análise crítica desses resulta 

dos, no que toca especificamente i estrutura do tipo I.6 feita 

nos Cariítulos seguintes deste trabalho. 

O modelo de micc1as cilÍndricas foi confirmadono 

sistema l:tur:tto de poLÍssio/1\CQ,/!1
2
0, tipo l, a partir dos rc 
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sultados de di r.r:t ç iio de raios-X, com amostras orientadas por 

ação de campo ma gnético (FI-81). Esses resultados, porém, indi 

cam que também para o tipo I, os efeitos de superfÍcie são fun 

damentais, nao apenas no que diz respeito i orientação micela~ 

mas também quanto a mudanças estruturais. As figuras de difra 

çao obtidas com as mesofases tipo I são similares às do tipo 

!I, obtidas por Amaral e Tavares (AM-79) ,(TA-78), apresentando 

duas bandas características. 

Ainda com relação à estrutura das mesofases, 

St::Sderman e colaboradores (S0-80) utilizando a técnica de RMN 

concluíram que as micelas na mesofase tipo I possuíam a forma 

de cilindros longos de comprimento aproximado de 2x10 4~ e as 

micelas do tipo II seriam agregados lamelares. 

Os resultados de Charvolin e S~derman vem 

ao encontro do mqdelo proposto por Tavares e Àmaral (AM-78) 

(AM-79) ,(TA-78) para as micelas das fases tipo II bem como da 

pr9posição feita por Fujiwara e Reeves (FU-79) a respeito da 

estrutura das fases tipo I, segundo a qual as micelas possui 

riam a forma de cilindros de comprimento finito porém bastante 

extensos. 

Utilizando-se o espalhamento de luz em mesofa 

ses do tipo II, foram observadas distâncias de repetição ho i~ 

tervalo de 9~m a 19~m, sendo interpretadas como característi

cas das dimensões das plaquetas no plano perpendicular ao dir~ 

tor (diâmetro mé~io das plaquetas) ou provenientes de um arraQ 

jo de "micelas empacotadas formando super estruturas (IS-79) .No 

entanto, Charvolin e Ilendr]kx sugerem uma interpretação· dife 

rente para os resultados obtidos do espalhamento de luz em ter 

mos de uma distribuição angular peri6dica dos diretores, cor 

respondendo a padrões coerentes ele origem hidrodin3.mica (CII-80). 

A p ~~r tj r d o s r c s u 1 t a do s a c tnn u L1 cl o s o h t i d os p ~ 
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l:ts diversas t6cnicus de invcstjgaç~o, Fujiwara c Rccvcs prop~ 

scram um~ classificaç5o para as mesofascs liotr6picas nemâti 

cas como: tipo I CM _, para as mcsofases que apresentam t.x>O c 

micclas com a forma de cilindros finitos e tipo II DM, para as 

mesofases que apresentam t.x<O e micelas com a forma de discos 

finitos (FU-80). Estudos de RMN foram feitos em misturas bini 

rias (detergente/igua) e ternirias (detergente/igua/eletr6lito) 

com variação da quantidade de igua e da temperatura (FU-80) .FQ 

ram observadas regi~es do diagrama de fases da mistura terná 

ria nas quais .havia a coexistência (portanto em equilíbrio ter 

mbdinâmico) de uma fase tipo I CM com uma fase H identificada 
a. 

como sendo hexagonal infinita (fase mediana) (FU-80). De forma 

análoga, foram observadas regiões do diagrama de fases nas 

quais coexistem uma fase tipo ~I DM com uma fase L identifica 
a. 

da como sendo lamelar infinita (ou nítida) (FU-8~). As fases 

L e H em equilÍbrio orientam-se muito lentamente em presen-a. a. 

ça do campo magnético.com as características das fases tipo II 

DM e tipo I CM respectivamente (FU-80). 

A classificação das novas mesofases em tipo I 

. (t.x>O) e tipo II (t.x<O) não é .totalmente geral pois ela abstrai 

a forma da unidade estrutural da fase, i.e., a forma da micela. 

A introdução na fase de moléculas ou átomos cujas propriedades 

magnéticas sejam predominantes e opostas em relação ao diamag

netismo observado nas cadeias carbônicas, pode fazer com que 

uma mesma estrutura micelar apresente t.x maior ou menor que 

zero (RA-78 a) , (H0-79), (B0-81). Esse fato mostra que nao se de 

ve iitferir diretamente a forma da unidade estrutural a partir 

do comportamento magn~tico (sinal de 6x). 

S<Iupç c colaboradores utilizando as técnicas de 

R?-1~ c microscopia Óptic1 têm cstuuado transições de fase com va 

ri:Is~õcs de tcm]wr:Jtura em mesofascs liotr6picas (YtJ-80) ,(YU-ROa). 



-26-

A terminologia usada por Saupc c colnboraclorcs 

difere daquela propost:-1 por Rccvcs c colaboradores (FU-80),cla~ 

sificanclo as fases ncm5ticas com micelas na forma de cilindros 

por Nc e na forma de lamelas por N1 (YU-80). As fases colcst&

ricas são designadas por Chc e . ch1 , cujos indices c ~ L corres 

pondem aos das fases nemáticas que as originaram (YU-80). 

A hipótese implicita de distribuição homogênea 

das micelas na água começou a ser questionada a partir da in 

terpretação de resultados de difraçio de raios-X em baixo ang~ 

lo. Amaral e Tavares (AM-80) estudando a mesofase tipo II de 

decilsulfato de sódio, constataram uma forte variaçio na inten 

sidade relativa das duas bandas características com a espessu

ra da amostra. Esses resultados foram interpretados admitindo

se que, em algumas regiões, as plaquetas se agregavam formando 

agregados lamelares, intercalados por regiões aquosas. 

Os estudos de Amaral e colaboradores,principal 

mente no que se refere ao processo de segregação da água nao 

ligada às micelas, revelaram ser este um processo fundamental 

para a existência das mesofases liotrópicas que se orientam em 

campo magnético. Estudos de difração de raios-X com as mesofa 

ses tipo I de laurato de potássio/cloreto de potássio/águae de 

cilsulfato de césio/nitrato de césio/água evidenciaram o mesmo 

processo de segregação de água presente (FI-81), constituindo 

a base do presente trabalho. 

I-4.3. Considerações Adicionais 

A presença do clctrÓlito é de fundamental im 

port~ncia na existência tl:ls mcsof.:1.scs tipo I e II. ·Um estudo sis 

temático de mesofascs biniírias c ternárias às quais era adicio 

n:1do o cletrôlito, utjlizanJo a técnica ele R~lN, mostrou que 
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o efeito dl'stc era pro[undo, mesmo em concentrações cxtrcmamcn 

te baixas: Por exemplo, uma mcsofase de decilsulfato. de sÓdio/ 

decanol/âgua do tino I, apresentava uma transiç~o de fase para 

o tipo II com menos de 1% em peso do eletrôlito (CH-77). A 

adiç~o de eletrôlito em um composto binário anfifílico-água ti 

nha o efeito de estender a regi~o mesomôrfica para concentra -

ções maiores de água (CH-77). 

Novos tipos de mesofases tem sido obtidas re 

centemente, principalmente as que apresentam estruturas coles 

téricas (AC-80a) , (F0-81), (PA-81). 

Liebert e Martinet (LI-79), obtiveram um ferrQ 

fluido, ou uma fase ferronematoliotrôpica, a partir da disper-

s~o de um coloide magnético (Fe 3o4) na mesofase tipo_ II de 

cilsulfato de s6dio. Essa incorporaç~o de magnetita permitiu 
3 uma diminuição de um fator 10 no campo magnético necessário 

orientação da fase. 

de 

-a 

Uma característica geral das mesofases até en 

tão estudadas, é a un1axilidade das- mesofases nemáticas liotró 

picas. Uma primeira verificação da existência de uma fase nemá 

tica biaxial foi feita por YU e Saupe (YU-80a), estudando o 

diagrama de fases do composto ternário laurato de potássio/1-d~ 

· canol/D 2o. 

Medidas de resistividade em mesofases orienta 

das foram efetuadas recentemente por Photinos, Yu e Saupe (PH-

80) com a mistura ternária de cloreto de decilamonio/cloreto de 

amônio/água. Essa mesofase apresenta uma fase nemática parate~ 

peraturas entre 41°C e 61°C, abaixo de 41°C uma fase lamelar 

(nítida) e acima de 61 °C isotrôpica (PH-80). A resistividacle m~ 

dida apresentou uma queda com o aumento da temperatura c nas 

fases ncm5tica c nítida era anisotrópica, sendo maior na dire 

ç~o do dj rctor ua fase (Pll-80). 



O perfil de ordem d<Js cadci<ls c:ubônicas das 

micelas foi obtido a partir de estudos de RMN em amostras deu 

teradas. Foram ident~ficados movimentos de rotaç5o da cadeia 

ao longo de seu eixo, rotações do tipo "trans gauche" em segme!!_ 

tos, oscilações da m616cula como um todo, difusões ripidas do 

anfifílico ao longo da rnicela com o grupo hidrofílico ancorado 

na. superfície micelar e movimentos de entra e sai na micela 

(FU-76). 

Forrest e Reeves (F0-80) estudando os rnovimcn 

tos das micelas em rnesofases na região do diagrama de fases on 

de coexistem L e tipo II DM bem corno H e tipo I CM concluÍ 
a a 

rarn que o parâmetro de ordem obtido a partir do perfil de or 

dern das mesofases nemiticas é menor do que o observado para as 

fases H e L ; atribuíram esse efeito fundamentalmente às osci a a · 

lações das micelas finitas corno um todo. A hip6tese de agreg~ 

dos rnicelares pr6prios das me~ofases nemiticas, i.e., a hip6t~ 

se de segregação da água intersticial com formação dos acrrecra 
b b_ 

dos não foi considerada na interpretação desses· resultados. 

Reeves e colaboradores têm analisado resulta 

.dos de RMN a partir da hip6tese de que é possível separar os 

movimentos da micela como um todo (AC-80) ,(F0-80b), (FU-80a) 

(F0-8la). Além desse aspecto, a configuração das cadeias ca~ 

bônicas associada ao tipo de ancoramento do grupo hidrofílico 

tem sido estudada (F0-80c),(HE-81), (F0-8lb). As moléculas de 

água que envolvem as micelas, água de solvatação, aparentemen

te estão ligadas entre si por pontes rle hidrogênio, localizan 

do-se principalmen~e em torno dos c5tions(contra-íons) e dos 

grupos hidrofílicos ionizados (HE-79). 

O tipo de ancoramento dos grupos hidrofflicos 

na interface, i . e., sua correlação com os dcmajs grupos micc 

l~JrC's bem como com os contr<J-Íons c a 5gua de solvatação, pode 
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exercer um efeito restritivo bastante intenso aos movimentos 

das cadeias carh6nicas no interior da micela. Grupos carhoxil! 

cos apresentam esse efeito restritivo significativamente mais 

intenso do que o grupo trimetilamonio (RE-79). Levantamentos 

dos perfis de ordem das cadeias carb6nicas do detergente da 

mesofase de brometo de hexadeciltrimetilamonio em comparação 

com os perfis das cadeias de membranas de fosfolipfdeos incor 

parados ã ela indicaram que o ordenamento destes não é devido 

preferencialmente às moléculas do detergente a sua volta, mas 

principalmente regido pelo tipo de ancoramento do grupo hidro 

fílico à superfície micelar (F0-79). 

Com base no modelo proposto para as mesofases 

tipo !I, uma série de estudos envolvendo a interface hidrofóbi 

ca-hidrofílica das micelas puderam ser efetuados. A composição 

isotópica D20/H20 em uma mesofase tipo !I de tetrafluoroborato 

de decilamonio/tetrafluoroborato de amonio/âgua apresentou uma 

transição estrutura~ na interface para aproximadamente 14% de 

n2o em H2o (porcentagem molar) (FU-79a). Essa transição está 

ligada a formas diferentes de ancoramento das moléculas de 

água (bem como do contra-íon) na interface. 

Quanto ao empacotamento das cadeias carb6nicas 

no interior de micelas pouco se sabe além dos movimentos -pro 

prios de çada cadeia obtidos das medidas dos perfis de ordem 

por Rf\IN. Esse problema se torna particularmente interessante em 

mesofases com micelas cilÍndricas e esféricas. Cabane, utili 

zando a técnica de Rt>!N mediu as interações magnéticas di poli!_ 

res entre os nGcleos das mol€culas do anfifÍlico e contra-fons 

paramagn6ticos aJsorvidos na superfície das micelas (CA-81) Pi!. 

ra soluçõe~ micclares de dccil~ulfato de sódio, ~lorctos Je co 

balto c manganês e n2o. Essa solução aprescntn micclas cs[éri-

cas c seus resul Ltdos indicam que a conformação das cadeias ctr 
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bônicas está longe da configuração radial, sugerindo uma dis 

tribuiç~o de densidade praticamente constante no interior da 

micela (CA-81). Dessa forma, as cadeias tenderiam a se alinhar 

paralelamente i superficie da micela (CA-81). Al~m desta, sao 

obtidas importantes informações a respeito da interface mice -

lar, identificando duas regiões, uma delas contendo os gr~ 

pos polares hidratados e a segunda contendo os grupos CH 2 da 

cadeia também hidratados (CA-81). 

I-5. Objetivos do Trabalho 

Este trabalho dá continuidade à linha de pe~ 

quisa implantada por Amaral e colaboradores (AM-78a e b) (AM-79) 

(AM-80), (TA-78), de investigação das mesofases liotrópicas no 

grupo de Cristalografia do Instituto de Física da USP. 
', 

O trabalho desenvolvido por Tavares e Amaral 

(TA-78), (AM-79) no que toca a determinação da estrutura das 

mesofases tipo li, bem como a proposição da hipótese de dis 

tribuição não homogênea de micelas de anfifÍlico em água (AM -

80), foram suficientes para a determinação da estrutura daqu~ 

las mesofases, sendo verificada também a significativa influê~ 

cia da superfície do porta-amostras no processo de orientação 

e agregaçao micelar. 

Em relação às do tipo I, os resultados de RMN, 

em conjunto com considerações a respeito da anisotropia de sus 

ceptibilidade diamagn6tica das cadeias carbônicas (FU-79), su 

geriam a forma de micelas cilíndricas finitas para aquela mesa 

fase. 

No entanto, uma confirmaç~o do modelo pro~osto 

necessitaria de expcri~ncia de difraç~o de raios-X, corno as 

realizadas para as do t:jpo II. 
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Os resultados obtidos por Charvolin c colabora 

dores (CI!-79) utilizando essa técnica em amostras orientadas 

nilo nos parecem conclusivos, basicamente por não ser considcr~ 

do o efeito de orientaç~o devido a superf{cie dos porta - amo~ 

tras, bem como devido ao nao acesso, em sua exoeri~ncia, i re 

gião de pequenos ãngulos (foi utilizada uma cimara de Laue na 

qual essa região é inacessível). 

Dessa forma, mesmo a geometria da micela care 

cia de um estudo por meio da difração de raios-X em baixo ang~ 

lo. 

Essa técnica é particularmente indicada no es 

tudo das mesofases liotr6picas devido is dimensões dos arran -
o 

jos micelares da ordem de 10 a lOOOA aproximadamente em comp~ 

ração com o comprimento de onda dos raios-X (a linha K do Cu 
a o 

possui À- l,SA). 

Além da geometria das micelas, o arranjo estru 

tural pr6prio da mesofase não era conhecido até então, i.e.,CQ 

mo a hip6tese da segr~gaçio de igu~ seria aplicada is mesofa 

ses tipo I, bem como o tipo de balanço de forças responsivelpe 

la agregação. 

Algumas das forças de interação intermicelar 

sao as mesmas presentes nas interações entre partículas coloi 

dais (VE-48), bem como entre os constituintes de sistemas bio 

16gicos (BR-73). O balanço entre forças de natureza atrativa de 

van der Waals e repulsiva coulombiana é frequentemente estuda 

do no cquil{brio de sistemas coloidais e membranas biol6gicas. 

Menções j5 haviam sido feitas (EK-75),(BR-73) 

quanto a utilizaç5o dessa abordagem is interações intermiccla-

rcs em cristais lÍquidos liotr6picos, -porem nenhum tratamento 

q u :111 ti ta t i v o f o i c f c tu a do . 
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Este trabalho se propoe ao estudo de mcsofascs 

li otr6picns tipo I por difraç5o de raios-X e outras't6cnicas 

com r espe i to ao s seguintes pontos: 

(a) estudo do efeito de superfície no estado 

de orientação e agregação das micelas; 

(b) confirmação do modelo de micelas cilíndri 

cas e confronto com os resultados obtidos anteriormente; 

(c) verificação da formação de agregados mice 

lares em várias situações experimentais; 

(d) estudo com variação da temperatura visando 

a comprovaçao de coexistência de fases proposta por Fujiwara e 

Reeves (FU-80); 

(e) esclarecer os mecanismos de interação in 

termicelar e entre as micelas e a superfície do porta-amostras. 

Para tanto, foram estudas as mesofases tipo I 

de laurato de potássio/KC~/H 2 0; decilsulfato de césio/nitrato 
' 

dç· césio/água e a mesofase binária laurato de potássio/H2o nas 

seguintes situações experimentais: 

(i) amostras acondicionadas em porta-amostras 

de diferentes dimensões e geometrias com superfícies tratadas 

quimicamente e sem o tratamento; 

(ii) amostras orientadas sob a açao de campos 

magnético e elétrico; 

(iii) amostras submetidas a variaçã6 de tempera-

tura. 

A16rn da t6cnica de difração de raios-X foram 

utilizadas outras t6cnicas de apoio corno a microscopia 6ptic<1 

c.1 c 1 u z p o 1 :n i z a da , a t é c n i c a d c c r i o fratura ( " f r c c z e c t c h in g " ) 

c calor.imctria diferencial de varredura (DSC). 
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Parte Jos rcstJltados apresentados nesta tese 

constam da publicaç5o (FI-81 ). 

No Capítulo II ê apresentada urna revisão da 

teoria básica da interação dos raios-X com a matéria finalizan 

do com as expressões teôricas para o espalhamento devido a um 

conjunto de cilindros idênticos em arranjo hexagonal. 

No Capítulo III é descrita a interação entre 

dois eletrôlitos cilÍndricos imersos em um banho iônico com ba 

se no balanço das forças repulsiva de natureza coulombiana e 

atrativa do tipo van der Waals. 

No Capítulo IV ê descrita a parte experimental 

incluindo as composições das mesofases estudas, as técnicas e~ 

perimentais utilizadas, os sistemas de acondicionamento das 

amostras, os sitemas de aplicação de campo elétrico e variação 

de temperatura da amostra bem como o tratamento de dados. 

No Capítulo V são apresentados os resultados ex 

perimentais e é feita a sua discussão no que diz respeito -a 

confirmação do modelo de micelas cilíndricas, as evidências de 

formação de agregados micelares e estado de conformação das 

cadeias carbônicas. 

No Capítulo VI, é feita uma análise quantitati 

va da curva de espalhamento de raios-X em baixo ângulo comp~ 

rando-se os resultados experimentais com cálculos teôricos ob 

tidos por meio do modelo de agregados. 

No Capítulo VII é analisada a natureza da inte 

raçao intcrrnicelar incluindo o balanço de forças atrativa de 

van der Waals, repulsiva coulombiana e as forças de solvatação. 

No Capítulo VIII são apresentadas as conclu 

soes deste trabalho c as perspectivas futuras. 
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Ci\PfTlJLO IT - TNTU~J\ÇÃO DOS RATOS-X cm1 J\ MJ\TrRIJ\ 

II-1. Considcrnç6es Iniciais 

O s~culo XX, principalmente nos seus primei_ 

ros anos, foi marcado por um vertiginoso avanço no que diz res 

peito ã cornpreensao e formulação do problema da interação dos 

raios-X com a rnat~ria. ~ certo que o avanço não se deu apenas 

nesse ponto específico, sendo sentido em praticamente todas as 

ciências naturais. Esse período apresentou urna concentração de 

brilhantes cientistas principalmente na Europa, que conseguiu 

sintetizar urna quantidade muito grande de informação acumulada 

at~ então e formular proposiç6es básicas que até hoje ocupam 

lugar de destaque nas ciências. 

A compreensão atual que ternos da interação dos 

raios-X com a matéria, podemos dizer, parte àas experiênciasàe 

J.J.Thornson na Inglaterra e C. R~ntgen na Alemanha, no final 

do s~culo XIX. Este últirno,por suas experiências relativas a 

produção de raios-X e sua detecção ganhou o primeiro premio No 

bel em FÍsica em 1901. 

Da interação havida entre outros dois fÍsicos 

alemães, P.P.Ewald, que estudava espalhamento de luz por cris 

tais e N. von Laue, este Último, observando similaridades en 

tre o trabalho de Ewald e os resultados de R~ntgen, concluiu que 

se o raio- X fosse urna radiação eletromagnética de comprime!!. 

to de onda da ordem das dist5ncias interat6micas, esse arranjo 

de 5tomos poderia se comportar como uma rede de difração para 

eles. 

I::xperiências de espalhamento realizad:ts com 

crist.1 i s de sul fato de cobre puderam ent.:io ser explicadas pcl a 
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tcori;t proposta por L;Htc, o que lhe valeu o prêmio Nobel de 

1914. l~\<Jalcl, por sua vez, introdu:iu o conceito de espaço rccí 

proco no tratamento do problema da difração. 

Con tcmporâneos a von Lau e, os ingles cs W. H. 

Bragg c W.L.Bragg estudaram a ionização de gases causada p~ 

los raios-X. Até então eram fervorosos defensores da teoria 

que considerava os raios-X como partículas. No entanto, o jQ 

vem W.L.Bragg, estudando a interação de raios-X com cristais 

de ZnS, bem como analisando os resultados de von Laue, propoe 

uma descrição alternativa ao fenômeno: supõe agora que os 

raios-X,entendidos como ondas, são refletidos por planos de 

átomos. Esses planos agiriam como espelhos microscópicos re 

fletores. Suas experiências com cristais de Na C~. incluindo ' 

a construção de espectrômetros de raios-X para medidas de in 

tensidade espalhada também lhe valeram o prêmio Nobel .de 1915 

(AZ-68); (BR-79a). 

Estavam assim lançadas as sólidas bases para 

a teoria da interaçãri dos raios-X com a matéria. 

Neste capítulo consideraremos o feixe de raio~ 

X incidente no centro espalhador como sendo monocromático e 

unidirecional. 

A teoria aqui discutida constitui a teoria ci 

nemâtica do espalhamento de raios-X. 

Na teoria cinemática nao sao levadas em conta 

as interações ent're a onda incidente e a onda espalhada, o que 

é particularmente importante no caso de cristais perfeitos com 

alta ahsorç5o. Quando esse tipo de informação é esscricial, a 

tcorja cincm5tica ~ abandonada e recai-se na teoria dinâmica, 

na qual a onda inciucnte c a refletida formam um sistema aco 

plado c leva-se em conta a contrihuiç5o da onda difratada ao 



campo elétrico dentro do cristal (BR-81). A teoria dinândca é 

particularmente indicada no estudo de defeitos em estruturas 

cristalinas altamente ordenadas, enquanto que a teoria cincm-ª. 

tica fornece bons resultados no limite de pequenos cristaisou 

cristais imperfeitos (BR-81). Em nosso -caso, e perfeitamente 

válida a aplicação da teoria cinemâtica com a correção usual 

do fator de absorção. 

II-2. Espalhamento de Raios-X por um Elétron 

O estudo do espalhamento de uma radiação ele 

tromagnética por um elétron livre, de carga e massa -!!!· e 

feito considerando-se basicamente duas situações, nas quais o 

momento da radiação eletromagnética é comparada com o momento 

do elétron após a interação (JA-75). 

Consideremos primeiramente a situação na qual 

o momento da radiação eletromagnética seja muito pequeno, de 

modo que a partícula interagente adquira movimento não relati 

vístico. O elétron acelerado pela interação com a onda emiti 

rã radiação eletromagnética de mesma frequência da incidente 

de modo que o fenômeno possa ser considerado como um espalh~ 

mento coerente ou espalhamento Thomson (AZ-68). 

A intensidade espalhada por um elétron Ie a 

uma certa distãncia ~ deste, pode ser escrita como (W0-70) 

(AZ-68): 

·r 
o 

4 e 2 
C 1 + cos 2e ) (II-1) 

2 
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onuc T é a intcnsúbdc elo fcj xc incidente, 20 é o ângulo cn o 

t r c a di rcção do f c i:xc i nciclcn te c a do f c ixc espalhado e c a 

velocidade da luz. 

A dependência em m- 2 da intensidade espalhada 

ji indica que,no ca;o de um itomo, a interação bisica entre 

este e os raios-X dar-se-á fundamentalmente com os elétrons. 

Uma característica importante desse ·espalh~ 

mento, além do fato da não modificação da frequência da radia 

ção, é que há uma polarização parcial do feixe incidente(GU-56), 

(AZ-68), (JA-75). 

A expressão de Thomson é vilida para baixas 

frequências da radiação incidente, onde o momento da radiação 

possa ser desprezado. Quando ( nw) for comparivel a (me), 
c 

efeitos outros ocorrem que encontram sua explicação na eletrQ 

dinâmica quântica onde ·o campo eletromagnético é quantizado 

surgindo o conceito de fótons (JA-75). (Aqui~ representa a 

constante de Planck h dividida por 2TI e w a fr~quência ang~ 

lar da radiação).Neste espalhamento, o elétron de recuo carre 

ga uma parcela não desprezível da energia do fóton de modo a 

' produzir uma variação na freqüência deste. E conhecido como 

espalhamento Compton ou incoerente. Utilizando a cinemitica 

relativística no problema de dois corpos obtém-se para a va 

riação do comprimento de onda À do foton (JA-75), (W0-70) 

(AZ-69): 

!::.À = h (1 - cos 28) (II-2) 
me 

Como nao hfi uma relação constante entre as fases dos f6tons in 

c i dente c cspalh<1do ·, cssL' cspa lharncnto n2io contribui para a di 

f r :1 ç ã o , q u c c um f c n ô m c no c s s c n c i a 1 me n t c d c in t c r f crê n c i a ( G U-

SS); corrcspondc ;t um csp:1llwmcnto difuso sempre presente, tor 
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n: 1 JHl o - s c m :li s s i g 11 i f i c: 1 t i v o q u a n t o ma i o r o ii n g u 1 o d c c s p a 1 h~ 

mcnto (i\Z-68), (GU-55). 

No caso do espalhamento por elétrons de um 

ãtomo, eles nao são livres, mas sim estão ligados em estados 

bem definidos de energia. No entanto, o átomo como um todo p~ 

de sofrer um recuo pela interação da radiação eletromagnética 

com seus elétrons. 

Os elétrons do átomo podem ser descritos por 

uma função de onda e a partir dela pode-se definir uma função 

densidade volumétrica de carga p (W0-70). Sendo S
0 

o versor no 

sentido do feixe incidente e S o versor no sentido do 
. + 

espalhado, def1ne-se o vetor de espalhamento s como: 

+ 
s = 2 sene s = 

À 

onde À é o comprimento de onda da radiação. 

feixe 

(II-3) 

Sendo A a amplitude da onda espalhada coeren e 

temente por um elétron pontual e A a amplitude da onda espa 

lhada coerentemente pelo átomo, define-se o fator de espalh~ 

mente atômico f por meio da relação (W0-70), (AZ-68), (GU-55): 

f = A 

A e 
= 1 

e 

-+ -+ 
integrado em todo o espaço. Aqui H = 2n s. 

Nesta di seus são, nclmi ti remos 

(II-4) 

que os elétrons 

dos 5tomos cstfio praticamente livres, de modo que o espalh~ 

mcnto de ruios-X se d6 fundamentalmente segundo o tratamento 

do tipo Thomson (i\Z-68). Na verdade os elétrons estão ligados 



no núcleo por forças que variam de acordo com a intensidade 

do campo cletrost5tico nuclear c os seus estados qu5nticos. 

Uma vez que a força exercida pelo campo exterior (da radiaç5~ 

seja maior do que as forças de ligação a hipótese é razoável. 

Fora dessa aproximação, quando a frequ~ncia da radiação se 

aproxima da frequência natural do elétron em um orbitaL podem 

ocorrer fen6menos de ressonincia conhecidos por dispersão ano 

mala (AZ-68), que nio seria considerados neste cálculo. 

A intensidade espalhada I pode ser obtida · a 

partir da amplitude da onda espalhada: 

* I = AA (II-5) 

* onde A é o complexo conjugado de A e Ie corresponde a inten 

sidade espalhada por um elétron. 

II-3. Espalhamento de Raios-X por Cristais 

Não serão levados em conta neste tratamento o 

espalhamento incoerente e as reflexões múltiplas. 

O espalhamento Compton para pequenos ângulos 

nao constitui uma contribuição fundamental (GU-55) e quanto 

ao espalhamento múltiplo, sua contribuição depende sobremanci 

ra da geometria da amostra em estudo. Schclten e Schmatz 

(SC-78) obtiveram express6es analfticas para as correções de 

vidas a esse efeito. 

1\ absorção de raios-X sempre pre·scnte em major 

ou menor g r;w no processo de in te ração de raios -X com a ma t é 
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ria poJe ser lcvaJa em conta utilizando-se o fator de corre 

ç.ao usual -)lX e , sendo \l o coeficiente de absorção linear c x 

a Jistfincia percorrida pelos raios-X no material. 

Essas correções à curva de intensidade medida 

-experimentalmente são fundamentais quando se objetiva uma ana 

lise da intensidade em termos absolutos. 

Consideremos primeiramente um conjunto campo! 

to de N átomos espqlhadores localizados em posições fixas do 

espaço definidas pelo vetor posição 
-+ 
rn em relação a uma o ri 

gern arbitrária. 

A amplitude de espalhamento .do conjunto de 

átomos pode ser escrita como (AZ-68), (CU-56): 

A(H) 
N 

= Ae 2 
n=l 

onde fn é o fator de espalhamento de um átomo. 

(I I -6) 

A expressão (II-6) pode ser generalizada(GU-55) 

observando que o fator de espalhamento fn de um âtomo é uma 

"medida" da amplitude espalhada pelo âtomo em termos da arnpli_ 

tude espalhada por um elétron. Assim, se for definida urna fu~ 

ção p(~) ~orno sendo· a densidade eletrônica no ponto~. p(~)d3~ 
3+ representa o fator de espalhamento referente ao volume d r,a! 

sim, a expressão (II-6) pode ser escrita corno: 

-+ 
A (li) = 

A c 

c 
r PCYl e 1 H.r d 3T 
) 

(II-7) 



., 

onJc c c a carga do cl6tron. 

A expressao (II-7) é análoga à (II-4); na pri 

rneira, p representa a densidade de um âtorno integrada no vol~ 

me atômico e na segunda, estendida ao conjunto de âtornos. 

Dessa forma, ã amplitude espalhada 6 a trans 

formada de Fourier da densidade eletrônica, sendo o inverso 

também verdadeiro. 

Vê~se, portanto, que nao podemos obter p a par 

tir da intensidade medida, sendo necessário o conhecimento da 

amplitude, que difere da intensidade, por urna fase desconheci 

da: esse é o problema central na determinação de 

por difração de raios-X. 

estruturas 

A intensidade espalhada pelo conjunto de N 

átomos será dada pela expressão (II-5), de modo que GU(-56): 

-+ * -+ A(H) IN(H) = A (H) 

I p(ir) 
.-+ -+ 3 

Jp c ir') eili. ird:l;r· = I -iH.ud -+ (II-8) e u. e 

JPCXJ 
.-+ -+ 3-+ 

= I e 
1H.xd e x 

-+ -+ -+, onde x = u u 

A função P(~) é a chamada função de Patterson 

do sistema cspalhador definida por 

(II-9) 
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A express~o (II-8) indica que a intensidade 

espalhada é a transformada de Fourier da função de Patterson, 

sendo o inverso também verdadeiro: 

(II-10) 

A expressao (II-9) fornece o significado físi 

co da função P(~). 'E uma "convolução" de duas funções quere 

presentam a densidade eletrônica do conjunto de N átomos, es 
+ 

tando uma delas deslocada em relação a outra, por um vetor x. 

Os picos observados na função 
+ . 

P (x) devem ser interpretados C.Q 

mo distâncias de repetição características do arranjo dos N 

átomos (AZ-68). A utilidade desse formalismo reside no fato 

de podermos calcular P(~) não por intermédio da expressão (II-

9) mas sim utilizando a intensidade espalhada medida experi 

mentalmente I(H), calculando-se a sua transformada de Fourier 

(expressão (II-10)). 

A expressao (II-10) em uma dimensão pode ser 

reescrita como: 

. P(x) ~ Ie~l JroiN(H) cos(Hx) dH (II-11) 

-co 

uma vez que a integral em seno se anula no intervalo de inte 

gração (AZ-68). 

Um tratamento essencialmente semelhante no que 

toca a ohtenção de uma função que forneça distâncias de separ~ 

çao Glracterísticas entres cspalhallores é dispensado aos cris 



tais liquidas term?tr6picos ncm5ticos. Nesse tratamento, oh 

t6m-se as funções de distribuição cilindricas Z(x) a p<1rtir 

das intensidades medidas experimentalmente IN(H) (FA-74), o~ 
~ .. , 

de H e o vetor no plano equatorial do espaço rec1proco para 

simetria cilíndrica. A variável x correspondc à distância en 

tre dois átomos ou moléculas, no caso de simetria esférica(ou 

entre dois átomos ou moléculas em projeção no plano . equat~ 

rial do espaço real, no caso de simetria cilíndrica). Define

se a função i(H) em . termos da função IN(H), do espalhamento 
~ 

Compton C(H) e do fator de espalhamento médio dos espalhad~ 

res f(~~ no caso da unidade espalhadora considerada no cálcu 

lo de Z(H) ser o átomo, (FA-74): 

i Cib = 
rNüi) - [t-2 cib + ccib] 

f2(l1) 

e sendo Z b número médio de átomos por ~ 2 (ou o numero m 
.. 

me 

d . d d o2 .. 10 e centros e massa moleculares por A ), obtem-se para a 

função Z(x), (FA-74): 

2 ~x Z(x) = 21!X Zm+h
2
x f i(ib J

0
(11x) H dH 

o 

onde J 0 6 a funç5o de Besscl de ordem zero. 

A função de Z(x) fornece a informação da dis 

posição at6mica da rnesofase, sem se ater à estrutura molecu 

lar, bastando para tanto que se calcule a função i(n) a par 

t:ir da intensidade medida expedmentalrnente no plano cqu:1toria1 
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c do L1tor de espalhamento atômico méd.io I(li) c do csp:llhamcg 
+ 

to Compton C(li) (Fi\-74). 

A função Z (x) calculada a partir desse i (H)fo!_ 

nece a probabilidade de se encontrar dois ~tomos distantes x 

um do outro em projeção no plano equatorial do espaç~ real, 

pertencentes ou nao i mesma mol6cula. 

Uma outra possibilidade é calcular-se a fun 

ção de distribuição cilíndrica para os eixos moleculares, bas 

tando para tanto conhecermos o fator de espalhamento médio das 

moléculas no plano equatorial do espaço recíproco (FA-74). A 

função Z(x) obtida com esse procedimento fornece diretamente 

o padrão de distribuição dos centros moleculares em projeção 

no plano equatorial do espaço real. 

No caso de um cristal onde os ~tomos estão 

arranjados em posições que obedecem a uma determinada periodic_i 

dade, as diversas contribuições à fase da onda espalhada sao 

tais que somente em algumas direções muito bem definidas o 

feixe difratado é esperado. Essas direções se ligam is distâ~ 

cias interplanares do cristal de ao comprimento de ordem À dos 

raios-X incidentes por meio da lei de Bragg (GU-S6): 

nÀ = 2d sen e (II-12) 

onde n (inteiro) " e a ordem de difração. 

J~ que a estrutura de um arranjo cristalino e 

uma característica finica sua, em termos da posição dos itomos 

c também sua naturezã, é fitil definir-se o fator de estrutura 

F da cela unit5ria (GU-56), (~Z-68) como: 



N 
p = = I 

n=l 

-+ -+ 
iH.r 

n 

-4~-

(II-13) 

onde N é o numero de átomos na cela unitária posicionados em 
-+ 
rn, cada átomo com seu fator de espalhamento at6mico fn. 

O conceito de espaço recíproco introduzidopor 

Ewald (AZ-68) é particularmente Útil nesta situação. Define -
.,. -+ 

se o vetor no espaço rec1proco ohk~ como: 

(II-14) 

onde 
-+* 

a ' 
c:r* -+* 
b e c sao os versares nesse espaço e E, _! e _E: sao 

índices de Miler do plano difratar. Cada ponto do espaço reei 
-+ 

proco caracterizado pelo vetor ohk~ corresponde a um plano 
-+ 

difratar de índices (h,k,~). ohk~ tem a direção normal ao pl~ 

no (h,k,~) e módulo igual ao inverso da sua distância inter 

plana. 

M.von Laue mostrou que (AZ-68) a condição de 

interferência máxima construtiva é obtida quando as projeções 
-+ do vetor de espalhamento s sobre os versares da rede direta 

-+ c:';- -+ 
(a, b e c) forem respectivamente h, k e ~. Isso equivale a r~ 

-+ 
presentar s como um vetor da rede recíproca, ou dito de outra 

-+ 
forma, quando o vetor de espalhamento s coincide com um vetor 

da rede recíproca, a condição de interferência máxima cons 

trutiva entre as ondas espalhadas é satisfeita c temos a di 

fração. Pode-se mostrar (AZ-68) que as condições de Laue sao 

equivalentes a lei d~ Bragg. 

A cxprcssiTo (11-13) pode então ser reescrita 



-~ 

introduzindo-se o vetor ohkt obtendo-se 

N 

L 
n=l 

f e 
n 

2Tii (hx +ky +~z ) n n n (II-15) 

A ~ntensidade total difratada pelo plano (h,k,Q,) 

serâ proporcional · ao módulo ao quadrado do fator de estrutu 

ra (AZ-68). 

Consideremos um conjunto constituído de N 

unidades difrataras idênticas (átomos, moléculas, celas unitâ 

rias, partículas), cada qual com um fator de estrutura desi~ 

nado por F(t). A intensidade espalhada por esse conjunto IN(~), 

não havendo interferência entre as diferentes ondas espalhadas 
A 

ser a NF 2I . No entanto, se houver interferência entre as e on 

das espalhadas pelas diversas unidades, a intensidade espalh~ 

da será I(t), diferente de IN(t). Define-se a função de inter 

ferência FIF(t) como sendo o quociente entre I(t) e IN(t) 

(GU-56) : 

FIF (t) = 
-+ 

I (s) 
2 · NI F e 

(II-16) 

Dessa forma, a intensidade espalhadi por um 

conjunto de N unidades difrataras idênticas é proporcional ao 

produto do fator de estrutura ao quadrado pela função de 

interferência (GU-56): 

-~ 

I ( s) = NT c (II-17) 
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No Cl!SO do cspallwmcnto totalmente incoerente 

por parte elos N objetos, Fif é igual a unidade. 

Além da posição angular do pico de difração 

28 sua largura na meia altura ~(28) fornece a informação r~ 

ferente ao número de planos difratares responsáveis por aqu~ 

le pico. E uma medida do alcance da ordem interatômica. Em 

1918 Scherrer obteve para cristal i tes cúbicos uma relação entre 

a largura na meia altura do pico e a dimensão média de um 

cristalite D na direção normal aos planos difratares, escrita 

como (AZ-68), (GU-56): 

~(28) :: o' 94 À 

n cos e 
(II-18) 

Em 1926, Laue admite uma forma particular par~ a intensidade 

espalhada, obtendo uma expressão semelhante à de Scherrer (AZ-68), 

onde o fator 0,94 é substituído pela unidade. A dimensão D PQ 

de ser interpretada como y vezes a distância interplanar dhkR.. 

Assim, dentro de um erro 1 O%, a expressao de Lau e é considerada 

satisfatória (AZ-68): 

~(28) = (II-19) 
D cos e 

Nesse formalismo, o cristal é suposto consti 

tuído de cristalites perfeitos, i.e., há ordem total em cada 

um deles. A expressão de Sd1errcr fornece o número de planos 

difratares nccess5rios para se obter o padrão de difração com 

aquela particul:1r largura ele linha. Dessa forma, pode-se ter 

uma idéia bastante razoável das dimensões do cristalite rcs 

p o n s ii v c 1 por :H lu c 1 a c1 i f r ~1 ç ~ o • 
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Qunnto ?l var1;1ç<lO no fator mul tipl icati vo que 

na expressao (II-18) vale 0,94 c na (IT-19) vale 1 Azaro f f 

(AZ-68) fornece um intervalo que se estende de 0,89 a 1,39. A 

utilização da unidade como fator multiplicativo fornece uma 

prccis~o na melhor das hip6teses de 10% (ji que o limite infe 

rior ê aproximadamente 0,9). No entanto, como as condições im 

postas na obtenção da expressão de Scherrer quanto à forma do 

pico de difração e a pr6pria definição da largura na meia al 

tura são bastante particulares, ela deve ser encarada como 

uma primeira abordagem para o problema, fornecendo muitas ve 

zes resultados bastante satisfat6rios. Essa expressao ê larg~ 

mente utilizada no estudo de tamanhos de grãos de -... parti C!:!_ 

las,principalmente utilizando-se a têcnica de Debye-Scherrer 

(GU-56). 

Apesar do alargamento do pico de difração de 

vido ao número finito de planos difratares, a intensidade di 

fratada continua sendo calculada a partir da expressão (II-17), 
+ 

ou seja, não hi uma diminuição da intensidade I(s) provocada 

pelo alargamento da curva, mas sim um aumento da intensidade in 

tegrada total. 

II-4. Espalhamento de Raios-X por Estruturas Bidimensionais 

Estruturas que possuem ordem poiicional em -

duas dimensões sao encontradas com relativa abundância na na 

tureza. Estruturas biol6gicas (BR-73) e cristais lÍquidos 

(LI-78) constituem-alguns exemplos desses sistemas. 

Dentre os possíveis arranjos bidimensionais de 

tentros espalhados, fixaremos nossa atcnç~o em partícular no 

arranjo hexagonal. 



Sendo <1 o pa râmct ro dn rede hcxagon~ 1 i. c o , a 

dist5ncia entre centros cspalhadorcs, o espaçamento . ~ entre 

os planos (h,k,O) pode ser escrito como (CU-56): 

planos 

(i) 

(i i) 

(iii) 

= 4 

3 

Dessa forma, 

difratares (h,k,O): 

(1,0,0) dlOO 

(1,1,0) dllO 

(2,0,0) d2oo 

obtém-se para os três 

13 = a 
2 

1 = a 
2 

13 = a 
4 

No caso de estruturas bidimensionais 

(II-20) 

primeiros 

(II-21) 

campo~ 

tas por camadas idênticas de átomos igualmente espaçadas en 

tre si no entanto aleatoriamente pqsicionadas uma em relação 

às outras,a expressão deScherrer (II-18) que relaciona a lar 

gura do pico de difração com as dimensões do arranjo difratar 

foi modificada por Warren (WA-41) o As camadas atômicas equie~ 

paçadas po~suem liberdade de translação sobre seu pr6prio pl! 

no e liberdade de rotaç5o em torno de um eixo perpendicular a 

elas. 

