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RESUMO

O presente trabalho experimental é devotado ao estudo

das estruturas médias e suas desordens, nas parafinas normais

(CnH2n+2), abrangendo os compostos com 17 < n < 34 exceto as com

n = 30, 31 e 33.

A técnica aqui utilizada é a da difração de raio X, cu

ja radiação é proveniente de geradores convencionais e de sincrotron.

As parafinas acima, com o aumento da temperatura exi

bem as fases cristalina, líquida e uma intermediária denominada

rotatória cuja estrutura média era tida como hexagonal e que ora

é objeto de um estudo mais detalhado.

A simetria molecular das parafinas com n impar difere

das com n par, assim também ocorrendo com suas estruturas lame

lares médias. As parafinas ímpares, na fase cristalina exibem

urr:aestruturacom rede ortorrômbicade camada dupla,grupo espacial Pcam,

4 moléculas por cela, parâmetros de lal = 7,5 R, Ibl = 5,0 R e

Icl = 2 LM (LM, comprimento molecular) e a razão lal/lbl é de

1,50. Nos compostos com n = 17, 19 e 21, elevando-se a temperatu

ra, ocorrem as transições de fase cristalina -+ rotatória I (RI) -+

líquida. No domínio térmico da fase RI' lal/lbl evolue de - 1,56

ao limite superior - 1,69, devido à expansão de lal e contração

de Ibl, o que é conseqüente de uma desordem orientacional do pIa

no molecular (oscilação do plano molecular). Como na fase prece

dente, a estrutura pseudo-hexagonal da fase RI é ortorrômbica,

de dupla camada, com 4 mOléculas por cela, porém de grupo espa-

cial Fm2m. •

Nas paraf inas com n = 23 e 25, além da fase RI' obser

vou-se uma fraca transição de primeira ordem RI -+ rotatória 11

(RII) e poster~ormente, à fase líquida.

Na fase RII, lal/lbl atinge o valor de 13, caracteri 

zando uma estrutura hexagonal (romboédrica) de camada tripla, do



xvii

tipo ABC ABC ... , grupo espacial R 3M, cada cela contendo 3 molé
o

culas e sendo a distância entre as moléculas de 4,77 A. As molé-

culas que oscilavam na fase Rr' passam a girar ao redor de seu

eixo longo na fase Rrr' formando cilindros.

As parafinas com n= 27 e 29 exibem as transições cris-

talina + rotatótia rrr (Rrrr) + Rotatória rv (Rrv) + liquida. As

estruturas das fases Rrrr e Rrv são triclinicas e monoclinica

respectivamente, onde as moléculas também giram ao redor de seu

eixo longo.

Nas parafinas pares com 18.:::.n.:::.24, observou-se na fa-

se cristalina, uma estrutura triclinica

4 , 2 ~, Ib I ::::4, 8 R, Ic I ::::LM, a ::::9 8o ,

com os parâmetros lal ::::

fase

tando-se a temperatura, ocorrem as transições cristalina + Rrr

liquida. A parafina C26H56 apresenta simultaneamente, na

cristalina, as formas triclinica e monoclinica com os parâmetros

Ia I ::::5,6 ~, Ib I ::::7,5 R, Ic I ::::2LM e B :: 610, o que se observa

também nos compostos com n = 28 e 34. Já a parafina C32H66 difere

na forma que é só monoclinica, com os parâmetros
o

7,5 A,

Ibl ::::5,0 R, Icl = 2LM e B :::: 810.A parafina C28H58 passa pelas

transformações cristalina + Rrv + liquida, e as com n= 32, 34,

cristalina + Rrrr + liquida.

O estudo de desordem estrutural efetuado, envQlveu as

parafinas com 17 < n .:::.28, que exibissem a fase rotatória está

vel - exceto n= 18 e 20. Constatou-se na fase rotatória - consi-

derando-se que a fase cristalina está ausente de desordens estru

turais - deslocamentos moleculares longitudinais crescentes com

n, devido à desordem orientacional dos planos moleculares. Tam-

bém verificou-se que a concentração de defeitos "Kink"

com n, independentemente se n é par ou impar.

aumenta
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ABSTRACT

This thesis is devoted to the study of the average

strucuture and molecular disorders of normal paraffins (~,H2n+2)'

with 17 .2n.2 34, excepted n = 30, 31 and 33.

The main technique whichwas used is X-ray diffraction.

Conventional generators and synchrotron radiation sources have

provided the X-ray beamswhich were used in the severa 1 types of

studies.

Paraffins exhibit several solid phases. At low tempe-

rature the equilibrium phase is named crystalline phase. Between

this phase and the liquid, a mesophase which was called rotator

phase was discovered. This phase has an average lattice with a

symmetry wich was taken as hexagonal. The aim of this work is

a detailed study of the structure of this mesophase.

The symmetry of the molecules of paraffins with odd n

differs' from that of even n. The average structure of the

crystalline phases of odd and even numbered paraffins are also

different. The structure of the crystalline phase of odd paraffins

exhibits an orthorombic lattice with double layers, spatial

group P ,4 molecules per unit cell, lattice parameterscam

a = 7.5 R, b = 5.0 R and c = 2 LM (LM being the molecular length)

and the ratio (a/b) = 1.5. Odd compounds with n = 17,19 and 21

exhibit two phase transitions at increasing temperatures: crystal

(c) + rotator I (RI) +,liquid. Within the temperature domain of

stability of the RI phase, a/b evolves from 1.56 to 1.69, as a•
consequence of an expansion of the parameter a and a contraction

of b, wich are associated with the orientational disorder of the

molecules (libration of the molecular plane). The lattice of the

pseudo-hexagonal RI phase is orthorombic, double layered, with

4 molecules per unit cell and spatial group F 2m m



xix