Warrcn apresenta uma expressao para a intcnsi 

dadc difratada pelo arranjo bidimcnsional (hk), obtendo uma 

expressão semelhante à de Schcrrcr,no entanto com um fator mul 

tiplicntivo de 1,84: 
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1,84 À 
ll(28) = (II-22) 

D cos e 

onde D é a dimensão da camada em seu próprio plano, i.e., a 

dimensão na direção perpendicular aos planos difratares (hk). 

O fator 1, 84 encontrado por Warren pode ser 

entendido a partir do fato de seu sistema físico ser consti 

tuído de camadas equiespaçadas posicionadas aleatoriarnenteuma 

em relação às outras. Os planos difratares (h,k) são consti 

tuídos por átomos pertencentes às diversas camadas, i.e., o 

plano (hk) é perpendicular aos planos das camadas. A localiza 

ção aleatória das camadas entre si reduz a intensidade difra 

tora dos diversos planos ~a medida em que não há urna correia 
. 

ção posicional entre átomos de camadas difere~tes. No caso de 

um cristal perfeito essa correlação existe e os planos c ris 

talográficos são definidos a partir dessa localização 'ideali

zida dos átomos espalhadores. Dessa forma, para se obter um 

determinado padrão de difração com urna determinada largura do 

pico, é necessária urna camada de dimensões maiores (1,84 ve 

zes maior do que a prevista por Scherrer para o arranjo nao 

aleatório), na direção perpendicular à família ·de planos di 

fratores (hk). 

Urna cornparaçao entre as expressoes de Scherrer 

e Warren com os resultados experimentais pode dar urna idéia ra 

zoável do grau de ordem dos centros espalhadores próprios de 

um cristalite. 

Além do alargamento do pico de difração devi 

do ao numero finito de planos cristalográficos. Warren obser 

vou um deslocamento da sua posição angular em função daquele 

par?imctro (Wi\-41), de modo que: 



6 (scn O) = o' }(í \ 
]) 
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(II-23) 

onde 28 ~ a pos1çao angular do pico de difraç5o. Esse desloca 

menta se di na direçio de ãngulos maiores, i.e., devido ~ 

as 

dimensões finitas do espalhador, o pico de difração ~ desloca 

do para angulos maiores, de uma quantidade definida pela ex 

pressao (II-23). Quanto menor a dimensão do espalhador, mais 

acentuado ~ o deslocamento do pico. 

II-5. Espalhamento de Partícula Onica 

Trataremos neste ítem do espalhamento produzi 

do por uma partícula de forma qualquer, considerada como um 

aglomerado de centros espalhadores, cada um com fator de esp~ 

lhamento fn. O vetor posição de ca,da centro espalhador 
... 

ser a 

designado por -+ 
rn em relação a uma origem arbitrária. 

A expressão (II-13) pode ser utilizada no cál 

culo da amplitude da radiação espalhada pelo centro espalhador 

n de modo que: 

e 

.;t -+ 
1H.r

11 (II-24) 

e para a amplitude da radiação espalhada por toda a partícula: 

-+ 
A(H) = Ac ). 

n 
f n c 

.-+-+ 1H.r n (II-25) 

A intcnsid;Jdc total espalhad a pode ser Clllcu 

1 a tb a p a r t i r cl a c x p r c s s 5o (I I - 5 ) c v lll c ( G U- 5 5 ) : 
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(II-26) 

-+ 
onde rkj é o vetor posição do centro j em relação ao k. 

Comparando a expressão (II-26) com a (II-13) 

vemos que o quadrado do fator de estrutura da partícula é re 

presentado pela dupla somatória entre colchetes, de modo que: 

I 
j 

(II-27) 

Esse cálculo supoe os centros espalhadores fi 

xos em determinadas posiç5es do espaço. Se permitirmos, no en 

tanto, que a partícula possa ser mover, como no caso de sus 

pensoes ou emuls5es, seu movimento pode ser decomposto em uma 

componente translacional e outra rotacional. As translações 

não afetam diretamente a intensidade espalhada (GU-55), de 

. forma que somente as rotações _devem ser consideradas no cál 

culo da intensidade espalhada· l(H), (GU-55). A barra sobre o 

símbolo da intensidade significa que efetivamente calculamos 

uma intensidade média que traz embutida todos os movimentos 

realizados pela partícula de modo que: 

(II-28) 

A funç2io r: 2 (1[) pode ser calculada a partirda 

expressão (II-27) ca1 culnnLlo-se a médin da funç5o cosseno em 

t c rm os das v: 1 r .i a ç õ c s n :1 di r c ç ü o 
-+ 

do vetor rkj' cnda uma com 



igunl prob:1hili<.lacle. l:sse valor médio poue ser obtido definin 

do-se Um ~ngulo ~ entre n C ;kj Variando de Ü a TI " rauianos 

(GU-55) de modo que: 

sen H rk. 
J (II-29) 

Hrkj 

e para o valor médio do fator de estrutura ao quadrado (e~ 

pressão (II-27)): 

I 
k (II-30) 

Analogamente ao efetuado na obtenção da ex 

pressao (II-7), a expressão (II-30) pode ser generalizada de 

m6do a permitir a consideração de ~ma partfcula de volume V, 

definida por uma função densidade eletrônica p(;n) de modo 

que (GU-55): 

v v 

A f - 2 -+ unçao f (H) 

sen(H rk·) 
____ ...._] dvkdv. 

H rkj J 
(II-31) 

traz em si uma grande quant! 

dadc de informações sobre o sistema espalhador, dentre elas 

(GU-55): 
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(i) r: 2 (O) [ornece o numero total de elétrons da part_[ 

cula; 

(i i) para valores grandes de H, 2 ~ 
F (H) depende unicamcn 

te da superfície externa da partícula espalhadora; 

(1.1·1·) . 1 .. d H2 2 (~) d d a 1ntcgra no espaço rcc1proco e F H epen e 

do volcime da partícula e não de sua forma. 

Para valores pequenos de H, a função seno da 

expressao (II-30) pode ser expandida em série de modo que 

o primeiro 2 termo da série pode ser esc ri to como (:i: fk) e, de 
k 

finindo-se o centro de cargas da partícula como uma origem a 

partir da qual os vetores posição dos pontos k e j são toma 

dos, o segundo term~ da série pode ser escrito como (GU-55) 

~ fj r~k' onde r 0k é o módulo do vetor posição do 
J 

centro espalhador k em relação ao centro de cargas. 

Dessa forma, a expressao (II-32) pode ser es 

crita como: 

[ 1 -

L fk 
2 

+ • • • } 
H2 rük 2 ~ f ) 2 k F (H) :;:: c r (II -33) 

k k 3 L fk 
k 

Define-se o parâmetro R
0 

como: 

(II-34) 



-55-

intcrprct ~H.lo, por ~malogia à mccilnica cl5ssica, como o raio 

eletrônico de giro da partfcula espalhadora em relação ao seu 

centro eletrônico de carga. 

Assim, para H + O a expressao (II-33) pode 

ser aproximada por: 

(II-35) 

~ 

O conceito de raio de giro e particularmente 

Útil quando as partículas espalhadoras são esféricas. Para 

qualquer outra forma de partícula, muito cuidado deve ser to 

mado na interpretação do valor de R
0 

pois partículas de for 

mas diferentes com mesmo raio de giro são totalmente ... 
pOSS_!_ 

veis (GU-55). 

II-6. Espalhamento Produzido por Partículas CilÍndricas Idên

ticas; Determinação das Dimensões das Partículas 

Para este cálculo, supoe-se que as partículas 

espalham independentemente. São cilindros paralelos cuja se 

ção transversal pos~ui raio R e comprimento 21, contendo n 

elétrons de modo que a densidade eletrônica numérica cr(r,z)pos 

sa ser escrita como (SC-78). 

d(r,z) = n 
Z(z/L) Y ( r/R) (II-36) 

2LA 

onde r, ~ e z sao os contornos de um ponto do cilindro c 



-56-

2 A = rrR . Z (z/L) c Y(r/R) sao funções que descrevem a clistri 

buiç5o elctr6nica no cilindro, obedecendo as condições de nor 

malizaçiio: 

1 r
1

z(z/L) dz 2 r Y(r/R) dr 1 = 
7 

= 
L J 

o o 

(II-37) 

n = j o(r,z) dv v = 2TI R2L 

v 

Para uma dada orientação de um cilindro, a am 

plitude de espalhamento pode sér escrita como (GU-55): 

-+ -+ 
iH.r 

o(r,z) e d v (II-38) 

· conforme a expressao (II-7) do ítem II.3. 

Introduzindo na equação (II-38) a forma expli 

cita de o(r,z) obtém-se 

(II-39) 

onde r z (s) A (x) = c os (sx) ds z 
o c (IT-40) 

Ay(x) = 2 fl t y(t) J
0 

(xt) dt 
jo 
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sendo a o 5ngulo entre o eixo do cili11Jro (coincidente com o 

eixo z) c o vetor 

cie de ordem zero. 

-}-

H e J (x) a funç[io de Bcsscl de la. o esp~ 

A intensidade espalhada mãdia por um cilindro 

orientado ao acaso pode ser escrita como (SC-78): 

I (i'i) = ~ r [ A (ii) r serra da 

o 

Se o cilindro estiver orientado com seu eixo 

perpendicular ao plano definido pelos vetores S e S
0

, a= n/2 

de modo que 

I(H) (II-41) 

No entanto, se o cilindro estiver orientado 

com seu eixo paralelo ao plano definido por 

dicular a S
0 

teremos: 

S e S e 
o 

perpeg 

(II-42) 

onde 

H = 2n sen 28 -
e para pequenos angulos H~H, (SC-80). 

Utilizando o conceito de raio de giro nas cqu~ 

çoes (II-41) c (II-42) observamos que no primeiro caso pcrd~ 

mos totalmente a informaç:io referente ao comprimento do c i 

1 i ndro (i\ = Ay (!!!~ )) c no segundo não temos acesso ao raio do 
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ciJ:iJtdro - 1\ (llL)). z 

Considerando que cada cilindro espalha indc 

pendcntcmcnte, a intensidade espalhada por um conjunto de ci 

' lindros 6 a superposição das diversas intensidades. 

Inúmeros autores (SC-7 3) , (FE:... 79) , (SCa -7 8) 

(V0-76) discutiram o problema - + · do calculo de I(H) para um 

conjunto de cilindros não idênticos caracterizados por uma 

função distribuição conhecida, havendo na literatura uma des 

crição detalhada dos seus m~todos de resolução. Entretanto 

nos ateremos i situação particular descrita neste ftem, intro 

duzindo agora uma correlação entre os cilindros de modo que 

estes constituam um arranjo bidimensional (ji que 2L>>R). 

II-7. Espalhamento Produzido por um Conjunto de Cilindros Idên 

ticos em Arranjo Hexagonal 

I~-7.1. Considerações Gerais sobre o Modelo 

Este formalismo, desenvolvido por Oster e 

Riley (OS-52) em 1952, trata de um sistema constitufdo por 

partfculas de forma cilíndrica cujas dimensões são muito maio 

res do que o comprimento de onda da radiação incidente. 

Devido à sua geometria, partfculas que po~ 

suam o comprimento mui to maior que o diâmetro apresentam forte 

corre 1 ação orien·t.ac ional mesmo em soluções di 1 ufdas. Essa o r i 

entação relativa entre os cilindros, na qual seus eixos sao 

paralelos, facilita sobremaneira a matem5tica de modo a consi 

derarmos o problema do espalhamento em duas dimensões. Isso 

equivale a tratar o problema de cilindros de comprimento infi 

nito arranja(los paralelamente. 
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Ohvi[lmcnte, nao é apenas o efeito gconiét.rico 

(interaç5o de volume excluído) que pode ser o rcspons5vel p~ 

la correlaç~o entre os cilindros, podendo intervir forças de 

natureza atrativa c repulsiva cujo balanço resulta em dist5n 

cias interaxiais definidas. 

No cálculo da intensidade espalhada por um ci 

lindro ou conjunto de cilindros, · o versar ~ ~ suposto perpeg o 

dicular ao eixo do cilindro e o espalhamento ~ observado no 

plano equatorial, ou seja, o eixo dos cilindros~ perpendicu-

lar ao plano definido por ~ e ~ . o 

Esse tipo de consideração ~ usualmente feita 

nos cálculos de funções de distribuição cilÍndricas (conforme 

discutido no ítem II.3 para os cristais líquidos termotrópi_ 

cos nemâticos). Essa aproximação considera 4ue apenas as mol~ 

culas cujo eixo maior -e posicionado em direÇões aproximad~ 

mente perpendiculares ao vetor de espalhamento -+ s contribuem 

s~gnificativamente para a intensidade espalhada. Al~m dessas 

funções, a aproximação permite o cálculo de parâmetros de or 

dem a partir de resultados de difração de raios-X (VR-72). En 

tretanto, de Vries (VR-72) mostrou ser essa hipótese totalme~ 

te injustificada na obtenção das funções de distribuições ci 

lindricas e na melhor das hipóteses fornece uma id~ia do par~ 

metro de ordem uma vez que muito poucas mol~culas, como por 

exemplo, no caso concreto de um cristal líquido ~emâtico, es 

tão naquelas condições (VR-72). 

Entretanto, como nao será feita neste traba 

lho uma an5lisc da intensidade absoluta difratada pela mcsofa 

se, :1Jmi.tircmos ainda a hipótese usual por simplicidade do 

tratamento m:1temi1t1co envolvido. 

O formali s mo desenvolvido por Oster c Rilcy 
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(OS-52) é bastante geral e discute o caso de partículas isola 

das com ou sem estrutura interna, agregados de cilindros em 

posições fixas e sistemas de partículas com localização vari~ 

vel expressa por uma função de distribuição radial. Tratare 

mos basicamente dos dois primeiros casos. 

Sistemas com unidades espalhadoras de dife 

rentes geometrias são bastante discutidos na literatura, como 

por exemplo para sistemas lamelares 1 o trabalho de Pape e 

Krautz (PA-78). 

II-7.2. Construção da Função Intensidade Espalhada por um 

lindro 

C i 

A expressao para a amplitude espalhada norma 
. ~ 

lizada F(H) por um cilindro longo foi construída (OS-52) em 

analogia ao método utilizado por Debye (DE-30) no cálculo do 

f~tor de espalhamento atômico para sistemas de simetria esfé 
I 

rica tridimensionais : 

F(H) 
= r G(r) eiHr casada 

J G(r) da 

(II-43) 

onde G(r)da -e ~ probabilidade de existir material espalhador 

no elemento da superfície da, r e a são as coordenadas radial 

e angular no plano equatorial. O eixo do cflindro está na ori 

gem do sistema de coordenadas. 

F(II) fornece a amplitude cipalhada normaliza 

da por unidade de área do material espalhador. 
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Para um cilindro maciço de raio R, a função 

G(r) vale · 1 para O<r<R e zero fora desse intervalo ~ a ampli 

tude espalhada pode ser escrita como: 

A(H) = F(H) JG(r) da 
2 J 1 (HR) 

= rrR 
H 

onde J
1 

(x) ê a função de Bessel de primeira espécie de ordem 

um. 

Para uma coroa cilíndrica de espessura (1-~R. 

com O<c<l, a funçã6 G(r) e a amplitude de espalhamento podem 

ser escritas como: 

• I 

r>R e O<r<cR 

cR<r<R 

i, 
t 
I 

A (H) = 2 UrR J l (HR) - cHRJ l (c H R)] . (II-45) 

Para uma cas~a cilíndrica fina de raio R de 

material espalhador, a ·expressão (II-45) no limite de c+O for 

nece 

A(H) = 2rr R J
0 

(HR) (II-46) 

· A intensidade espalhad~ em cada caso ê calcu 

lada a partir do módulo ao quadrado da função A(H). 

No entanto, os sistemas espalhadores reais 

encontrados na natureza podem ser constituídos de combinações 

dos casos até aqui tratados, ou seja, consideremos um cilin 
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dro maciço constituído de dois tipos ele nwteri al 

dispostos homogeneamente ele duas maneiras diferentes. 

C a) material 1' existente no intervalo O<r<cR 

material 2 ' existente no intervalo cR<r<R 

(b) material 1 ' existente no intervalo O<r<R 

material 2' existente numa fina casca de raio 

r = R 

A amplitude espalhada por um sistema corno 

- das amplitudes espalhadas constituin esse e a sorna por seus 

tes, pesados com fatores multiplicativos Kl e K2 que .informam 

sobre a eficiência do respectivo material no que diz respeito 

ao espalhamento. Esse fator está ligado à densidade eletrôni · 

ca do material de modo que quanto maior a densidade eletrônica 

(em relação ao meio circundante), maior será a intensidade es 

palhada devida ao material. 

Com essas considerações e utilizando ·as rela 
... 

çoes (II-44), (II-45) e (II-46) obtemos respectivamente: 

(a) 

A(H)=(Kl) nRc 

(b) 2 Jl (HR) 
A(H) = (Kl) nR ----

H 
+ (K2) 2n R J (HR) 

o 

e para a intensielade espalhada por um cilindro 

I (H) = I A (H) 1
2 

(II-47) 

(II-48) 

(II-49) 
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junto de Ci1:indros 

Neste cálculo, consideramos um conjunto de 

cilindros longos arranjados paralelamente com seus eixos pe~ 

pendiculares ao plano definido pelos vetores g e g. 
o 

Em analogia ao modelo proposto por De~ye(DE-

15) para gases poliatômicos, Oster e Riley (OS-52) propuseram 

para a intensidade espalhada normalizada por um conjunto de 

N cilindros, cada um com amplitude normalizada F(HR): 

1 
N2 

'. 

N iHS cos a 
L: e pq 
q 

(II-50) 

onde S é a distância interaxial entre os cilindros p e q. pq 

Se todas as orientações dos cilindros em tor 

no de seus eixos são igualmente prováveis, cada termo da 

equaçao (II-50) pode ser integrado em a no intervalo O~a~2n 

· de modo a retirar essa dependência angular da intensidade nor 

malizada obtém-se (OS-52): 

N N 1 F2(HR) r I J cHs ) 
~ p q o pq 

(II-51) 

A equaçao (II-51), comparada com a expressao 

(II-17), pode ser interpretada como o produto de duas funções, 

uma delas caractcrfstica do arranjo de cilindros espalltadores 

c ou t r a c a r a c t c r í s t i c a do c s p ~11 h a m c n t. o d c um ú n i c o c i 1 i n d r o . 1\ 
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' ) 

funç.ão F""(Im) repr~scnta a intensidade espalhida normalizada 

por um Gnico cilindro. A dupla somat6ria depende apenas do 

particular arranjo de cilindros no qual estamos interessados, 

sendo assim, a funçfio de interfer~ncia do arranjo. O arranjo 

é introduzido na função de interferência pela distância in 

teraxial S No caso do arranjo hexagonal, de N cilindros,as pq 

distâncias S podem ser obtidas geometricamente e o fator de pq 

estrutura é calculado imediatamente. 

Para os dois casos descritos no ítem ante 

rior, com o auxílio das equações (II-47), (II-48), (II-49) e 

(II-51), a densidade difratada por um arranjo hexagonal de N 

cilindros pode ser escrita como: 

(a) 
1 { 2 J 1 (HRc) 

I (H) = "7 (Kl) nRc ----
N H 

. 2 

+ (KZ) 2 [!IR J 1 (HR)-cHR J 1 (cHRJ} 

S -+ do arranjo hexagonal pq 

(II-52) 

(b) { 2 Jl (HR) 
I (H) = Nlz (Kl) nR + (K2) 

l i 

(II-53) 

S -+do arranjo hexagonal pq 

A função de interferência, como função de 11 

c S . apresenta miixim. os para certos valores de fi pq dependendo 

do arr<1njo de p:trtículas consider~JClo. No caso do arranjo hcxi!. 

gon:tl, quanto rn :dor o mímero de cilindros, mais os máximos se 
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~tproxim:tm d:1s distilncias intcrpLttwre.s car~1ctcrÍshcas d:Jqu~ 

le :1rranjo. Nilo só a posiçiío do pico é sensível ao número de 

cilindros, mas também sua largura, sendo que arranjos mais ex 

tensos originam picos mais estreitos. A dependência da larg~ 

ra do pico com o número de planos difratores pode ser facil 

mente verificada por meio de ~ma inspeção das expressões (II-

19) e (II-22) de Scherrer e Warren respectivamente. No caso de 

arranjos de dimensão da ordem de 10~0 j, os picos de difração 

são estreitos e não deslocados de sua posição angular obtida 

pela lei de Bragg (GU-55). 

A abordagem adotada aqui na obtenção da in 

tensidade espalhada I(H) ~usualmente feita na interpreta~ão 

dos resultados da difração de raios-X em cristais lÍquidosliQ 

trópicos na fase mediana (ou hexagonal). Luzzati e colaborado 

res desenvolveram expressões semelhantes às (II-47) e (II-48), 

(LU-60), (HU-60), (HU-67) para mesofases liotrôpicas binâ 

rias. 

Husson e colaboradores (HU-60), estudando me 

sofases binárias de anfifílico/âgua supoe para o cilindro um 

modelo no qual a região hidrofílica de alta densidade eletrô 

nica está concentrada em uma casca cilíndrica. A constante(K2) 

era ajustada com resultados experimentais da difração de 

raios-X, sendo (Kl) igualado à unidade. 

Em um trabalho posterior (HU-67), estudando 

a fase hexagonal da lisolecitina, adotou o modelo de coroa ci 

líndrica para a região hidrofílica, sendo as densidades ele 

trônicas da água, região hidrofflica e lipofflica, calculadas 

a partir dos volumes específicos parciais dos vários componc~ 

tcs da mesofase. Nesse trabalho, a função A(IJ) é obtida ·por 

meio de um:1 soma conveniente de contribuições de cilindros ma 

ciços (cxprcssi:lo (II-44)), n5o a partir da composição das ex 

]H(' s s õ C' s (ll - 11 4 ) c c I I - <1 (J) • 



CJ\PfTLJLO lJ I - INTERJ\Çi\0 IiNTRE ELETRCiLITOS CILIND!UCOS 

SOS Etv1 UM BJ\NI·IO IONICO 

III-1. Considerações Gerais 

H lER 

Entre as teorias que descrevem a termodinâmica 

de soluções de eletrólitos fortes, a de Debye-HUckel tem sido 

utilizada com relativo sucesso em muitos sistemas reais. 

A solução eletrolítica é descrita por uma fun 

çao contínua p(~) que representa a densidade volumétrica de 

cargas num ponto de vetor posição ; (MC-76). Os Íons, supo~ 

tos esféricos e homogêneos, se distribuem em um meio contínuo 

de constante dielétrica conhecida. 

A teoria parte da equação de. Poisson, na qual 

é inserida em uma forma · conveniente a função densidade volumé 

trica de cargas e, utilizando-se a ~proximação de campq médio 

no, cálculo da força 
4' devido restante dos 

, 
do em um 10n ao 10ns 

banho, obtém-se a equaçao na o linear de Poisson-Boltzmann 

(MC-76). 

Uma segunda aproxim~.ção usualmente feita 
~ 

e a 

linearização da equação de Poisson-Boltzmann, simplificandosiz 

nificativamente o problema e, mesmo em alguns caso~. tornando 

se necessária para a sua solução (OL-75). 

Essas aproximações são razoáveis se a força iQ 

nica do meio, definida como 1 I = - l: 2 . 
1 

2 
p . z . ' 

1 1 
onde p. ·é a 

1 
con 

centração do Íon e z. a sua carga em relação à carga do. elé 
1 

tron, for pequena. No limite de baixas concentrações~ solu 

ções muito diluídas, a teoria de Dcbye-HUckcl fornece result.1 

dos satisfatórios (BR-73), (OL-75), (~1C-76). Pode-se mostrar 

(~IC-7tl), U!/\-69 a,h,c), (ON-33), (F0-27) que, no limite ele so 
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das, não se constituindo, na verdade, em aproximações. Assim, 

a equaçao lincarizada se torna exata. 

O intervalo de forças i6nicas razo5veis par~ a 

aplicação da equaçao linearizada não ~ fixo, dependendo ba~ 

tante do problema tratado. Alguns autores (MC-76) chegam a CQ 

locar O,OlM (M =molar ou moles de fons por litro da solução) 

como limite superior da força i6nica. 

Kirkwood e Poirier (KI-54) chegaram a demons 

trar teoricamente que mesmo a equação não linear so e rigorQ 

samente vilida no limite em que a linearização ~ possível. 

Entretanto, mesmo para sistemas de força i6ni 

ca nao baixa, a equaç ão não linear tem sido utilizada com re 

lativo sucesso. Um problema que se coloca imediatamente ~ o 

de como resolver essa equação. Mesmo para sistemas de alta si 

metria, como no caso de fons esf~ricos, a solução é obtida por 

métodos num~ricos (OL-75), (AR-69), (GU-59), (GA-71), sendo 

que, para sistemas de menor simetria o tratamento se torna ex 

tremamente complexo. 

Em 1950 Mayer (MA-50) formulou uma teoria para 

soluções eletrolíticas a partir de sua teoria de expansão de 

aglomerados para gases não ideais, com a qual obteve uma pri 

meira correção para·a lei limite de Debye-Hlickel. 

Durante a d~cada de 60, principalmente em sua 

segunda metade, surgiram teorias essencialmente exatas para 

soluções elctrolfticas de concentrações at~ maiores do que 

nt (RA-70), (RA~72), (OL-75). Nesses modelos, os fons imersos 

em um meio· de constante diel6trica conhecida são tratados co 

mo esferas com a carga concentrada em smt centro. As dificulda 

de s do t r a tamcn to ma t c mil t j co de s scs mo de los pra.t i camcn te r c s 



tr.ing:ir<Jlll su:1 aplic1ç:io ;J clctrolitos esféricos. 

A teoria ele Debye-lltlckel, em sua forma primeira, 

Gtil no tratamento de soluç6es cletrolíticas, possui uma limi 

tada aplicaç~o na química de coloides (VE-48). Alguns refina 

mentos, no que diz respeito principalmente ao tamanho finito 

dos Íons, s~o necessirios a uma descrição mais real dos siste 

mas coloidais (VE-48). 

A teoria clissica de Dcrjaguin, London, Verwey 

e Overbeek (D.L.V.O.) para a estabilidade coloidal, na qual as 

distâncias de equilíbrio entre as camadas das partículas colei 

dais são obtidas a partir de um balanço de forças atrativa 

(do tipo van der Waals) e repulsiva (Coulombiana) , tem sido 

largamente utilizada no estudo de sistemas biológicos (BR-73) ." 

Essas partículas podem, muitas vezes, apresentar ordem em uma, 

duas ou mesmo três dimensões. 

Nessa teoria, a força repulsiva é de origem ele 

trostitica e advém do fato de a partícula coloidal possuir uma 

carga líquida não nul~ devido à dissociação de grupos ionízá 

veis em sua superfície e/ou adsorção de Íons da solução. Essa 

carga líquida é blindada pelo acúmulo de Íons a sua volta, co 

mo no caso da teoria de Debye-Htickel (BR-73). A agitação térmi 

ca faz com que haja uma dupla camada íônica em torno da parti 

cula (BR-73). Próximo à superfície da partícula se localiza a 

chamada camada de Stern, na qual o tamanho finito dos Íons de 

blindagem~ levada em conta (VE-48). Nela, a mobilidade dos 

Íons e bastante reduzida. A segunda, denominada camada de 

Gouy e constituída por uma distribuiç~o espacial de car~as de 

blindagem que se estende da camada de Stcrn at6 o infinito, na 

qual a mobilidade iônica 6 maior (VE-48). 

A teoria (D.L.V.O.) tem sido aplicada no probls:_ 



-(l ~l -

m~1 tb cstabi1iltldc de coJoidcs Jc forma plana c esférica em 

meios clctrolfticos com relativo sucesso (BR-73). Entrctunto, 

no que diz respeito i partfculas de simetria cilÍndrica, a 

quantidade de sistemas estudados 6 bem mais restrita. 

Fuoss c colaboradores (FU-51) , · estudaram um 

sistema composto por uma partícula de simetria cilindrica c 

comprimento infinito imersa em um meio constituído de um nG~e 

ro de contra-íons tal que a eletroneutralidadc do sistema fos 

se observada. A formulação matemática desenvolvida supõe que 

a função distribuição dos contra-íons possa ser expressa em 

termos de um fator de Boltzmann, obtendo a equação não linear 

de Poisson-Boltzmann. Nesse tratamento os Íons são considera 

dos puntiformes. Seus resultados, no que diz respei~o à dis 

tribuição dos contra-Íons, pode ser resumida nas seguintesco~ 

clusões: suponhamos que a carga do cilindro seja aumentada a 

partir do valor zero (obviamente a concentração de contra-íon..:; 

deve manter a eletroneutralidade do sistema) , para cargas p~ 

quenas, o potencial no cilindro é praticamente o mesmo se os 

contra-Íons não existissem e a distribuição destes é pratica 

mente homogênea; com o aumento da carga, há uma aglutinaçã.o de 

contra-íons na vizinhança do cilindro e a concentração iônica 

a grandes distâncias dele é diminuída; finalmente, no limite 

de alta carga superfícial, praticamente todos os contra-Íons se 

localizam na superfÍcie do cilindro (FU-51). 

II.ill em 1955 calculou a energi a livre eletros 

t5tica de macromoléculas cilíndricas (Ícidos nucleicos) em SQ 

luçõcs cletrolíticas (III-55). Considerou primeiramente ~ prQ 

blcma colocado para uma geometria esf6rica das moléculas, cs 

tendendo seus resultados para a sjmctria cilÍndrica. Nesse 

t r :1 h a 1 h o o c .s p ~1 ç o é d 1 v i d i do c m três r c g 1 o c s p a r a o c 51 cu 1 o do 

potencial c lctrostiítjco, supondo que os contr:1-Íons scjmn csfc 



ras uc r:do finito. Na rcg1ao interna ;1o ciljnclro, bem como 

em uma coroa que o envolve, de espessura igual ao raio dos 

contr:1-Íons, vale a e.qu.::tção de Laplace c na região externa -a 

coroa vale a equação l j nea ri zada de Pois son- Bol t zmann (IH -55). 

E suposta densidade de carga constanie na superf{cie do cilin 

dro (HI-55). 

O potencial assim obtido é utilizado no cálcu 

lo da energia livre eletrostática na hidrÓlise da ATP bem co 

mo na síntese do DNA (HI-55). 

Em publicação posterior Karasz e Hill (KA-62) 

modificam o tratamento adotado por Hill anteriormente (HI-55) 

considerando uma distribuição discreta de cargas na superfi 

cie do cilindro. As expressões derivadas a partir dessa consi 

deração adicional para a energia livre eletrostática são ex 

tremanente complexas. Não são apresentados valores numericos 

que possibilitariam uma comparação entre essa nova abordagem 

e a anterior. 

Sparnaay em 1959 trata o problema da interação 

entre duas partículas coloidais de forma cilíndrica em geom~ 

trias nas quais os eixos mole~ulares são paralelos e perpendi 

culares entre si (SP-59). E utilizada a teoria clássica de 

D.L.V.O, balanceando a repulsão eletrostática com a atração 

do tipo van der Waals. Sparnaay faz uma interessante cliscus 

são a respeito das camadas de Stern e Gouy concl~indo ser a 

segunda a principal responsável pelas propriedades de estabi 

lidade da solução coloidal (SP-59). No cálculo do potencial cl~ 

trosi5tico em um ponto exterior a um cilindro, considera 

que estes possuam uma densidade supcrfjcial de carga constan 

t c c r c s o 1 v c :1 c q u.::~ ç Zi o 1 i n c a r i z a d a d c P o i s s o n -13 o 1 t z ma n n . O r c 

sul t :1Jo obtido 6 campa r a do com a solução numér j ca da cquaç.ao 

nJo linC':Jr, vcri ficando que a .:1proximação se torna pior, na 
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meL1id~l em que a força iônica aumcnt<1. Entret:lllto, ao tratar 

do problema de dois cilindros utiliza a aproximação. 

Debyc-IfUckel (SP-59), devido às dificuldades matemâticas. 

ele 

No cfilculo da componente atrativa da força en 

tre os cilindros, ~ feito o c~lculo da força de van der Waals 

por superposiç~o das interações atrativas entre pares intera 

gentes em cada cilindro (SP-59). 'Entretanto, o potencial atr~ 

tivo ~ deixado em funç~o de uma constante ajustivel (consta~ 

te de Hamaker) (SP-59). 

As propriedades da estabilidade do sistema co 

loidal sao determinados pela curva de energia potencial total 

VT do sistema em funç~o da distincia intercilindros. Em g~ 

ral, VT apresenta um poço localizado em torno da dis.tância in 

teraxial na situaç~o de estabilidade (SP-59). No entanto, se 

a concentraç~o de. contra-íons é elevada, esse poço tende a 

desaparecer e o sistema apresenta a propriedade de floculação, 

i.~ ., a blindagem é t~o acentuada que a força atrativa supera 

a repulsiva e os cilindros praticamente se tocam (SP-59). 

Sparnaay fornece expressões para o cálculo dessas concentra 

ções críticas, onde ocorre a floculação, para sistemas pl~ 

nos paralelos, cilindros paralelos e cilindros cruzados, ob 

servando que quanto maior a superfície interagente (planos > 

cilindros paral.> cilindros perp.) maiores as concentrações 

limites para a floculação (SP-59). Desta forma, se uma solu 

ç~o coloidal e t~l que na distância de mixima aproximação in 

teraxial o potencial_VT// para a configuração paralela seja 

maior do que KBT (KB = constante de Boltzmann, T = tem~erat~ 

ra absoluta) c que mesmo (VT/ I - VTi_) seja maior do que KBT, 

onde VT.L ê o potencial na configuração perpendicular, se a SQ 

lução for cst5vel haver5 uma prefcr~ncia pela configuração 

pcrpcnJjcular, se for jnst5vc1 as posições paralelas serão fa 



vorecidas (SP-59). A constante de llamakcr, caro.cterística do 

meio entre as particulas e do.s supcrffcies interagentes(GI-72) 

pode ser diferente paro. as duas configurações de modo que 

para uma mesma concentração de contra-Íons pode haver uma flo 

cul~ção orientada (SP-59) causada por valores diferentes do 

potencial atrativo devido às diferenças da constante de 

Hamaker nas duas configurações. 

Mac Gillivray e Winkleman em 1966 (MA-66) dis 

cutiram o problema de um cilindro longo carregado uniformeme~ 

te (fracamente carregado) em um meio eletrolítico, obtendo 

aproximações assintóticas para a solução da equação nao li 

near de Poisson-Boltzmann. O resultado obtido no limite de 

baixas concentrações é essencialmente idêntico ao do tratamen 

to de Debye-Htickel (MA-66). 

Brenner e Mac Quarrie em 1973 tratando dos sis 

temas formados pelo virus do tabaco e pela miosina (BR-73)uti 

liza a teoria D.L.V.O. entretanto, com algumas modificações em 

relação ao tratamento dispensado por Sparnaay (SP-59) em sis 

temas de simetria semelhante. 

No tocante à carga superficial das macromolécu 

las cilíndricas, os tratamentos desenvolvidos até então sup~ 

nharn-na constante e distribuída uniformemente em toda a supe! 

fície. Brénner e Mac Quarrie abandonam a hipótese de distribui 

çao de carga uniforme considerando que o potencial na superff 

cie dos cilindros depende da carga superficial e esta, por 

sua vez, 6 função desse potencial. A densidade superficial de . 

carga 6 obtida o.plico.ndo-se as condições de contorno na su 

perffcie d~ cilindro de forma auto-consistente (BR-73). As 

condições de contorno auto consistentes permitern·uma descri 

ç5o do fenômeno de aproxim:tç:io de dois cilindros com grupos 

"ioni:::Ívcis em sua superfície imersos em um b~mho iônico de 



u111:1 fon11:1 muito mais Tealista do que a supos1ç.ao até então fei 

ta de distribuição homogênea de cargas superficiais (BR-73). 

Uma limitução desse _tipo de tratamento e a sua aplicabilidade 

apenas para sistemas nos quais a constante de dissociação do 

grupo localizado na ~uperfície dos cilindros ~ finita e conhe 

cida . Grupos polares que se dissociem totalmente na prese~ 

ça do solvente (como por exemplo, grupos carboxilato de cris 

tais líquidos liotrópicos) ou grupos que, por sua localização 

especifica na estrutura da solução não possuam constantes de 

dissociação conhecidas estão excluídos desse tratamento. No 

cálculo do potencial repulsivo é utilizada a equaçao lineari 

zada de Poisson-Boltzmann (BR-73). 

Um outro ponto importante do tratamento é a 

forma do cálculo da contribuição atrativa do potencial. A in 

teração do tipo van der_Waals ~obtida a partir da soma dos 

pares interagentes em cada cilindro, entretanto a constante 

de Hamaker que, no trabalho de Sparnaay consistia em um 

parâmetro a ser ajustado, foi considerada um valor da lite 

-ratura obtido para sistemas simples de hidrocarbonetos e agua 

utilizando-se a teoria de Lifshitz (BR-73). 

A teoria de Lifshitz (LI-56) (DZ-61) da inte 

raçao entre corpos neutros considera a força atrativa existen 

te devida a flutuações do campo eletromagnético, sempre pr~ 

sentes no interior do meio e estendendo-se através de suas 

fronteiras. Esse campo é devido a flutuações nas posições das 

partículas carregadas do meio que geram instantaneamente mo 

mcntos de dipolo elétricos c magnéticos. Essas flutuações lo 

cais cspont5neas dos campos são substituídas na teoria, por 

om c:1mpo eletromagné~ico que se estende além do corpo. A cor 

rclaç~o entre dois corpos se d~ de forma a minimizar a ener 

gt;l de intcr:Jç.1o, produzindo uma força atrativa. 
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Até o desenvolvimento ela teoria de Lifshitz , 

na qual a interaç~o de muitos corpos j5 est5 embutida no for 

rnalismo, as forças atrativas eram calculadas pela superpos! 

ção das interações entre pares at6micos de cada corpo. A in 

troduç5o da teoria de Lifshitz na teoria D.L.V.O. feita recen 

temente (GI-72) (NI-70), mostrou que o tratamento clássico for 

nece urna informação apenas qualitativa das forças atrativas. 

O cálculo do potencial atrativo utilizando-se 

a teoria de Lifshitz para partículas cilíndricas ê ainda um 

problema em aberto. Brenner e Mac Quarrie (BR-73) propuseram 

urna combinação das antiga e nova teorias supondo que a forma 

do potencial possa ser obtida por meio da soma das interações 

entre pares at6micos dos corpos. A teoria de Lifshitz é intro 

duzida neste cálculo por meio da constante de Harnaker utiliza 

da, obtida com base na teoria mais geral, levando-se em con 

ta a interação de muitos corpos. 

Para o estudo das mesofases liotrópicas, ado 

tamos um esquema intermediário entre os desenvolvidos por 

Sparnaay e Brenner - Mac Quarrie. 

Como na superfície dos cilindros existem gr~ 

pos carboxilato que, na presença de água sofrem dissociação 

total, o tratamento que impõe a auto consistência na deterrni 

naçao da densidade ~uperficial de cargas (e o potencial repul 

sivo) não pode ser utilizado diretamente. Dessa forma, o cál 

culo do potencial repulsivo entre dois cilindros int~ragentes 

foi efetuado basicamente de acordo com a hipótese de Sparnaay, 

ou seja, distribuiçã~ de carga constante na superfície do ci 

lindro. Entretanto, no que se refere ao c5lculo do potencial 

atr;:1t.ivo, foi ;:Iclotado um procedimento scmelh;mte . ao de Brcnncr 

c t-lac Qu:11·ric. 
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O t r a L11ncn to de scnvolv ido nos _ítens a segui r 

supoe o sistem~1 mantido à temperatura constante, no entanto , 

ainda dentro da teoria de Lifshitz, 5 possivel o c5lculo da 

força de van der Waals em função da temperatura (PA-70). 

A teoria de D.L.V.O. não considera o~tros ti 

pos de forças respons5veis pelo equilibrio coloidal, no entan 

to, estudos recentes de Horn e Israelachvili (H0-80) demons 

traram a existência de uma força devida à estrutura do solven 

te entre duas superficies sólidas separadas por solvente org~ 

nico. Essa força é caracterizada por uma oscilação de amplit~ 

de descrescente, na medida em que as superfícies se afastam, 

com periodicidade igual is dimensões molecul~res do solvente, 

possuindo um alcance típico da ordem de 5 a 10 diâmetros mole 

culares (H0-80). Não existe ainda um tratamento matemático p~ 

ra esse tipo de força na qual a estrutura do meio entre as 

partículas interagentes é fundamental (H0-80). 

No Çapítulo VII,onde é discutida a naturezada 

interação micelar, esse ponto será enfocado no caso das mesofa 

ses liotrópicas somado ao balanço das forças repulsiva e atra 

tiva. 

A extensão dos resultados a serem obtidos nes 

te capitulo, onde consideramos a interação entre apenas duas 

particula~, para uma estrutura com ordem uni, bi ou tridimen 

sional, deve ser feita com cuidado. Cálculos da força de 

van der Waals considerando três cilindros interagentes foram 

efetuados em 1973 por Smith (SM-73). No entanto, pela própria 

natureza das forças, esperamos que a interação devida aos pri 

meiros vizinhos seja efetivamente a predominante e que as ex 

prcssocs finais para o balanço de forças nos daem uma imrigcm 

p r i m c i r :1 do c o m p 1 c x o s i s t c ma c m c s t u do . 
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I 1 T- 2. Intcr:l <.)io Repu] sj v:1 Cou] ombj :1n0 

Consideremos dois cilindros id~nticos parai~ 

los, imersos em um JDCio de força iônica conhecida _!_. A distân 

cia entre os seus eixos ~ Q, o raio dos cilindros R e seu com 

primento 6 L>>R. Cada cilindro ~ suposto rigido, cujo mate 

rial possui constante diel~trica s. e densidade uniforme. A 
1 

carga superficial no cilindro é uniforme e homogeneamente dis 

tribuída. Sendo S a superficie por grupo ionizável, define-se 

1 v = --S- como sendo a densidade desses grupos. O cilindros são 

colocados em um meio de constante dielêtrica E>>s. e o siste 
1 

ma mantido à temperatura T. 

III-2.1. Cálculo do Potencial Eletrostático 

Tomemos um dos cilindros interagentes e colo 

quemos o eixo z do sistema de coordenadas cilíndrico sobre 

seu eixo. As coordenadas r e e serão tomadas a partir dessa 

origem. Como os cilindros são supostos muito longos, a coorde 

nada z ~ irrelevante no cálculo do potencial e tratamos o prQ 

blema bidimensionalmente. 

Sendo n(1) a densidade volum~trica de cargas 
+ + 

na posição r, o potencial eletrostático ~(r) se relaciona com 
+ 

n(r) por meio da equação de Poisson. 

4n 
=- --E-

+ 
n (r) (III-1) 

O banho iônico c composto de N. ions da 
J 

cic j com carga z.c, onde (-c) c a carga do c16tron. 
J . 

~ 

esp~ 

Sendo 
+ + 

nj (r) a dcnsjdadc num6rica da csp6cic j em r, a equaç5o (III-1) 



pode ser rcescrjt~ como 

4n L: p. (-;) 
E j J 

z.e 
J 
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(III-2) 

onde L: significa a soma sobre todas as esp~cies i6nicas pr~ 
j 

sentes. 

Definamos a quantidade 
+ 

w.(r) como o trabalho 
J 

necessirio para se .trazer o íon do tipo J, do infinito (onde 

w = O) até a pos1çao ;, mantidos todos os outros íons em 

suas posições e p. a densidade num~rica de Íons na 
J 

solução 

longe dos cilindros interagentes. Dessa forma, é possível re 

lacionar as funções + 
P. (r) 

J 
com p. (BR-73 ), (BR-73,) 

J a o 

onde KB é a constante de Boltzmann (8 = 
1 

K T ) • Essa 
B 

(III-3) 

forma 

de escrever a densidade de Íons informa sobre a concentração 

i6nica em uma certa posição ; em relação i razão do trabalho 

necessirio para trazer o íon até essa posição e a energia de 

agitação térmica. 

De acordo com a teoria de Debye-Htickel 

eletr6litos (MC-76): o potencial da força média agente 

Íon em sua trajet6ria do infinito at~ a posição + -r e 

tuído pelo potencial médio no percurso, de modo que: 

+ + 
w. (r)~ z. c ~~ (r) 

J J 

- -)o 

c .para a funç:10 p. (r) . .J 

para 

no 

substi 

(III-4) 



-)-

p. ( r) 
J 

-+ 
z . c ~~ (r) (3 

= - J p j c 
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(III-5) 

A equaçao (III-5) introduzida na equaçao (III-

2) fornece a equação nio linear de Poisson-Boltzmann: 

= -

-+ 

4Tie -z.e w(r)S 
E z. p. e J 

E j J J 
(III-6) 

Se o argumento da exponencial for muito menor 

do que um, esta pode ser expandida de forma a se obter a 

equação linearizada de Poisson-Boltzmann: 

onde 1 

K 

(III-7) 

e o comprimento de blindagem de Debye definido como: 

2 4TI e 2 2 K - (3 E p. z. = 
E j J J 

(III-8) 
E 

Esse ponto merece algunas considerações. Os 

demais termos da expansão em série da exponencial são ncr,l_i 

gcnciados desde que a condição imposta ao seu argumento seja 

satisfeita. Essa condição pode ser expressa em termos da for 

ça i6nica do meio de modo que forças i6nicas baixas ( limite 

de ~o1uç:õcs h:1stantc diluÍdas) correspondcm a argumentos da ex 

poncnci a 1 pcq ucnos. E mais, devi do ?1 c lct roncut r a 1 i da de do 
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mc_io, os termos que contcnhum a som:1 tot~l d~s carg<Js do tipo: 

E 
J 

·~ 
z. ( p.) 

J J 
com ~ impar, n~o contribuem no c5lculo ·do lapl~ 

ciano. No entanto, no C<Jso em que estamos particularmente in 

teressados, i.e, grupos ioniz5vcis na superficie dos cilin 

dros, o argumento da nulidade dos termos devido i eletroneutra 

lidade não é imediatamente válido, pois temos cargas elétricas 

se deslocando da superficie dos cilindros em direção ao meio 

eletrolítico, desbalanceando sua neutralidade. Voltaremos a 

este ponto mais adiante no Capitulo V. 

No caso de um Único cilindro, a solução da 

equaçao (III-7) pode ser escrita como (BR-73b). 

ao 

(III -9) 

on.Je -+ ~ 

posição do onde calcula r 1=Cr 1 ,e1) e o vetor ponto se o 
, 

potencial no referencial centrado no cilindro e Kn 
~ 

e a função 

de Bessel modificada de segunda espécie de ordem n. -

No caso de 2 cilindros, pelo principio da su 

perposição (BR-73a) 

ao 

(III-10) 

--sao as coordenadas do ponto em rcl~ção ao 

segundo cilindro. 

A :1proximaç:io de ordem zero p~ra o potencial 

indepcndc d:1s coordc'Jl:Jdas angu1:1rcs c Brcnncr demonstrou em 
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1973 (Bl~-73a) que, no cálculo d~ força rcpulsjva a partir do 

potencial, a contribuiç5o do termo seguinte da série (n = 1) 

n5o ~ significativa a menos que os cilindros praticamente se 

toquem. 

Dessa forma, o potencial (III-10) pode ser e~ 

crito na aproximação de ordem zero e já em termos de uma Úni 

ca coordenada 
-+ 
r= (r, 8) tomada a partir de um dos cilindros co 

mo: 

A(o){K (Kr) + t K (KD)I (Kr)cos(n8), r>R(III-11) 
o o n=-co n n 

onde In é a função de Bessel modificada da la. espécie e or 

dem n. 

Neste ponto, estamos aptos a aplicar a condi 

çao de contorno para a componente do campo elétrico normal 
... 
a 

superfície de um dos cilindros. Essa componente deve sofrer 

uma descontinuidade devida à presença da densidade superficial 

de cargas cr. Sendo ~ o versar perpendicular à superfície de 

um dos cilindros, temos: 

~.(E 9 ~ -E- 9 ~-) =-4 ncr, 
1 1 

r=R (III-12) 

Se pudermos desprezar a contribuição devida ao interior do ci 

lindro, a relaç5o (III-12) se torna particularmente simples. 

Estamos interessados em cilindros constituídos de cadeias car 

hõnicas no sctl interior e grupos ionizáveis na superfície. O 

meio que cons tj tu c o banho iõn.i co possui água como sol vente. i\ 

c o n s t a n t c cl i c 1 é t r .i c a dos l1 i d r o c a r b o n c t os é c c r c a d c 4 O vezes 

lf1 c no r t1 o q u c :1 d a :Í g u a (' , 111 a j s , no j n t c rj o r d c um dos c i 1 i n d r os 
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c:1rregados na super[Ície o campo seri1 ligeiramente diferente 

de zero devido à :1ss imetri a cb di s tri h ui ção da carga. Esses 

dois fatores s5o suficientes para justificar a simplificação 

da condição (III-12), de modo que 

--
E 

r = R (III-13) 

A densidade superficial de cargas cr pode ser 

escrita como: . 

cr = - _e_ a (III-14) 
s 

onde a é o grau de dissociaçã~ dos grupos ionizáveis, varian 

do no intervalo O ~ a < 1 correspondendo à não ionização e 

ionização total respectivamente. 

Utilizando a expressao (III-11) para o poteg 

cial, a condição de contorno (III-13) e o valor da 

superficial de carga cr(III-14) obtemos a constante 

A (o) = 
o 

4n e a 

ESK 

densidade 

A (o): 
o 

(III-15) 

A dependência angular presente na equaçao (III-11) desaparece 

na medida em que o Gnico termo sobrevivente na somat6ria em 

n é n= O. 

Dessa forma obt6m-se o potencial cletrost5ti 

co em função da clist~ncia intcraxial D. 



l[T-2.2. C(Ilculo t1a ror(n l~e pulsi v ;l 

Seja G. (D, B.) a energia livre de Gibbs de 
. l l 

um 

dos cilindros por pnidadc de 5rea. O estado de refer6ncia -e 

tomado na situação em que a = O. A energia livre pode ser sub 

dividida em 3 componentes (BR-73b). 

Gil: descreve a energia livre dos contra-íons livres,di~. 

saciados da superfície. 

é a contribuição eletrostática devida à carga su 

perficial líquida, que inclui a entropia associada 

com o arranjo configuracional de grupos ionizados 

e nao ionizados; 

Gi 3 : inclui a energia livre química associada ao estado 

de ionização dos grupos ionizáveis. 

A contribuição Gil pode ser escrita em termos 

do potencial químico dos contra-Íons na solução ~k+ como: 

a 
~k+ (III-16) 

s 

A contribuição Gi 3 pode ser escrita em termos 

da diferença entre os potenciais químicos padrão do grupo PQ 

lar não ionizado ~~-k+ e da parte que permanece ·na superfície 

do cilindro u~- (BRb-73) como: 

G . - = _a_ C " o 
1 ... f-'h-

J s f \ 
(III-17) 

A contrihuiç5o eletrost5tica pode ser escrita 

como : 



C . 2 -· C - T Sn
1 1 c,\1, (III-18) 

onde G n é o trabalho necessário para construir a superfície eJV 

com densidade de carga a, T é a temperatura absoluta e Sm é a 

entropia configuracional associada ao sistema. 

A contribuição Ge,\1, pode ser escrita como 

o 

V; (a') da' 
R 

(III-19) 

onde V;R(a') é o potencial eletrostático na superfície do ci 

lindro carregado com densidade de carga a'. A equação lineari 

zada de Poisson-Boltzmann pode ser utilizada no cálculo da in 

tegral (BR-73b) de modo que 

1 

2 
(III-20) 

A entropia configuracional advém do fato de 

podermos combinar os ~ grupos ionizáveis que o sistema possui 

(ionizados ou não) em configurações essencialmente equivaleg 

tes do ponto de vista energético,com ~mesma densidade de 

carga a. Sendo Sm a entropia por unidade de área, Sm a entro 

pia configuracional do sistema temos: 

(III-21) 

onde n(an,n) 6 a degenercscEncia, i.c., o nfimero de maneirns 

possíveis de se arranjar!! sítios com an carregados, que atl 
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miti.d:1 um:1 distr.ibuiçüo aleatória pode ser escrita como : 

SG(an,n) = [ n ) -an 
n! 

(III-22) 
(an) ! (n-an) ! 

Das três constribuições à energia livre 

Gi(D,ei) notamos que só Ge~ possui uma dependência explÍcita 

em D. Evidentemente isso só é válido em primeira aproximação 

pois a constante de ·dissociação a que estamos considerando 

independente de R e e. na verdade para distâncias interaxiais 
1 

D da ordem do diâmetro dos cilindros, efetivamente vai apreseg 

tar uma anisotropia angular. Dentro das condições iniciais im 

postas ao problema, . i.e., cilindros ' carregados uniforme e ho 

mogeneamente, a condição de a·constante obviamente já está 

imposta. 

Para o conjunto de dois cilindros, a energia 

livre total G(D,e 1 ,e 2) pode ser escrita como: 

(III-23) 

A energia de interação V(D) à distância inte 

raxial D é definida como a quantidade de trabalho necessário 

para se trazer os cilindros da configuração onde R ~ oo até 

a configuroçio final. Sendo ~(D) a energia livre m6dia (~6 

dia feita nas vari5veis angulares da relação (III-23)) e 

Goo a energ]a livre de um cilindro na configuração inicial te 

mos: 

V(l1) = G' (n) 2 r. 
00 

(ITI-24) 
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A força repulsiva. por unidade ue comprimento 

f(D) pode entjo ser calculada 

F(D) = - 2'TT R a 
aD 

V(D) (III-25) 

A Única parcela da equaçao (III-24) que de 

pende de D é G(D) e nela somente a contribuição eletrostáti

ca Ge~ por intermédio da dependência de wR com a distância 

interaxial. 

Dessa forma, utilizando as expressões (III -25), 

(III-23), (III-20) e (III-14) obtemos: 

F(D) = 2'TT R ~ 
s 

d 

aD 
WR C!II-26) 

Utilizando agora a aproximação de ordem zero para 

o potencial, relações (III-11) e (III-15) obtemos: 

F(D) = 2'TT R e a 

s 

r. l 
1 ab + c r 
\. J 

onde a = -
4nea r1 (KR)K1 (KD){K1 (KR)-K (KD)I1(KR)}-2 

ES o 

(o) 
c = - A

0 
I 

0 
(1\'R) K K

1 
(KD) 

(III-27) 
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f\s re1nçõcs cxprcss:1s em (TII-27) permitem o 

cálculo de forç.a rcpulsi va por unidade ele comprimento do ci 

lindro conhecidos o grau de dissociação ~, a supcrficie por 

grupo ionizâvel ª' a constante diel5trica do meio constituin 

te do banho i6nico E e o comprimento de blindagem de· Debye K· 
Este filtimo por sua vez, definido pela relação (III-8), 6 cal 

culado para uma dada temperatura T e força i6nica I (definida 

no ítem III-1). 

III-3. Interação Atrativa de van der Waals 

Neste Ítem, de acordo com as considerações g~ 

rais já discutidas, será feito o cálculo da força atrativa de 

van der Waals superpondo as interações entre pares at6micos 

nos dois cilindros (BR-73). 

Sendo r a distância entre centros at6micos e 

c6 a constante de interação característica dos átomos, as in 

terações at6micas individuais podem ser escritas como 

\) (R) =-c 
6 

-6 r 

A energia de interação entre os dois 

(III-28) 

cilin 

dros Va(D) pode então ser escrita como função da distância de 

separação D pela superposição dessas interações: 

I I (III-29) 

1 2 

onde p 6 a densidade de átomos em cada cilindro ~ os "fndices 

nas somatórias c vetores posição sjgnificam sobre qual dos 
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cil:intlros n jntq~1·:1l,)o é efetuada. 

Brcnncr (BR-73) contrói V (D) tomando JHimci n 

ramcntc um 5tomo de um dos cilindros em interação com uma 

coluna no outro cilindro. Sendo y a distância entre o átomo 

e a coluna e considerando o cilindro muito longo, obtêm para 

a energia de interação: 

8 

1/3 -5 
P c6 Y (III-30) 

Não levados em conta efeitos de borda, a ene~ 

gia de interação entre duas fileiras de átomos uma em cada ci 

lindro pode ser escrita como: 

vz (y) = 
8 

2/3c L Y-s 
p 6 (III-31) 

i.e., multiplicando-se a energia v1 (y) pelo numero de átomos 

em uma coluna (L é o comprimento dos cilindros pl/ 3 é o número 

de átomos por unidade de comprimento). 

O passo seguinte é tornar interagentes uma 

coluna em um cilindro com todas as possíveis colunas do outro. 

Sendo p
213 o número de átomos por unidade de área, essa ener 

gia de interação pode ser escrita como: 

( -+ D) 2/ 3 J d,j., d ( ) v3 yl' = . p y2 '~'2 y2 Vz y (III-32) 

-+ - - -+ -onde y 1 c o vetor posiçao dn coluna em um cilindro, Yz c o 

vetor posiç5o do elemento de supcrffcic (~,d~ 2 dy 2 ) no outro 
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ci I indro c y é a clist:incia entre esse elemento c a coluna em 
-r- . 
y 1 , conforme Figura TTT-1. 

FIGURA III-1 - Seção transversal dos .dois cilindros 

interagentes 

A equação (III-32) pode ser escrita como: 

3 TI (I I I- 3 3) 
8 

A variivel y pode ser escrita em termos de y 2 por meio da lei 

dos cossenos e aqui é feita uma aproximação ao considerar- se 

~ 2 como sendo o ãngulo entre -+ -+ ... 
t e y 2 . Na verdade ·esse e o an 

gulo entre a direção que une os dois centros dos cilindros c 
-+ 
Yz· No entanto, para distãncias intcraxiais nao muito _ pcqu~ 

nas, essa aproximaç5o é razo5vcl. 

Assim, a expressao (III-33) pode ser intcgr~ 

da sem dificu1uaclc c obtém-se 



-- -----
~ 2 ~/3 
.)7r p C(

1 
I, oo 

I R 

8 m= o 

2m+ 2 

m+ 1 

2 

[ 
r(S/2 + m )l (l/t) ~m+S 
r (S/2) m: )j 

-8~)-

(III -34) 

onde r(x) e a função r de argumento x. 

A energia de interação total V (D) é obtida a 
a 

partir da expressão (III-34) integrada agora sobre o cilindro 

1: 

v , (D) = P2/3J ylMldyl "3(jl'l ,D) 

1 

(III-35) 

Introduzindo-se a expressao (III-34) em 

(III-35), a integral pode ser efetuada e ob~emos: 

2 <Xl <Xl 

. va (D) = - AL L I 
'· 3D m=l n=l 

r 2 
(m+n+ 1/2) ( ~ ) 2 (m+n) 

m! n! (m-1)! (n-1)! 
(III-36) 

onde foi introduzida a constante de Hamaker A que vale 

2 2 
A = 'IT P c6 

(III-37) 

A força atrativa por unidade de comprimento do 

cilindro Fa(D) ~ode ser calculada a partir da expressao (III-

36) como: 

1 

L 

_a_ 
an 

v a (D) (III-38) 



a' '-'' 

Substituindo a cxprcs5ao (IIT-36) em (III-3~) 

obtemos: 

~i (D) 

00 00 

=-~ I I 
3D2 m=l n=l 

~ 2 (m+n+l/2)] (2m+2n+l) n Z(m+n) 
C-i-) (III-39) 

m! n! (m-1)! (n-1)! 

A expressao (III~39) permite o cilculo da for 

ça atrativa de van der Waals entre dois cilindros maçiços de 

raio ~. separados pela distância interaxial ~. conhecida a 

constante de Hamaker A. A constante de Hamaker depende do ma 

teria! que compoe o ·cilindro e do meio onde eles se localizam. 

O valor de ~ pode ser obtido para sistemas planares simples 

segundo o enfoque proposto pela teoria de Lifshitz e então ser · 

introduzido na. expressão (III-39) para o cálculo da força atra 

tiva. Será esse o procedimento adotado neste trabalho~ 

J . . 
I 

' 
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C!\J>ÍTtJLO IV - P/\RTl: EX PI:R HIENTJ\L 

IV-1. Mesofnscscrn Estudo 

Neste trabalho foram estudadas as mcsofases 

liotr5picas do tipo I denominadas LK (laurato de pot~ssio/clQ 

reto de potássio/água) e CDS (decilsulfato de césio/nitrato de 

césio/água) e a mesofase binária LKb (laurato de potássio/â!:,ru<t) 

preparadas pelo Grupo de Ressonância Magnética Nuclear do Ins 

tituto de Química da U.S.P. 

A preparação da mesofase consiste basicamente 

na mistura dos seus componentes com posterior homogeneização 

e centrifugação. A birrefringência é verificada por Ínspeçãoda 

mesofase com esta entre dois polarizadores éruzados. 

As composições das diversas mesofases utiliza 

das estão na Tabela IV-1, na qual são fornecidas as 

ç6~s (em porcentagem) . em peso e volume. 

compos_i 

O cálculo das porcentagens em volume para as 

mesofases LK e LKb' a partir do conhecimento das porcentagens 

em peso, foi feito segundo o procedimento descrito a seguir: 

(a) agua: foi considerado que a densidade da água nao 

foi modificada por estar na presença das rni 

celas de anfifílico (e do sal no caso das ter 

nárias). Foi adotado o valor de 1;0 g/cm 3 p~ 

ra a densidade da água. Dessa forma, o volu 

me ocupado pela massa de água presente na me 

sofasc foi ohtido por divisão dessa massa p~ 

la sua densidade de maneira trivial. 



.._. ' ' ·' '"• L 

~ peso 
- --- - - · 

: ....:··-·· 

:~--~,::----f · t.m,tm 

· ! t ~-· ( ~ .: . o r.:'"':: ~? , 
I \.;;~ ; __ _:_ 

\::r:2) u::·r~.:J-}\+ j I 35. :>J:tO, 06 

-

r 

" vo1u;ne • 

:n"'2 

ct? .';~--i'ot;Íss ÍC\ --~ 
2.51±0,01 o' 77:'-0 ,04 , .. ; I I u C'l" 

I ____ _ 
I - -
I .-\[da !i,O 62,5 ±0,1 6R ±3 - ~.......... . 

..'lmostr:-: V 

~ • vo1tune peso • 

33,95±0,06 31 ±2 

-
2,80!0,01 0,77±0,04 

1-
63,3 ± 0,1 68 ±3 

L--. _ ___ _ ._, 

I_ ro~~.-.· n tc '1, IX' SO '1, Voiume 

l l·'urato de Potássio 
38,00±0,06 33±2 I [cH3CG12)10cco-K+] 

l ,Í!;t:.:l 1!20 62,0 ±0,1 67±3 

(b) 

1'\mostra II 

" '1, volume . pc·so 
--

34,08:tí),06 30 ±2 

2,6S:t0,01 0,81±0,04 
-

63,3 :t·O,l 69 ±3 

1\mostra VI 

o peso • \'o1umc o o 

33,60±0,06 30 ±1 

2,30±0,01 0,70±0,04 

64,1 :!.0,1 69 ±3 

(a) 

I 
----·--

ilmostra III ..-\111ostra n· 
q I '6 volUJ r,c t I n ,~o~\..~~.·:: • peso l r0so ,. 

Y.,cl9!0,06 31 !:2 33' 55±0 ,!'6 j "' ±1 

2,94±0,01 0,91±0,05 2,29±0,01 0 , 70:':0 , 0~ 

-
62,6 :!.0,1 68 ±3 G·1,2 ±0,1 69 ±3 

A'llostra VII 

1. peso . volt1:::c u 

·--

35,13±0,06 31 ±l 

2 ,25~: 0 ,01 0 ,60±0,04 

62,6 :!.0,1 óS :':3 J 
--~,-----· 

Con•poncntc peso 

Dccil Sulfato de Césio 46,50±0,08 
[ CH3 (C:H2)9oso3cs ] 

nitrato de césio 

CsN03 
3,70±0,01 

Água H2q 49,8 ±0,3 

(c) 

TABELA IV-1 - Composição das mesofases estudadas: (a) amostra terniria LK; 

(b) amostra biniria LKb~ (c) ~mostra terniria CDS. 

i 
I 

1 



(h) KC .Q. : conside rou-se que todo o sal está dissoci:H1o 

na iii~Ua. Os raios iônicos do cution (K+) c do 

5nion (C!-) foram obtidos da literatura 
o o 

(MA-70) sendo 1, 33A e 1, 81A respecti vamcnte. C~ 

nhecida a massa de um mol do sal e o· numero 

de Avogadro, obtivemos o nGmero de ... 
l0l1S 

do sal na mesofase (ou, o que é equivalente,o 

nGmero de cations e de inions) . Supondo que 

cada íon seja esférico com os raios forneci 

dos acima, foi feito o cilculo do volume ocu 

pado por aquela quantidade de Íons. Certamen 

te estamos cometendo um err~ no cilculo do vo 

lume do sal na fase, entretanto, essa quanti 

dade é bastante pequena comparada com as po! 

centagens em volume da igua e do anfifÍlico. 

Foi adotado o valor de 74,56g para a massa do 

molde KC1 (MA-70). Este cilculo equivale a 

adm1tir para o sal uma densidade efetiva de 
3 

3,6 g/cm . 

(c) laurato de potissio: a molécula de laurato de potássio [CH3(CH2)10coo-K:J 
e composta basicamente por uma cadeia carbôni 

ca com 10 segmentos CH 2 , um grupo CH3 em uma 

extremidade e um grupo carboxilato (hidrofíli 

co) na outra.Leibner e Jacobus (LE-77) forne 

cem uma expressão para o volume ocupado por 

uma cadeia carbônica em configuração estendi 
o~ 

sendo esse valor: V =(27 ,4+26 ,9.;'\ )A.), onde 
CC C 

da, 

:'\ é o numero de grupos CH 2 da molécula. O va 
03 

lorde 27,4 A somando corrcsponde ao volume 

elo grupo Cl!_. O volume da região hidrofílica 
.) 
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foi calcu1ado supondo que ele fosse constituí 
o 

do de duas es fer<l s de raios 1, 58/\ correspo!! 

dendo ao r a io do grupo (COO-) (AD-59) e 
·o 

1, ~3A correspondendo ao raio do câtion K+(M.t\-70). 
o 

O valor ] , 58A adotado ·corresponde ao raio iôni 

co do icido f6rrnico (H COO-), cujos itomos 

apresentam configuração idêntica à do grupo 

hidrofÍlico ionizado (COO-). Conhecido o núrne 

ro de Avogadro e o peso de um rnol de laurato 

de potissio, podemos obter o número de rnol~cu 

las presentes na rnesofase que, juntamente com 

o volume de uma mol~cula fornece o volume do 

anfifílico na rnesofase. Foi adotado o valor 

de 238,42g para a massa de um rnol de laurato 

de potássio (MA-70). 

Este cilculo equivale a admitir para o anfifí 

lico uma densidade efetiva de 1,2 g/cm3 . Este 

valor ~ compatível com valores .encontrados na 

literatura para compostos anfifÍlicos em lio 

rnesofases binirias (HU-60), (RE-67) (GA-66). 

Quanto a essas· determinações de porcentagem em 

volume de cada componente a partir da porcentagem em peso ce! 

tamente um erro esti sendo cometido em cada urna das hip6tescs 

admitidas. No entanto, os valores obtidos apresentados na Ta 

bela IV-1 estão afetados de um erro avaliado de 5% superior 

as incertezas obtidas por propagação convencional. 



-!}5-

IV-2. Técnic1s l:xpcrimcntais 

O estudo das mcsofases liotrópicas LK, CDS c 

L~) se deu fundamentalmente a partir de resultados de difra 

çao de raios-X em baixo ~ngulo. No entanto, ~oram utilizadas 

também outras técnicas experimentais de apoio como a difração 

de raios-X em geometria de Laue, microscopia Óptica c eletr6ni 

ca e finalmente análise térmica diferencial. Neste Ítem discu 

tiremos as técnicas de maneira geral, bem como as caracteris 

ticas específicas dos arranjos experimentais utilizados. To 

das as medidas efetuadas serão apresentadas no Capítulo V. 

IV-2.1. O Difrat6metro de Raios-X de Baixo Ângulo 

A difração de raios-X em baixp ingulo é parti 

cularmente indicada no estudo de estruturas com espaçamentos 

interplanares da ordem de dezenas ou centenas de vezes as 

dÍstincias interat6m~cas características, bem como, no estudo 

da dimensão de partículas espalhadoras de até aproximadamente 
o 

lOOOA. Essa técnica possui vasta aplicação principalmente no 

estudo de sistemas biológicos, sistemas coloidais, heterog~ 

neidades em metais e cristais líquidos (GU-55) ;(AZ-80), (LU-

68). 

Muito embora a difração de raios-X em baixo 

ingulo possa ser considerada um caso particular da difração 

em geral do ponto de vista teórico, as condições expcrimc~ 

tais neccss5rias ã sua obtenção são bastante peculiares.. Es 

sas peculiaridades constam basicamente de um sistema de coli 

maç5o do feixe incidente c difratado conveniente para que a 

dctccç5o deste Gltimo possa ser feita mesmo para valores de 

20 muito pr6ximos a zero gr.:~.us, onde se localiza o feixe di 
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reto. O difr~t6mctro de rnios-X de hnixo 5ngulo 6 o instrumcn 

to que permite cssn colimaç5o conveniente do feixe incidente 

c di frata<.lo, bem con}o a sua detecção. A distância amostra- de 

dector 6 bem maior no difrat6metro de baixo ângulo do que em 

um difrat6metro nor~al de alto ingulo, Câmara de Laue, ou 

de Debye-Scherrcr sendo tipicamente da ordem de 20 em. 

Neste trabalho utilizamos um difratômetro de 

raios-X de baixo ângulo da Rigaku-Denki, do Laboratório de 

Cristalografia do IFUSP. Na Figura IV-1 ~mostrado um esquema 

do difrat6metro. 

O feixe de raios-X produzido no tubo (T) po~ 

sui duas geometrias que diferem fundamentalmente em termos da 

pot~ncia emitida por unidade de irea. Na geometria linha, o 

feixe tem sua intensidade concentrada em uma região aproxima 

damente retangular e na geometria ponto, a intensidade e con 

centrada em uma região aproximadamente circular. 

Utilizamos tubos de Cu de pot~ncia lKW; 1,2KW; 

1,5KW e 2,0KW. 

Após a sua saída do tubo, o feixe ~ filtrado 

por urna película de níquel de p,Ol8mrn de espessura. O níquel 

reduz em 45% a intensidade da linha K do espectro de raios -
a 

X gerado no tubo e 99,4% a intensidade da linha Ks· Utiliza 

mos nos cilculos um valor de comprimento de onda 
o 

À = 1,542 A 

que ~ urna m€dia ponderada dos comprimentos de onda das linhas 

K e K . cd c12 

No caso de geometria ponto, a colimaçno do 

f c lxe in c :i dente é~ [c j t:1 com du:1s fendas ele secção c i r c ul <J r C 1 a. F c 

2<J.F) n:1 Fi~~ur:1 \'1...:.1). :\amostra (A) deve ser posiciomda o m~lis 

próximo possível da ~:1. fc'ncb c a distância ela 2:1. r- ao filme 

deve ser :1proxim:Hl:!mcntc igual à distância 9- 12 . Em se ut :i 1 i 
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FIGURA IV-1 - Esquema do Difratômetro âe Raios-X de Baixo ângulo (vista superior) 
So tem o sentido e direção média do feixe incidente. 
S tem o sentido e direção média do feixe espalhado. 

I 
~ 
-..J 
I 
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z:mdo o detector de cintjL1ç.ilo, unw terceira fenda ele sccçao 

circular (4:~. F) é colocada na posiçuo frontal da foto multi 

plicadora. 

No caso da geometria linha, a colimação do 

feixe incidente ~ feita com duas fendas de secção retangular 

fixas e uma terceira, denominada fenda lãbios ( 3a.F) de altu 

ra fixa e largura variãvel (largura aqui significa a dimensão 

no plano da Figura IV.l). Essa fend~ ~posicionada o mais prª 

ximo possível da 2a; fenda (2a. F) e sua função ~ reduzir a ra 

diação parasita espalhada nas bordas da 2a. F. Essa fenda nao 

toca o feixe direto para justamente não se tornar ela mesma 

uma nova fonte de radiação paras i ta. Como no. caso da geome 

tria ponto, a amostra ~ posicionada o mais próximo 

das fendas 2a. F e 3a. F. 

possível 

O difratômetro possui um sistema de detecção 

que utiliza um cristal monocromador de grafite, podendo ser 

acoplado ao arranjo. Neste trabalho, não foi utilizado o mono 

cromador devido ã baixa intensidade espalhada pela amostra. 

Foram utilizados na detecção do feixe difrata 

do emulsões fotográficas e detector de cintilação. 

A t~cnica de detecção por meio de emulsões fo 

togrãficas consiste basicamente na colocação da película scn 

sível aos. raios-X p~rpendicularmente ã direção do feixe inci 

dente, figura IV.l, seguida da exposição propriamente dita e 

posterior revelação. 

As medidas com o detector são mais indicadas do 

que as obtidas com filmes, no que toca ao estudo da forma c 

posição dn fjgura de difração, bem como sua intensidade, des 

de que esta se locaLize no plano equatorial. ~ conveniente um 

c o n h c c i m c n t o p r 6 v i o t1 o p :Hlr ã o d c di f r a ç il o da amos t r a n o p 1 ano 
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perpendicular ?i dircçilo elo feixe incidente, geralmente obtido 

com emulsões fotográficas, antes da utilizaç.ão do detector de 

cintilaç5o. Tanto a figura de difraç~o como a geometria de co 

lirnação dos feixes incidentes e espalhado podem dar origem a 

distorções na curva de difração medida. 

Um cuidado experimental que se mostrou de fun 

damental irnportãncia durante o trabalho nas medidas com dctec 

tor foi o alinhamento do colirnador "soller" posicionado entre 

a amostra e o detect~r . Esse colimador é constituído basicamen 

te por uma. série de placas colimadoras paralelas ao plano equ~ 

torial regularmente espaçadas, A dimensão do "soller" ao longo 

da direção do feixe espalhado é de 36,Smm e nas duas posições 

extremas são colocadas fendas de secção retangular (fendas li 

nha). O "soller" pode girar em torno de um eixo perpendicular 

ao plano equatorial e que passa pelo seu centro. O alinhamen 

to das duas fendas com o feixe espalhado é crítico, podendo 

produzir deformações na curva experimental medida. 

A sistemática adotada na obtenção das curvas 

de difração foi: 

(a) retirada do "soller" do arranjo experimental; 

(b) colocação de uma fenda de secção circular na frente 

do detector de cintilação; 

(c). antes de cada medida era levantada a curva caracte 

rística do detector afim de se ajustar a eletrônica 

(ganho, linha de base e janela); 

(d) antes de cada medida era levantado o perfil do fei 

xc incidente ponto a ponto e medida a radiação de 

fundo; 

(c) cada ponto da curva ~ra obtido no intervalo de tem 

pode 2000s, para se ohtcr uma boa estatística; 
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~t s curvas foram obticbs tanto po.ra 20 positivos qtw_!! 

to neg~tivos, para vcrificaç5o do zero do difrat6me 

tro. 

A colimação dos feixes incidente e difratado 

foi efetuada conforme procedimento padrão, revisado por Tava 

res (TA-78) em sua dissertação de mestrado. 

Os resultadcs obtidos com a geometria ponto 

sao de mais ficil interpretação do que os obtidos com geome 

tria linha. Isto porque nesta Última, o padrão de difração ob 

tido ê composto da superposição de padrões difratados em geQ 

rnetria ponto ao longo da linha. Conhecido o padrão de difra 

ção, muitas vezes é interessante o seu estudo utilizando-se a 

geometria linha, corno por exemplo, no caso de variações da es 

trutura de urna mesma amostra ao longo de urna direção (detccç5o 

por emulsão fotogrifica) . A geometira linha é particularmente 

interessante no caso de padrõ~s de difração constítuidos de 

pontos e detecção por meio do detector de cintilação. Nesse ca 

so, a geometria atua no sentido de aumenta~ a intensidade es 

palhada, diminuindo o tempo da medida. No caso de figuras de 

.difração constituídas de bandas difusas, essa geometria nao 

é indicada pois hi uma modificação tanto da largura quanto da 

posição dos picos de difração. Existem correções possíveis de 

serem feitas de forma a se obter a intensidade difratada nao 

distorcida, i partir de uma curva medida em geometria linha 

(GU- 55) . 

As características das geometrias utilizadas 

neste traballto est5o contidas na Tabela IV-2. 

O feixe incicente na posiç5o da amostra com o 

difrat6mct.ro alinhado na l:!.gC'ometria possui 0,3mm de diâme 

tro. Com essa geomctrja fo i obtida a m~ior parte llos resulta 

dos cxperimcnt:tjs apresentados no C:1pÍtulo 1 
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Distância (ImTl) Dimensão das fendas (mm) 

Gcor:'tctria Foco 
tl2 t23 t2F tAF la.F 2a.F 3a.F 

la. 224,0 ± 0,5 - 224, o± 0,5 185 ,O± O, 5 0,5 0,3 -
2a. Ponto 224,,0 ± 0,5 - - - 0,5 0,3 -
3a. 224 ,O± 0,5 - 159,0±0,5 120,0±0,5 0,5 0,3 -

4a. Linha 224,0±0,5 50,0 0,5 - - 0,5xl0 0,3xl0 1,04xl8,50 

Sa. 224,0 ± 0,5 40,0 0,5 252. o± o. 5 180. o± o ,5 O,SxlO 0,3xl0 0,50xl8,50 

Obs.: no caso do foco linha, a primeira dimensão das fendas corresponde aquela no plano da Figura IV-1, e a 

segLmda a direção perpendicular. 

TABELA IV-2 - Dimensões características das geometrias utilizadas 

4a.F 

-
0,5 

-

0,5 

-

I 
1--1 
o ..... 
I 
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Neste trabalho nilo foi utjlizncla a citmara de 

viícuo porque esta limita a região de detecç8o a ângulos bast~m 

te pequenos. 

IV-2.2. Técnicas de Apoio 

Foram efetuadas medidas de difração de raios

X em geometria de Laue no gerador de l,ZkW do laborat6rio de 

Cristalografia do IFUSP. Aqui, como no caso do difratômetro 

de baixo ângulo, foi utilizada a radiação K do Cu a 

por meio de um filtro de Ni. 

filtrada 

A geometria de Laue possui basicmnente um colimador 

longo de secção circular, substituto da la. F e 2a. F do baixo 

ângulo em geometria ponto, que prepara o feixe incidente na 

amostra. O feixe difratado é detectado em seguida.por uma emul 

são fotográfica. Esse arranjo é particularmente interessante 

no estudo de difração em alto ângulo e apresenta ainda a van 

tagem de diminuir o efeito da atenuação dos raios-X no ar já 

que o percu~so da radiação é bem menor. A Figura IV-2 apresen 

. ta um esquema do arranjo. 

Foi utilizado um colimador divergente de com 

primento ~c = 6,9cm e secção circular de 0,3mm de diâmetro. 

No estudo da difração em alto ângulo foi fixa 

da a distância amostra-filme ~AF em 30mm. Essa técnica foi 

também usa da no estudo da mesofase LK submetida a variações 

de temperatura. Neste caso, .~AF foi fixada em 80, Smm c ~TA em 

90mm; o feixe na posiç5o da amostra possui 0,7mm de diâmetro. 
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FIGURA IV-2 - Esquema da Geometria de Laue ·(vista superior) 
+ ~ 

So tem a direção media do feixe incidente 
s tem a direção media do feixe difratado 
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gBncin dos cristais cstud~Jos a mjcroscopj~ Óptica de luz pol~ 

rizada (i.c, amostra colocada entre dois polarjzadores linca 

rcs de eixos de pol~rização perpendiculares entre si) consti 

tui uma poderosa t6cnica auxilar na verificaç~o do estado da 

amostra (R0-68). Lioinesofases orientadas por ação de campos ma_g 

n~ticos, ou sob influ~ncia das superffcies dos porta-amostra, 

ou submetidas à temperaturas diferentes ou mesmo amostras que 

sofreram algum processo de degradação, apresentam padrões Ópti 

cos fundamentalmente diferentes. 

A observação Óptica sistemática das amostras 

durante as experi~ncias de difração de raios-X constitui uma 

prática necessária à própria análise dos resultados daquelas 

experi~ncias. Ela nos dá confiança em um resultado na medida 

em que torna possfvel a verificação de modificações no estado 

da amostra durante uma experi~ncia, a partir dos padrões ópti 

cos observados. Neste trabalho, a microscopia Óptica foi utili 

zada basicamente com esse enfoque, muito embora essa técnica 

seja muito mais poderosa, podendo-se obter muito mais informa 

çoes dos padrões Ópticos. 

Para a liomesofase LK foram ainda obtidas 
.. r e 

plicas pelo processo de "Freeze Etching" analisadas a post~ 

riori por microscopia eletrônica. As réplicas e as microgr~ 

fias eletrônicas foram obtidas pelo Laboratório de Microsco -

pia Eletrônica da Faculdade de Medicina da U.S.P. 

A t~cnica consiste basicamente em se tomar tUTKl 

pequena quantidade da amostra a uma determinada temperatura c 

rapidamente lcv5-la à temperatura do nitrog6nio lfquiclo. 

seguida a amostra congelada é colocada no interior de uma 

rnara evacuada sobre um:1 plat<.1 forma mantida à temperatura 

Em 

-c a 

-pr.2_ 

xima elo nitrogê-nio l:Íquido. Essa platafo:rma possui um circui 

to eJétrico que possibilita um aumento da temperatura do con 
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junto (:incluindo a amostra) durante a experiência. Uma lâmina 

mctÚ] ica, t:1mhêm mantidn '?t temperatura do nitrogênio. lÍquido , 

fratura a amostra deixando a descoberto uma superfície com 

as rugosidadcs características da estrutura da amostra. Nesse 

ponto a amostra está em condições de fornecer uma réplica. No 

entanto, se desejivel, pode-se aquecer um pouco a plataforma, 

por meio de circuito elétrico, criando-se assim um gradiente 

de temperatura entre esta e a lâmina, mantida à temperatura do 

nitrogênio líquido. Colocando-se a lâmina sobre a amostra,sem 

tocá-la, a diferença de temperatura atua no sentido de trazer 

água da amostra para a lâmina por sublimação, aumentando o 

contraste da superfície. Esse processo constitui o "Etching" 

da superfície. As réplicas são tomadas por vaporização de ca~ 

bano e platina sobre a superfície fraturada, sendo · retiradas 

posteriormente por imersão da amostra em um solvente. Todo o 

proce~so, desde o esfriamento da amostra até a obtenção da 

réplica ê manual. Estas por sua vez, devem ser observadas por 

meio de microscopia eletrônica de transmissão. A técnica 
.. 
e 

particularmente interessante no estudo de estruturas de dimen 

sões da ordem de milhares de ângstrons. Estudos utilizando f~ 

ses líquido-cristalinas foram recentemente publicados (F0-77). 

Um problema que surge imediatamente pela própria característi 

ca do procedimento experimental é a velocidade de esfriamento 

da amostra até a temperatura do nitrogênio líquido. No proce~ 

so espera-se que a estrutura da amostra, a uma deterrninadatem 

peratura, seja congelada instantâneamente. Na prática, a 

amostra é primeiro colocada dentro de Freon lÍquido e depois 

no interior de um recipiente com nitrogênio lÍquido. Passados 

alguns minutos a amostra é transportada para a platafonna c 

feito o v5cuo na câmara. Mais de uma r6plica deve ser obtida 

c o m <1m o s t r ~J s d j f c r c n t c s , a f i m d c m i n i m i z a r a p r oba b i 1 ida d c do 
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surgimento de arte_fatos c.levido ao procedimento experimental. 

A Gltim3 t6cnica de apoio utilizada no estudo 

da liomesofase LK fdi a calorimetria diferencial de varredura. 

O equipamento utilizado pertence ao Instituto de PesquisasTe~ 

nol6gicas de São Paulo (CAQUI). 

Neste arranjo a amostra (aproximadamente 20mg) 

~ selada em uma cipsula de alumínio e colocada em uma camara 

ao lado de uma amostra padrão. O aparelho fornece calor as 

duas amostras com o "intuito de manter nula a diferença de tem 

peratura entre elas. Na medida em que hi um processo endoergi 

co ou exo~rgico na amostra, o aparelho se incumbe de fornecer 

calor à que está à temperatura mais baixa e esse processo e re 

gistrado por um graficador. A t~cnica ~ particularmente inte 

ressante no estudo de transições estruturais de fase e estu 

dos de calor específico. 

IV-3. Acondicionamento das Amostras 

IV- 3 .1. Porta-.Arnostras uti 1 i z ados 

No estudo das liomesofases tipo I por difra 

çao de raios-X foram utilizados basicamente dois tipos de por 

ta-amostras: capilares e porta-:::unostras de superfícies planas 

paralelas. 

Os capilares utilizados estão listados a seguir 

e os seus constituintes b5sicos constam da Tabela IV-3 (LY-53): 

Cl - capilar de quartzo de 0,3mm de diametro 

C2 - capilar de quartzo de O,Smm de diametro 

C3 - c:1pilar de quartzo de 0,7rnm Je diâmetro 

C4 - capilar de quartzo de l,Smm de diumetro 

CS - c1pi 1ar ele viclro 1 i.ndcnwnn de O, 7mm de diâmetro 
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Pyrex Lindemann Quartzo 

Si0 2 81,0 -

AR-203 2,0 -

Fe 2o 3 0,15 -

Ti0 2 0,05 -

C aO 0~3 -

MgO 0,2 -

Na2o 4,5 -
,, 

' 

K20 0,1 -

B2o3 11,4 81,9 

As 2o5 0,3 -

Li0 2 - 13.7 

BeO - 4,4 

- --

TABELA IV-3 - Componentes principais dos vidros 

utilizados em porcentagem. 
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C6 - c:tpil<u de vidro pyrcx de 2,0mm de diâmetro. 

A escolha desses vidros para o trabalho se deve ao fato deles 

apresentarem baixa atenuaç5o do feixe de raios-X em compar! 

ção com outros materiais. A espessura das paredes 6 da ordem 

de d6cimos de milímetros e sua altura da ordem de 2cm. 

A vedação dos capilares de diâmetro menor 

igual a 0,7mm foi feita em três etapas. Primeiramente é 

cada uma camada de acrílico auto-polimerizável, minutos 

ou 

colo 

-apos 

uma segunda camada do mesmo material e em seguida uma camada 

de araldite super-rápido. Esse procedimento, desenvolvido du 

rante o transcorrer do trabalho, se mostrou eficiente, evitan 

do perdas de massa da amostra devido à evaporação de água da 

liomesofase. O acrílico é necessário pois é um material que 

não interage quimicamente com a amostra. No entanto, este apr~ 

senta baixa aderência ao vidro, sendo necessária a camada de 

araldite para fixá-lo na posição. O problema da vedação dos 

capilares é particularmente importante no caso de medidas com 

variação de temperatura, quando a possibilidade de perda de 

água se torna maior. Nos capilares de diâmetro maior ou igual 

a l,Smm, as três etapas descritas acima são antecedidas pela 

colocação de um tarugo de teflon que cumpre o papel de um ta~ 

pão, impedindo a penetração do acrílico para o interior do ca 

pilar. 

Os porta-amostras de superfícies paralelas e 

secç5o circular cujo desenho é apresentado na Figura IV-3 fo 

ram construídos com aço inox não magnético com janelas de 

myl:1r de cspes su r a O, O lSmm c níque 1 de cspes sura O , O 18mm: 

Pl - janela de mylar, espessura da amostra 0,7mrn 

P2 - janela de mylar, espessura da amostra 2,0mm 

p~ 
.) - janela de n:Íquel, espessura da amostra 0,7mm 

P4 - j:tncla de níquel, espessura da nmostr.1 2, Onun 
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Esses porta-amostras s5o constit~Ídos basica 

mente de tr~s componentes. Uma base com orifício circular com 

espaçador para o cristal liquido, uma arruela que fixa uma das 

janelas sob pressão e urna tampa que fixa a segunda janela, tarn 

b6rn ' por pressão, por meio de quatro parafusos. A vedação i fei 

ta com a própria janela (mylar ou níquel). O níquel mostrou-se 

muito mais eficiente na vedação do que o mylar. A amostra po~ 

sui a forma de um tronco de cilindro cujo eixo i colocado na 

direção do feixe incidente. 

Foi utilizado também um porta-amostra de super 

fície paralela com janela de mica (PS). Consiste basicamente 

de uma base de aço inoxidável com espaçador de O, 7rnm de secçao 

retangular (Smm x l,Smm), onde é colocada a amostra, em cujos 

lados foram coladas folhas finas de mica. 

A escolha dos materiais componentes dos porta

amostras (base e janelas) foi feita segundo os critérios: o ma 

terial da base deve. ser não reagente com o cristal e o mate 

rial da janela, além dessa característica, deve ser o mais 

transparente possível aos raios-X. No caso das janelas metáli 

cas a escolha do níquel se deve não só aos pontos levantados 

acima! como também ao efeito de filtro que esse material 

sui em relação à linha K
8 

do Cu. A escolha primeira do 

po~ 

mate 

rial das janelas, n~ caso dos metais, foi a do Be (Z = 4), por 

ser praticamente transparente aos raios-X. No entanto, devido 

a dificuldades tanto na obtenção do material quanto no seu 

próprio manuseio, (dada a suatoxicülade) não pode ser testado. 

O alumínio ~ = 13) foi testado não se mostrnndo adequado por 

ter reagido quimicamente com o cristal. 
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IV-3.2. Tr;Jt:Imcnto QttÍmico de SupC'rfícic 

Algumas medidas foram obtidas com capilares de 

supcrffcies quimicamente tratadas. Os tratamentos efetuados 

consistiram nos seguintes processos: 

1. Tratamento com solução sulfocrômica: nos capilares C3, 

CS e C6. Esse tratamento é efetuado colocando-se a solução sul 

focrômica no interior dos capilares por um perÍodo de 24 ho 

ras e depois submeiendo-os i lavagem abundante com igua desti 

lada. No processo há deposição de Íons Cr3+, Cro
4

=, K+ na su 

perffcie que, sem uma lavagem abundante permanecem em seus 

sftios. Com uma lavagem abundante, a maioria desse depósito iô 

nico é retirado e sobram na superfície do vidro basicamentegru 

pos OH já existentes. O tratamento, dessa forma, constitui em 

uma limpeza da superfície, retirando toda a matéria orgânicalá 

existente. 

2. Tratamento com hidróxido de sódio (NaOH): no capilar C6. 

O tratamento é efetuado preparando-se uma solução de NaOH a 

10% em volume que é colocada no interior do capilar por al 

guns dias. Em seguida, o mesmo é lavado abundantemente com uma 

solução O,OOlM de NaOH (em água destilada). Os grupos OH da 

superffcie do vidro são substituídos, no tratamento, por gru 

pos ONa. 

3. Tratamento com dimetildiclorosilano (DDS) - (H 3 c) 2 SiC~ 2 : 

nos capilares C3, CS e C6. Consiste em se colocar a- substân-

cia no interior do capilar, agitar por alguns instantes e em se 

guida retir5-la. Muitas vezes se torna necess5ria a colocaç~o 

dos capilares em estufa ~ temperatura da ordem de 80°C para a 

retirada de resíduos do interior elo capilar. A r -caçao 
.. . qtnnnca 

6 bastante eficiente c promove a colocação de grupos Cll~ na su 
~ 
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pcr!-Ícjc elo vidro. /\superfície ass]m tratada torn:1-se hidrofó 

bjc<l devido 71 pre sença dos grupos apelares CH
3

• 

IV-4. Sistema ele Aquecimento da Amostra 

Foram projetados e construídos para este traba 

lho dois sistemas de aquecimento .da amostra. 

O primeiro deles (F-1) (FI-79) consta basica 

mente de uma plataforma cilíndrica de nylon sobre a qual é co 

lado um anel de cobre com sulcos em sua superfície onde é co 

locada uma resistência Thermocoax tipo lNCI-10 de resistência 

igual a ln. No centro desse anel é colado um cilindro de latão 

com uma rosca central onde é colocada a amostra em capilares. · 

Não há contato direto entre a fonte quente e o cristal. Um en 

vólucro cilíndrico de mylar envolve o conjunte a fim de manter 

a atmosfera em torno da amostra isolada. Como não há contato 

di!eto entre a fonte quente e o cristal, característica neces 
' ~ 

s á~ria para se e vi ta r .gradientes de temperatura mui to grandes 

ao longo do capilar, esta aquece o ar que é distribuído no in 

terior do envólucro de mylar. Na Figura IV-4 é mostrado o es 

quema do forno (F-1). O gradiente de temperatura observado ao 

longo do capilar de aproximadamente 2,5cm de co"mprimento foi 

da ordem de 1, 5° C para temperaturas por volta de 60-°C e 1, 0°C 

para temperaturas próximas à ambiente. 

O controle da temperatura é feito automatica -

mente por meio de um controlador da COEL que comanda o forneci 

mento de uma corrente à resistência sempre que o termo-par co 

locado no interior do envólucro de mylar acusar uma temperat~ 

ra diferente ela pré-fixada. Por suas dimensões redu:iJas o 

forno pode ser acopl ado a uma cabeça goniométr]ca e coloca 

do no difratômetro de raios-X. Esse sistema permjtc a obtenção 
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de figuras de difração de raios-X no intervalo de temperaturas 

que vai da ambiente até cerca de 60°C com urna precisão de 

± 2°C. 

Um segundo sistema (F-2), mais sofisticado,foi 

construído com a finalidade de evitar o gradiente de temperat~ 

ra presente na montagem (F-1). 

Neste forno, a fonte quente é levada para fora 

da envoltória de rnylar e o princípio de funcionamento consiste 

basicamente em se aquecer urna certa massa de ar, fazendo-a em 

seguida incidir sobre o capilar de maneira a não privilegiar 

qualquer região deste. A Figura IV-5 mostra um esquema do for 

no (F-2). 

Consisteern uma base isolante de sele~on em cujo 

centro se localiza um cilindro do mesmo material com 

de fixação da amostra. '-, 

sistema 

A envoltória de mylar possui a forma .cilíndri 

ca. e as duas hastes de sustentação dessa envoltória são capila 

res de Cu ao longo dos quais existem uma série de orifícios. O 

ar é aquecido em uma câmara de aço inoxidável envolvida com 

isopor onde internamente existe uma resistência de fios finos 

de níquel-cromo de 44 n, sendo introduzido nos capilares de Cu 

em posições diferentes (ver Figura IV-5). O fluxo d~ ar é rnan 

tido por um compressor convencional. Os orifícios nos capil~ 

res nao apontam diretamente para o capilar sendo inclinados em 

relação à direção radial de forma a produzir uma rotação na at 

mosfera envolvente do capilar. A temperatura é controlada auto 

rnaticamentc pelo controlador COEL cujo termo-par está localiz~ 

do na saída do ar na câmara de aquecimento. Um segundo termo 

par, com registrador que possibilita leitura até décimos de 

gr;1u é colocado no interior da cnvol tória de mylar. A tcrnper~ 

tura desejada ~ controlada tanto pelo fluxo de ar na camarn 
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quente qwmto pela tensüo na sua resistência. Esse arranjo po~ 

sibilitou a tomada de dados no intervalo de temperatura de am 

biente até cerca de 60°C com uma precisão da leitura da ordem 

de 1°C e gradiente ao longo da amostra menor do que 0,5°C. 

A montagem (F-2) também é colocada sobre urna 

cabeça goniométrica e o conjunto acoplado ao difratômetro de 

raios-X de baixo ingulo ou ao gerador de 1,2 KW na geometria 

de Laue. 

IV-5. Sistema de Aplicação de Campo Elétrico 

Foi projetado e construído para este trabalho 

um sistema que possibilita a aplicação de campo elétrico em 

amostras acondicionadas em capilares e pode.ser acoplado ao g~ 

niômetro do difr~tômetro de raios-X de baixo ângulo. Na Figura 

IV-6 é mostrado um esquema do arranjo. 

O sistema consiste basicamente em um material iso 

lante elétrico sobre o qual é impresso um circuito de modo a 

formar na região do capilar uma das placas de um capacitar de 

placas planas paralelas. A segunda placa do capaci tor é impre~ 

sa sobre a outra limina do material isolante. As duas lâminas 

são coladas a um espaçador do mesmo material isolante e r e 

vestidas com mylar aderente. Na parte superior do arranjo en 

centram-se dois pelos a serem conectados a uma fonte de alta 

tensão. A distincia de separação entre as placas é de O,Scm.Es 

se arranjo possibilita a aplicação de um campo mãximo de 14KV/ 

em. A amostra é colocada entre as placas do capacitar e as fi 

guras de difração na geometria campo el~trico perpendicular ao 

feixe de raios-X podem ser obtidas com campo presente. A geom~ 

tria campo elétrico paralelo ao feixe não pode ser utilizada 

com campo presente sendo possfvcl apenas o estudo de efeitos 
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de n~tt1rcz~ residual provocados pelo campo el6trico. 

IV-6. Tratamento de Dados 

A leitura dos filmes foi feita com um nônio da 

Rigaku-Denki, com uma incerteza própria de O,Olmm por medida. 

As posições angulares e larguras das bandas si 

métricas em relação ao feixe incidente são encontradas medindo 

se com o nônio as distâncias convenientes sobre o filme e em 

seguida dividindo-as por duas vezes a distância amostra-filme 

( Q.AF) : 

tg (28) = distância entre as bandas simétricas 

2 . Q.AF 

,_ 

(IV-1) 

Conhecido o ângulo e, a expressão de Bragg 

(Ir-12) pode ser utilizada no cálculo da distância de 

çao característica da~uela difração. 

repeti 

A utilização da expressão de Bragg na interpre 

tação dos máximos de difração em termos de distâncias de repe 

tição características no caso de sistemas que n~o apresentam 

ordem a longo alcance deve ser feita com bastante cautela. Ex 

pressões alternativas, ou melhor, correções à lei de Bragg sao 

feitas dependendo do sistema difratar. Por exemplo, para parti 

culas compostas de dois pontos muito separados o primeiro mâxi 

mo é obtido utilizando-se a expressão (II-12) com n=l,23 (GU-55). 

No caso de líquidos, onde a distância entre os constituintes -c 

tal que a interação mútua não possa ser dis~rcsada, essa corre 

çao n~o pode ser aplicada (GU-55). Outras correções~ expre~ 

s ao de Bragg são feitas dependendo do sistema trata do nos quais 

o valor de n r~na o primeiro máximo de difração está no inter 



valo de 1,17 a 1,23 (TA-78). Como nenhuma das correçoes e xis 

tentes pode ser associada diretamente aos cristais 1fquidos 

liotrópicos c lcvan~o em conta que outras fontes de erro (que 

discutiremos a seguir) suplantam-nas, admitimos a expressão 

(II-12) corno válida para a mesofase, ·ampliando a incerteza na 

determinação dos parâmetros. 

No caso das bandas é feita uma série de medi 

das da mesma posição para, a pa-rtir delas, se obter um valor 

médio daquela posição angular. Devido à difusidade das bandas, 

a incerteza nas distâncias características foi avaliada como 

da ordem de 5% do seu valor. No caso de pontos ou linhas finas, 

cuja posição pode ser melhor definida, a incerteza foi avalia

da como sendo da ordem de 1% do valor da distância caracterís 

tica. 

Nas figuras de difração com pontos ou linhas 

que nao possuem similar simétrico em relação ao feixe inciden 

te, o centro da figura era determinado por inte~médio de ou 

tras linhas ou bandas simétricas e, em seguida, a distância do 

ponto ou linha sem similar simétrica era tomada a partir do 

. centro recem determinado. A Ú~ica modificação em relação à ex 

pressão (IV-1) é a não divisão· pelo fator 2. 

A propagação de incertezas foi efetuada da for 

ma usual. 

Nas medidas feitas com o detector de cintilação 

as posições das bandas, bem como suas larguras na meia altura, 

foram determinadas com uma incerteza avaliada de 0,02°. 

As curvas experimentais da difração de raios-X 

nas mcsofascs foràrn corrigidas fundamentalmente pela subtração 

da radiaç5o parasita c da radiação de fundo. 

Sendo Irn(s) a intensidade difratada medida;Ip(s) 



-120-

a intensidade da radiaç5o parasita medidas nas mesmas condi 

çoes experimentais de I (s) sem apenas o cristal liquido ( man m 

tido o capilar) ; BG ~ radiação de fundo medida sem o feixe in 

cidente; Tr a transmissão da amostra e Ic(s) a intensidade cor 

rigida temos: 

I (s) = (I (s) - I (s) .Tr) - BG (1-Tr) c m p (IV-2) 

A transmissão da amostra é definida como sendo 

a razao entre a intensidade transmitida pela amostra em 28=0° 

e a intensidade do feixe direto. 

Essa correção foi aplicada à curva de intensidade 

espalhada pela mesofase acondi~ionada no capilar C3 com a qual 

serão efetuados os ajustes do modelo de nucleação mi~elar e os 

cálculos da função de Patterson (Capitulo VI). 

Os resultados obtidos com os capilares C6 e 

C4, como serão utilizados não para a obtenção de larguras dos 

picos mas apenas na identificação das suas posições angulares, 

. a expressão (IV-2) não foi ap~icada. Esse fato se justificauma 

vez que a correçao descrita peia expressão (IV-2) não modifica 

a posição angular das bandas pois a radiação parasita Ip(s) m~ 

dida não apresentou nenhuma estrutura possuindo uma queda mono 

tona do zero graus para angular maiores. 

região 

A largura na meia altura da banda externa ( na 

de 28 - 2,0°) foi obtida a partir da curva I (s) subtra c -

indo-se desta a co~tribuiç~o da banda interna (na região de 

28- 1,0°). A contribuição da banda interna na região de 

28 - 2,0° foi obtida por traço visual. 

A rcsoluç5o experimental· foi medida a partir 

do perfil do feixe incidente (na 2a. geometria), sendo sua lar 
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gurn na meia altura (0,20±0,02) 0
, Figura IV-7. 

Supondo que tanto a resolução expcrimentalqua~ 

to a curva de difraçfio possam ser representadas por funções 

gaussianas que, convoluídas, fornecem a intensidade difratada 

Ic(s) obtém-se (TA-78): 

fl2 (medido) = fl2(corrigido) + ll2(resolução) (IV-3) 

onde fl(medido) é a largura na meia altura da curva de difraçio 

Ic(s); fl(corrigido) é a largura corrigida e fl(resoluçio) é a 

largura na meia altura do perfil do feixe .incidente medido ex 

perimentalmente. Aqui, novamente, a propagação das incertezas 

foi efetuada de maneira usual. 

'• 
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CAPfTllLO V - RESULTADOS EXPr:RH!l:NTJ\IS E DISCUSSÃO 

V-1. Efeito de Su perfície - ~lesofase s em Diferentes Porta-Amos 

tras 

Tendo em vista as evidências experimentais so 

bre o efeito de orientação micelar por meio da superfície no 

caso dos liotr6pico~ observados por Tavares (TA-78) e Amaral 

(AM-79) (AM-80), estudando a mesofase tipo II de decilsulfato 

de s6dio/decanol/sulfato de s6dio/água (SDS), foi considerado 

importante investigar esse tipo de efeito nas mesofases liotr6 

picas do tipo r. 

O efeito de superfície foi estudado variando-

se a espessura da amostra bem como o material e geometria dos 
,, 

porta-amostras para as amostras LK e CDS. Foram utilizados capl 

lares de quartzo de 0,3; 0,5; 0,7 e l,Smm de diâmetro, capila 

res de vidro lindemann de 0,7mm de diâmetro, capilares de py 

rex de 2mm de diâmetro e porta-amostras de placas paralelas de 

espessura da amostra de 0,7mm com janelas de mica, mylar e .. 
Til 

quel e de espessura da amostra de 2mm com janela de mylar e ní 

quel, conforme descrito no Ítem IV-3. 

Estas medidas foram efetuadas no difratômetro 

de raios-X de baixo ·ângulo, com detecção por emulsão fotográfi 

ca. O plano das figuras é perpendicular a So e a direção equ~ 

torial estâ no plano definido por S e So. No centro das fig~ 

ras está o obstrutor do feixe direto. 

A ordem de apresentação das figuras obedece -a 

seguinte sístcmâtica: primeiramente os resultados obtidos · com 

capilares de quartzo (LK c CDS) em ordem crescente do diâmc 

tr-o do c1pilar nns geometrias ponto c linha, cm · seguiJa os rc 
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sultados com o capilar de vidro lindcmann (LK c CDS), com o 

capilar de pyrcx em geometria ponto e linha e finalmente os 

resultados com os porta-amostras de placas paralelas em ar 

dem crescente de espessura da amostra 

Amostra: LK- II 
Geometria: la. 
Porta-Amostra: Cl 
Tempo de exposição: 40hs. 
Temperatura: 21oc 

FIGURA y.,.l. a 

Amostra: CDS 
Geometria: la. 
Porta-Amostra: Cl 
Tempo de exposição: 65hs 
Temperatura: 23DC 

FIGURA V-l.b 

Amostra: LK-II 
Geometria: la. 
Porta-Amostra: C2 
Tempo de exposição: 70hs. 
Temperatura: zzoc 

FIGURA V-l.c 

Amostra: LK-I 
Geometria: la. 
Porta-Amostra: C3 
Tempo de exposição: 46hs 
Temperatura: 21°C 

FIGURA V-l.d 

Amostra: LK- I II 
· Geometria: Sa. 

Porta-Amostra: C4 
Te~Jo de exposição: 24hs 
Temperatura: 21°C 

FIGURA V-l.c 



Amostra: LK-III 
Geometria: la. 
Porta-amostra: C4 
Tempo de exposição: 47hs. 
Temperatura: 22oc 

FIGURA" V-l.f 

Amostra: CDS 
Geometria: la. 
Porta-amostra: CS 
Tempo de exposição: 134hs. 
Temperatura: 22oc 

FIGURA V-l.g 

Amostra: LK-VII 
Geometria: la. 
Porta-amostra: CS 
Tempo de exposi~ão: 60hs. 
Temperatura: 22 C 

FIGURA V-l.h 

Amostra: LK-I 
Geometria: la. 
Porta-amostra: C6 
Tempo de exposi~ão: 70hs. 
Temperatura: 21 C 

FIGURA V-Li 

Amostra: LK-V 
Geometria: Sa. 
Porta-amostra: C6 
Tempo de exposi~ão: 2Shs. 
Temperatura: 22 C 

FIGlmA V-l.j 

-125-



Amostra: LK-IV 
Geometria: la. 
Porta-amostra: P3 
Tempo de exposi§ão: 42hs. 
Temperatura: 20 C 

FIGURA V-l.k 

Amostra: LK- IV 
Geometria: la. 
Porta-amostra: PS 
Tempo de exposição: SOhs. 
Temperatura: 1soc 
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Obs.: Peque~a perda de água por eva 
poraçao. 

FIGURA V-l.R. 

Aloostra: LK-IV. 
Geometria: la. . 
Porta-amostra: P2 
Tempo de exposição: 39hs. 
Temperatura: zzoc 

Obs.: Peque~a perda de água por eva 
poraçao. 

FIGURA V-l.m 

A mesofase LK acondicionada em capilares C3 e 

CS, Figuras V-l.d e V-l.h, ou em porta-amostras de placas par~ 

lelas Pl, P3 e PS, Figuras V-l.k e V-l.R.,nas quais a espessu

ra da mesofase é de 0,7mm apresentou figuras de difração es 

sencialmente id~nticas, compostas por uma banda difusa na re 
o . 

gião de 20 - 1 (banda interna - BI) e uma outra, menos difu 

sa, na região de 29 - 2° (banda externa - BE). Em termos das 

distâncias de repetição características, utilizando-se a lei 
o -de Bragg,BI se localiza no intervalo de 88 A ate 

o o 
mente 190 A e BE por volta de 42 A. 

aproximad~ 

Nos capilares c no porta-amostra PS, que po~ 
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suem urna dircçi'io privilegiada no espaço (no caso dos capil~ 

rcs ~~ dircçi'io axial c no PS a di rcçiio do lado maior do retan 

gulo), as bandas de localizam preferencialmente na direção pe!_ 

pend icul ar àque 1 a (~i reção privilegiada. No caso dos porta-amos 

tras Pl e P3, Figura · V-l.k, as bandas· interna e externa -na o 

apresentaram essa orientação preferencial. 

A localização e largura das bandas não foi al 

terada fundamentalmente com esses diferentes porta-amostras. 

Em capilares de diâmetro maior do que 0,7mm , 

capilares C6 (Figura V-l.i) e porta-amostras de placas paral~ 

las P2 e P4 de espessura da amostra igual a 2mm (Figura V-l.m), 

o padrão de difração apresenta somente a banda interna. A ori 

entação da banda aqui também observa as questões '.discutidas 

no caso dos porta-amostras de 0,7mm. Dessa forma, BI aparece 

preferencialmente orientada na direção perpendicular ao eixo 

do capilar e nas placas paralelas não apresenta essa orienta 

çao preferencial (Figuras V-l.i e V-l.m). 

Esses resultados de difração de raios-X sao 

semelhantes aos obtidos com mesofases do tipo II (TA-78),(~79), 

· (AM-80) e unicamente com eles não ê possível a determinação da 

estrutura das liomesofases tipo I. A influência do material 

que constitui os porta-amostras se mostrou menos intensa no 

processo de orientação das bandas nas mesofases do tipo I aqui 

estudadas em comparação com as mesofases do tipo I I (A~t-80) , 

no entanto, a espessura da amostra constitui um parâmetro crí 

tico para ambos os tipos. 

Com a finalidade de acentuar o efeito de su 

perffcie sobre a liomcsofase LK, foram utilizados capilares 

Cl c C2 ele menor diiimctro (Figuras V-l.a e V-l.c). Os p~ 

drõcs ele difr:1 ç i'io obtidos s5o compostos de pontos na regi~o 

de BE, pontos c ancis finos para ~ngulos maiores, cujas dis 
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t?lncias c::tracterfstjcns gunnlam entre si ns relações de urn a r 

ranjo hexagonal de centros espalhadores. O par~rnetra da rede 

hexagonal calculado a partir das difrações presentes nos fi! 

mes (nas reproduções fotográficas apresentadas não são visí 

veis as difrações da família d 200 ) nas posições angulares 

(2,21 ± 0,01) 0
, (3,82 ± 0,01) 0 e (2,18 ± 0,01) 0

, (3,80 ± 0,01), 

(4,24 ± 0,01) 0 respectivamente e interpretadas como difrações 

nas famílias de planos d100 , d110 , e d200 do arranjo hexagonal 

é de (46,4 ± 0,5) ~ (expressão II-21). 

O estreitamento da banda externa, com o surgi 

mente dos pontos de Bragg na medida em que o diâmetro do capi 

lar ê diminuído, está associado fundamentalmente ao efeito da 

superfície sobre a liomesofase. Esse efeito aparentemente se estende· 

a partir da superfície do porta-amostra até cerca de alguns dé 

cimos de milímetro, uma vez que nos capilares .C6 de Zmm de diâ 

metro, BE não é observada nos filmes (Figura V-l.i). No caso 

dos capilares Cl e CZ, amostra LK, o efeito de superfície atuou 

no ~ sentido de formar ~struturas hexagonais na mesofase, também 

obtidas a partir de outras condições experimentais que sao 

discutidas ao longo deste capítulo. 

Quando BE é muito intensa, é possível a oco r 

rência de uma contribuição devida à radiação branca na posição 

de BI, uma vez que o feixe incidente não é monocromático. No 

entanto, essa contribuição deve ser pequena uma vez que foram 

feitas experiências com diversas espessuras de filtros de ~ nl 

quel (O,OlSmrn at6 O,lümm), as quais não apresentaram modifica

çoes na razao de intensidades entre as bandas. Além desras, fo 

rarn efetuadas experiências de difração, variando-se a· tens5ode 

acelcraç~o do tubo de raios-X, mudando-se, assim, o limite de 

mc11or comprimento de onda do espectro incidente. N~o foi obscr 

vada n1odificaç~o scnsfvel na posiç5o das bandas para as ten 
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soes de 30,40 c 50 KV. O fato de a intensidade da banda inter 

na decrescer na medida em que a intensidade da handa externa 

cresce indica claramente que BI n~o ~ fundamentalmente devida 

i radiaç~o branca (Figuras V-l.d e V-l.i), ainda que exista 

uma · contribuiç~o desta ao padrão observado com a mesofase nos 

capilares Cl e CZ. 

A amostra CDS em ca~ilar CS só apresentou a 

banda interna (Figura V-l.g). A mesma amostra em capilar de 

quartzo de 0,3mm de diâmetro (Cl) apresentou uma figura de di 

fração com as duas bandas presentes (Figura V-l.b)~ oriénta 

das ao longo da direção equatorial como no caso da mesofase 

LK. As bandas correspondemis distãncias cara~teristicas aprQ 

ximadarnente iguais is da LK. 

Esse resultado indica que o surgimento de BE 

é função da interação da amostra com a superficie do porta 

amostra e mais, essa interação é caracteristica da ... part1C!:!_ 

lar liomesofase. Mantém-se, ainda, o sentido geral do fenôme 

no, ou seja, capilares mais finos favorecem o surgimento das 

estruturas micelares que originam BE. 

O efeito de superficie pode ser devido i int~ 

raçao entre os grupos polares localizados nas superficies das 

micelas e os grupos localizados na superficie dos porta-

amostras, ·interação do tipo eletrostático. Uma outra possibi 

lidade seria a interação entre a superficie e as moléculas de 

água existentes no meio intermicelar (superfície hidrofóbica 

ou hidrofílica). 

Admitindo-se o modelo de micelas cilíndricas 

finitas (FU_-79), a orientação equatorial das bandas indica que 

o diretor da fa s e c o eixo dos cilindros, se orientam parai~ 

lamente ~l direção privi.lcgialla no espaço (no caso dos capil~ 

rcs, o seu eixo). 



-130- . 

As distancias características correspondentes 

asduas banJ~s estariam relacionadas as dist~ncias entre os 

eixos dos cilindros e/ou entre agregados de micelas cilindri 

cas. 

Esta interpretaçio ~ aniloga i intetpretaçio 

dada a resultados similares obtidos em mesofases tipo II.Para 

explicar a variaçio de intensidade relativa entre BI e BE e a 

diferença entre suas larguras, Amaral (AM-80) formulou a hip§ 

tese de que as miceias em forma de plaqueta nio estão homoge 

neamente distribuídas na âgua,mas que existe formaçio de agr~ 

·gados lamelares com pouca igua no seu interior e que 

agregados sio intercalados por regiões aquosãs. 

estes 

Como veremos a seguir, uma formulação aniloga 

será apresentada para as micelas cilíndricas das liomesofases 

tipo I. -, 

V-2. Mesofase Biniria LKb 

Devido ao fato de os resultados de difração de 

raios-X nas mesofases LK e CDS indicarem a possibilidade da 

existência de agregados micelares e além do mais, os ,resulta 

dos obtidos com a amostra LK em capilares Cl e C2 indicarem a 

existência de centros espalhadores arranjados hexagonalmente , 

se mostrou pertinente um estudo da mesofase liotrópica biná 

ria LKb na regi~o mediana do seu diagrama de fases. Nessa re 

gião,a estrutura da fase é hexagonal (Ha), com as micelas homo 

geneamente distribufdas em uma matriz de água (conforme discu 

tido no Capítulo · I). 

O padrão de difração foi obtido no difratôme 

tro de raios-X de haixo angulo e no centro da figura, a16m do 

obstrutor do feixe direto (em escuro) 6 visto o feixe direto. 
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A disposiç5o geom6~rica da figura 6 a mesma do !tem anterior. 

Amostra: LKb 
Geometria: la. 
Porta amostra: C3 
Tempo de exposigão: 46hs. 
Temperatura: 20 C 

FIGURA V-2 

Os padrões de difração de raios-X em mesofa 

ses binárias obtidas· por Luzzati e colaboradores (LU-60), (HU-60) 

sao citadas como compostos fundamentalmente de aneis concêntri 

cos característicos de um diagrama de pó. Esses resultados sao 

interpretados como provenientes de uma estrutura composta de 

domínios micelares com alta ordem em· seu interior, no entanto, 

sem uma corre·lação orientacional· definida entre eles. Assim, o 

diagrama de raios-X é composto por aneis concêntricos cujas 

distâncias associadas guardam as relações características do 

arranjo micelar nos domínios. Nesses trabalhos não é feita men 

çao explícita aos porta-amostras utilizados (LU-60) ,(HU-60). 

O resultado obtido com a mesofase LKb acondi 

·cionada em capilar de quarto de 0,7mm de diâmetro (Figura V-2) 

é radicalmente diferente do clássico observado por Luzzati e 

colaboradores, no que diz respeito ao grau de orientação da 

amostra. Na região de 28 - 2° são observados pontos de Bragg 

com simetria característica de um arranjo hexagonal de centros 

espalhadores, no caso as micelas cilíndricas, com seus eixos 

paralelos ao feixe incidente. Para ângulos maiores são observa 

dos outros anéis finos e pontos, cujas distâncias interplana -

res guardam entre si as relações próprias de um arranjo hexagQ 

nal de espalh3dores. A interprctaç~o plena desse padrão de di 

fraç5o é bastante complexa, no entanto pudemos identificar dcn 

tre as diversas difrações presentes, as correspondentes ~s fa 
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mflius de planos d100 , dllO c u200 , que forneceram o parâmetro 

da rede de (46,4 
o -

± 0,5) A. Dessa forma, a atuuçao da super fi 
cie do capilar foi tal que alguns dos domínios descritos por 

Luzzati não mantiveram sua oricntaçio ca6tica mas, ao contr5 

rio, assumiram uma orientação preferencial com os eixos dos ci 

lindros perpendiculares à superfície. A intensidade mais inten 

sá na direção equatorial indica que outros domínios micelares 

assumiram orientação com os eixos micelares paralelos ao eixo 

do capilar (conforme observado nas mesofases liotr6picas LK e 

CDS em capilares). 

Na região angular de 28 - 1° aparecem linhas, 

possivelmente devidas ã radiação branca. 

V-3. Mesofases em Porta-Amostras com Superfícies Quimicamente 

Tratadas 
....... 

O estudo das mesofases liotr6picas apresent~ 

' das nos ítens anteriores demonstra a influência da superfÍcie 

dos porta-amostras na possível formação de agregados micelares, 

bem como o efeito de orientação dessas estruturas em relação 

ã superfície. 

Com o intuito de esclarecer o mecanismo da in 

teração entre a mesofase e a superfície, foram efetüadas medi 

das de difração de raios-X em baixo ângulo de amostras coloca 

das em capilares de 0,7mm e 2mm de diâmetro com três tipos de 

tratamento superficial químico. 

Os tratamentos visaram a verificação ftindamcn 

tal de se a interação superficial com a mesofase se da pref~ 

rcncialmente com a micela propriamente dita (interaç6es ele 

trost5ticas do tipo dipolo-dipolo muito comuns no caso dos 

cristais lÍquidos termotr6picos (UC-80))ou se o meio intermice 
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lar atua de forma decisiva no processo em questão. 

Os detalhes do tratamento químico bem como o 

tipo de superfície resultante estão descritos no Ítem IV-3.2. 

A disposição geométrica das figuras em relação 

aos vetores S e So é idêntica à do ítem V.l. 

Amostra: LK- IV 
Geometria: la. 
Porta-amostra: C3 
Tratamento: (H3c) 2SiC~2 
Tempo de exposição: 26hs. 
Temperatura: 22°C 

FIGURA V-3.a 

.Amostra: LK-IV 
Geometria: la. 
Porta-Amostra: C3 
Tratamento: sol sulfocrômica 
Tempo de exposição: 24hs. 
Temperatura: 190C 

FIGURA V-3.b 

Amostra: LK-V 
Geometria: la. 
Capilar: C6 
Tratamento: (H3c) 2SiC~2 
Tempo de exposigão: 3lhs. 
Temperatura: 22 C 

FIGURA V-3.c 

Amostra: IV 
Geometria: la. 
Porta-amostra: C6 
Trat~unento: sol sulfocrômica 
Tempo de exposição: 24hs. 
Temperatura: zsoc 

FIGIJRA V-3.d 
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Amostra: LK-IV 
-Geometria: la. 
Capilar: C6 
Tratamento: NaOH 
Tempo de exposição: 32hs. 
Temperatura: 170C 

FIGURA V-3.e 
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A mesofase LK em capilares C6 submetidos a tr~ 

tamento com NaOH (Fjgura V-3.e) bem como com solução sulfocrô 

mica (Figura V-3.d), apresentou diagramas de difração essen 

cialmente idênticos aos obtidos sem o tratamento. A mesma amos 

tra em capilares CS e C3 (Figura V-3.b) tratadas com solução 

sulfocrômica também apresentou diagramas de difração idênticos 

aos obtidos sem o tratamento. 

Como o tratamento efetuado com a solução sul 

focrômica é basicamente uma limpeza da superfície, retirando 

dela qualquer depósito orgânico fica comprovado que não é este 

depósito o responsável pelo efeito de superfície observado. Em 

relação ao tratamento com NaOH, uma vez que há a substituição 

do hidrogênio dos grupos superficiais OH pelo Na, se a intera 

ção do tipo dipolar entre a superfície e a micela fosse a prig 

cipal ~esponsável pelo feito de superficie deveriamos observar 

alguma modificação no fenômeno devido ao tratamento. Uma 

que isso não foi ve~ificado, a interação dipolo-dipolo nao 

a principal responsável pelo efeito de superfície. 

vez 

-e 

No entanto, a mesofase LK em capilares C3 e 

CS (Figura V-3.a) tratadas com dimetildiclorosilano (DDS) ~pre 

sentou um diagrama de raios-X com pontos na posição de BE e ou 

tras linhas finas para ~ngulos maiores do que 2°. As posi~ôcs 

angulares dos pontos c linha presentes no filme (na reproduç~o 

fo~ogr5fica mostrada apenas s5o vistos os pontos referentes 

famÍlia d
100

) são (2,11 ± 0,01) 0 c (3,60 ± 0,01)
0

, corrcspo_!! 
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Amostra: LK-IV 
-Geometria: la. 
Capilar: C6 
Tratamento: NaOH 
Tempo de exposição: 32hs. 
Temperatura: 170C 

FIGURA V-3.e 
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A mesofase LK em capilares C6 submetidos a tr~ 

tamento com NaOH (Fjgura V-3.e) bem como com solução sulfocrô 

mica (Figura V-3.d), apresentou diagramas de difração essen 

cialmente idênticos aos obtidos sem o tratamento. A mesma amos 

tra em capilares CS e C3 (Figura V-3.b) tratadas com solução 

sulfocrômica também apresentou diagramas de difração idênticos 

aos obtidos sem o tratamento. 

Como o tratamento efetuado com a solução sul 

focrômica é basicamente uma limpeza da superfície, retirando 

dela qualquer depósito orgânico fica comprovado que não é este 

depósito o responsável pelo efeito de superfície observado. Em 

relação ao tratamento com NaOH, uma vez que há a substituição 

do hidrogênio dos grupos superficiais OH pelo Na, se a intera 

ção do tipo dipolar entre a superfície e a micela fosse a prig 

cipal ~esponsável pelo feito de superficie deveriamos observar 

alguma modificação no fenômeno devido ao tratamento. Uma 

que isso não foi ve~ificado, a interação dipolo-dipolo nao 

a principal responsável pelo efeito de superfície. 

vez 

-e 

No entanto, a mesofase LK em capilares C3 e 

CS (Figura V-3.a) tratadas com dimetildiclorosilano (DDS) ~pre 

sentou um diagrama de raios-X com pontos na posição de BE e ou 

tras linhas finas para ~ngulos maiores do que 2°. As posi~ôcs 

angulares dos pontos c linha presentes no filme (na reproduç~o 

fo~ogr5fica mostrada apenas s5o vistos os pontos referentes 

famÍlia d
100

) são (2,11 ± 0,01) 0 c (3,60 ± 0,01)
0

, corrcspo_!! 
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- ~ o -1 terna c e1 band ~ 1 propria das cadeias carbonicas em s = (4,5 /\) , 

em seguida ~ da 5gua em dircç5o ao feixe direto. Pr6ximo ao 

obstrutor do feixe direto pode ser identificada a banda cxtcr 

na sem orientaç5o preferencial. 

A banda difusa vista entre a banda externa e 

a associada ãs cadeias carbBnicas ~ parcialmente devida ã me 

sofase e parcialmente devida ao capilar. Essa banda, bastante 
o -1 - o -1 

intensa, se estende de aproximadamente s=(7 A) ate s=(l3A) . 

Uma provável origem dessa banda é a difração de raios-X nos 

grupos hidrofílicos da micela. O início da banda (mais distan 

te do feixe direto) seria proveniente da difração entre gru 

pos primeiros-vizinhos e o final da banda proveniente dos vi 
o 

zinhos mais distantes. O valor de 7 A para distância entre 

grupos primeiros-vizinhos é compatível com a superfície dispQ 

nível por grupo hidrofílico fornecida por Husson (HU-60) para 

o composto binário laurato de potássio/água na fase mediana 

- oz que e de 52 A . 

A não · orientação d~s bandas características 

das cadeias carbônicas e dos grupos hidrofílicos (esta em hi 

pótese) indica uma disposição isotrópica destes e daquelas em 

relação ao feixe direto. 

Existe na literatura uma quantidade _muito gran 

de de trabalhos nos quais é feito um estudo da região lipofi 

lica dos cristais líquidos liotrópicos do tipo convencional 

(ME-75) (CII-71) (OL-71), bem como nas mesofases liotrópicas 

tipos I e II (FU-76) (FU-80), conforme discutido no Capítulo 

r. 

Em sua maioria for<rnl efetuadas a partir de mcdillas 

de RM~ das quais 6 obtido o grau de ordem da cadeia carbBnica. 

Em especial a mcsofase LK foi estudada (Fu-sm 

por meio dessa técnica, fornecendo um perfil de ordem da ca 
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dcia carbônica com as seguintes características: o carbono pr§_ 

ximo ao grupo hidrofílico ancorado na superfície da ·micela pos 

sui alto ordenamento, os quatro seguintes possuem uma ordem me 

nor do que o anterior, praticamente constante e, a partir ~o 

sétimo carbono, há uma queda significativa do parâmetro de or 

dem na medida em que nos afastamos da superfície micelar. Esse 

fato sugere que os segmentos de hidrocarboneto mais internos 

à micela possuem uma maiormobilidade em comparaçao aos segme~ 

tos mais próximos da superfície. 

Resultados de difração de raios-X em liomesofa 

ses convencionais (LU-60) e liomesofases tipo I e II (CH-79) 

orientadas sob a ação de campo magnético, revelaram a existên 
o 

cia de uma banda fraca com distância característica de 4,5 A 

identificada como própria da região hidrofílica,por comparaçao 

efetuada com a banda característica da parafina existente na 

mesma posição. 

Luzzati e colaboradores (LU-60) concluem de 

seus resultados experimentais que, para as mesofases liotrópi 

cas convencionais, a organização das cadeias carbônicas no in 

terior das estruturas . cilíndricas (infinitas) de anfifÍlico se 

aproxima daquela característica da parafina líquida. No entan 

to, o estudo efetuado por Charvolin (CH-79) com as liomesofa 

ses dos tipos I e II sob a ação de campo magnético indica que, 

nessas fases, sob as suas condições experimentais de medida 

(amostra orientada), as cadeias carbônicas se orientam pref~ 

rencialmente na direção perpendicular à interface entre a mice 

la e a água. 

Nossos resultados com a amostra LK em capilar 

CS em geometria de Laue (Figura V-4) mostram uma banda difusa 
o 

em 4,5 A característica da regi5o lipofÍlica. Como pode ser 

visto na figura, nio foi observada uma oricntaçJo preferencial 



-]3~)-

dcss a h;mdG. Esse f~ to sugere uma distribuição das c~dei as c a r 

b5nicas isotr6pica em relGção ao feixe incidente. E~sa distri 

buição tanto pode ser devida à organização das cadeias no inte 

rior das micelas, ou à geometria e orientação das micelas ou 

à ambas. 
o o 

Assumindo os valores de 17A e 52A2 para o raio 

da micela cilíndrica e para a superfície por grupo hidrofíli 

co respectivamente,valores estes obtidos por Husson e colabor! 

dores (HU-60) para o composto binirio laurato de potissio/igua 

na fase mediana (estas hip6teses são discutidas no CapÍtuloVD, 

~ possível se avaliar o nGmero de moliculas de lipídeo em uma 

secçao reta da micela, sendo esse nGmero da ordem de 17 mol~cu 

las. 

Uma conformação de cadeia estendida não possi 
. 

bilitaria a _acomodação das 17 moléculas em um círculo que repr~ 

senta um corte da micela perpendicular ao seu eixo. 

' i-: 
Com a finalidade de se obter uma visão esp~ 

cial desse corte, foram construídos modelos de mol~culas de 

laurato de potássio em escala (FiguraV-4a)com as quais foi pos 

sível organizar as cadeias carbônicas de modo a acomodi-las no 

espaço disponível. 

Verificamos que com uma distribuiç~o caótica 

das cadeias carbônicas não preencheríamos todo o espaço inter 

no disponível, sendo necessirio para tanto uma c?nfiguração 

bastante particular da cadeia. A existência de duas "gauches" 

por molécula, uma no início da cadeia próxima ao grupo hidrofí 

lico e outra no final da cadeia, permitiu a disposição molecu 

lar em estrutura do tipo diafragma (Figura V-4h) de maneira que 

praticamente todo o espaço interior ao corte micelar fosse igual 

mente ocupado. 

t-.Icnger (1--IE-79), utilizando também modelos em 
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r 

FIGURA V-4.a - Modelo em escala de uma moléculà de laurato 
de potássio. Não estão presentes os átomos de oxigênio 
e o K+ do grupo hidrof{lico. -

FIGURA V-4.b - Conformação do tipo diafragma para as 
deias carbônicas no interior da micela. Corte da 
la, na direção perpendicular ao seu eixo, com 14 
cuias do anfifílico. 

c a 
mice 
molé 
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V-5. I:fcito da Oricnt:H.·ão Ma~nética - Confirmação do Modelo de 

Micc1as Cilfndricas c Proposta de ~fodelo de Agregados de 

~li celas 

Uma vez que a partir dos resultados experimcQ 

tais obtidos com diversos porta-amostras não foi possível a de 

terminação unívoca da estrutura da micela, foram necessárias 

medidas de difração de raios-X em amostras orientadas magneti 

camente. 

A opção pelo estudo de orientação magnética r~ 

sidual, na ausência de campo, se deu fundamentalmente·pelo int~ 

resse em se explorar esse fen5meno pr6prio dessas mesofases 

além disso havia dificuldades tecnol6gicas da colocação de um. 

campo magnético no difratômetro de raios-X presente durante as 

exposições. 
'·, 

As amostras LK e CDS em capilares de 0,7mm de 

di~metro (C3 e CS) submetidas a ação de campo magnético de 14KG 

(campo perpendicular ao eixo do capilar) por vários dias apr~ 

sentaram padrões 6pticos no microscópio de luz polarizada funda 

mentalmente diferentes dos observados em amostras não orienta-

das. No entanto, a orientação magnética residual era perdida 

em questão de poucas horas, o que tornava impeditiva a realiza 

ção de experiências de difração de raios-X em baixo-ângulo, c~ 

ja duração média é da ordem de 24hs em nossas condições experi 

mentais. A perda da orientação magnética residual.foi observa 

da por meio da tiknica de microscopia 6ptica de luz polarizada. 

Dessa forma, o efeito de superfície atuou de forma competitiva 

com o efeito do campo magnético sobre as micclas, sobrepuja.!! 

do-o. 

Com a finalidade de atenuar o efeito de supe~ 

ffcie sobre a mesofase, foi utilizado o capilar de 2mm de di~ 

metro. A amostra LK em capilar C6 foi submetida a ação de cam 
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pos nwgnêb cos Jc 2KG c 14KG por alguns dias, com o campo pc! 

pcnJicular ao eixo do capilar. Novamente, como no caso da 

amostra em capilares de diâmetro menor, o padrão Óptico obser-

vado era essencialmente diferente do obtido com amostras nao 

orientadas. A orientação residual presente por vários dias 

permitiu o estudo da liomesofase por meio da t~cnica de difra 

ção de raios-X em baixo ângulo. 

Como a agitação mecânica atua contra o efeito de orien 

tação, o transporte .da amostra, bem como a sua colocação no 

difratômetro, · foram cuidadosamente efetuados. 

Para efeito de comparação, ~ apresentada tam 

b~m a figura de difração devida a uma amostra não submetida a 

ação do campo magn~tico (Figura V-S.a). Os eixos dos capil~ 

res foram colocados perpendicularmente ao plano definido por 

S e So (Figura IV-1) . 

As desiguações B;; e Bl significam orientação 

residual com feixe de raios-X respectivamente paralelo e pe~ 

pendicular à direção do campo. O plano das figuras é perpendi 

cular a So e a direção equatorial está no plano definido por 

·g e So. No centro das figuras ~parece o obstrutor do feixe di 

reto. 

Amostra: LK-I 
Geometria: la. 
Campo: não aplicado 
Porta-amostra: C6 
Tempo de exposição: 70hs. 
Temperatura: zzoc 

FIGUM V-S.a 



Amostra: LK-I 
Geometria: la. 
C~m1po: B; 1 - residual 
Porta-wnostra: C6 
Tempo ele e:>q)osição: 48hs. 
Temperatura: zzoc 
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Obs.: 1\ntes da exposição. a amostra 
foi colocada no ímã. 

FIGURA V-S.b 

Amostra: LK-I 
Geometria: la. 
Campo: Bj - residual 
Porta-amostra: C6 
Tempo de exposição: 68hs. 
Temperatura: z~oc 

Ohs.: Antes da exposição a amostra 
foi colocada no ímã. 

FIGURA V-S.c 

Amostra: LK-I 
Geometria: la. 
Campo: BJ - residual 
Porta-amostra: C6 
Tempo de exposição: 46hs. 
Temperatura: zzoc 

Obs. : Medida efetuada em seguida à 
da figura anterior 

FIGURA V-5. d 

O padrão de difração na geometria Bjj aprese~ 

tou a banda in terna ·difusa sem orientação preferencial ( Figura 

V-S.b) e na geometria Bl com orientação meridiana (Figura V-S.c) 

Não foram observadas diferenças nos padrões de . 
difração obtidos com mesofases orientadas nos campos de ZKG e 

14KG. O Único fator relevante no que diz respeito ao grau de 

oricntaç~o .das micelas foi o t~mpo de pcrman~ncia no Ím~. Se 

houver um cunpo crítico, abaixo do qual as micelas nao aprese~ 

t:11n oricntaçiio magnética, ele seguramente é menor do que ZKG 

para a mcsofasc LK. 



-Jlj:>-

Para garantir que o diagrama ele raios-X obti 

do na geometria Bjj n5o era devido ~ amostra desorientada, fo 

ram efetuadas duas experi~ncias. Primeiramente a sequ~ncia 

obedeceu ~ ordem: amostra desorientada - Bl- Bjj; e em segug 

do lugar: amostra desorientada - ~/- Bl. Foram obtidos resul 

tados idênticos nas duas situações. 

Os padrões de difração obtidos indicam a pr~ 

sença de unidades difrataras com simetria cilíndrica, que se 

orientam com os seus eixos paralelos ao campo magnético, sen 

do assim consistente com o modelo de micelas cilíndricas pro 

posto anteriormente. 

Não foi observada, a partir dos nossos resul 

tados, uma distância de repetição característica entre mice 

las ao longo do seu eixo de simetria (cilíndrica), significan 
. o 

do que o comprim~nto das micelas deve ser maior do que 500 A. 

Existe uma forte correlação entre as micelas, 

verificada no processo de perda da orientação magnética resi 

dual e aquisição da orientação devida à superfície do capilar. 

Padrões de difração obtidos na geometria Bl em intervalos àe 

tempo consecutivos mostraram que o diretor da fase (eixo de 

simetria da fase em relação ao qual os eixos dos cilindros se 

orientam em mêdia) sofre uma rotação lenta e gradual da dire 

ção paralela ao campo H para a direção do eixo do capilar (Fi 

gura V-S.d). Esse fato indica uma movimentação micelar coleti 

va de uma condição experimental para outra e não uma perdaca§ 

tica da orientação magnética residual. 

A unidade difratara calculada a partir dos 

diagrumas de raios-X apresentados nas Figuras V-S.a -+d po~ 
o 

sui um di5metro m6dio de 140A no plano perpendicular ao campo 

magn6tico. O compr]mento de uma molécula de laurato de potá~ 

si o, nn qual a cadeia carbônica está em configuraçi'io estcntl i 



-146-

da, pode ser calculado somando a contribuiç~o da cadeia ao dili 

metro avaliado para a regi~o hidrofilica (COO-K+). O comprimeQ 

to de uma cadeia composta de 10 grupos CH 2 e um CH3 pode ser 

calculado a partir .da expressão fornecida por Leibner e Jacobus 
o 

(LE-77), obtendo-se 6 valor de 14,2A. As dimensões da região 

hidrofÍlica calculadas a partir dos valores dos raios iônicos 

do ácido fórmico (H - c~g- ) (AD-59), cujo valor é 1,58~ e do 

potássio (K+) (MA-70), cujo valor é 1,33~. Dessa forma, uma 

molécula de laurato de potássio em configuração de cadeia es 

tendida mede cerca de 20 R o que daria um diâmetro máximo de 
o 

40A para a micela cilindrica. Isto porque a água é excluída da 

região lipofílica interior à micela. 

A banda interna centrada em aproximadamente 
o 

140A não poderia ser devida à distância média entre cilindros 

homogeneamente distribuídos em uma matriz de água pois, para 

uma concentração em volume de lipídeo característica das meso 

fases estudadas, que é de aproximadamente 30%, essa distância 
o 

média é de 60A. Raios menores para as micelas imporiam distâQ 
. o 

· cias intermicelares menores, jamais tendendo aos 140A obtidas 

.experimentalmente. 

o 
A banda observada em 140A poderia ser devida a 

uma configuração classificada por Luzzati (LU-60) como 

nal complexa,Figura I-2.c, na qual a micela cilÍndrica 

hexagQ_ 

-e for 

mada por uma bicamada fechada com a água localizada tanto in 

terna quanto externamente a ela. No entanto, se essa estrutura 

fosse a responsável pela banda interna, esta deveria ser mais 

estreita, n5o t~o difusa quanto a observada experimentalmente, 

e ainda as figuras de difração nas quais além de BI a banda ex 

t~rna está presente permaneceriam incxplicadas. 

Nossos resultados, bem como os ohtidos por ou 

tros autores (CI!-79), sugerem uma interpretaç5o diferente para 
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o o 
dendo as dist5ncius caracterfsticas de 41,9 A c 24,6 A que 

guardam entre si uma relação de 1//3 , própria de um arranjo 

hexagonal de esplhadpres. O par~metro da rede obtido a partir 

dessas difrações ê -de (48,8 ± 0,6)R. A banda interna ê substi 

tuída por traços que· apontam na direção dos pontos situados 

na região de BE. Esses traços podem ser interpretados como 

provenientes da difração de raios-X em cristalites com orien 

tações bem definidas no espaço. Conforme discutido no Ítem an 

terior, uma parcela de sua intensidade pode ser devida à ra 

diação branca difratada nas estruturas que originaram os po~ 

tos de Bragg. 

A mesma amostra em capilar C6 (Figura V-3.c) 

também tratada com DDS apresentou uma figura de difração onde 

além de BI presente em algunas direções, existem traços finos 

idênticos aos obtidos na Figura V-3.a. 

As distâncias características observadas com 

a mesofase LK em capilares Cl e C2 são similares às observ~ 

das com a mesma amostra em capilares C3 e CS tratados com DDS; 

além da reflexão devida à família d100 observamos a provenie~ 

·te da família d110 e o parâmetro da rede hexagonal observado 
· o 

com os capilares Cl e C2 é 2,4 A menor do que o observado com 

os capilares C3 e CS tratados com DDS. Essa similaridade indi 

c a que o tratamento simulou de maneira eficiente o efeito de su 

perfície acentuado nos capilares Cl e C2. 

O tratamento superficial efetuado com DDS ori 

gina uma superfície hidrofôbica, com a presença de grupos apg 

lares Ctr
3

. Esse fato sugere que a interação da superfÍcie com 

as mo16culas de 5gua presentes na mesofase possa ser a rcspo~ 

s5vel pelo surgimento das estruturas micclarcs que originam 

os pontos . !H ô x i m n s à s u p c r f í c i c . 

A similaridade dos padrões de difraçüo obscr 
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escala, discute a ~armação ele micclas esféricas comentando que 

a presença de configurações "gauche" diminui a probabilidade 

de entrada de água na região hidrofÓbica da rnicela. 

Essa necessidade nos pareceu evidente ao cons 

truir o modelo do corte micelar, no entanto, com uma distribui 

ção caôtica dessas "gauches" e sem uma correlação entre ca 

deias não foi possível a colocação das 17 moléculas. 

A hipôtese de distribuição caótica foi também 

criticada recentemen.te por Amaral (AM-81), em conexao com o 

processo de orientação magnética dessas mesofases. 

Dessa forma, se no interior da micela deve ha 

ver ordenamento das cadeias, os resultados experimentais obti 

dos em alto ângulo (Figura V-4) nos quais há uma isotropia das 

cadeias em relação ao feixe direto indicam que essa isotropia 

deve ser obtida por disposição geométrica das micelas corno um 

todo e não diretamente da disposição caótica destas na micela. 

A conformação do tipo diafragma . para as ca 

deias carbônicas no interior das micelas cilÍndricas vai ao en 

centro dos resultados obtidos por Cabane (CA-81) em recente p~ 

blicação, estudando micelas esféricas em solução aquosa, dos 

quais conclui por uma distribuição de densidade de grupos hi 

drocarbonetos no interior da micela praticamente constante em 

toda ela. Sugere, inclusive, que uma das formas de empacotame~ 

to mais prova~eis é a curvatura da cadeia acompanhando a supe~ 

ffcie micelar (CA-81). O similar dessa curvatura em uma estru 

tura cilfndrica 6 a . estrutura do tipo diafragma, na qual as 

mol6culas tendem a acompanhar a geometria superficial. 



os diagramas Jc raios-X. Charvolin c colaboradores (Cil-79) es 

tudaram as rnesofases tipo I e II de decilsulfato de s6dio(SDS), 

utilizando as técnicas de Rf.I:-J, microscopia 6pticn de luz polari_ 

zada e difração de raios-X em geometria de Laue com feixe mono 

cro~5tico. Esse arranjo experimental permitiu a obsetvação de 

figuras de difração no intervalo angular de 2° < 28 < 20°, on 

de 28 ê o ângulo de espalhamento. Charvolin obteve figuras de 

difração de amostras acondicionadas em capilares, sob a açao 

de campo magnético. · Sua experiência, realizada com uma câmara 

de Laue convencional, pode detectar apenas a banda externa, uma 

vez que a banda interna se localiza na região de baixo ângulo, 

inacessível à geometria de Laue. A sua configuração perpendic~ 

lar (análoga à nossa Bl) ê obtida em presença de um forte cam 

po magnético e a sua configuração paralela (análoga à nossa 

Bjj) ê obtida na ausência do campo magnético (orientação magn~ 

tica residual). 

Seu~ resultados (CH-79) para a mesofase tipo I 

SDS são qualitativamente similares aos nossos, referindo-se,no 

entanto, à banda externa (com distância característica da or 
o 

dem de 40A), enquanto nossos resultados são obtidos na região 
o 

da banda interna (190 ~ 90 A). Em nosso caso, a banda externa 

não ê observada devido ao uso do capilar C6, que possibilimu a 

orientação magnética residual por vários dias. Charvolin(CH-7~ 

não discute o problema do efeito de superfície, discutido nos 

ítens V-1,2 e 3 (a espessura do capilar não ê mencionada), nem 

as dificuldades na obtenção da orientação magnética residual. 

Acreditamos que ele tenha observado a orientação da banda ex 

terna porque utilizou na configuração Bl um forte campo -magn,Q 

tico prescrite durante a exposição. Sua configuração Bjj se rc 

fere a oricntaç~o magn6tica residual e com a nossa experi6n -

c _ia relativa aos efeitos competitivos da superfÍcie do capilar 
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em rel~ç5o a orientaç~o magn6tica, se torna duvidoso afirmar 

como Charvolin e colaboradores o fazem, que nesse caso o feixe 

de raios-X 6 paralelo ao diretor da fase. Eles poderiam estar 

observando uma amo~tra desorientada, devendo ser verificado o 

estado da amostra antes e depois da exposição com o microscó -

pio de luz polarizada, o que não é mencionado. Os tempos envol 

vidos em cada medida não são fornecidos, nem tão pouco o mate 

rial constituinte do capilar. Poder-se-ia tentar reduzir a du 

ração da experiência, com feixes mais intensos, no entanto, ob 

servamos que existe uma dose de radiação limite para a mesofa 

se, a partir da qual esta começa a apresentar defeitos na sua 

estrutura. Esses defeitos, conforme a dose, chegam a ser 
. ., 

V1S1 

veis a olho nu, n1esmo sem os polarizadores cruzados. No ponto 

de incidência do feixe há um esbranquecimento da amostra, dei 

xando de ser transparente, como na situação anterior à irradia 

-çao. 

A partir dos nossos resultados bem como dos ob 

tidos por Charvolin, podemos concluir que dependendo da espes

sura da amostra, as unidades difrataras cilÍndricas apresentam 
o 

distâncias de repetição em torno de aproximadamente 40A ou en 
o 

tre 80-190A (correspondendo às . bandas externa e interna). 

Charvolin ignorando a banda interna, interpre

tou a banda externa como a distância média entre micelas homo 

geneamente distribuídas na igua. Essa abordagem do problema 

deixa em aberto a explicação da banda interna. 

A hipótese da distribuição homogênea de lÍpÍ 

deo em 5gua é comumente adotada no caso dos cristais líquidos 

liotrópicos convencionais (LU-68); no entanto, ela pode -na o 

ser razoável nos cristais lÍquidos com excesso de água, como 

os que se orientam espontaneamente na presença de campo magn~ 

ti co. 
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No caso da mesofase de laurato de potássio/ 

água, cxjstcm resultados de raios-X na fase mediana (arranjo 

hexagonal de estrut~ras de lipídeos de "comprimento infinito") 

a 86°C e concentração em peso de lipÍdeo de 42% (GA-66), que 
o 

fornecem uma distância interaxial entre cilindros de 42,9A. A 

partir dela, e supondo-se distribuição homogênea de micelas na 

água, obtém-se para o raio dos cilindros um valor da ordem de 
o 

lSA, 25% menor do que o calculado para a configuração de ca 

deia estendida. Como o coeficiente de dilatação linear térmica 

das cadeias hidrocarbônicas é negativo (HU-60), espera-se que 

à temperatura ambiente (da ordem de 20°C), o raio do cilindro 
o 

seja maior do que lSA. 

o 
Assumindo o valor de lSA para o raio do cilin 

dro, poderíamos interpretar a banda externa como associada a 

distância média entre micelas homogeneamente distribuídas na 

água, no entanto, a banda interna permaneceria inexplicada. 

Mesmo os resultados obtidos com a mesofase LK 

em capilares Cl e C2 (Figuras V-l.a e V-l.c), que apresentaram 

padrões de difração característicos de um arranjo hexagonal de 
o 

-centros espalhadores com parâmetros da rede igual a(46,4±0,5)A 

não poderiam ser explicados com base em uma distribuição hemo 

genea de micelas na água. Com uma concentração em volume de li 

pídeo de 30% (característica da mesofase LK) e ainda adotando 
o 

o valor de lSA para o raio do cilindro (valor mínimo), espcr~ 
o 

ríamos uma distância média entre micelas de 48,SA. Além do 

mais, a banda interna fraca e aproximadamente isotrópica pre 

sente naqueles padr~es permaneceria inexplicada. 

No entanto, se a hipótese de distribuição homo 

genea de micelas em igua for abandonada, como proposto tamb6m 

para as mesofases tipo TI (MI-80), é pos.sível construir-se um 

moJ.elo no qual os responsáveis pelos padrões ue difração obser 



-J ~u-

v~ttlos sejam a.gragados micclares hexagon:lis, de número de 

agregaçüo (número de micclas que os compõem) variável. 

Interpretando a banda externa como proveniente 

da difração na família de planos c1 100 do arranjo micelar hcxa 

gonal, existe uma relaç.iio fixa entre o raio do cilindro e · a concen 

tração de lipfdeo na mesofase. A largura da banda estaria li 

gada às dimensões desse agregado. A banda interna seria prov~ 

niente da distância média entre agregados. 

No Capítulo VI o modelo de agregados micelares 

é desenvolvido e discutido em detalhe. 

V-6. Resultados de "Freeze-Etching" 

Uma vez que os resultados de difração de raios 

X indicam a existência de agregados micelares, i.e., não have 

ria uma distribuição homogênea de anfifflico em água, a técnica 

de "freeze-etching" foi utilizada com o intuito de verificar a 

hipótese de segregação de água. 

A técnica, descrita no ítem IV-2.2., possibili 

ta a observação de estruturas de dimensões na região dos milha 

res de ângstrons. 

Foram obtidas réplicas de diversas amostras LK 

inicialmente à temperatura ambiente (por volta de 22°C) por di 

versas vezes consecutivas. 

Nas Figuras V-6.a e V-6.b são apresentadas as 

imagens das réplicas obtidas, utilizando-se um microscópio ele 

trônico de transmissão, sem e com o "etching" respectivamente. 

As estruturas observadas na Figura V-6.a · sao 

compostas basicamente de dois padrões distintos: um deles cons 

titufdo Jc estruturas de forma irregular, aproximadamente cir 
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FIGURA V-6.a - Amostra LK. Imagem obtida por meio de mi 
croscopia eletrônica. Amostra sem o "etching". Aumen 
to: 8000 vezes~ 

FIGURA V-6.h - Amostra LK. Imagem obtida por meio de mi 

croscopia eletrônica. Amostra com o "etching" 1 minu 

to de suhlimaç5o (-90°C). Aumento: 8000 vezes. 
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culares, com uma superfície n~o rugosa; o segundo constitui 

uma esp6cie de matriz de fundo de superfície bastante irreg~ 

lar na qual as outras estruturas estão inseridas. 

Feito o "etching", i.e., rebaixando-se a par 

te aquosa da mesofase para um maior contraste, observa-se na 

Figura V-6.b uma diminuição na rugosidade do padrão da ma 

triz e o surgimento de uma estrutur~ sobre os platôs circula 

res. 

As estruturas observadas possuem dimensões da 
o 

ordem de 4000A. Outras imagens de posições diferentes da mes 

ma réplica revelaram estruturas tanto circulares, como as ob 

servadas na Figura V-6.b, quanto alongadas com relação compri 

menta-largura de 2 para 1 aproximadamente. Além dessas, estr~ 

turas menores também foram observadas em pontos diferenciados da 
o 

réplica (dimensões da ordem de lOOOA). 

As imagens das réplicas observadas por micros 

copia eletrônica são de difícil interpretação, principalmente 

no que diz respeito ao reconhecimento dos diferentes planos 

nos quais as estruturas se localizam relativamente. 

No entanto, uma evidência presente em todas 

as réplicas analisadas tanto com o "etching" quanto sem ele 

é a separação em duas estruturas que identificamos como sendo 

características das .porções aquosa · e anfifílica da mesofase 

observadas em pontos diferenciados. 

A utilização da técnica de "freeze-etching" 

no estudo das mesofascs liotrópicas possue uma série de res 

trições principalmente no que se refere ao processo de conge-

lamento da amostra,feito manualmente em duas etapas (conforme 

discutido no ítem IV-2.2). S bastante difícil se saber exata 

mente em que rcgi5o do d i:1grarna de fases da amostra a estru 

tura scr5 congelada (c portanto com ela ser~ obtida a r6~lica), 
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uma vez que esse diagrama possui como um dos par5metros a tem 

peratura e o resfriamento da amostra não é instantâneo. 

V-7. Medidas com Aplicação de Campo El6trico 

A orientação de moléculas em cristais líqui_ 

dos termotrópicos por ação de campo, elétrico é um fenômeno lar 

gamente conhecido e estudado na literatura (CH-75). 

O efeito do campo elétrico sobre as mesofases 

liotrópicas, por outro lado, é praticamente desconhecido. 

Foram utilizadas amostras LK. em capilares de 

0,7mm e 2mm de diâmetro, colocadas em uma região de campo elé 

trico de 12 KV/cm em diferentes intervalos de tempo. 

Estes resultados foram obtidos no difratôme -

tro de raios-X de baixo ângulo. 

A disposição geométrica das figuras em 

çao aos vetores Se So é a mesma do ítem V-1. 

r ela 

As designações E l e E; I significam respectiv~ 

mente campo presente perpendicular ao feixe de raios-X e ao 

eixo do capilar; orientação residual devido ao campo paralelo 

ao feixe e perpendicular ao eixo do capilar. 

Amostra: LK-I 
Geometria: la. 
Porta-amostra: C6 
Campo: E;; 
Tempo de exposição: 48hs. 
Temperatura: 230C 

FIGURA V-7.a. 



/\mostra: LK-I 
Geometria: la. 
Porta-amostra: C6 
Campo : E _l. 
Tempo de exposi~ão: Slhs 
Temperatura: 23 C 

FIGURA V-7 .b 
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A amostra LK em capilares C3 e CS submetida a 

açao de campos elétricos (12 KV/cm) não apresentou figuras de 

difração diferentes das obtidas sem a aplicação do campo nas 

geometrias El e E;;· 

No entanto, a mesma amostra em capilar C6 sub 

metida a ação de um campo elétrico de 12 KV/cm por 16 dias apr~ 

sentou em geometria El na região de BI traços discretos inai 

cando o surgimento de cristalites com orientações bem defini 

das no espaço (F~gura V~7.~. Na geometria E;;· (Figura y-7.a) , 

além dos traços na região de BI, observamos um fraco arco de 

circunferência estreito na região de BE. Essa difração, presen 

t6 no filme, não é vizível na reprodução fotogrifica mostrada. 

Aparentemente, o campo elétrico atuou no sentido de orientar 

os cristalites (agregados) com o diretor em direções bem defi 

nidas no espaço, chegando mesmo a favorecer o surgimento de 

agregados que originam a banda externa (Figura V-7 .a), até en 

tão não observada em capilares de 2mm de diâmetro. 

Depois de cinco dias sem o campo elétrico, o 

padrão de difraç~o se modificou, apresentando um acréscimo na 

intensidade dos traços na região de BI em algumas direções e o 

decréscimo em outras. 

A interação entre o campo elétrico e a mesofa

se não é um problema de tratamento trivial pois além de a água 

ser um l ]quido polar, portanto orientável por ação do campo cl~ 

trico, h5 dissolvido o sal (K+C1-) c os contra-fons do anfiff-

lico. 1\. resposta desse meio iônico ao campo elétrico, hem como 
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diâmetro- Figura V-l.i), em ambos os casos com orientação pr~ 

fercncial ao longo do equador. 

Para temperaturas crescentes no intervalo de 

30°C a S0°C,capilar de 0,7mm de diâmetro, foi observada uma 

diminuição da orientação prefe!encial das bandas interna e ex 

terna, Figura V-8.a. Esse efeito se mostrou mais intenso na 

banda interna do que na externa, sugerindo assim uma desvincu-

lação entre as estruturas que originam BE e BI. A perda da ori 

entação equatorial está provavelmente ligada ao acrêscimo da 

energia de agitação têrmica do sistema com o aumento da tempe

ratura . As posições das bandas praticantente não sofreram alte 

raçoes no processo de aquecimento. 

Por volta de S0°C há urna modificação do padrão 

de difração observado. Na região de BE, alêm dela própria mais 

estreita, podem ser vistos pontos, caracterfsticos da difração 

em arranjos micelares bem maiores do que aqueles que originam 

BE, no entanto, a posição da banda praticamente não se alterou. 
o 

Os pontos possuem distância característica por volta de 38A que, 

identificada à distância interplanar da família d100 do arran 
o 

jo hexagonal fornece o parâmetro da rede de 44A (expressão II-21). 

O surgimento de pontos na região de BE ê acompanhado pela trans -
formação de BI em traços estreitos direcionados para os pontos 

à medida que aumentamos a temperatura. Na Figura V-8.b ê apre 

sentado um padrão de difração obtido à temperatura de aproxim~ 

damente S0°C com a mesofase LK em capilar CS, onde um padrãode 

difração muito próximo ao de um arranjo rnicelar hexagonal de 

centros esp a lhadores (com o eixo c do arranjo hexagonal parale - -

lo ao vetor ~o) ê identifi~ado. 

~lacroscopicamente, a elevação da temperatura da 

mesofase LI\ i5 acompanhada por uma diminuição da sua fluidcz,v~ 

rificada em tuhos de ensaio de aproximadamente lcm de di~mctro. 
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as mod.i fica<;;.Õcs na estahil idade micelar (uma vez que esses 

ions s5o fundamentais no balanço das forças interrni~elares,CQ 

mo veremos no Capítulo VII) n5o s5o conhecidas. Esses pontos 

d5o bem a dimcns5o da problemitica envolvida nessa linha de 

pesquisa das mcsofases liotrópicas. 

V-8. Medidas Efetuadas com Variação de Temperatura - Coexis 

tência de Fases Observada no Estudo da Mesofase LK 

Um dos parâmetros importantes do diagrama de 

fases dos cristais liotrópicos é a temperatura. Diagramas de 

fase em função da temperatura e da concentração de anfifíiico 

foram estudados por meio de diversas técnicas experimentais 

com diversas mesofases liotrópicas convencionais (EK-75). 

~ão havia, até então, um estudo . sistemitico 

de difração de raios-X das mesofases liotrópicas dos tipos I 

e ! I em função da temperatura. 

Foi estudada a amostra LK em capilares de 

O, 7mm e Zmm de diâmetro no intervalo de temperaturas de am 

biente até cerca de 60°C. 

Estas medidas foram obtidas no difratômetro de 

raios- X de baixo ângulo e no arranjo em geometria de Laue com os 

fornos Fl e FZ. 

A disposição geométrica das figuras em 

çao aos vetores Se So é idêntica à do item V-1. 

Amostra: LK-I 
Geometria: la., baixo ângulo 
Porta-amostra: CS 
Forno: Fl 
Tempo de exposição: 46hs. 
Temperatura: (4S±Z)OC 

FIGURA V-S.a 

rela 
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Medidas efetuadas em geometria de Laue com capi 

lares de quartzo (C3), nas quais além dos pontos a banda exter 

na também é observada com orientação preferencial ao longo do 

equador (Figura V-8.c), indicam a coexistência das estruturas 

que originam BE com as superestruturas responsáveis pelos po~ 

tos. A uma mesma temperatura, posições diferentes do capilar 

podem dar origem a padrões de difração diferentes. Uma vez que 

o gradiente de temperatura medido ao longo do capilar, no caso 

do forno FZ, é da ordem de 0,5°C, esse fato muito dificilmente 

seria por ele explicado. Na Figura V-8.d é apresentado um pa 

drão de difração constituído apenas pela banda externa, sem os 

pontos de Bragg, para a mesofase LK mantida à temperatura de 

54°C. Nessa posição, com o aumento da temperatura, os pontos 

de Bragg foram observado (T- 60°C). 

Baixando~se a temperatura da amostra os pontos 

nao mais são observados, restando apenas BE e BI (Figura V-8.e), 

nao sendo verificado nenhum efeito residual causado pelo au 

menta da temperatura (histerese térmica). Foi, dessa forma, ve 

rificada a reversibilidade do processo. 

O tratamento térmico dispensado à mesofase mos 

trou ser de fundamental importância no que diz respeito a qua~ 

tidade de pontos observados no padrão de difração. 

O efe.i to de superfície também mostrou ser de 

fundamental importância no surgimento das superestruturas. Dia 

gramas de raios-X obtidos com a amostra LK em capila~ C6 e geo 

metria de Laue (que não permite o acesso a BI), no intervalo 

de temperaturas de ambiente até 60°C, não apresentaram os po~ 

tos na regi5o de BE. O limite superior do intervalo de temper~ 

turas foi escolhido de modo a hinda estarmos com a mesofaie 

nas suas condições de estabilidade micelar. 

A comparaç~o dos padrões de difraç~o obtidos com 
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Amostra: LK-II .. 
Geometria: la., baixo ângulo 
Porta-amostra: CS 
Forno: Fl 
Tempo de exposição: 47hs. 
Temperatura: - S0°C 

FIGJRA V-8.b 

.Amostra: LK-III 
Geometria: Latie 
Porta-amostra: C3 
Forno: F2 
Tempo de exposição: 4hs. 
Temperatura: (S4±l)oc 

FIGURA V-S.c 

Amostra: LK- IIl 
Geometria: Laue 
Porta-amostra: C3 
Forno: F2 
Tempo de exposição: 4hs. 
Temperatura: .(54±1)oc 

Obs. : Outra posição do capilar 

FIGURA V-S.d 

.Amostra: LK-II I 
Geometria: Laue 
Porta-amostra: C3 
Forno: F2 
Tempo de exposição: 4hs. 
Temperatura: (22±1)°C 
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Obs.: Mesma posição do capilar da Fi 
· gura V-4.c -

FIGURA V-S.e 

' o A amostra LK a temperatura de 22 C apresentou 

um padr5o de difraç5o composto pelas bandas externa c interna 

(no caso dos capilares de O, 7mm de diâmetro - Figura V-l.d)ou 

apenas pela banda interna (no caso dos capilares de 2mm de 
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a mesofasc LK por volta da temperatura de S0°C, nas quais os 

pontos de Bragg sao observados (Figura V-8.b) com o padr5o de 

difraç5o obtido com a mesofase LKb na fase mediana Ha (Figura 

V-2), sugere uma grande similaridade entre as estruturas que 

as originam. A estrutura Ha caracterfstica da ~esofase LKb na 

fase mediana ~ composta por um arranjo micelar hexagonal com 

ordem a longo alcance. A estrutura caracterfstica da mesofase 

LK à temperatura ambiente, conforme discutida no {tem ante 

rior, ~ constituída de agregados micelares em arranjo hexago 

nal, de dimensões menores, comparadas com aquelas da estrutu 

ra Ha. Assim, nos diagramas de difração onde tanto os pontos 

de Bragg como a banda externa são observados, podemos dizer 

que há uma coexistência das fases Ha e tipo ICM. 

Esse resultado foi verificado por Fujiwara e 

Reeves (~U-80) em recente publicação, na qual identifi~am si 

nais de RMN próprios daquelas duas estruturas, coexistindo em 

equilíbrio termodinâmico, na mesofase LK por volta de 4o 0 c. 

O surgimento da fase . Ha coexistindo com a fase 

do tipo ICM pode indicar que, dependendo da condição experi 

mental, a mesofase LK sofre uma transição de fase do tipo ICM pa 

ra a fase Ha. Entretanto, os resultádos experimentais não per 

mitem essa conclusão de forma definitiva, permanecendo,assim, 

como uma possibilidade viável. 

Uma t~cnica possfvel de ser utiliz~da com a 

finalidade de se ·acompanhar o comportamento t~rmico da mesofa 

se em termos de processos endo e exo~rgicos ~ a análise térmi 

co diferencial. 

Foram efetuadas cinco anilises térmico diferen 

ciais com as amostras LK tttilizando-se um calorimetro diferen 

cial de varredura no intervalo de temperatura de (-10°C) até 

60°C. A t6cnic:1, hem como os seus detalhes experimentais, es 
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tão descritos no ítem IV-2.2. Três delas foram efetuadas com 

uma velocidade de aquecimento da amostra de 2,5°C pgr minuto 

e duas com a velocidade de 5°C por minuto. 

As experiências com aquecimento rápido apenas 

revelaram a existência de uma transição de fase da água cons 

tituinte da mesofase em 0°C (fusão do gelo), no entanto, as 

experiências realizadas com a velocidade de aquecimento me 

nor, indicaram uma possível pequena modificação no calor espe 

cífico da mesofase por volta da temperaturi de 50°C. Esse fa 

to se deve a uma variação na inclinação de linha de base do 
~ termograma obtido em torno de S0°C. A interpretação Un1VOCa 

desse resultado é bastante difícil, permanecendo ainda adubi~ 

dade relativa à coexistência das fases Ha e a característica 
~ da fase tipo I a temperaturas menores do que 50°C e a p0SS1 

vel transição estrutural de fases naquela reg~ão de temperat~ 

ras. 

' ,. 

' 

V-~9. Medidas de Difração de Raios- X com o Detector de C in ti la 

çao 

O tratamento quantitativo do modelo de agreg~ 

dos micelares a ser discutido no Capítulo VI nicessita de cur 

vas de difração de raios-X às quais as expressões teóricas de 

vem ser ajustadas e comparadas. As medidas efetuadas com 

técnica de detecção por meio de emulsões fotográficas não 

indicada, uma vez- que fornece um corte planar do espaço 

a 

~ 

c 
, 

rec1 

proco. Uma possibilidade de se obter uma curva de difração a 

partir do filme, escolhida uma partícular direção sobre o seu 

plano, 6 utilizando-se o microdensit~metro de leitura Óptica. 

No entanto, a granulação do filme faz com que as curvas ohti 

das por esse rn6toJo sejam extremamente irregulares. Uma alter 

nativa 6 a utilizaç~o da t6cnica de detccç5o por meio do de 
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tector uc cintilação ao longo da direção equatorial. Uma vez 

que o padrão de difração da amostra jâ ê conhecido, o detector 

pode ser utilizado com confiabilidade, de acordo com as 

tões discutidas no.Capítulo IV. 

que~ 

Com o difratômetro de baixo ângulo alinhado na 

2a. geometria (Tabela IV-2), foram obtidas as curvas de inten 

sidade difratada em função de 28, para a amostra LK no_s capil~ 

res C3 (Figura V-9.a), C4 (Figura V-9.b) e C6 (Figura V-9.c). 

As Figuras V-9.a,b ,c são curvas de intensida 

de medidas no plano equatorial, equivalentes às Figuras V-ld,t, 

i respectivamente, à~ quais não foram aplicadas ainda as cor 

reçoes discutidas no ítem IV-6. 

A aplicação daquelas correções (expressão IV-3) 

à curva experimental necessita o conhecimento da transmissãoda 

amostra ·(Tr) , da radiação de fundo (BG) e da radiação paras i ta 

(I ) ' esta última em função de ze. p 

A radiação parasita medida nas mesmas condi 

çoes experimentais de I (s) - intensidade espalhada pela amos m 
tra, excetuando-se apenas o cristal líquido, apresentou uma 

queda monótona de ze próximo ~o zero graus até ze- 4°. 

A radiação de fundo medida foi de (O, 54 ± O, 02) 

contagens por segundo. 

A medida da transmissão da amostra é feita, g~ 

ralmente, posicionando o detector em zero graus e medindo-se a 

intensidade com a amostra e sem a amostra. Um problema que sur 

ge imediatamente n~ssa geometria 6 que não podemos trabalharna 

situação experimental de obtenção da curva I (s) devido a al m 
ta intensidade do feixe direto. Duas escolhas podem ser toma 

dns, ou diminuir a intensidade do feixe ou introduzir filtros 

de níquel (ou alumínio) para a redução da intensidade incidcn 
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FIGURA V-9.a ~ Intensidade difratada medida no plano equatorial, em função de 28. 

Amostra LK-III, po~ta-a~ostra~ C3; temperatura 22°C (baixo ângulo). 
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FIGURA V-9.b - Intensidade difratada·medida no plano equatoria~ em fun~ão de 28. 
Amostra LK-III; porta-amostras C4; temperatura 22°C (baixo ângulo). 
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FIGURA V-9.c - Intensidade .difratada medida no plano equatorial, em função de 28. 

Amostra LK-III; porta-amostras C6; · temperatura 22°C (baixo ângulo). 
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te. Vcrifi_carnos que o valor de Tr variava drasticamente confor 

me a condiçõ.o experimental da medida. Além disso, é · bastante 

crítico o posicionamento do capilar (0,7rnrn de diâmetro) em re 

!ação ao feixe (com diâmetro aproximado de 0,3mrn na posição da 

amostra). A geometria cilÍndrica do capilar não e particula!_ 

mente adequada às medidas de transmissão pois o feixe observa 

uma amostra de espessura variável, desde o diâmetro do capilar 

na região central, caindo a zero nas suas bordas. 

Essas dificuldades em se obter urna medida con 

fiâvel de T nos levaram a adotar um critério para a correçao 
r 

à curva I (s) de modo que determinamos um valor conveniente de rn 

T que zerasse a intensidade difratada corrigida I (s) na re r c 

gião angular entre a caída do espalhamento em zero g~aus e a 

subida da BI. Esse valor encontrado para T é 0,48. r. 

A curva·'.da intensidade corrigida a partir 

critérios discutidos acima para a curva da Figura V-9.~ 

dos 

-ser a 

utilizada no Capítulo VI na discussão quantitativa do 

de agregados micelares. 

modelo 
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CAPfTliLO Vf - MODELO DE AGREGADOS DE MICELi\S 

As evidências experimentais apresentadas no C~ 

pítulo V, em particular os resultados de difração de raios - X 

obtidos com a mesofase LK em capilares Cl, C2, C3 e CS (estes 

dois Últimos tratados com DDS), indicam que as micelas se ar 

ranjam hexagonalmente em agregados. Além disso, no diagrama de 

fases do composto binário LKb, em concentrações próximas às da 

mesofase LK e mesma temperatura, encontra-se a fase mediana 

(Ha), na qual as micelas cilíndricas paralelas entre si se lo 

calizam nos pontos de uma rede hexagonal bidimensional. 

Os resultados de difração de raios-X com a me 

sofase LK em capilar C6 orientados por ação.de campo magnético 

(ítem V-5) indicaram que a unidade difratara possui simetria 

cilíndrica, com o seu eixo paralelo ao campo magnético. aplic~ 

do ~ 

O modelo de agregados micelares proposto no Ca 

pítulo V identifica a banda externa como proveniente da difra 

ção de raios-X nos agregados e a banda interna como provenien 

te da distância média entre agregados. Uma vez que os resulta 

dos com campo magnético, nos quais apenas a banda interna está 

presente, indicaram unidades difrataras com simetria cilÍndri 

ca, os agregados micelares devem possuir a forma da cela unitâ 

ria (do arranjo hexagonal), no plano perpendicular aos eixos 

dos cilindros. A difusão dos agregados na mesofase, bem como a 

agitação térrnica,devem dificultar a formação de estruturas mi 

celares cuja forma não seja a da própria cela unit5ria. ~a Fi 

gura VI-l s5o apresentadas as estruturas possfveis desses agr~ 

gados micclnrcs, com número de agregação (número ele micclas por 

agregado) N = 9; 49 c 121. 
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VI-l. Constru ç ~o Tc6rica da Randa Externa, a partir dos A ~re~~ 

dos l\1 i c c 1 a r c s 

VI-1.1. Determinaç ão das Dimensões dos Agregados Micelares, a 

partir da Largura na Meia Altura da Banda Externa 

Nas Figuras V-9.a,b,c, observanos que há uma 

diminuição progressiva da banda externa i medida em que o diã 

metro do capilar aumenta. No entanto, ainda pode-se notar na 

regiio de 28 - 2°, mesmo no capilar C6, a presença de BE. 

Com base na relação de intensidades entre BI 

e BE observadas na Figura V-9.c, foi traçada visualmente umacur 

va sob BE, na curva da intensidade corrigida Ic(s) (Figura VI-

2), obtida aplicando-se as correções descritas nos ítens IV- 6 

e V.9. 

Con~ecidas a largura na meia altura da curva 

I c (s) na regiio da banda externa [ ll (medido) ] e a largura na 

meia altura do perfil do feixe incidente [Mresolução)=(0,20±0,02) 0
] , 

ítem IV-6, a expressão IV-3 pode ser utilizada no cálculo da lar 

gura na meia altura corrigida da resoluçio experimental G (corri_ 

gido)]. 

A principal fonte de erro na determinação des 

sa largura corrigida é o traçado visual do fundo sob BE. Para 

tanto, traçamos duas curvas que podem ser consideradas limites 

para o câlculo da largura na meia altura experimental medida, 

obtendo uma variação no valor final da largura já corrigida,de 

aproximadamente 12~. Essa foi a incerteza avaliada adotada. Oh 

tivemos, portanto, para a largura corrigida (0,17±0,02) 0 . · 

Na figura VI-2 ~ apresentada a curva )c(s) com 

os tr;1çados visuais de correção sob BE c na Tabela VI-l -sao 
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FIGURA VI-2 - Intensidade difratada corrigida Ic(s) e traçado visual do 

fundo sob BE. 
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fornecidos os valores de posição c larguras da banda externa 

obtidas com emulsões fotográficas e com o detector de cintila 

ção. Nas medidas com . emuls6es fotográficas, ~(medido) foi obti 

do por leitura dire~a da largura da banda com o n6nio e a reso 

lução experimental considerada a mesma obtida com o detectorde 

cintilação (todas as medidas foram efetuadas na mesma 

tria, diferindo apenas quanto à forma de detecção). 

geom~ 

Amostra Porta Detector Posição (Graus) Largura (Graus) 
Amostra 

LK-III C3 Cintilação (2 '03 ± o' 02) (0,17 ± 0,02) 

LK-I C3 Enrulsão-Foto (2,0 ± 0,1) (0,17 ± 0,04) 

LK-II C3 . Enru1são-Foto (2,0 ± 0,1) (0,18 ± 0,04) 

LK-III C3 Emulsão-Foto- (2,0 ± 0,1) (0,17 ± 0,04) 
-- -

' • 

TABELA VI-l - Posições e larguras corrigidas da banda 

externa - baixo ângulo. 

Conhecida a largura na meia altura de Ic(s) na 

região de BE ~(corrigido)], a expressão de Scherrer (II-19)pQ 

de então ser utilizada com a f~nalidade de se definir as dirnen 

sões dos agregados responsáveis por BE. 

Na obtenção do número de agregação N foi adota 

do o seguinte procedimento. Partimos da hipótese · de que a dis 

tância interplanar característica associada à posição angular 

de BE corrcspondia diretamente a d100 ; a localização expcrirnc~ 

tal do pico foi efc~uada a partir da curva mostrada na Figura 

VI-2, obtendo-se (em 28) o valor de (2,03±0,02) 0
, sendo o erro 

avaliado a partir da definição do pico na figura de difrnç~o. 

Por intermédio da cxprcss:lo de Bragg (II-12), associamos ... 
aqu.s:_ 

o 
1 a p o s i c; ã o a n g u 1 :H a d i s t il n c i a i n t c r p 1 a n ~lT d c 4 4 ;\ , i d c n t i f i c a -

da inici:1lmcntc a d 100 • Com os valores da posic;:io angular da 
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banda c sua largura na meia altura (corrigida), a expressao de 

Schcrrer (II-19) pode ser utilizada no cilculo do par5mctro D, 

associado às dimensões do agregado no plano perpendicular ao 

eixo dos cilindros. O parâmetro D pode ser interpretado como 

I vezes a distância interplanar dlOO' com a finalidade de se 

obter uma ordem de grandeza do número de planos necessários p~ 

ra a obtenção da banda com aquela largura. A expressão de 

Scherrer forneceu o valor de ys=l2. Conforme a geometria prQ 

posta para os agregàdos micelares (Figura VI-l), esse valor 

equivale a agregados com número de agregação da ordem de 100 

micelas. 

Distâncias entre agregados com essas dimensões, 
o 

da ordem de SODA no plano perpendicular aos eixos das micelas, 

não seriam observadas, o que nos leva à hipótese de que os 

agregados que originam BI e BE são diferentes. 

VI-1.2. Determinação do Raio da Micela e Análise das Constan 

tes (Kl) e (K2) 

Um ponto importante no estabelecimento do mod~ 

lo é a obtenção de um valor razoável para o raio de micela ci 

lÍndrica. 

Estudos efetuad~com compostos binários de lau 

rato de potássio/água (HU-60), no intervalo de concentração em 

peso do lipídeo de aproximadamente 48~ até 60~ à temperatura 

constante (fase mediana), mostraram que o raio da micela ci 

líndrica e a superfície por grupo hidrofílico~ na interface li 

pídco/5gua, calculados a partir do parâmetro da rede hexagonal 

medido por difraç5o de raios-X e da concentração de lipídeo 

eram praticamente independentes dessa concentração. Esse resul 

t:1do foi obtido considerando-se uma distribuiç~o homog~nea de 

micel~1~ 11~1 ií~~11a (llll-60). 
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A liomcsofase LK possui uma concentração em p~ 

so de lipídeo em ~gua de aproximadamente 36%. O diagrama de fa 

ses do composto binirio laurato de potisssio/5gua (EK-75) apr~ 

senta, por volta da temperatura de 20°C, e fronteira entre as 

regiões da solução micelar isotrôpica e da fas~ mediana (hexag_Q 

nal), numa concentração de aproximadamente 35% de lipÍdeo.Exi~ 

te uma região de ambiguidade quanto à localização da fronteira 

de fase que vai de 35% até aproximadamente 38%, em termos de 

concentração de lipídeo. Nessa faixa se situa uma região de 

coexistência da fase mediana (hexagonal) e solução micelar iso 

trôpica. A mesofase LK (excetuando-se o sal) possui a concen 

tração de lipídeo em água localizada nessa região de coexistê~ 

cia de fases do sistema binário. A diferença fundamental entre. 

a mesofase LK e o composto binário (LKb) é a adição do sal 

(KC~). Este, no meio aquoso, é totalmente iónizado, ocupando 

uma quantidade ràzoável de moléculas de água nesse processo 

(por volta de 6 moléculas em uma primeira camada de solvatação 

e lO numa segunda, por Íon) e, além do mais, seus Íons partici 

pam do processo de blindagem da micela a ser discutido no Capf 

tulo VII. A adição do eletrólito ao composto binário lauratode 

potássio/água na região do diagram~ de fases na qual coexistem 

as fases mediana (hexagonal) e micelar isotrôpica faz com que 

surja uma Única fase que é a mesofase LK estudada. Conformedis 

cutido no Capítulo V, a similaridade entre os resultados de dl 

fração de raios-X na amostra LKb e na mesofase LK em algumas 

situações experi~entai~ bem como as considerações efetuadas 

acima sobre as duas mesofases, sugere que os raios dos cilin 

dros obtidos para o composto binário de laurato de potássio I 

água devem fornecer um valor razoável para o raio micelar da 

mesofase LK. Esse valor, calculado a partir do coeficiente de 

exp;ms;lo térmic-:1 1 inear das cadeias carhônicas, igual a 
- o - - .) o ,-] - o -- 1,.) x 10 C. (lllJ-óO) a temperatura de 20 C,e de 16,71\. A.do 
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o 
tarcmos o valor de 17A, com um erro estimado de 6~, ou seja 

o 
(l7±l)A. 

Quanto ã superfície por grupo hidrofÍlico na 

interface lipídeo-âgua, utilizamos o valor fornecido por I~sson 

e colaboradores (HU-60) para o composto binirio laurato de PQ 

tissio/água ã temperatura de 100°C na fase mediana, admitindo 

um erro de 10% nesse valor para a mesofase LK, ou seja, (52±5) ~2. 

O efeito de superfície orienta as micelas pr~ 

ferencialmente com seus eixos paralelos ao eixo do capilar, i. 

e., na geometria de difração de raios-X por nós utilizada, as 

micelas estão com seus eixos aproximadamente perpendiculares 

ao feixe incidente. Dessa forma, as expressões (II-52) e 

(II-53) desenvolvidas no Capítulo II, que fornecem a intensida: 

de difratada por um conjunto de cilindros infinitos com seus 

eixos perpendiculares ao feixe incidente, podem ser utilizadas. 

A difração é observada no plano perpendicular aos eixos das mi 

celas e que contém o feixe incidente. A consideração d~ mice 
' 

las infinitas nesse cálculo apenas significa que não temos aces 

so às dimensões ao longo dos seus eixos, na particular geom~ 

tria utilizada, o que foi verificado em nossos resultados exp~ 

rimentais com amostras submetidas ou não à ação de campos ex 

ternos. 

As expressoes desenvolvidas no Capítulo II con 

sideram o cilindro constituído de um núcleo de um determinado 

material espalhador e uma coroa cilíndrica de espessura finita 

ou casca cilíndrica (no limite da espessura da coroa tendendo a 

zero), formada por um segundo material espalhador. 

No caso de uma micela da liomesofase, o nÚcleo 

cilíndrico maciço 6 constituído pelas cadeias carh6nicas (r~ 

gi~o lipofflica) c a coroa (ou casca) 6 constitufda pelos gr~ 

pos h i Llro [fl i cos ancorados na superfície micelar. 
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As constantes (Kl) c (K2) presentes nas cxprc~ 

soes (II-52) e (II-53) cst~o relacionadas à eficiência dos mat~ 

riais constituintes das duas regiões enquanto espalhadorcs de 

raios-X. Como a micela está imersa em uma matriz de água e sal, 

essa eficiência pode ser medida a partir do contraste de densi 

dade eletrônica de cada região em relação à matriz de agua e 

sal. 

A densidade eletrônica da água (com densidade 

igual a lg/cm3) pode ser calculada (AS-76) obtendo-se o valor 
o 

de 0,33 (elétrons/A3), valor este coincidente com o calculado 

por Husson (HU-67) e Tavares (TA-78). Considerando a presença 

de 0,59M de KC~ dissociados na água (concentração característi 

ca do sal na mesofase), a partir dos raios iônicos do K+ e C~

supondo distribuição homogênea destes na água, a densidade ele 

trônica do meio onde a micela está imersa (pH 0 ) assume o va 
', 2 

KCR. 

lor de 0,35 (et/~3). 

A densidade eletrônica de uma cadeia carbônica 

pode ser calculada a partir do volume ocupado por ela na confi 

guraçao estendida (LE-77) e da sua carga, obtendo-se o valor 
o o 

de 0,28 (et/A3). Tavares (TA-78) adotou o valor de 0,27 (e~/A3). 

Husson (HU-67) obteve o valor de 0,275 (et;j3) utilizando medi 

das de volume específico parcial dos diversos componentes em 

compostos .binários d~ lipídeo/água. O valor de 0,28 (e~/~3)foi 

utilizado nos cálculos a seguir para representar a 

eletrônica da região lipofílica (p 2). 

densidade 

Com relação ao cálculo da densidade eletrônica 

da região hidrofílica algunas suposições devem ser feitas. Di~ 

põe-se de mui to pouca :informação sobre a loca 1 i zação do contra- íon 

(!\+) na superfície da micela, bem como dos graus de liherdade 

de uma mol~cula do anfifilico pertencente a micela. Rcsttltados 

de R\1N (Fll-76) sugerem a existência de outros graus de lihenla 
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de para o grupo hidrofilico como a difus5o de uma molécula atra 

vês da micela,com o grupo polar ancorado à superfície,ou mesmo 

um movimento oscilat~rio da mol~cula entrando e saindo da mice 

la. No entanto, essas considerações cont~m a id~ia da não loca 

lização estática de um grupo hidrofíl.ico (e seu contra-Íon ) .Uma 

experiência de difração de raios-X acaba sendo sensível a uma 

média dos diversos movimentos que o grupo realiza. Al~m do 

mais, cada grupo hidrofílico possui uma superfície disponível 
o 

de (52±5)A2 ao longo da superfície da micela. 

Foi feito o cálculo da densidade eletrônica da 

região hidrofílica ph supondo duas configurações· geom~tricasli 

mites. Primeiramente considerando-a composta de duas esferas 
o o 

(grupo HCOO e K+) de raios 

70), obtendo o valor de 1,45 

iÔnicos 1,58A (AD59) e 1,33A (MA-

(e~/~3). Em segundo lugar, distri 
+ buimos uniformemente a carga do grupo HCOO e K .em um volume 

o 2 o o 
de área (S±6S)=(52±5)A e espessura 3A. O valor de 3A foi obti 

do por meio de uma avaliação da distribuição espacial dos ato 
o 

mos constituintes do grupo hidrofílico. O valor de 3A para a 

espessura da coroa hidrofílica localizada na periferia do ci 

. lindro equivale a um parâmetro. c= 0,82 (expressão II-52). Ne~ 
o 

se caso, o valor da densidade eletrônica obtida foi 0,27(e~/A3). 
o 

Acreditamos que o valor de 0,27(e~/A3) seja o limite inferior 
o 

para ph e 1,4S(e~/A3) o limite superior. 

As constantes (Kl) e (K2) estão ligadas ao con 

traste de densidade eletrônica entre as duas regiões e a ma 

triz de 5gua e sal. Considerando (Kl) igual à unidade (K2) de 

ve representar o fator que indica o quanto o contraste (rh-PH
20

) 

KC~ 

-c 

superior ao contraste (piJ
20

-pQ.). Dessa forma (KZ) se 

KC~ 

locali:a 

no intervalo Lle 1,2 até lS, 7. Esse fator pode ser ohtido por 

ajuste das curvas I(li) ?ts curvas experimentais. 
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I 

VI-1.3. Ajuste da Constante (K2D 

Conforme discutido no Capítulo li, a função 

I(H) é composta basicamente do produto de duas funções, a fun 

ção -de estrutura de um Único cilindro (F 2) e a função de in 

terferência do arranjo micelar· i(FIF), representada pela dupla 

somatôria dividida por N2 (expressões II-52) e (II-53). 

Quanto maior o número 
I 

de micelas agregadas ,mais 

a função de interferência se define em termos de apresentar pi 

cos de difração nas posições características do arranjo hexagQ 

nal. Foram elaborados programas de computador para o cálculode 

FIF, F2 e I (H) , cujas. listagens constam do Apêndice I. Na Figu 

-ra VI-3 e apresentada a FIF para um arranjo de 121 micelas. N~ 
I 

la pode ser observado, na regiã? de 28 compreendida no interv~ 

lo de 0,1° até 1°, ~ padrão de ~ifração de partícula Única, i. 
·, . 

e., característico das dimensões do agregado no plano perpendi 
I 

cular ao eixo dos cilindros, bem como as difrações 
: 

pronuncia 

das - I 0 0 nas regioes de 29 em torno . de 2 e 3,6 , correspondentes 

aos planos d100 e d110 respectiyamente. 

A largura na meia altura dos picos de difração 
I 

presentes na função I(H) depend~ fundamentalmente da função de 
I 

interferência por intermédio dolnúmero de micelas agregadas. 

Quanto maior esse número, mais estreitos se tornamesses picos. 
I 
i 

O valor de N = 121 foi escolhido por apresentar a largura na 

- I meia altura comparável a observ~da experimentalmente para a 

banda (BE), corrigida da resolução experimental (Figura VI-2). 

A função F2 contém as características da 

la cilÍndrica e~palhadora, no que diz respeito is suas 
I 

sões no plano perpendicular ao· seu eixo e a distr~huição 

micc 

dimcn 

. -geome 
' -

trica dos materiais espalhadore~ seus constituintes. ·Na figura 

2 VÍ-4 são apresentadas funções F
1 

calculadas na ~eomctria de 
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FIGURA VI-3 - Função de interferência para um agregado de N = 121 micelas e 
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coroa c casca cilíndricas para o material constituinte da re 

gião hidrofílica, com (Kl) = 0,05 c (KZ) = 1,49. 

As curvas experimentais obtidas com o detector 

de cintilação para a amostra LK em capilares C3, C4 e C6 (Fig~ 

ras V-9.a,b,c) apresentam na região angular de 28 por volta de 
o ~ 0,5 uma queda monotona da intensidade espalhada em zero graus, 

com posterior subida na região de BI. Não se observam estrutu 

ras nessas curvas com picos provenientes da difração de parti 

cula Única. Obviamente, difrações devidas à partícula Única na 

região de 28 menores do que 0,45° e na região de BI podem es 

tar presentes, no entanto, não pudemos resolvê-las experime!!_ 

te. 

Adotando-se valores arbitrários para (Kl) e 

(K2), (Kl<K2), fixos o raio da micela e o parâmetro da rede he 
o 

xagonal, este Útlimo em -51A (correspondente a d100 igual a 
o 

44A), variamos a espessura da coroa obtendo a função I(H) ca 

racterística. 

Definindo-se a como sendo o quociente entre a 

intensidade teórica no pico devido ao plano d100 e a intensid~ 

de teórica no pico proveniente da difração de partícula Única 

na região de 28 em torno de O, 45°, foi construído um gráfico de 

~em função da espessura da coroa (Figura VI-S). Verificamos 

que quanto maior a espessura da coroa, a intensidade do pico 

proveniente do d100 se torna mais intensa em comparaçao com o 

pico característico de partícula Única. 

Husson (HU-60), tratando do sistema binário 

palmitato de pot5ssio/5gua (que possui o mesmo gruno ltidrofÍli 

co c 15 carhonos na cadeia lipofÍlica) constrói a função r: 2 

considerando a região hidrofílica concentrada em uma casei de 

alta dc..'nsicladc e1ctrônic:t, obtendo o fator (K2)=5,8 por meio 

de. ;tjustc aos seus rc·su1t:Jdos experimentais. ~esse njustc, fo 
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rnm utiliz:1das três r<Iias ohtillas experimentalmente por difra 

ção de raios-X. 

Aquela consideração nao nos parece razo5vel 

ser estendida ao sistema tern5rio LK por duas razoes b5sicas: 

a primeira, de caráter geral é que considerar a região hidrofi 

lica concentrada em uma casca constitui-se numa aproximação 

pois o grupo polar constituído de um carbono, 2 oxigênios e o 
o 

contra-íon , possui um diâmetro médio da ordem de 3A (supondo o 

grupo aproximadamente esférico), o que significa cerca de 18% 

do valor do raio da micela; em segundo lugar, nossos resulta 

dos experimentais, analisados à luz da Figura VI-5, sugeremque 

a hipótese da coroa cilíndrica é mais adequada devido a nao ve 

rificação de picos de partícula Gni~a na região de 28 - 0,45°. 

Quanto a escolha da constante (K2) podemos uti 

lizar a mesma argumentação desenvolvida até aqui.com relação à 

constante ~· Não partimos para um ajuste de (K2) devido à pr~ 

sença de apenas uma difração (BE proveniente do plano d100 ) em 

nossos diagramas de raios-X diferentemente de Husson (HU-60)que 

possuía 3 raias estreitas para o ajuste. 

Para tanto, fixamos (Kl)=l, a espessura da co 
o 

roa em 3A e variamos (K2) no intervalo de 1 até 15. Na Figura 

VI-6 é apresentada a como função de (K2), onde é verificado que 

quanto menor (K2) maior a intensidade devida ao d100 em comp~ 

ração com a difração de partícula Gnica em 28 - 0,45°. Adota 

mos o valor ·de (K2)=4 considerando-o um limite máximo para cs 

sa constante, a partir da qual poderíamos resolver o pico de 

partícula Gnica,o q~e n5o ocorre. Isso significa que sua inten 

sidade 6 da ordem de 65' da intensidade do pico proveniente do 

O v a 1 o r d c ( l\2) = 4 por nós :1 do t n do 6 c1 a o r d c m do 

ohtido por llusson (llll-1)0) par:1 o palmitato ele pot:"íssio (K2=5,H), 



__________ :..;___,_.., __ . __ ~-~..,....;..~,.,.,,,,, ... ,.V,.~~._.. .~,·- -:.------------~ .. --··-· .... - - .. .., ... __..-- --•• ••r •.,---•-·-· ...,.,--·~-~,. .... _._.,.. . ..., ...... __ , ... • •• 

4 

2 

0~----~----~----~----~~--~----~~----L-----~~ 
o 2 4 6 8 

K2 
lO 12 14 . 16 

FIGURA VI-6 - Razão entre a intensidade do pico proveniente da difração 

no plano d100 do arranjo hexagonal e a intensidade do Pi 
co de partícula Única na região de 28-0,45° em função do 

parâmetro K2. 



que possui o mesmo grupo hidrofílico do laurnto de pot5ssio. 

O valor de (K2)=4 equivale a consid~rnr-se 

carga da regi~o hidrofÍlica de uma mol6cula de laurato de 

tássio distribuída num volume de 65,1~3. A densidade obtida 

partir desse volume para a região hidrofílica; adicionado 

a 

PQ 

a 

ao 

volume da cadeia carbônica em configuração estendida (Ítem IV-

1) ê de l,lg/cm3
, bastante próxima da densidade efetiva obtida 

no Ítem IV-L igual a 1,2g/cm3 . 

VI-1.4. Construção da Função Intensidade Difratada Teórica 

.!.nCH) e Ajuste do Parâmetro da Rede Hexagonal 

A partir das questões discutidas nos Ítens an 

teriores, a expressão (II-52) será utilizad~ no cálculo da in 

tensidade difratada teórica, com os seguintes .valores para os 

parâmetros R,c, (Kl) e (K2): 

o 
R = 17A; c= 0,82; (Kl)=l e (K2)=4 

A expressao (II-52) pode ser multiplicada por 

uma função exponencial que leve em conta o efeito de agitação 

térmica do sistema, por meio de um .fator de Debye-Waller ava 

liado. Esperamos que a movimentação dos centros espalhadores 

nao seja muito grande. Como a principal contribuiçãb i difra 

çao provém da região hidrofílica e esta cumpre um papel de 

blindagem da região lipofílic~ ê de se esperar que não haja,p~ 

lo menos em temperaturas da ordem da ambiente, uma movimenta

ção dos grupos polares maior do que suas próprias dimensões. 
o 

Consideramos essa movimentação da ordem de 2A. 

A expressão (II-52), multiplic3da pela exponen 

cial característica do fator de Debye-Waller peJe ser escrita 

como: 



I D (li) ;= (Fz) (r; I F) exp(-~12 IIZ) (VI-l) . . 

o 4n senO onde a = ZA e H = 
À 

Como a região angular que estamos interessados 

está no intervalo (em 28) de zero até cerca de 4°, essa corre 

ção é praticamente um fator constante. Na Figura VI-3 é apr~ 

sentada a exponencial de Debye-Waller com o parâmetro a acima 

definido. 

Com o valor de N = 121 e parâmetro da rede he 
o 

xagonal de SlA, foram construídas as curvas de intensidade teó 

rica difratada em função de 28. A largura na meia altura da 

curva teórica para o agregado de N = 121 foi de 0,16°, compatí 

vel com os valores obtidos experimentalmente apresentados na 

Tabela VI-l. 

Foram construídas curvas de largura na meia al 

tura do pico de difração associado ao plano d100 em função de 
o 

~.para parâmetros . da rede hexagonal a no intervalo de 40A 
o 

até 60A, verificando-se que aquelas eram praticamente :· indepeg 

dentes de ~ nesse intervalo. Na Figura VI-7 é apresentada uma 

curva de 6(teôrico) em função de ~. A posição angular do 

pico associado ao d100 não é exatamente a prevista pela lei 

de Bragg devido as dimensões do agregado, o que exige um aju~ 

te do par~metro da rede de modo a obtermos o pico de difração 

da curva I(H) na posição angular observada experimentalmente . 

Na Figura VI-8 é apresentado o gráfico da posição angular do 

pico em função de IN . Para agregados de dimensões da ordem de 
o 

lOOOA, i.c., N- 600, espera-se que o pico referente ao d100 se 

localize exatamente na posição angular característica do plano 

100. Esse fato pode ser verificado na Figura VI-8. 

Adotamos arbitrariamente o valor de N=121 para 
o 

o a j u s t c J o r a r: 1111 (' t r o ~- , o h t c n cl o- s c o v a 1 o r d c a "' 4 9 , 9 A · N :1 F i 
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gura VI-9, é apresentada a curva de _!_ (teórica) em funçiio c.Je 20. 

O erro no par5metro ~ foi avaliado segundo os seguintes crité 

rios. Partimos de uma incerteza de 12% na determinação da lar 

gura corrigida da banda externa. Essa incerteza transportada 

para a curva de largura na meia altura do pico associado ao 

d100 em função de m, fornece um intervalo, em termos do número 

de agregação que se estende de N - 81 até N- 121. 

Transportando esses valores de N para a curva 

que fornece a posição do pico em função de IN (Figura VI-S)po 

demos observar que a indefinição da posição do pico em torno 

de IN= 10 dentro do intervalo 9 ~ IN~ 11, é da ordem de 

O,Ol 0 ,que em termos de distâncias interplanares corresponde a 
o 

um erro da ordem de O,SA, aproximadamente 1%. Dessa forma, oh 
o 

temos para o parâmetro da rede hexagonal o valor de (49,9±0,S)A . 

Esse valor, comparado com o obtido considerando-se que BE cor 

responde diretamente a d100 e utilizando-se a lei de Bragg 
o 

(a = SlA) mostra que, dentro de um erro de 2,2%, aqueia aborda 

gem primeira do probl~ma fornece um valor razoivel para o par~ 

metro da rede. 

Com os valores do parâmetro da rede e do raio 

das micelas, pode ser calculada a concentração em volume de li 

pfdeo em água dentro do agregado, obtendo-se o valor de 

(0,42±0,07), sendo a incerteza obtida a partir de propagação 

das incertezas do raio do cilindro e do parâmetro da rede a. A 

concentração em peso do lipideo é ?m pouco supeiior i mesma 

em volume, como pode ser verificado na Tabela IV-1. O diagrama 

de fases do composto binário laurato de potássio/água p~ra tem 

peraturas da ordem de 22°C (EK-75) c concentração em peso do 

lipfdeo da ordem de 45%, indica uma regi5o onde ainda existe a 

fase mediana (hexagonal "infinita"), muito próxima da frontei 

ra da regiilo gel (ou co:t~;cl). 
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VI-1.5- nstudo Comn~tr~ttivo da L~rgura do Pico Associado ao 

l)la.no c1 100 com as Previ sõcs de Schcrrcr c W.ílrrcn 

Vcrificou~se através da discussão efetuada no 

Ítem VI-1.1 que a expressao (II-19) de Scherrer, que relaciona 

a largura na meia altura do pico de difração observado com a 

sua posição angular e as dimensões da partícula ao longo da di 

reção perpendicular a família de planos responsáveis pela difra 

ção, forneceu uma estimativa do número de agregação N bastante 

razoável. 

A expressao de Warren (II-22), desenvolvida no 

Capítulo II, certamente forneceria um valor pior do número de 

agregação ~ uma vez que a estrutura proposta para os agregados~ 

por hip6tese, ~ ordenada. A aleatoriedade discutida ~or Warren 

na obtenção de sua expressao nao e verificada nos agregados de 

cilindros longos; 

Na Tabela VI-2 sao apresentados os valores de 

la~gura na meia altura previstos por Scher~er, Warren e os nos 

sos valores te6ricos utilizando a expressão ~I-1), para di ver 

sos valores de N. Esses valores se encontram na Figura VI-10. 

Os valores de ~Se . e ~Wa foram calculados p~ 

ra as posições angulares correspondentes aos picos de difração 

que obtivemos para os diversos valores de N com a função I(I!) 
o 

(expressão (VI-l)), supondo d100=43,2A. obtido a partir do par~ 
o 

metro da rede hexagonal a = 49,9A. 

~ (2 e) 
ô = 

N~ Figura (VI-11) ~ apresentado o produto 
• y. d100 . cose 

em função de ~ para as previsões 
À 

de Schcrrcr e Warrcn, bem corno os nossos resultados. 
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-
1::, (2 0) /::,(2 8) y f) (O) 
Se ~~;o ) 

nosso . 

2 o, 9240 1,02 1,88 0,515 

3 0,9625 0,68 1,25 0,425 

4 0,9680 0,51 0,94 0,348 

5 0,9965 0,41 0,75 0,285 

6 1,0040 0,34 0,63 0,245 

8 1,0115 0,26 0,47 0,185 

10 1,0150 0,20 0,38 0,158 

24 1,0200 0,09 0,16 0,065 

TABELA VI-2 - Larguras na meia altura previstas por 

Scherrer (6Sc), Warren C~wa) e as ob 

tidas neste trabalho 

Podemos observar que nossos resultados experi 

mentais estão realmente mais próximos de uma descrição via a ex 

pressao de Schcrrer do que a de Warren. 

Um problema que surge imediatamente na obtenção 

da largura na meia altura da difração proveniente dos planos 

d100 a partir dos padrões de difração fornecidos pela expressao 

(VI-l) para pequenos valores de ~. ê que observamos na rcali 

dade uma superposição de picos e não apenas o referente i famf 

lia d100 . Esses picos adicionais que aparecem próximos ao princi 

pal,são associados ã difração de partícula Única principalmente. 

A medida em que o número de agregação aumenta, esses picos sao 

resolvidos c a clcfiniçõ.o da difração proveniente da f~1míiia u100 
... 
c melhor. Para N >81 podemos verificar na Figura VI-11 c~uc 

o par5metro 8 6 praticamente constante, em torno de 0,8. 

Conforme uiscutiuo no Capítulo TI, a análise 

efetuada por \Varrcn (\\'i\-41) se baseia em um sistema físico cons 
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t :i t u í do ti c 5 t o mo s d :i s p os t os c m cama J a s :i dê n t i c a s c q u i cl i s t n n t c s, 

no entanto, posicionados ao acaso, possuindo liberdade de 

translaçGo nas direções paralelas à camada e liberdade de rota 

ção em torno da direção perpendicular à camada. A partir das 

expiess6es derivadas para a difração na rede bidimensionalQ~), 

deriva a expressão (II-22). A localização aleatória das cama 

das de átomos exige uma dimensão maior das camadas difrataras 

para se obter uma determinada largura do pico de difração. Co 

mo uma das considerações iniciais do nosso modelo de agregados 

é que o comprimento dos cilindros é muito maior do que o seu raio, 

a descrição de Warren não se adapta ao modelo. 

A discrepância entre o nosso resultado (é =0,8) 

e o da expressão de Scherrer (ô = 1) pode ser analisada conside 

rando-se que mesmo a expressão de Scherrer é uma aproximação , 

fornecendo valores de ô diferentes conforme o procedimentoadQ 

tado no estabelecimento da forma da figura de difração e da 

sua largura na meia altura. Azároff (AZ-68) fornece um interva 

lo para o parâmetro ô variando de 0,89 até 1,39 aproximadamen

te. A incerteza no parâmetro ~avaliado por propagação dos er 

ros nos parâmetros utilizados no seu cálculo é de ±0,1. Dessa 

forma, o valor de (0,8±0,1) obtido a partir da expressão~I-1) 

pode ser considerado compatível ao resultado previsto pela ex 

pressao de Scherrer, dentro de um erro de aproximadamente 10%. 

VI-2. Construcão Teórica da Banda Interna a partir dos Agrega 

dos ~!icelarcs 

Conforme pode ser verificado na figura(\rT-9) ,a 

intensidade espalhada obtida pnra N=l21 não possui uma cstruttl 

ra tal que possibilite a formação da banda interna observada 

n.:-ts Figur;1s (V-9.a), (V-9.b) e (V-9.c). ~!esmo que isso fosse 
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possível, l. c., - . supor que uma un1ca estrutura originaria RE c 

BI, permaneceriam inexplicados os resultados experimentais nos 

quais só é observada a BI. Esses resultados foram obtidos com 

capilares C6, Figura (V-5 .a-}d) e porta- amostras de placas par~ 

leias P2 e P4 (Figura (V-l.m)). 

Neste trabalho propomos que a BI é proveniente 

da difração de raios-X em agregados de menor número de agreg~ 

ção, sendo que a distância média entre agregados origina essa 

banda. 

Os agregados de maior número de agregaçao que 

originam BE nao contribuem significativamente com a difração 

na região de BI por basicamente duas razões. Primeiramente es 

sa contribuição poderia provir de um agregado no que toca à di 

fração de partfcula Única que, como verificamos na Figura (VI-

9), não é suficiente para construir a banda, devendo estar so 

breposta a ela. Em segundo lugar, a difração caracterfstica da 

distância média entre agregados de N - 100 é no mfnimo da or 
o 

dem de SODA, o que a colocaria na região muito próxima do fei 

xe direto, para 28 < 0,2°, como já foi mencionado. 

Dessa forma, nao sao esses os agregados princi 

pais responsáveis por BI. 

Partimos da hipótese básica que as micelas cons 

tituintes dos agregados de N - 100, sua estrutura interna bem 

como a distância intermicelar determinada naquelas condições 

(parâmetro da rede hexagonal ~) são os mesmos no caso de agr~ 

gados de~ menores.· Esses agregados ainda procurariam observar 

a simetria do arranjo hexagonal. 

A banda interna seria proveniente da difraç~o 

em uma distribuiç~o de agregados micelares (ou mesmo n1icclas 

nao ~1grcgadas) de diversos números de agrc'gaçiio. N:1 Figura(\'I-12) 

s a o a p r c s c n t a d o s a g r c g :J do s c1 c N = 1 a t é N = 7 • 
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FIGURA VI-12 - Corte no plano perpendicular ao eixo 
-dos cilindros dos agregados de nume 

rode agregaçao N=l, 2; 3, 4 e 7. 
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Na Tabela VT-3 sao apresentados os valores de 

infcio, f{m c largura da BI medidas nas emulsões fotogr5ficas 

com o nônio c de leitura direta nos gráficos de intensidade di 

·fratada experimental em função de 26 medidas com o detector de 

cintilação. 

A determinação dos números de agregação respo~ 
... . 

save1s pela BI foi feita a parti~ dos resultados obtidos com o 

detector de cintilação para o capilar C6, Figura (V-~c). As 

correções descritas no ítem IV-6 não serão aplicadas ao resul 

tado obtido experimentalmente, uma vez que a informação ex 

traída da curva I (s) para a obtenção dos N responsáveis pela m -
difração é apenas a sua localização. Não será feito um ajuste 

de uma curva teórica ao resultado experimental, como no caso 

da BE. As correções descri tas no ítem IV-6 não modificariam o 

posicionamento da banda, uma vez que a radiáção parasita apr~ 

senta uma queda monótona a partir de 2e = 0° e o (BG) é uma 

copstante. Neste ítem, portanto, será possível a identificação 

dos agregados responsáveis por BI comparando a difração carac 

terística de um conjunto de agregad"os de distância de separ~ 

ção média ~ entre eles com a localização de Bl. A largura de 

BI será analisada qualitativamente. 

A escolha da Figura (V-9.c) para esse processo 

de determinação dos N característicos foi necessárià devido ao 

método utilizado, baseado na concentração média de lipídco (em 

volume) na mcsofase. 

A hipótese de segregaçao de água e formação de 

agregados micelares faz com que neles, a concentração de lipf 

deo (em volume) seja superior i concentração m5dia n6minal Ja 

mcsofase. No caso de um capilar de diâmetro menor do que 0,7mrn, 

alêm dos agregados menores que originam BI, há a formação fav~. 

reci<.la ele agrcg:Hlos maiores (N - 100), resronsiive:is por BE. Em 
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LK-III 

LK-I 

LK-I 

u-:-r 

LK-I 

LK-III 

LK-III 

LK-III 

~ • ...& •• • 

Capilar Inicio (28) o Final (28) 0 Largura (!l28) 0 I Detector 

C6 0,60 ± 0,03 1,28 ± 0,06 0,68 ± 0,07 Emulsão Foto 

C3 0,55 ± 0,03 1,32 ± 0,07 0,77 ± 0,08 Emulsão Foto 

C6 0,47 ± 0,03 0,84 ± 0,04 0,37 ± 0,04 Emulsão Foto 

C6 0,50 ± 0,03 0,96 ± 0,05 0,46 ± 0,05 Emulsão Foto 

C6 0,47 ± 0,03 0,78 ± 0,04 0,31 ± 0,04 Emulsão Foto 

C3 0,60 ± 0,02 1,25 ± 0,02 0,65 ± 0,03 Cintilação 

C4 0,55 ± 0,02 1,25 ± 0,02 0,70 ± 0,04 Cintilação 

C6 0,55 ± 0,02 1,20 ± 0,02 0,55 ± 0,03 Cintilação 

TABELA VI-3 - Posicionamento e largura da banda interna em medidas utilizando-se emuls6es 

fotográficas e detector de cintilação (baixo ângulo). 
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capi1arcsde L1iilmetro maior, há uma diminuição da intensidade de 

BE acompanhada por um acréscimo na intensidade de BL, chegando 

mesmo a praticamente se confundir com o fundo (devido a BI e à 

radiação de fundo) em capilares de diâmetro maior ou igual a 

2mm. Nessa situação, esperamos que os agregados responsáveis 

por BI sejam os mais prováveis existentes na mesofase, ou se 

ja, a figura de difração observada nessas condições experime~ 

tais é fundamentalmente devida a eles. 

A construção de BI é feita em duas etapas. Pri 

meiramente obtém-se a distância média entre agregados a partir 

de considerações a respeito da concentração média na mesofase 

e da concentração em cada agregado e em seguida, sao construí 

das as figuras de difração características do arranjo bidime~ 

sional desses agregados. 

Consideramos uma rede quadradà colocando em ca 

da vértice um agregado micelar de número de agregação N. O câl 

c~lo é feito para cada valor de N separadamente. A rede quadr~ . 
d~ foi escolhida por razões de simplicidade do cálculo. Esten 

demos o conceito de agregado para o valor de N=l inclusive. Na 

Figura VI-13 é apresentada urna cela unitária dessa rede com 

agregados de N=7. 

Como estamos observando a difração no plano per 

pendicular ao eixo do capilar (efeito de orientação devido a 

superfície do porta-amostras), colocamos a rede quadrada sobre 

o.plano de espal~arnento definido por Se So, i.e., os agregados 

cilíndricos, no modelo, estão paralelos entre si nos vértices 

da rede e com os eixos perpendiculares ao plano de espalhame~ 

to, como na situação descrita no ítem VI-l para os agregadosde 

N - 100. 

A distilncia média entre agregados é denominada 

.1>. c C'Spcr:Hnos um;~ fr;~ca correlação entre agregados de moJo a 
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um dos vértices. 
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nno favorecer ncnh~nn direção da rede quadrada pelo posicionQ_ 

menta dos agregados. 

A concentraçio m~dia de lipídeo em volume na 

mesofase utilizada 'nos cálculos ~ de (0,31), característica da 

mesofase que apresentou os padrões de difraçio a ·--·serem confron 

tados com a teoria. 

A fim de nao privilegiar qualquer direÇio da 

rede quadrada com o posicionamento dos agregados no cálculo de 

I, estes foram substituídos por cilindros infinitos paralelos 

com um raio efetivo RNE' calculado a partir de uma m~dia arit 

m~tica das duas dimensões maior e menor do agregado no plano 

da rede. 

O volume total de li.pídeo por unidade de com 

primento em uma cela unitária da rede quadrada será 

(VI- 2) 

onde ~a e a concentraçio em volume do lipÍdeo em um agregado 

e, o volume por unidade de comprimento da cela unitária será 

(VI-3) 

Se os agregados de~ pequeno sao·os principais 

componentes da mesofase (característica da condiçio experimen

tal utilizada), a concentraç~o m~dia de lipídeo da mesofnse d~ 

ve ser igual ~ concpntraçio de lipÍdeo na cela unit5ria, po~ 

tanto: 

0,31 = (Vl-4) 
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Na Tahela VI-4 suo apresentados os valores de 

I, RNE e 28 para agregados de N=l, 2, 3 4 e 7. N é o número to 

tal de micclas na cela unitária. 

N 

1 

2 

3 

4 

7 

o o 
N \m (A) I (A) 28 (0

) 

4 17 ± 1 54 ± 7 1,6 ± 0,4 

8 29 ± 4 61 ± 7 1,4 ± o ,3 

12 39 ± 6 80 ± 9 1,1 ± 0,3 

16 51 ± 8 106 ± 13 0,8 ± 0,2 

28 64 ± 9 132 ± 16 i 0,7 ± 0,2 I 

TABELA VI-4 - Parâmetros característicos do arranjo de 

agregados que originam BI:RNE=raio efeti 

vo; "f= parâmetro da rede quadrada; 28 PQ 

sição angular do pico de difração asso 

ciado à distância I obtida por meio da 

lei de Bragg. 

Para todos os casos foi verificada a condição 

de validade do cálculo acima efetuado onde I> 2RNE" 

Os valores obtidos para "f estão no intervalo 
o o 

1 6° que se estende de 54A até cerca de 132A, ou em 28 de até , 

cerca de o o, 7 • cobrindo, portanto, a região de BI. 

As incertezas obtidas por propagaçao a partir 

da expressao (VI-4) forneceram valores da ordem de 12% do va 

lorde I, sendo a incerteza em 28 calculada a partir - da inccr 

teza em I com seus valores limites. 

Com os valores de T foram utilizados os progr~ 

mas CONTADOR E DESSEL, listadas no Ap~ndicc I para a ohtanç5o 

da intensidade teórica difratada por uma cela unitâri.a da rclle 

quad r~1da. 
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Utilizamos para tanto a mesma expressao (11-52) 

com as distilnci~1s S caracterfsticas do arranjo de·· agregados pq 
colocadosnos v6rtices da cela unitiria da rede quadrada. 

Com a finalidade de nao privilegiar qualquer 

direção na rede quadrada, os agregados foram colocados de ma 

n~ira particular nos vértices da cela conforme mostrado na Fi 

gura (VI-14). 

Os padrões de difração obtidos estão nas Fig~ 

ras (VI-15), (VI-16), (VI-17), (VI-18) e (VI-19) para N=4, 8, 

12, 16 e 28 respectivamente, sendo N o número total de 

las dos vértices da rede quadrada. 

mice 

De maneira análoga ao observado no estudo da 

BE, há um deslocamento da posição da linha característica da 

distância média entre agregados devido ao fato do cálculo ser 

efetuado apenas para 4 agregados. Quanto maior d númer6 de 

agregados, mais o pico característico se afinaria e se . aproxi

matia da posição angular característica da ·distância interagr~ 

gados ~. Na Tabela VI-5 apresentamos os valores de N, . -pos1çao 

angular do pico característico de I de entrada no programa, a 

posição angular do pico de saída do programa e o desvio obser 

vado. Voltaremos a esse ponto mais adiante. 

·-
N 28B (o) zec (o) Desvio(628°) 

1 1,6 1,4 0,2 

2 1,4 1 '1 0,3 
.. 1,1 0,8 0,3 .) 

4 0,8 

I 
0,7 0,.1 

7 0,7 0,5 0,2 

T/\RFL/\ \'T-5 - Posicionamento do pico característico da di 

fraç5o nos agregados colocados nos v6rtices 
- o -da ccL1 unitaria (28c) em comp:1rnçao com o 

previsto pela lei de Bragg (28~) 
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FIGURA VI-14 - Colocação dos agregados na Cela Unitária 

de modo a nao privilegiar qualquer dire 

çao da rede N=8 e 16. 
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FIGURA VI-15 - Intensidade teórica difratada no plano equatorial em função de 2e. 
Cela unitária da rede quadrada N = 4. 
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FIGURA VI-16 - Intensidade teórica difratada no plano equatorial em função 
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FIGURA VI-17 - Intensidade teórica difratada no plano equatorial em função de 28. 

Cela unitária da rede quadrada N = 12. 
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FIGURA VI-18- Intensidade teórica difr~tada no plano equatorial em função de 28. 

Cela unitária da rede quadrada N = ·16. 
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Observando os padr6es de difraç5o para os di 

versos valores de N vemos que os agregados de ~ iguais a 4 c 8 

s~o os que mais contribuem para a regiio de BI em torno de 

1,5° (em 28), i.e., o final da banda; enquanto que agregados 

maiores (N~28) contribuiriam predominantemente na região ang~ 

lar em torno de 0,5° (início da banda). 

A banda interna seria assim composta pela su 

perposição dos diversos padrões de difração dos vários conjug 

tos de agregados, cada qual com um peso específico caracterís

tico da quantidade de agregados de um determinado valor de N 

(número de agregação). 

Os demais picos que aparecem nos padrões de di 

fração nas Figuras (VI-15) + (VI-19) são característicos da 

fração em cada um dos agregados e a difraçãq de partícula 

di 

- . Unl 

ca (de cada miceLa e cada agregado) sempre presentes. Entretan 

to, o pico característico da distância interagregados ê siste 

ma~icamente mais intenso, de forma a garantir que, em uma si 

tu~ção experimental n~ qual os agragados de N 

tem em número significativo, só BI é observada. 

100 não exis 

Na figura (VI-20) é apresentada a difraçio ob 

tida experimentalmente Figura (V-9.c) e as posiç6es angulares 

características dos diversos I (2GB). 

A forma de BI obtida experimentalmente sugere 

a existência de uma distribuição de agregados de número 

agregação pequeno na qual existe uma configuração -mais 

vel ou, de outra forma, um tipo de agregado efetivo que 

melhor representar BI, analogamente ã discussão efetuada 

de 

. -
prOVQ_ 

possa 

para 

RE. Lá, o valor de N=l21 foi escolhido de modo a representar 

um agregado efetivo que sjmule uma distribuição de agregados de 

Ii em torno de 100. A própria BE pode ser considerada como a su 
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FIGURA VI-20 - .Difração obtida com a mesofase .LK, capilar C6, baixo ângulo e 

detector de cintilação. Na figura estão assinaladas as posições 

angulares associadas aos I por meio da lei de Bragg (2eB). 



-211-

perposiç~o Je p~tJr6es de difraç~o caracterfsticos de diversos 

agregados de N - 100. 

No caso de BI podemos verificar que o agregado 

de N=4, i.e., a cela unitária do arranjo hexagonal, pela loca 

lização de seu pico característico associado a I, é o que ap~ 

rentemente existe em maior abundância na mesofase,naquela pa! 

ticular condição experimental. 

A partir do desvio observado na posição ang~ 

lar do pico característico de I para o arranjo de N=l6, da or 

dem de 20%, e da Figura (VI-8) que fornece a posição do pico 

de difração de um agregado em função do numero de agregação,pQ 

demos avaliar a quantidade de agregados de N=4 presentes na m~ 

sofase de forma que o pico resultante da difração nesse conju~ 

to reproduza o valor de 28B associado a ~- Esse valor é da or 

dem de 625 agrega~os, cada um de N=4, o que sigriifica cerca de 

2500 micelas. A Figura (VI-8) pode ser utilizada nessa avalia 

çã9 pois di uma idéia razoivel do desvio angular observado a 

pa~tir de um conjunto ' de centros espalhadores num arranjo hexa 

gonal, podendo este ser entendido como uma rede quadrada dis 

torcida. O desvio de cerca de 20% observado na posição angular 

para a rede quadrada com quatro agregados é da ordem do obtido 

por extrapolação na Figura (VI-8) para N=l. 

Quanto i largur~ da banda, a nao exist~ncia de 

uma forte correlação entre os agregados de N=4 provavelmente 

faz com que hajam flutuaç6es nas distâncias entre agregados de 

forma a alargar a banda. Além dos agregados de N=4 devem exis 

tir agregados menores (e maiores), no entanto, em menor nfimero, 

de forma a tarnh6m contribuir para o alargamento e difusividade 

da banda. 

Os resul tndos experimentais indicam que nao s:10 

comuns a grcg;Idos de tamanho intermediário entre N - 7 c agrcg~ 



dos de N - 100, possivelmente dcvúlo à agitação térmica, fato 

este verificado pelo caida da banda interna em dircç5o ao fci 

xc incidente. 

O pf6xirno passo 6 estabelecer um modelo para 

as forças intcrrnicelares de modo a justificar a_existência dos 

agregados bem corno a explicar as verificações experimentais di~ 

cutidas no Capítulo V. Esse aspecto será discutido no Capítulo 

VII. Entretanto, antes de o abordarmos, vamos discutir o rnode 

lo dos agregados micelares a partir de um outro enfoque, i.e., 

calculando-se a função de Patterson do sistema espalhador e 

analisando os picos que nela estarão presentes em termos de 

distâncias de repetição características do arranjo micelar. 

VI-3. Construção da Função de Patterson a partir da Curva de 

Intensidade Difratada Corrigida 

Conforme discutido no Capítulo II, a função de 
-+ Patterson P(x) do sistema espalhador pode ser calculada a paE 

tir da curva de intensidade difratada medida experimentalmente. 

Mais precisamente, P(x) é a transformada de Fourier da intensi 

dade difratada (expressão II-lQ). 

Os picos da função P(~)são interpretados corno 

distâncias de repetição características do arranjo espalhador 

(AZ-68). 

No caso particular em que estamos interessados, 

i.e., obter dist5ncias de separação características ao longode 

uma direção, a direção equatorial, a expressão (II-11) que fo~ 

nece a função de Patterson em uma dimensão pode ser utilizada. 

A intensidade IN(H) que aparece naquela exprc~ 

sao correspondc à intensidade difratada corrigida Ic(s). 

Foi uti1i:ada no cálculo de P(x) a intensitl:Hk 
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difr:-ttad~t corrigid:t conforme :1 exp1·cssao (TV-2) de uma amostra 

LK em capilar de O, 7mm de diâmetro (C3). Esse rcsult·:-tdo, apr~ 

sent:-tdo na Figura (VI-2), foi utilizado tamb6m no ajuste do 

parâmetro da rede hexagonal e construção teórica da banda ex 

terna. O fato de possuir tanto BI quanto BE possibilita um cs 

tudo mais geral das distâncias características de repetição do 

que um resultado com apenas uma das bandas. 

No cáclulo de P(x) foi utilizado um programa 

de computador cedido pelo Grupo de Cristalografia do Instituto 

de FÍsica da UNICAMP, no qual foram efetuadas pequenas modifi 

caçoes~ uma descrição sucinta do programa, bem como a sua lista 

gem,sao apresentadas no Apêndice I. 

O programa executa basicamente a soma do produ 

to de duas funções: a função cosseno, de argumento igual a 

(Hx) pela função .I (H), onde H = Zns. c 

Dessa forma 

P(x) = 2 I 
H 

I (H) cos (Hx) c 
(VI- 5) 

onde a soma em H é efetuada a partir dos valores de 28 medidos 

experimentalmente. O programa fornece a função ~e Patterson nor 

malizada em relação ao valor P(x=O). 

O primeiro resultado obtido, Figura (VI-21), in 

traduzindo-se na somatória todos os valores de I '(H) medidos , c 

i.e., de 0,35° até 3,40°, forneceu como distâncias de 
o 

ção características os valores de 43A, 
o o 

86A, 12 6A, 

rcpctl._ 
o 

l~lA. Oh 

scrvou-se um comportamento oscilatório da função P(x) c as dis 

tâncias de repetição são obviamente múltiplos inteiros da pri_ 

mcira, ou seja, di~tância entre primeiros, segundos, terceiros 

c quartos vizinhos. No entanto, é notado um comportamento p~ 

CLt1 i a r dos do i s p r i m c i r os p i c os s u g c r indo q u c o c ii 1 cu 1 o d c 
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150 

r: rcamA \'1- 2 - Função de Patterson da intensidade difratada 

corrigida, amostra LK, capilar C3 com Te no 

intervalo de 0,35° ~ 20 S 3,40° 



P<Jttcrson n<to cstií conscgtdndo resolver os picos referentes a 

BE c B I • 

Com a finalidade de resolver os picos, foi 

feito um traçado visual das duas bandas, procurando eliminar 

as contribuiç6cs mfituas. Esse traçado visual acompanhou o mcs 

mo critério utilizado na determinação do fundo devido a BI na 

região de BE, discutido no ítem VI-l. 

Na Figura (VI-22) ê apresentado o resultado do 

cálculo da Patterson só devida à BI, descontada BE. Nela pode 
o 

ser visto um pequeno acidente na reg1ao de x - 4SA e um pico 
o 

bastante largo centrado aproximadamente em x = 90A. 

Na Figura (VI-23) ê apresentado o cáiculo da 

Patterson proveniente apenas da BE, i.e., feito o desconto de 

BI. Nela pode ser visto agora um comportamento oscilatório tí 
o 

pico com intensidades de pico decrescente nas posições 43A 
o o o 

86A, 129A e 172A, que representam distâncias características en 

tre primeiros, segundos, terceiros e quartos vizinhos. 

Dessa forma, a Figura (VI-21) pode ser inter 

pretada como uma superposição ponderada das duas Figuras (VI-22) 

e (VI-23). A ponderação ê necessária uma vez que nas três fi 

guras ê fornecida a Patterson normalizada. A contribuição do 
o 

pico largo por volta de 90A visto na Figura (VI-22), associada 

à contribuição oscilatória de BE,provocou o comportamento pec~ 

liar do ínício da Patterson mostrada na Figura (VI-21). 

A Patterson proveniente de BE, pela ~ua melhor 

definição em relação iqucla de BI, indica um ordenamento maior 

da estrutura que origina BE em comparação com a que origina RI. 

A distância de repetição característica obtida 
o 

na Fjgura (VT-23) é de 4:iA c, de acordo com o nosso m.odclo de 

:lgreg;H1os miccl:tres deve corresponder à distância intcrplanar 
o 

da f:1mÍlia 100 (d 100 ) do arranjo hexagonal. Sendo (49,9 :! 0,5)A 0 
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FIGURA VT-23 ·- Patterson correspondente a banda externa. 



- 2]8-

p~1r~mctro tLl rede obtido no Ítem VT-1.4, obtemos p;.1ra d100 (c~ 
. o 

pressão (ll-21)) o valor de (43,2±0,S)A onde a incerteza foi pr~. 

pagada de maneira usual. Assim, a distincia característica ob 

tida por meio da P~tterson de BE coincide, dentro da incerte

za avaliada, com o valor obtido no aj~ste do pa~imetro da rede 

hexagonal com base no modelo de agregados micelares. 

O pico largo observado na Figura (VI-2~), cen 
o 

trado em aproximadamente 90A,pode ser interpretado com base no 

modelo, como uma reg~ão de distâncias de repetição I entre agr~ 

gados de número de agregação pequeno. Na Tabela (VI-4) sao 

fornecidos os valores de I próprios de N=l, 2, 3, 4 e 7. Esses 
o o 

valores variam de aproximadamente 54A atê 132A, sendo que para 
o o 

N=3 temos I= (80±9)A e para N=4, I= (106±13)A. 

O resultado da Patterson correspondente a BI 

confirma . o resultado obtido no ítem VI-2, no qual se concluiu 

que os agregados cuja contribüição era a principal na constru-

çao de BI eram os agregados de N - 4. 

Dessa forma, o cálculo da Patterson da intensi 

dade difratada corrigida converge para o mesmo ponto básico,ou 

·seja, estruturas distintas são· as principais responsáveis por 

BI e BE e mais, os valores das distâncias de repetição caract~

rísticas do arranjo espalhador podem ser explicadas com base em 

um modelo de agregados micelares como discutido nos Ítens VI-

1 e VI-2. 
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CJ\PfTULO V I [ - NATUREZA Di\ TNTER/\Ç.i\0 ~1l CELAR 

VII-1. Considerações Gerais 

Uma primeira ~bordagem para o problema pode 

ser feita a partir da teoria clássica de D.L.V.O. discutida no 

Capítulo III. 

Nel~, o balanço de forças que estabelece uma 

distância de equilÍbrio entre as partículas constituintes do 

sistema,considera uma força atrativa do tipo de van der Waals 

e uma repulsiva Coulombiana. 

As limitações da teoria,bem como as aproxim~ 

çoes necessárias a solução do problema,foram discutidas no Ca 

pítulo rrr. 

Primeiramente consideremos o sistema físico ca 

racterístico da mesofase liotrópica em estudo. 

As micelas são constituídas basicamente por uma 

coroa hidrofílica e um tronco de cilindro composto de hidrocar 

bonetos. A região hidrofílica é, no caso da mesofase LK, um 

- + grupo polar (COO K ) que, na presença de água, é totalmente ioni 

zado, ·ou seja, há quebra da ligação i6nica entre o contra-íon 
+ (K ) e o restante do grupo. Essa ionização é a responsável p~ 

lo carreg~mento eletrostático da superfície da micela a qual 

gera um potencial eletrostático responsável por pelo menos uma 

componente da força repulsiva intermicelar. 

A miccla estando imersa em um meio i6nico com 

posto hasicament.e pelos contra-Íons (K+) da própria rniccla,ions 

K+ cn c ,;s., -em .agua, sofrem um efeito de blinda 

gem por p;~rte desse meio conforme a teoria de Dehyc-IlUckel. 

O interior da micela, composto de hidrocarhonc 
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tos, é o rcsponsiivcl pela componente atratjva do b<llanço de 

forças. 

Além dessas duas forças, podem intervir outras 

caracteristicas do meio intermicclar. A coroa hidrofilica 0m 

torno da micela deve possuir uma evolt6ria de.mol~culas de 

água, chamada água de salvatação, que pode ter uma atuação fun 

damental no balanço de forças intermicelar. Além disso, recen 

temente Horne Israelachvili (H0-80) revelaram a existência de 

forças de caráter oscilat6rio espacial entre superfícies s6li 

das separadas por lÍquidos orgânicos inertes. Essa periodicid~ 

de~ comparável ao tamanho das mol~culas do líquido (H0-80). 

Essas forças, que advêm da consideração do meio entre as supe~ 

fícies não ser contínuo, mas sim com todas as suas granulaç6es: 

características, adquire importância maior na medida em que a 

distância entre as superfícies diminui. O pa~âmetro da rede 
o 

hexagonal obtido no Ítem VI-1.3 (49,9±0,S)A, em comparação com 
o o 

o ~aio micelar (17±l)A, deixa por volta de 16A como distância 

de ~ separação intermicelar. Uma molécula de água possui um diâ . . 
o 

metro aproximado de 2,6A (MA-70), o que possibilitaria a exis 

tência de aproximadamente 3 camadas de água de solvatação por 

micela. Voltaremos a esse ponto no !tem VII-4. 

VII-2. Interaç ão Repulsiva Coulombiana 

O primeiro passo ~ a determinação· do comprime~ 

to de blindagem ~e Debye (expressão III-8) a partir da força i6 

nica do meio. 

Sendo M('l' a rnass:1 em gramas da subs t ân·c i a cons ., 

tituinte da mesofase, 1'-lm a massa molecular da substância c v 
~ 

volume de - mesofase 1 i t ros, molar idade de cada o agu:1 na em a 

substância componente da mesofase será 



M 
~1o 1 a r ill ad c == ___ _g_ 1 

A molaridade ~ expressa, dessa forma, em moles 

da substância por litro do solvente (água), sendo essa unida 

de denominada molar (M). 

Utilizando-se a composição da mesofase LK-III, 

com a qual foram efetuadas as medidas de difração de raios - X 

com o detector de cintilação utilizadas na obtenção do param~ 

tro da rede hexagonal no Capítulo VI, foram obtidas as molari 

dades: (55,49±0,09)M para a água, (0,63±0,0l)M para o KC9. e 

(2,3l±O,Ol)M para o laurato de potássio, sendo as incertezas 

obtidas por propagaçao convencional. 

O sal, bem como o laurato, em contato com o 

solvente, sofrem dissociação total, ou seja, há quebra da lig~ 

ção iônica entre o contra-Íon K+ e o resto da região hidrofíli

ca e entre o K+ e o Ci- do sal. 

Dessa· forma, em pr~meira aproximação vamos cal 

cular a força iônica do meio levando em conta que os 2,31M de 

laurato e os 0,63M do sal estejam dissociados. 

A força iÔnica do meio será: 

I = 1 

2 f 
1 

(VI I -1) 

onde pi é a concentração em moles por litro da substância 1 e 

zi sua carga (no nosso caso igual a ±1 conforme o íon). sendo 

a soma efetuada sobre todas as espécies iÔnicas. Utilizando a 

expressao (VII-1) obtemos uma força iÔnica igual a (1,79±0,06)t-l. 

Essa força iônica t~o elevada praticamente to! 

na impeditiva a linearizaçiio da equação de Poisson-Boltzmann , 
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conforme discutido no Capitulo TII. No entanto, uma an5lise do 

comprimento de blindagem de Debye característico de~sa força 

iônica pode nos auxiliar a contornar essa dificuldade. 

A expressão (III-8) fornece o comprimento de 

Debye conhecidas a temperatura do sistema, a força iônica e 

a constante diel~trica do meio. Esta filtima foi tomada como a 

prÓpria constante diel~trica da igua e i temperatura de 25°C 

obtemos para o comprimento de blindagem de Debye (1/K) o valor 
o 

de (2,27±0,04)A. Conforme a interpretação física desse -
param~ 

tro, 1/K informa sobre a eficicia da blindagem iônica à micela 

carregada negativamente (~1C-76); vemos que em aproximadamente 
o ~ + 

2,4A a micela está praticamente toda envolvida pelos 1ons K . 

Esse comprimento é da ordem do comprimento avaliado . (HA-7 O) 

(AD-59) da ligação do contra-Íon ao grupo residual (COO-), si.&. 

nificando que, mesmo quebrada a ligação iônica por interm~dio 

da igua, os contra-Íon K+ (tanto do laurato quanto do sal) sao 

tr~azidos novamente para a vizinhança próxima da superfície mi 

celar, caracterizada pelo comprimel'l:to de blindagem de Debye 
o 

(por volta de 2,4A). 

Esse fato justifica o cálculo da densidade ele 

trônica do grupo hidrofÍlico efetuado no Ítem VI-1.2, onde o 

contra-Íon ~ considerado parte constitutiva do grupo. Em termos 

da difração dos raios-X o que importa ê a presença do íon na 

região superficial da micela, sem importar, em pr~meira aprox! 

maçao, o que o mant~m lá. 

Com um comprimento de Debye tão pequeno, pod~ 

mos considerar que existe um grau de ionização efeti~o a bas 

tante pequeno, que corresponderia ao sistema micelar pratici! 

mente todo blindado pelos contra-Íons . Na medida em que a dimi 

nui, tendendo a zero, a força iônica também diminui pois uma 

de suas componentes, que por sinal é a maior, tende a zero. No 
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l:imite de a-~ O, a [orça iônica do meio é igual a 0,63M que 

já não torna tão drástica a lincarização de Poisson--·Boltzmann. 

Foi desenvolvido um programa de cornputador,de~ 

crito no Apêndice I, que possibilitou o cálculo da força repu_!_ 

siva por unidade de comprimento da micela, por meio da exprc~ 

são (III-27) para diversos valores de a(e I), em função da dis 

tância de separação interaxial D de um sistema composto de 

duas micelas paralelas. 

Na tabela (VII-1) estão listados os valores da 

* força repulsiva por unidade de comprimento Fr para os . valores 

de a= 0 , 02; 0,05; 0,1; 0,15; 0,20; 1 e na Figura (VII-1) 

apresentado o ~njF;I em função de D. 

-e 

Obviamente, todas as curvas calculadas a pa~ 

tir da expressão (III-27) para forças iônicas no intervalo de 

O, 63M até 1, 79M f ·ornecem uma visão aproximada do fenômeno, sen 

do mais distorcida na medida em que a força iônica aumenta. No 

-entanto, o que se pode concluir delas e que na medida em que 

o comprimento de blindagem de Debye· ê da ordem do comprimento 

da ligação iônica entre o K+ e o (COO-), nossa micela pode ser 

considerada corno fracamente carregada eletrostaticamente. Não 

necessariamente essa anulação da carga elétrica_ residual na s~ 

perfície micelar é efetuada pelo contra-Íon próprio da molécula 

de lipídeo, mas espera-se um nrocesso dinâmico e bastante com 

plexo de movimentação iônica em torno da rnicela de maneira que 

a aus~ncia de urn·íon K+ da região pr6xirna a ela carregando- a 

negativamente faz com que surja urna força de caráter atrativo 

sobre os Íons K+ do meio, havendo uma consequente substituição. 



~ 40 45 50 55 60 I. 65 70 75 80 85 . 90 95 F 
~ . "" .. 

(l = 1 

(l = 0,20 

(l = 0,15 

a = 0,10 

a = 0,05 

a = 0,02 

0,212 0,230 0,253 0,281 0,21~ 0,349 0,392 . 0,441 0,497 0,561 0,635 o, 719 

x10 2 x10 x10-1 xl0-2 xl0-3 xl0-4 xl0- 5 x10-6 xl0-7 x10-8 xlO -9 

0,219 0,448 0,942 0,200 0,426 0,911 0,196 0,421 0,909 0,197 0,426 0,924 

x10 xl0-1 xlO-l x10-Z xl0-3 xlO -3 x10-4 xl0-5 x10-5 xl0-6 x10 -7 

0,133 0,286 0,6.30 0,140 ()., 315 0,708 ,0,160 0,362 0,821 0,187 0,425 0,970 

xlO xlO-l xl0-1 xl0-2 xl0-3 xlO -3 xl0-4 ' -5 xlO x10-5 xl0-6 xlO -7 

0,639 0,144 0,333 0,781 0,184 0,435 . 0,103 0,246 0,586 0,140 0,335 0,804 

xl0-1 xl0- 2 xlo-2 xl0-3 x10-3 x10-4 x10 -5 xl0-5 xl0-6 x10 -7 

0,187 0,463 0,118 0,306 0,796 0,208 0,545 0,143 0,378 0,998 0,264 0,700 

x10 -1 x10-1 x10-2 x10-3 xl0-3 xl0-4 xlO -4 xl0- 5 xlo-6 x10-6 x10- 7 

0,299 0,740 0,189 0,489 0,127 0,333 0,873 0,229 0,605 0,160 0,423 o ,112 

xl0-1 xl0-2 xl0-2 xl0-3 x10-3 xl0-4 x10- 5 x10-5 x10-6 xl0-6 xl0-7 xlO -7 

TABELA Vll-1 - Força repulsiva por unidade de comprimento da miceia (Fr) em função da distãncia entre os dois cilindros 

interagentes CD). para diversos valores do grau .de ionização (a). 

. . 

100 

0,816 

xlo-10 

0,201 

xlO -7 

0,220 

xl0-7 

0,193 
~ 

x10-, 

0,186 
., 

x10- ' 

0,297 

xlO -8 
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FIGURA VIT-1 - Logaritmo neperiano do módulo das forças 
* * atrativa (Fa) c repulsiva 0\) por unid~ 

de Lle comprimento da miccla, em funç:íoda 

dist:íncia inter~1xial (D). 



VIr-3. lntcr:t6io Atrntiva de Van 11cr Wnals 

Na teoria de D.L.V.O. descrita no Capitulo III 

a componente atrativa da força entre duas micelas ~ suposta do 

tipo van der Waals. 

No ítem III-3 foi desenvolvida uma expressao 

para o cálculo da força atrativa (expressão III-39) entre dois 

cilindros maciços imersos em um meio contínuo, separados pela 

distância interaxial D. 

A utilização da expressao (III-39) no caso es 

pecífico da mesofase liotrópica depende apenas da obtenção de 

um valor razoável para a constante de Hamaker A. 

De acordo com a discussão efetuada no Capítulo 

III, a forma obtida para a força atrativa de van der Waals a 
•, 

partir d'a soma de pares interagentes é bastante razoável (BR-73), 

no entanto, a fim de se obter resultados quantitativos com 

maior grau de confiabilidade é necessária a introdução da teo 

ria de Lifschitz (LI-56), (DZ-61) para a interação entre cor 

pos neutros através da constante de Hamaker. 

O sistema micelar no qual estamos interessados 

é composto basicamente por duas micelas idênticas de eixos p~ 

ralelos. Descontada a região hidrofÍlica, responsável pela re 

pulsão eletrostática, consideramos o miolo de hidrocarbonetos 

o responsável pela interação atrativa. Dessa forma temos dois 

cilindros de hidrocarbonetos imersos em uma matriz de água e 

sal. 

Estudos efetuados na década de 70 (NI-70),(GI-

72) com sistema~ constituidos de dois meios semi-infinitos de 

água separados por urita camad:1 plana de hidroc.1.rboncto, uti 1 i 

zando dados de cspcctroscopin c a teoria· de Lifschitz, ohtivc-

ram um intcrv;llo de vari.:1ção para a constante de llamaker do 



sistema h i d roca rhonc~o -· 5gua, -14 que se estende de 3,4 a 6,8 x 10 erg. 

Apesar da geometria característica do nosso a~ 

rnnj o ser diferente,· esperamos que a constante de Hamaker seja 

predominantemente uma característica dos materiais que consti 

tuem o sistema e nio de sua geometria, no caso ;gua e hidrocar 

bonetos. Dessa forma, o intervalo fornecido para a constante~ 

nos parece razoável de ser aplicado no cálculo da força atrati 

va entre dois cilindros de hidrocarbonetos na água e sal. Como 

a porcentagem em peso (ou volume) do sal é bastante pequena,e~ 

peramos que o resultado obtido a partir da expressao (III-39) 

com o intervalo de A fornecido acima nos dê valores confiá 

veis da força atrativa tipo van der Waals por unidade de com 

* primento CFa)· 

Foi elaborado um programa de computador , des 

crito no Apêndice I, para o cálculo da expressio (III-39). CQ 

mo aquela expressão possui duas somatórias infinitas, o crité 

rio utilizado para terminar cada uma no termo de ordem m(ou n) 

foi que o incremento devido ao termo m+l (ou n+l) fosse menor 

do que 1%. 

Os resultados .de F: em função da distincia in 

teraxial Q para os dois limites da constante de Hamaker cons 

tam da Tabela (VII-2), e da Figura (VII-1). Esperamos que a 

curva característica da atraçio do tipo van der Waals se loca 

lize entre os dois extremos obtidos do intervalo de variação 

da constante A. 

VII-4. Balanç o de Forças 

Primeiramente consideremos apenas o 

* das forças repulsiva coulombiana (f-r) e atrativa de van der 

* \\'aals (F). 



., .. ... . 

~ I 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 
) 

-14 
A=6,8x10 erg 0,152 0,272 0,859 0,354 0,169 0,901 0,515 0,312 0,198 0,130 0,884 0,615 

xlO x10-l xlO-l xlO-l xl0-2 x10-2 xl0-2 -2 xlO xl0-2 x10-3 x10 -3 

-14 . 
I A=3,4x10 erg 0,761 0,136 0,429 0,177 0,847 0,450 o:258· 0,156 0,990 0,651 0,342 0,308 

xlO-l xlO-l xl0-2 x10-2 x10-2 xl0-2 xl0-3 x10-3 : 
xl0- 3 -3 xlO 

TABELA VII-2 - Módulo da força atrativa de van der Waa1s entre duas mice1as cilÍndricas por unidade 

* de comprimento IFal em função da distância interaxial para os limites da constante 

de Hamaker. 

l 
100 

i 
I 0,438 

x10 -3 

0,219 

x1D-3 
I 

r 
I 



Na F.igura (VII-1) podemos observar que para 

constantes de dissociação a maiores ou iguais a 0,1, i.e.,lO,, 

* h5 uma intersecção ~ntre as curvas características de F e r 
* F indicando a existência de um ponto de força total nula cn a ' 

tre as micelas. No intervalo de variação de O,l~a~l. os po~ 

tos de equilíbrio das forças se localizam no intervalo de 
o ~ o -14 

5O A ate 58 A (par a A = 3 , 4 x 1 O e r g) e no inter v a 1 o de_ v a r i a 

çao de O,lS~a~l. os pontos de equilíbrio se localizam no in 
o ~ o -14 

tervalo de 45A ate SlA (para A = 6,8xl0 erg). Fixada a cons 

tante de Hamaker, para valores de a~ O a distância de equi 

lÍbrio diminui at~ atingir o valor limite do diâmetro do ci 

lindro, correspondente à interação de volume excluído. Dessa 

forma, o estudo efetuado indica que dificilmente teríamos uma 
o 

distância de equilíbrio maior ~o que cerca de 60A. 

* Os valores obtid~para Fa a partir da teoria 

descrita no Capítulo III, sintetizada na expressão (III-39) , 

associada à escolha do intervalo da variação da constante de 

Hamaker, nos parecem confiáveis. 

* No entanto, quanto aos valores de Fr obtidos 

· por meio da equação linearizada de Poisson-Boltzmann para es 

se intervalo de forças iônicas (Ia= O, 1 = O, 7 SM a tê Ia=l=l, 79M) , 

o grau de confiabilidade não ~ tão bom. Além do mais, confor 

me discutimos no Ítem VII-2, graus de dissociação menores,prQ 

ximos de a = O parecem ser mais condizentes com o sistema cons 

tituído pelas duas micelas da mesofase. 

Quanto menor o grau de dissociação, menor 
~ 

c 

a força repulsiva e, para a ~0,1, não h5 intersccç5o entre as 

curvas, indicando a n5o existência de um ponto de cquilfbrio 

das duas forças. E qt~anto menor o ~ mais confiabilidadc passa 

a ter o resultado obtido com a equação Lincarizada. 

Esse fato indica a necessidade de considera 
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ções <H.licioJwis não presentes no balanço elos dois t]pos de for 
o 

ça d]scutidos at6 aqui, de modo a explicar o valor de 49,9A me 

dido para o par~mctro da rede hexagonal. 

Até este ponto, para a menores do que 0,1 ve 

mos que a força atrativa suplanta a repulsiva de modb que a 

coalescência de micelas com segregação da água não ligada a 

elas é esperada, i.e., esperamos a formação de agregados mice 

lares. 
o 

O valor de 49,9A do parâmetro da rede pode ser 

explicado levando-se em conta a presença de água de solvatação 

ligada às micelas. A superfície micelar é composta basicamente 

por grupos hidrofÍlicos, i.e., grupos que possuem afinidadecom 

a agua devido ã polaridade de ambos. Além dele, há uma 

iônica de blindagem em torno da micela, ións estes que 

solvatados por moléculas de água. Três camadas de água de 

-nuvem 

estão 

sol 

vatação de alguma forma ligadas a cada micela (por solvatação 

direta dos grupos hidrofílicos ou por intermédio dos íons de 

blindagem) seriam suficientes para contrabalançar a força atra 

tiva do tipo van der Waals, com uma interação de volume exclui 

do. Tudo se passa como se a micela possuísse um raio efetivo 
o - o 

de 17A (dela propria) mais aproximadamente 8A (contribuição de 
" o 

água solvatada) igual a ZSA, de forma a se obter uma distância 
o 

interaxial da ordem de SOA devido à atração de van der Waals 

e ao volume excluído. 

Trabalhos recentes efetuado por Horn e Israe 

lachvili (H0-80) em sistemas constituídos por duas superfícies 

sólidas separadas por lÍquidos orgânicos inertes mostraram a 

exist~ncia de forças oscilatórias no espaço, de periodicidade 

compar5vel · ao tamanho das mol6culas do lÍquido. Esse tipo · de 

força não posst1i ainda um conjunto de verificações cxpcrimcn -

tais que possibilite, neste momento, um tratamento teórico que 
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a form;tlizc, no entanto, a sua existência física potle ser . CO_!! 

sider:J<..la comprovada. r:ssa força é assim criticamente dependen

te das granulações dp meio jntermicelar, ao conti5rio da teo 

ria cl5ssica de van der Waals que supõe o meio contínuo, pode_!! 

do jogar um importante papel principalmente no Easo de separ~ 

ções pequenas entre os interagentes (H0-80). A oscilação esp~ 

cial da força descrita por Horn e Israelachvili se dá em torno 

da curva clássica da interação de van der Waals que considera 

o meio contínuo (H0-80). 

A distincia de separaçao entre as superficies 
o 

rnicelares no nosso caso e cerca de 16A. O diâmetro aproximado 

de urna molécula de agua - o e da ordem de 2,6A, de modo que os 
o 

16A cqrrespondern a aproximadamente 6,7 moléculas de água entre 

as rnicelas. Para urna análise completa do balanço de forças, d~ 

ver-se-ia levar em conta a força oscilatória descrita por Horn 

e Israelachvili. 

Poderiarnos supor ainda, que os cálculos efetua 

dos por meio da teoria de Debye-HUckel e da equação de Poisson 

Boltzrnan não fornecem bons resultados para a força repulsiva 

.coulornbiana, mesmo no lirnte de a +O. Esta nos parece rnenosprQ 

vável devido a urna série de verificações experimentais obtidas 

para sistemas biolÓgicos com forças i6nicas da ordem de 0,1 M 

(seis vezes menor do que a nossa no limite de a+O) bastante 

próximos das previsões teóricas (BR-73). No entanto, mesmo com 

as ressalvas à teoria, ela foi suficiente para indicar que os 

contra-fons estão bastante próximos i superfície mjcelar de mo 

do a formar uma efetiva blindagem clctrost5tica e, nesse caso, 

espera-se que a força repulsiva seja pequena, suplantada em va 

lor absoluto pela força atrativa de van der Waals. 

Em sistemas com clcvGda força iÔnica o ponto de 

equilÍbrio entre as forças repulsiva c atrativa d<..' ixa de exis 
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ti r, i.e., a cncrgi_a potencial total do sistema não apresenta 

um poço característico elo mínimo de energia, conforme discuti 

do no Capitulo III. Sparnaay em 1959 (SP-59) discute o fcn6rnc 

no da floculação própria de sitcmas coloidais em condições de 

elevada concentração i6nica, i.e., com a blindagem praticamen

te total das superfícies carregadas eletrostaticamente, resta 

a componente atrativa que atua no sentido da coalescência das 

partículas coloidais. A formação dos agregados micelares pode 

ser descrita corno um fen6rneno de floculação das rnicelas em um 

banho i6nico de alta concentração (entre 0,63M at~ 1,79M de 

força i6nica). 

VII-5. Considerações sobre a Nucleação Micelar 

Neste ítem serao revistos os resultados obti 

dos no estudo das mesofases LK, CDS e LKb com o enfoque do mo 

delo de agregados micelares e das forças intermicelares que fa 

vorecem a floculação (ou coalescência) das micelas. 

Primeiramente consideremos os resultados de di 

-fração de raios-X nos quais predomina a banda interna. São ob 

tidos em condições experimentais nas quais o efeito de superfi 

cie é atenuado (espessura da amostra da ordem de Zmm). 

Observando as figuras de difração obtidas com 

capilar C6 (amostra LK), com e sem a aplicação de campo rnngne

tico (Figuras (V-5.a)+(V-S.d), verificamos que nos padrões oh 

tid~de amostras previamente submetidas a ação de campo magn6-

tico, a bnnda (BI) é deslocada para ângulos · menores (Tabela VI-3), 

ou scj a, hií o fa.vorccimcnto da formação de agregados de número 

c.l c a g r c g a c; 5 o N ma i o r c s do que 4 . E s t c f a to c s t 5 pro v a v c 1m c n t c 

ligado a perda de graus de liherdade da rnicc1a por :ttuaç~o do 

c a m p o 111 a g n 6 t i c o , q u C.' a g c no s c n t i t1 o ll c t o r n a r o s c i x o s m i c C.' 1 a -
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rcs p~rnlcloscntrc si c no c~mpo. nssn disposiç~o particular 

de micelns favorece a atuaç~o das forças de coulcsc~ncia for 

mando os agregados dp N>4. A retirada do campo magn6tico e 

posterior realinhamcnto da amostra por efeito de superfície , 

(Figura V-S.d), mostiou que hi uma es~~cie de h~sterese, ca 

racterizada pela perman~ncia da banda interna naquela posição 

angular, com posterior deslocamento seu em direção à posição 

original. Uma vez que com a perda de graus de liberdade por 

parte das micelas (o campo magn~tico as obriga a se alinharem 

com seus eixos paralelos a ele), observamos a presença de 

agregados de N>4 em maior número, o modelo de nucleação que 

pressupoe prioridade à atração de van der Waals e ao volumeex 

cluído da água de solvataçãopode ser considerado bastante ra 

zoâvel. 

Quanto as figuras de difração ob~idas com ca 

pilares de 0,7mm de diâmetro, al~m da BI, observamos BE (amo~ 

tra LK) que, segundo o modelo discutido no Capítulo VI, ~ prQ 

veniente da difração em agregados de número de agregação da 

ordem de 100 (Figura V-l.d). 

A superfície atua de modo a favorecer a nuclea 

çao micelar. Aparentemente, as · micelas sofrem um processo de 

ancoramento na superfície novamente restringindo graus de li 

herdade translacionais e rotacionais seus. Al~m do mais, os 

resultados experimentais indicam que esse ancoramento não e 

aleatório no caso dos capilares, de modo que as micelas se 

orientam com seus eixos aproximadamente paralelos ao eixo do 

capilar. Dessa forma, micclas aproximadamente paralelas, com 

restriç6cs 3 sua rnovimcntaç~o, podem originar os agregados de 

N - 100 próximos a superfície. Os padr6es da difraç~o obtidos 

com porta-~Imostras de pL1c1s paralelas (Figura V-1.c), apare~ 

temente obedecem '?i lllC.~ sma dinâmica, com a Única di[c'rcnça Lle 

niio poss11ir um~• oricntacJio prclt'rcnci:ll para os ;Igrcgados. 
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Os padr6es de difraç~o observados com a mostra 

LK em capilares C3, C4 c C6 de diâmetro 0,7; 1,5 e Zmm (Fi. 

guras (V-9.a), (V-9.b) e (V-9.c)) mostraram um decréscimo da in 

tensidade de BE acompanhado de um acr~icimo da intensidade de 

BI. Mesmo nos capilares de diâmetro maior do que 0,7mm há a 

formação dos agregados de N - 100 próximos à superfície (Figu

ras (V-9.b) e (V-9.c)), no entanto, em nfimero proporcionalmente 

menor ao dos agregados de ~pequeno presentes na mesofase. De~ 

sa forma, há uma pre~ominância daqueles de N pequeno na difra 

ção dos raios-X. 

Quanto a localização de BI nas experiência com 

amostra LK nos capilares C3, C4 e C6 (Figuras ~-9.a), (V-9.b)e 

(V-9.c], verificou-se que havia um deslocamento da banda em 

direção a 28 menor com o aumento do diâmetro do capilar (Tabe

la VI-3). Esse fato sug~re que a formação de agr~gados maiores 

com N - 100 ~ feita às custas de "sementes" de nfimero de agre-

gaçao maiores do que 4, uma vez que o início da banda interna 

(28 pequenos) é constituído, segundo o modelo, da contribuição 

dos agregados de N>4. 

Os padrões de difração obtidos com a mesofase 

LK em capilares Cl e C2 de 0,3mm e O,Smm de diâmetro respecti

vamente (Figuras(V-l.a) e (V-l.c)), nos quais o efeito de supe~ 
o 

fície é intensificado, forneceram o valor de (46,4±0,S)A 

o parâmetro da rede hexagonal. Essespadrões de difração 

compostos de pontos de Bragg na região de ze-2° e anéis 

para 

-sao 

finos 

para ângulos maiores. A modificação do parâmetro em comparaç5o 
o 

aos (49,9±0,S)A obtido para os agregados que originam BE, por 

atuaç5o direta da superfície do capilar sobre o cristal lfqui-

do, pode ser devido tanto a uma modificaç5o do raio do c i li n 

dro, com um acomodamento distinto dos grupos lipofÍlicos intc-

riorcs a miccla ou a uma compactaç5o micclar maior, mantido o 

mesmo r :1io. Com h:1sc no modelo que contrab:llanç :1 van der \Vaals 
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c o volume exclu}clo, essa compactll.çÜo pode ser Cll.racterizadll. 

por umll. envolt6ria menor de igua de solvlltaç5o por miccla, da 
o 

ordem de 2 camadas d~ água, o que correspondcria aos 12A de 

distâncill entre as·superfícies dos cilindros mantido o raio de 
o 

17A. 

Uma medida da largura dos pontos de Bragg ob 

servados naqueles padr6es de difraçio (da ordem da res9luçio 

experimental) indica que as estruturas que os originam são sig 

nificativamente maiores do que aquelas de N - 100. A Figura 

(VI-7), que fornece a largura do pico de difraçio corresponden 

te à família de planos 100, em funçio de IN ,pode ser utilizada 

com a finalidade de fornecer uma ordem de grandeza do número 

de agregaçao, obtendo-se N > 400 micelas. 

Na tentativa de elucidar o mecanismo de intera 

çao entre a superfície e o cristal líquido, responsável pela 

formação das superestruturas com N > 400, foram efetuadas as 

experiências com capilares de 0,7mrn de diâmetro, com super f _f 

cies quimicamente tratadas. Um resultado semelhante ao observa 

do com a amostra LK nos canilares Cl e C2 foi obtido com essa 

.mesma amostra colocada em capilares tratados com dimetildiclorosi-

lano (DDS), Figura (V-3.a). Foi observado o aparecimento de 

pontos de Bragg e anéis finos, com distâncias de repetição ca 

racterísticas de um arranjo hexagonal de centros espalhadores. 

O parâmetro da rede hexagonal obtido utilizando-se a lei de 
o 

Bragg é de (48,8±0,6)A, bastante prÓximo ao obtido, com o mode 

lo de agregados micelares, para os agregados de N- 100 que 

originam BE. 

Conforme discutido no Capítulo IV, o tratamen-

to com DDS promove a colocll.çâo de grupos lipofÍlicos Cll 3 na 

superfície do vidro. Dessa forma, a apolaridade d:1 superfície 

pode favorl'cer lá o anco-ramento das micelas, com uma maior se 
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grcgnç.ão da ilgu:1. O parâmetro da rede hexagonal obtido nessa 

situaç~o experimental 6, dentro do erro experimental, essen 
o 

cialmcnte, o mesmo obtido para os agregados de N- 100(49,9±0,5)1\ 
o 

e ~ 2,41\ maior do que o obtido na situaç~o experimental dos c~ 
o 

pilares Cl e C2 (46,4±0,S)A. Aparentemente, a hidrof6bicidade 

da superfície tratada com DDS força a exclusão da água livre 

da sua proximidade, favorecendo a nucleação micelar na qual as 

"sementes" de N - 100 são crescidas. com o acúmulo de micelas em 

sua volta, sem que ocorra uma modificação fundamental da cama 

da de água de solvatação ligada às micelas. 

Um aspecto bastante interessante presente no 

processo de formação das super estruturas ê a sua reorientação 

em relação à superfície do capilar. A disposição planar dos 

pontos de Bragg no espaço recíproco indica que há uma tendên 

cia desses superagregados a orientar os eixos micelares perpeg 

dicularmente à superfície, promovendo o contato do seu in te 

rior lipofílico com_a superfície de mesma característica. Esse 

fato não foi observado apenas com a amostra LK, estando preseg 

te tamb~m de forma evidente no diagrama de difração da amostra 

binária LKb em capilar C3, Figura (V-2). Lá pode ser observada 

na região de BE uma disposição geométrica hexagonal de pontos 

de Bragg no espaço recíproco, pr6pria de uma distribuição hexa 

gonal de micelas com seus eixos paralelos aos raios-X, no esp~ 

ço direto. 

Quando nos diagramas de difração são observa 

dos pontos característicos da formação de agregados de N > 400, 

na região de BI surgem traços estreitos apontando na direção 

desses pontos. 

Esses traços indicam que naquelas condiç6cs ex 

perimentais onde os pontos são observados c tamb6m no caso do 

ca11j1ar CS trat:1tlo com T1PS, há uma rcoricntaç?io do diretor da 



fase em direções bem definidas. Aparentemente há um aumento do 

alcance do efeito de supcrffcic fazendo com que haja uma cor 

relaç~o maior entre os agregados que originam BE e os que ori 

ginam BI, bem como entre si. 

Medidas efetuadas com a amostra LK submetida a 

campo elétrico Figura(V-7.a) e (V-7.b) em capilares C6 também 

apresentaram os traços na região de .BI e, na condição de campo 

paralelo ao ~eixe, além dos traços, ~bservamos o surgimento de 

um arco t~nue na posição de BE. Esse resultado sugere ~1e o 

campo elétrico atuou no sentido de redirecionar o diretor da 

fase para direções bem definidas e, na geometria E;;, também 

favoreceu o processo de nucleação micelar formando os agreg~ 

dos de N > 400. 

O processo de nucleação micelar é criticamente 

dependente nao só dos parâmetros externos como campos elétri -

co e magnético e superfície. Além desses fatores, há um carac 

terístico da liomesofase. A mesofase CDS, conforme mostrado nas 

Figuras (V-l.b) e (V-l.g), não apresentou a BE nos capilares de 

0,7mm, só presente nos capilares mais finos (0,3mm de diâmetro). 

Essa evid~ncia sugere que, mesmo que o sentido geral do fen6me 

no de nucleação seja observado, ou seja, capilares mais finos 

favorecem a formação de agregados micelares maiores, a própria 

mesofase possui particularidades. Estas podem estar localizadas 

tanto na região lipofÍlica (cadeia com 10 carbonos), quanto na 
, - + 

regi~o hidrof1lica (grupo polar composto de so3 Cs ) quanto,f! 

nalmente, no banho i6nico (CsN0 3 e H20). Até o momento as cvi 

d~ncias experimentais não nos parecem conclusivas quanto a ori 

gem dessa diferença, no entanto, dada a importância observada 

no estudo Lfa mesofase LK da região hidrofílica c, em se comp.!.!_ 

rando as duas mcsofases estudadas (LK c CDS), a mnior . difere!_! 

ça· se loclliza nela, csper:11nos que o grupo polar ·seja de funda 

mental import~nci;l na compreensão do fcn6meno. 



-238-

Além de todos os fatores discutidos acima que 

atuam no sentido do favorecimento a floculaç~o, a to~pcratura 

da mcsofasc também deve ser incluida dentre eles. 

Conforme discutido no item V-8, o aumento da 

temperatura da mesofase LK em capilares de 0,1mm de di5mctro 

promoveu o surgimento das super estruturas, interpretadas como 

uma coexist~ncia entre duas fases, H e tipo ICM, ou como uma a 

transição estrutural de fase. 

Uma possível explicação para esse fenômeno, no 

qual o parâmetro da rede hexagonal das duas estruturas difere 
o o o 

de 6A (44A para a fase H e 49,9A para a tipo ICM), ~ que com 
a 

o aumento da temperatura, a maior energia de agitação t~rmica; 

do sistema pode quebrar as ligações das camadas de agua 

mais distantes das micelas, favorecendo um émpacotamento maior 

devido i força di van der Waals. A agitação t~rmica obviamente 

se. apresenta de forma diferenciada nos íons solvatados· (e molé 

cuias de água ligadas i micela) comparativamente à micela como 

um todo, devido a brutal diferença ~e massa entre elas. Assim, 

para uma mesma temperatura, esperamos uma mobilidade maior da 

água de solvatação em comparaçao i mobilidade micelar. 

Um outro enfoque pode ser adotado na interpr~ 

taçao do fenômeno observado, com base na contração das cadeias 

carbônicas com o aumento da temperatura, com consequente dimi 

nuição do raio da micela, mantida a camada de água de solvata 

ção. Utilizando-se o coeficiente de dilatação linear térmica 

fornecido por Husson (HU- 6 O) para a cadeia carbônica ( -1, 3xl0~ 3 °C-1) 

e o valor do di5mctro da micela cilindrica do composto hin5rio 
o 

laurato de pot5ssio/5gua na fase mediana (29,9/\) na tcmperat~ 

o o o 
ra de 100 C obtemos o valor de 16A para o raio micclar 5 55 C. 

o 
E s s a d i f c r c n ç :1 pro v o c a r i a uma d i m i nu i ç ã o d c 2 /\. no p a r~ m c t r o da 

rcd-::-, mantida :1 camada de solvatação não podendo por si só ex 
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o 
plicar ~ ujrcrcnça_ohscrv~tda de 6A. Dessa forma, os resultados 

experimentais sugerem que mesmo havendo uma modificaç5o no 

raio micelar causada-pela contraç5o das cadeias carb6nicas, mo 

dificaç6cs na espessura da camada de solvataç~o intcrmicclar 

também devem ocorrer no processo de aquecimento·e resfriamento 

da amostra LK. 

O modelo de agregados micelares discutido no 

Capítulo VI admite como uma de suas hipóteses fundamentais que 

o parâmetro da rede pexagonal e o raio das micelas sejam os 

mesmos tanto para os agregados de N - 100 quanto para os de 

N - 4. Isso equivale a considerar iguais o raio do cilindro e 

as concentrações de lipídeo nos dois tipos de agregados. Por 

outro lado, conforme discutido anteriormente, em algumas situa 

ções experimentais foram observadas modificações no parâmetro 

da rede. _Essas modificações sio sistematicamente .acompanhadas 

por uma intensa floculaç~o, i.e., um aumento no número de mie~ 

las agregadas ( ao invéz de bandas, observamos pontos de Bragg). 

As evidências experimentais de difraç~o de raios-X indicam que 

a modificaçào do parâmetro da rede, associada ao surgimento das 

.super estruturas, é devida à presença de uma fase distinta 

quela própria das mesofases tipo ICM, uma fase identificada 

da 
.. 
a 

H (fase mediana). A estrutura característica da mesofase tipo a 

ICM seria aquela composta pelos agregados de N - 100 e N - 4 

(com mesmo parametro da rede e raio micelar), qué originam BE 

e BI. A fase H é caracterizada por um arranjo hexagonal de a 

micelas cilíndricas de grandes dimensões (N > 400), com par?!mE_ 

tro de rede vari5vcl de acordo com as condições experimentais 
o 

que o originaram (44A nas 
o 

medidas com variaç5o de temperatura; 
o 

46,4A nas cxpcri6ncias com os capilares Cl c C2 c ~S.SA nas 

experiências com capilan.'s C3 c CS tratados com DDS). O surgi 
'-

menta d;l fase ll(y em cqui 1 ]hrio tcrmodinâinico com a fase tipo 

TGI seria, assjm, jndu:ido por condições cxperimc'nLlis partic!_!_ 

lares L:omo :ts discutitbs no C~tpÍtulo V. 
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CAPfTULO V11l - CONCLUSOES 

O çstudo das mesofases liotrópicas "ncmâticas" 

do tipo I LK e CDS por meio da difraÇão de raio~-X e outras 

técnicas de apoio, possibilitou a identificação da geometria 

das unidades difrataras, confirmando o modelo de micelas ci 

lfndricas, bem como forneceu evid~ncias da formação de agrega-

dos micelares de dimensões variadas, que originam os padrões 

de difração em diferentes condições experimentais. Resultados 

obtidos com a mesofase LK submetida a variações de temperatura 

confirmaram a coexist~ncia das fases H e tipo I em equilfbrio 
CL . 

termodinâmico. Essas verificações experimentais possibilitaram 

a construção de um modelo de agregados micelares para o esp~ 

lhamento de raios-X, ajustado aos resultados experimentais. A 

formação dos agregados de micelas pode ser explicado pelo ba 

lanço das forças atrativa de van der Waals, repulsiva coulom 

biana e de volume exclufdo, esta Última a partir de considera

çoes sobre ~ solvatação das micelas de anfifflico no meio aqu~ 

so. 

As principais çonclusões deste trabalho sao 

apresentadas a seguir: 

(a) Efeito de Superffcie 

Tanto para a mesofase LK quanto para a CDS, 

a espessura da amostra constitui um parâmetro crítico no que 

diz respeito ao padrão de difração observado, composto por uma 
o o 

banda interna (BI - · 140A) e uma externa (BE - 40A). Na medida 

em que a espessura da amostra diminui hi um acrêscimo na inten 

sidadc de Bl~ . acomnanhada por um dccrêscimo na intensidade de 

RI; na si tua ç ito extrema B E ê sub s t i tu Í cl a por r c fl c x õ c s c.lc 

B r a g g Cl r :1 c t c r í s t i c a s d c um a r r a n j o h c x a g o na 1 d c m i c c 1 a s . P a r a 
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uma mesma espessura, o efeito de superfície é mais acentuadona 

amostra LK do que em CDS, provavelmente devido G interaçõescom 

a região hidrofÍlica. Nos porta-amostras com uma direção prj 

vilegiada no espaço a orientação das bandas é perpendicular ~ 

essa direção, indicando que as micelas cilÍndricas, ~e 

tam paralelamente a essa direção privilegiada. 

orien 

O tratamento quÍmico de superfície efetuadocom 

dimetildiclorosilano em capilares (amostra LK), indicou que 

a hidrofobicidade superficial atuou no sentido de formar est~u 

turas hexagonais extensas. 

A superfície atuou no sentido de orientar as 

micelas de duas maneiras, algumas com seus eixos paralelos ao 

eixo do capilar e outras com o eixos perpendiculares à superfi 

cie. 

O efeito de superfície se mostrou intenso 

só para as mesofases LK e CDS mas também para o composto 

rio LKb (fase mediana) 

(b) Conformação das Cadeias Carbônicas 

na o 

biná 

O padrão de difração em alto ângulo obtido 

com a amostra LK indicou uma distribuição de cadeias carbônicas 

isotrÔpica em relação ao feixe incidente, provavelmente devi 

da à disposição geométrica das micelas como um todo. A confor 

mação do tipo diafrigma proposta, nas quais as cadeias carbôni 

cas nao se distribuem caoticamente no interior micelar, possi

bilita seu acomodamento, bem como mantem as cadeias hidrocarbô 

nicas no plano perpendicular ao eixo das micelas. 

(c) Mesofases orientadas por Campo Magnético 

Para capil~res de di5metro 0,7mm o efeito 

de superffcie chega a suplantar a orientação magnética resi 

sual em poucas horas. Em capilares de 2mm de diâmetro com ori 



cntaç~o residual as unidade-s difrataras apresentaram simetria 

cilfndrica, com seus eixos paralelos ao campo magn6tico. A in 

tcrpretação dos padr6es de difração efetuado com base na hi~~ 

tese de distribuição não homogênea de micelas na água evidcn 

ciou a existência de agregados de micelas na mesofase LK. Des 

sa forma, a simetria cilÍndrica observada nos padr6es de difra 

ção de amostras orientadas, é própria não so das micelas isola 

damente, mas também dos agregados micelares. Não foi observada 

difração característica das dimensões dos agregados ao longo 

do eixo das micelas, indicando que os cilindros possuem compri 
o 

mento maior do que SOOA. Interpreta-se BE como proveniente da 

difração nos agregados e BI da distância média entre agregados. 

(d) Resultados de "Freeze Etching" 

As micrografias obtidas com a mesofase LK 

mostraram a existência de duas regiões distintas na mesofase , 

com dimens6es de milhares de ângstrons, indo ao encontro da 

hipótese de distrib~ição não homogênea de anfifílico em água. 

(e) Mesofases sob a Aç ão de Campo Elétrico 

A mesofase LK em capilares de 0,7mm de diâ 

metro nao apresentou efeitos sensíveis por ação de campo elé 

trico de 12KV/cm. Em capilares de 2mm de diâmetro o campo atuou 

no sentido de orientar os cristalites presentes na mesofase em 

direções bem definidas no espaço, chegando mesmo a favorecer o 

surgimento dos agregados que originam BE, até então nao obser 

vada em capilares desse diâmetro. 

(f) Coexistência de Fases H e tipo I 
Ct 

Foi observada a coexistência de fases H 
(l 

e tipo I em amostras LK submetidas a variação de temperatura 

(capilares de 0,7mm de diâmetro). A fase Ha surge a partir de 

temperaturas da ordem de S0°C. Foi observada a reversibilidade 



elo processo c, macroscopicamente. o surgimento da fase li 
a 

... . , . ..,, 

... 
c 

acompanhado por uma diminuiç5o na fluidez da mcsofasc. Em cap! 

lares de 2mm de di5mctro n~o foi observado o surgimento da fa 

se H a 
- o ate a temperatura de 60 C, indicando que o efeito de !:)..1 

perfície,bem como a temperatura, são os principais responsáveis 

pelo fenômeno. Resultados de calorimetria diferencial de varre 

dura indicaram uma possível modificação no calor específico da 

o amostra por volta da temperatura de 50 C. 

(g) Modelo de Agregados Micelares 

Foi construído um modelo de agregados de 

micelas com nGmero de agregação N para o espalhamento de raio~ 

X, ajustado as curvas de espalhamento obtidas experimentalmen

te. O modelo possibilitou a identificação dos agregados micela 

res que originam BE (com N - 100) e dos que originam BI ( com 

N - 4) • 

Devido as dimensões finitas dos agregados foi 

observada uma variação na posição angular do pico associado a 

famÍlia de planos d100 do arranjo hexagonal em relação àquela 

prevista pela lei de Bragg. Essa variação~ de 2,2% no caso dos 

agregados de N - 100. O parâmetro da rede hexagonal obtido por 
o 

interm~dio do ajuste do modelo ~ (49,9±0,S)A. Dentro dos agr~ 

gados a concentração de lipídeo em volume~ 42%, sendo a con 

centração _média da mesofase aproximadamente 30%. De acordo com 

o modelo, o surgimento de pontos de Bragg corresponde à pr~ 

sença de agregados com N > 400. 

(h) Natureza da Interação Intcrmicclar 

O balanço das forças atrativa de van der 

Waals e repulsiva coulomhiana (teoria D.L.V.O.) não se mostrott 

suficiente na cxplicaç~o do par5mctro da rede hexagonal obscr-

vado nos agregados micclarcs. A elevada força ianica do meio 

a t u a no s c n t i tl o d c h 1 i n d ~1 r d c f o r ma h as t a n t c c f i c i c n t c a m i c c 



1 a , u c mo u o q u c a i n t c r a ç ~i o a t r a t i v a é p r c dom j n a n t c c m r c 1 ~1 ç ü o 

~ rcptilsü~ clctrost~tica, ocorrendo a floculaç5o. Süo necessa 

rias considerações adicionais, principalmente no que diz res 

peito ~ exist~ncia de 5gua ligada i micela (5gua de solv~t: 

ção), a fim de se obter um valor razoável para a distância in 

termicelar. Dessa forma, a formação de agregados de micelas de 

corre das interações de van der Waals (atrativa) e volume ex 

cluído, onde o raio efetivo das micelas é aumentado pela pr~ 

sença da água licada (tr~s camadas). 

(i) Generalização dos Resultados 

Devido à similaridade entres os resultados 

obtidos por meio de outras técnicas experimentais, principal -

mente RMN e microscopia Óptica de luz polarizada, par:a diversas 

mesofases do tipo I, acreditamos que os resultados obtidos nes 

te trabalho para as mesofases LK e CDS possam·ser estendidos 

as demais no essencial. 

'; Perspectivas Futuras 

Este trabalho abre uma série de perspecti-

vas imediatas em relação ao estudo das mesofases 

tanto convencionais como nemâticas. 

liotrópicas 

Dentre elas podemos citar o efe·i to de superfi 

cie agente na rnesofase LKb' uma vez que mesofases convencionais 

usualmente fornecem padrões de difração de amostra desorienta-

da. 

O· estudo de outras rnesofases tipo I é fundamcn 

tal na solidificação do modelo de agregados micelarcs bem como 

o estudo das mcsofases LK e CDS em outras condições · experime~ 

tais, como por exemplo, mantidas a temperaturas inferiores -a 

ambiente e com port~-amostras submetidos a outros tipos de tra 

tamcnto de superfície. Os resultados apresentados neste trnh:1 

lho atuali zam c rcforç ~nn a questão Jo compromisso entre :1s Ji 
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versas vari5vcis (campos magnético c elétrico, temperatura c 

superfície) no processo de formação c orientação dos agregados 

micelares. 

Alé.m da difração de raios-X, outras técnicas 

experimentais utilizadas neste estudo como t~cnicas de apoio 

("freeze etching", calorimetria diferencial de varredura e mi 

croscopia Óptica de luz polarizada), podem fornecer outras in 

formações profundamente interessantes e elucidativas quanto ao 

processo de constituição e estabilidade termodinâmica das meso 

fases liotrópicas. 

Do ponto de vista teórico, no que toca à inte 

raçao intermicelar, o trabalho abre uma perspectiva de utiliza 

ção das teorias modernas de soluções eletrolíticas para os 

cristais lÍquidos liotrópicos c~om alta força i6nica), bem co 

mo das forças de solvatação atuantes na estabilidade do siste 

ma de agregados micelares. 
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/\PÜNDICE I 

P ROGRM1AS DE COMPUTADOR UTILIZADOS 

Os programas listados neste Apêndice foram CQ 

dificados em FORTRAN e ALGOL, processados no Centro de Comp~ 

tação Eletrônica da Universidade de São Paulo com o comput~ 

dor BOURROUGHS - 6700. 

1. BESSEL 

O programa foi elaborado em duas partes. Na 

primeira denominada CONTADOR, o programa recebe as coordena 

das (no plano) dos eixos micelares dos agregados e calcula as 

distâncias interaxiais de cada dois cilindros. Fornece o núme 

ro de vezes que uma mesma distância é encontrada entre dois 

cilindros e o valor dessa distância. A segunda parte do prQ 

grama, denominada CAMADA/CILINDRICA, calcula a intensidade di 

fratada pelos agregados micelares ~os cilindros são posicion~ 

dos com os eixos perpendiculares ao plano de espalhamento) cu 

jas distâncias S foram calculadas pelo CONTADOR. A listagem pq 

apresentada desta parte do programa é referente ao cálculo su 

pondo uma coroa cilÍndrica e nao uma casca. A modificação de 

um em relação ao outro é a função Fl que representa o fator 

de estrutura de um cilindro. 

-As variáveis de entrada do CONTADOR sao, no 

caso de um agregado de N Ímpar: 

N 
~ = numero de pontos (eixos micelares); 

M 
~ 

de = numero pontos em um dos quadrantes do agregado, 
excetuando-se as fronteiras e o ponto central; 

1-1~1 
~ 

de das fronteiras, = numero pontos excetuando-se o 
central; 
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ESC = L1 to r d c c s c a 1 a ; 

X = abscissa do ponto; 

Y = ordenada do ponto. 

No caso de N par, as modificações são absoluta 

mente triviais. 

As var1aveis de saída sao: 

K = número total de distâncias interaxiais encontradas; 

D(I) = distância interaxial na posição I 

NUM(I) = número de vezes que aquela distância interaxial foi 

encontrada; 

As variáveis de entrada da CAMADA/CILINDRICA 

no caso da coroa sao: 

R = raio da micela; 

CO = comprimento da onda dos raios-x;· 

S = parâmetro da rede hexagonal; 

PASSO = incremento da posição angular 28; 

·' FIM = 2 e máximo; 

N = número de micelas; 

K = corresponde ao K2 da expressao (II-52) 

KP = corresponde ao Kl da exp!essao (II-52) 

DEBYE = se igual a zero nao ~ feita a correç~o de Debyc; 

A = parâmetro de Debye, corresponde ao a na expressao 
(IV-1); 

TETAO = 28 inicial; 

L = corresponde ao K do CONTADOR; 

NU~! (I) 

D( I) 

= 

= 

corrcsponde ao NUM(I) do CONTADOR; 

correspondc ao D(I)do CONTADOR; 

C = (1-c)R 6 a espessura da coroa. 

As variáveis de saída são: 

TETA = 2 0 em graus 

I = intonsidaJc difratada 



o 
DI = LHstuncia intcrpL1nar em A; 

F2 = fator Jc estrutura Jc um cilindro; 

FIF = função Jc interferência do agregado. 



C O M P 1 ~ A T 1 Ú ~ 

Of~f~SJ~~ ~Cl21l,YC1?i),OC500),NUMC500) 
R[AQ(S,I)MI~~~~'ESC'X'Y 

l~IC•lJF't~s~JFAla~JL••?JK•t 
9 oo tr·r~rC,F'I"' 

CO ~Jal1~ 
••sQ~fCCX'IJ•XCJ))**'+(YCI)•Y(J))••2) 

C L~OP OA CO~T~GE~ 
[lJ 3IN0"'1'o( 

I~CABSCJtl~O).A)•GT.OeC1) ~O TO 3 
NU~ClNDlaN~Mcl~D)+~AT 
GO TO 2 

3 CONTI 'lUE. 
I<•K•t 
DCK)aA 
~o.llo4CK)•FAT 

2 CO~TINUE 
1 CONTI ~UE 

Lal+1 
IF'CL)h5"6 

11 f AT=2 
G~ TO 7 

5 fAT•1 
7 hiCcqlif+l 

FJio'=1\IC•~~o~·t 
Mtot•l 
GO TO 9 

6 WP1TE(4•t>K,(NU~Cl),OCI)IESC"lt1,K) 

LOC:KC4) 
STOP 
E~O ~ 

C O N T A O IJ R 
• • • • • • • • 

002t0055t3 lS lHE ~~C~TION FOR EXCEPTIONA~ ACTIO~ ON THE 110 STATEMENT 



"'-'""'".," .... ~ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

C ~·~AIO 00 CTLI~ORO CANGsTRQ~) 
C co~cowPRI~ENTO DE ~~DA ~O~ ~Aios·~ CA~GSTRON) 
C St~ARAMlTR~ Ql REQ~ HEXaGn~A~ C~~GST~ONS) 

·C PA~SD•I~C~t~E~TO NA Ol~TA~CIA, ~O fJLwE•Ffl~E ~IREto•PtCO CMILlMETRCS ) 
C ri~•DISTl~;IA ~AX1~A ~EtXF DIRETO•PtCO CMl~IMElROS) 
C KP•toNTRASTE OENSI~AOF E~• PARAFl~A H20 
C N•~u~ERO QE MICELA~ 
C plaR.Io ~A REGIAD PARAFtNICA 
C ~2•RAIO JA CA~CA O~ ALTa OE~SIOAOE ElETRONICA 
C TETAcOQlS TETA' A~~UlP ol BqAGG 
C J•l~TtNSlDAOE ~QRwALlZADA 
C ot•OISTA\CIA I~TE~~LA~AR FM ANGSTRONS 
C rtrcfUNCAQ OE I~TE~fE~E~CtA 
C OE~~r•sE•O N4C E f~ITA A C~qRECAO• sE Otfa ZER~ E FEITA 
C A•rApAMET~~ LIGaDO AO DESLOCA~ENTD MEOlO ~O CI~lN~RO POR ErElT~ OE TE ~P• 
C tETAO• DOIS TETA l~ICIAL. 

or~ENSION ocsoo>.~uMc5oo> 
RrAL. ~,l(p 

·s READ(5,1,[N0•2)k,,O,S'PASSO•Ft~•N•~1,R2•K'DLBYE•A'TETAO•~P 

6 hpiJEt6••1)R•CO•S•PAsS~•Fl~•N•Rl,R2•K•OEBYE•A•TETAO•KP 

RrAD (3•1> l•CN~~Ct>,DCt>•I•l•L.> 

A•A•A 
~~~~JTEC6•20) 

20 FoRMATC36X•51C".">I36X,"I T~TA I I . I DI I f2 I 
• rir 1"136X•~tc"·">> 
H•Cri~·TET~O)/PAS~O 
TrTA•O 
Do 1 I•l•M 
lETA•I•PASSu+TETAO 
X•SI~<TtTA*O•OOb7266~6)*12e566371*RICO 
Cs:0 1 tl2 
F1"2*(X*w~8SJ1(~,J)•C*X*~~BSJ1CC•x,J))I(X**~*Cl•C*t2))t3,1~'593• 

*CP••~·Pl•*tl)•l< 
FP•KP*6•283tB5•~11X*q*~~9SJ1(X/RtR1•J) 
Fe::f"l+rP 
F2•F•II" 
v.x.s 1R · -~ 
Bao 
De 3 II"t•L 
BaNUM(Ill*WMBSJC(OCit>•Y•Jl+B 

·) CONTl\U:: 
Be::BtiUCN*N) 
lF(D~9TE.NEo0) ~O TO 8 

. ~PtTEC6•30lTETA•B•6•2831854•RIX•F2•B/F2 
GO TO 1 

8 WpiJECf•30lTETA•B*FXPC•x*X/!P*F)*Al'6•28318~~·R~X•r2•BIF2 
30 FQR~ATC36X,"I"•'(G9•A•"I")) 

1 CCNTI \Ut 
WpiJEC 6• 40) 

10 F~RMAT(36X•51(".")) 
GO TO I\ . 

• 

2 STOP 
.END 
00210CAf"ll 
002100!:1212 

IS lME ~oCaTION FOF EXCEPTJO~Al ACTION ON THE 110 STAiEMENT A' 
lS lHE ~oC-TIQN FOR EXCEPTIONA~ A'TJ~~ QN lHE 110 STATE~ENT A" 
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2. PATTliRSON 
=-..:. ~-:~:::-=- - :·:::;~.-.:.- , ._-

O programa calcula a função de Patterson do 

sistema espalhador a partir da transformada de Fourier da in 

tensidade difratada corrigida, expressão (VI-5). 

NPLUSl = 

Dx = 

D = 

B(I) = 

INT( I) = 

As variáveis de entrada são: 

~ 

de pontos da função intensidade numero 

intervalo do cálculo da Patterson; 
~ 

de intervalos; numero 

ângulo de espalhamento - ze em 

intensidade difratada. 

As variáveis de saída sao: 

o 

graus; 

difratada; 

X = distância relativa em A na função de Patterson; 

NORM PAT = função de Patterson normalizada; 

O programa foi fornecido pelo Grupo de Crista 

lografia da UNICAMP; tendo sido feitas algumas modificações a 

fim de adaptá-lo is necessidades do nosso cálculo. 



t 

c 

c 
c 
c 

c 
c 

C O M r I ~ A T I O N 2e9• 

r U ~ C A I P A T T ~ R S O N 

C-~CU~O nA ruNCAO OE PJTT(~SON 

Rf'AL JNT 

. . . . . . . . . . ~ . . . . 
OfvENS!O~ RC100I•INTCl~O)•~AC1CO),xC900)~tO~lNTCl00)'PAi(90~)' 

•PlhC'l( 900) 
Sa VETOR O~ ESPACO RrtrP~OCO 
RfAD t~•I)NP~U5l,DX10 

~P~USl• ~U~ERO Ot PONT~S 
Ox• I~TE~VA~O DL Cl~CU~O Ol PATTERSON 
0• NU~FRO OE INTERVA~O~ 
RrAD (S,I) CBCt)•I~Tti)~1•1,~PlU~1) 
8(%)• lNGULO Dt ESPA~H-~ENTQ•OOI~ TETA E~ GHAUS 
lNT<l>• TNTENS!JAOE rSPA~HlOl 
Dn 10 J1el.t~PLU~1 
BlCI1)a1,3•SINC~CI1)~0,00S7266~63) 

10 C~RINTCit)ziNTClll 
Malfi~CCDIOX>•1l 
0[' 20 J•1•"' 
xcJ>•Dx•cJ•1> 
P.- Te .1)*0 
O[' ,o J2~~r;l,NP~US1 

30 PliCJ)ePATCJ)•~•CO~lNTtt2)•COSC6~2~3•BA(l2>*X(J)) 
é'O C['NTI"'UE 

Ra1tPATC1) 
D[' ~o Jhb !4 

40 P-TNCRCJ1)•R•PAT(J1) 
· irlpJTE C6,.3) 

3 fO~MATC2C8X•'2TETA',~X,'CO~INT',4X•' S 1 )1) 

WpJTE (6,~' CBCI3),I~Ttt3),8AC!3),y3al-NP~U~1) 
~ FrRMAT (C2CSx•r~,2,7x•r6•0•5X•f8•2))) 

wpJTE (6,5) . 
5 Fr~~AT C4CQX1 1 X ·~G',3y,'~OR~ PAT 1 )1) 

WpfTE (6 1 6) CXCJ2),PAi~~qCJ2),J2~1,M) 
6 FrR~AT t(4Cix,r5al•Sr•r6•3))) 

STOP 
E.~O 
0(1?100f-01~ 
0CI2a00Ht0 

IS T~E L~CATI~~ ro~ rXCEPT!0~4~ ACTI~N O~ THE IIQ SfAtE~ 
IS lHE LnC•TION FOP EXCEPTIONA~ ACTlON ON TH~ IIO stATE~ 
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3 • fC_)IJ 1.0~11~ 

O programa calcula a força de repulsão Coulom 

biana por unidade de comprimento entre dois cilindros longos, 

carregados eletrostaticamente, de acordo com a expressão (III-

27). 

R 

s 
K 

E 

INICIO 

FIM 

PASSO 

EE 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

As variáveis de entrada são: 

raio da micela cilÍndrica; 

superfície por grupo hidrofílico; 

comprimento de blindagem de Debye; 

constante dielêtrica do meio; 

distância mínima de aproximação interaxial; 

distância máxima; 

incremento na distância interaxial; 

carga do elétron em u e s . 

As variáveis de saída sao: 

D = distância interaxial; 

I = força repulsiva por unidade de comprimento. 



( ~=~~~F~fl:J~ Pn~ CA~~CA ~o~~~ 
C Qc~~Ir O~ r.lLI~)~O 
l (%(~~P~l~~~To ~~ cL~~~~~r~ ~E ~~bYf 
C (E(lN~T~~Tf Cl~~ETQl:A C~ wEI~ 

C 0 M P 

F ~ K C ~ I R L P U ~ S 1 ~ A 
• • a a • • c a a • a • • a • 

C J\I~Ir•rl~•~4S~J· Q~.ATivA 4A Dl~T~~Cl~ E~T~E CiLl~DR~S 
C rcFLhC~ L~FTRD~TA11·4 P~~~~slvt PO~ U~ID~~~ Ol ~u~P~l~ENTO ~O ~'Ll~DkO 
t J~CJ~Tb~ClA r~T~E Cl~l~D~O~ 
C ~f~lA~CA Jr fl~T~C~ ~~ U~~ 

kfAL <,INICIO 
kfAOt5,1,[~J=5),,S,~,E,I~ICl[•FI~,PASSC•EE 

~FITt(f••I)~,S'''t'I~lriO,ri~•FASSO•EE 

t T~~~srrR~tr~o ~E A~~STP~~S ~A~A Ct~TIMETROS 
n=Q•l~·~e 
5=5•1~·16 
KE~·1~ JB 
~cCFl~·lNICJ0)1~4~~u 
I~Itl:=l~ICID*l~·~B 
FJ~=FI~*lE·O~ 
~-~s[:FbsSO*lE·~B 
~PTTECf,2) 

2 Fc~M~1(3bX•"FO~·A E~ET~JSTATICA REPULSIVA J~N~ljA~E CO~STA~ll") 
ft~JTtl~•3> 

3 Fc~MATC3~X,25(»•rt)/3~X,"/ [ I F l"/3bX•25t"•")) 
De 11=2·~ 
~=I•v~~S3+I~lCJj 
ArO=(tr.~6~37tc~·~·s>ltC~~~5~1cl,K•R,J>·~~B~KO(l,~•O•J>• 
·~~?~IlCl,~•R,J)) 
A~C·lc.5ó637/C:~~)·~~9~IlC1,~*~•J)•MM3S~1(1,K•O,J))f(( 
~~~p~~1Cl,K•~,J)·~~F~c0rl•~·~~J)*~~S5I1Cl,K*"•Jl))*•2 
b~~~f:~~(1·~·~•~>~~~Q~~oct.~•D,J)*~~85IOC1•~•R,J) 
t~-~~~·~·~~?~IO~l.~•;•J)*~~õ~~l(l,K*D•J) 

C ~~c~Ltl~:A~ JE ~~ PC~CE~TJ 
t&C.~Sll27•~•EE*•~IS•<~·3~Cl 
~=~·1: ~6 
~FTT~t~•4) Q,F 

Q Fr~~ATC3s~.~I"•~<E11 1 5,"1")) 
1 ~r~Tl\U~ 

"~IT~ C~,6' 
& Fr=~AT (35~•25("•")) 
S ~TOP 

l~O 

Or?a~0~•:3 IS ~~~ ~~CtTIJ~ FO~ EXClPTIJNA~ A'TlJ' ON THE 110 STPTEMEN 



O programa calcula a força atrativa de Van der 

Waals por unidade de comprimento entr~ dois cilindros maciços 

longos, conforme a expressao (III-39). 

As variáveis de entrada sao: 

A = constante de Hamaker; 

R = raio da micela cilíndrica; 

DMIN ... .. 
distância interaxial; = m1n1ma 

DMAX = máxima distância interaxial; 

PASSO = incremento na distância interaxial; 

NMAX = valor máximo de N, segunda somatória; 

MMAX = valor máximo de M, primeira somatória; 

NPREC = precisão na segunda somatôria; 

MPREC = precisão na primeira somátoria. 

As variáveis de saída sao: 

D = distância interaxial; 

FORÇA = força atrativa por unidade de comprimento. 



S A TlJ R e A Y , O 411 1'\ I~ 1 

F P, I< C 11 I fi T ~;> h T I V ,, I 11 A. ,, .I D t= P I w A. fi L S 
= = = = = : : = : = = = = = = = = = = = = = = : = = ·. 

(;tH•YI t•T: 
f<: llll·· S 1 n r, TI I f ~~ I• •• '' 1\ t.t~ 
!;'::; t·' A I '1 r c; l lL t 1·" 11 c O 
l),fir·· T r., r·~·,.x, P:.~s,, .,r .. Ft·frll u; Ali 11 t ~;r "'~'c 1;. IH TF. R.A x I li L 
~~~·4)(.: \'ld 01; 1·•.:-~J·q~ L·" •·• St.Gu"l r. :;ur•AT(:tllfl 
M 1- tA= V I• 1.( , P t··:. X )'-'i t L t ~~ f'~ P~ ll F /t !; ll•t 11 T l' f• I fi 
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f'·li L~L,Tt 

' : = ,, t 1 ; 
tr•::l"""'~; 

1'':=1 ;t ·':=•,;r:::P; 
1)11 ~tGJt; 

1 r.J: = 1 r·. #.I•!; 

~ 4 1 : ; (: ,\ 1' r • fi l •I ~ r! + • ~ l/ ( I •1 ,_ T ! ; ) * ( I• /1; ) ~o * r!• ( f./ h: ) • Jt r.;._ 
l;ll.t'''fl(r·il ... 0 <;)/l TI •TIIJ•ll:/[ J••l~:t (~/IJ)1l*l.•t'#.l~#. · 
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1 F' ~· : r· r A ). t 11 t. N .., I· I H l ~ id '· 11 , • I , : ) ; 
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n•*;o*l ,\ri); 
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FOR~lATION OF AGGREGATES OF ~llCELLES IN TYPE I LYmtESOPIIASES 

A STUDY BY X-RAY DIFFRACTION AND OTHER TECNIQUES 

ABSTRACT 

Lyotropic "nematic" mesophases of type I, that 

orient spontaneously in presence of magnetic fields with the 

symmetry axis parallel to the field, have been studied.Samples 

of LK (K laurate /KC1/H20), CDS (Cs decylsulphate /CsN03/H20) 

and LKb (K laurate/H20) have been investigatedby X-ray diffraction 

in large and small angles; polarized optical microscopy, 

differential scanning calorimetry and electron transmission 

microscopy have been employed as auxiliary techniques. The 

ternary systems form type I mesophases and the binary system 

forms a conventional hexagonal phase (H). 
CL 

To investigate surface effects severa! sample 

holders have been used with different thickness(0,3mm to Zmm), 

geometry (capillaries and parallel walls), material ( glasses, 

metals, mylar, mica), and surface treatment (sulphochromic , 

(CH3) 2siC1 2 (DDS), NaOH). Samples have been submi tted to magnetic 

and electric fields and to temperature variations. 

The typical small angle photograph diffraction 

pattern of type I mesophases at room temperature shows adiffusc 

inner hand (BI) in the region 
o -1 

and less diffusc s (190-90A) a 

ou ter band (BE) around 
o -1 

s~(40r\) , both with pre ferrcd oricntat ion 

in the direction perpendicular to the capillary axis. A dccrcasc 

in samplc thickncss corresponds to a decrease in thc intcnsity 

of BI and :1.11 incrc:t~c in thc intcnsity and sharpncss of BE. In thc 

cxtrC'mc situntion HE is suhstitutcd hy Bragg rcflcctions 

char;~ctcristic o[ an hcx;Jp,onal array, \vith a paramctcr for LK 



cqunl 

-\.11 

to that of thc fi phnsc. Surfacc trcatrncnt with DDS, 
a 

making a hydrophobic surface, increases considcrably. these 

surfaces effccts, which are more pronounced for LK samplcs than 

for CDS samples. The H phase also shows surface orientation. 
a 

The large angle diffraction patt·ern of LK sample 

has three bands: around 
o -1 

s= ( 4, SA) , due to the paraffin region, 
o -1 

around s=(3A) due to the water region 
o -1 

and around s=(7-13A) 

due to distances between the polar groups. In order to accomodate 

the amphiphilic molecules inside the cylindrical micelles a 

model in the form of diaphragm is proposed. 

Type I mesophases in 0,7mm capillaries orient in 

14KG magnetic fields but the residual orientation is lost 

within a few hours. LK samples in 2mm capillaries ke~p the 

residual magnetic orientation for several days. Small angle 

diffraction results in these oriented samples evidenced a 

diffraction unit with cylindrical symmetry and axis parallel to 

the original field direction; in the axis direction the cylinders 
o 

mu~t be larger than SOOA and in thedi;rection perpendicular to the 

cylinder axis the characteristic distances are given by BI and 

BE. 

These results cannot be explained with the usual 

hypothesis of homogeneous distribution of micelles in water and 

a model of aggregates of micelles with cylindrical symmetry is 

proposed. BE is then interpreted as due to diffraction between 

micelles within ~arge aggregates and BI as due to characteristic 

distances between small aggregates. 

Electron micrographs of freeze etching replicas 

of LK samplcs gavc support to thc proposed inhomogcncous 

distribution of rniccllcs and watcr, showing structurcs 
o 

dimcnsions of thc ordcr of I0 3A. 

with 



An clcctric Ficld of 12KV/cm did not altcr thc 

di ffraction pattcrn of a O. 7nml thick LK samples, hut induccd 

thc formation of large oriented aggregates in a 2mm thick samplc. 

The X-ray study of 0.7mm thick LK samples varying 

the temperature showed the appearance of the H phas~ at 50°C 
Ct 

in equilibrium with the type I phase ; the process is reversible 

and corresponds macroscopically to an increase in the viscosity. 

In a 2mm thick sample the phenomenum did not occur. 

A model of aggregatesof cylindrical micelles has 

been built and adjusted to X-ray scattering curves ohtained 

wi th a detector scanning the equator direction. Fixing the micelle 
o 

radius at 17A the adjustment gave the aggregation numbers of 

N-4 and N-100 micelles hexagonally packed for the aggregates 

responsible for, respectively, BI and BE; the parameter of the 
o 

hexagonal array is (49.9±0.S)A; within the aggregates the volume 

concentration of amphiphile is 42%, while the overall value 

is 30%. Due to the finite size of the aggregates the observed 

position of BE deviates from the expected position of d100 ; the 

discrepancy is of 2% for N-100. The appearence of Bragg points 

is associated with aggregates of N>400. 

The formation of these aggregates of rnicelles is 

analysed considering van der Waals attractive forces and 

coulombian repulsive forces between the micelles. The high ionic 
o 

strength of the ionic bath (screening length of 2A) brings an 

efficient clcctrostatic scrcening so that van der-Waals 

attraction promotcs flocculation of the system, with formation 

of aggrcgatcs. To explain the observed value of thc hexagonal 

paramcter it is ncccssary to take into account thc solvation 

forces in thc stability of thc miccllar array· ,\dmittin~~ 2-3 watcr 

molcculcs for thc solvJtion shcll, and an intcraction of cxcludcd 



/ 

volumc,it is poss:iblc to givc a rcasonablc cxplanation for thc 

proposed structurc of aggregntes. which is hclieved to bc, in 

essence, characteris_tic of type I "nematic" lyomcsophascs. 


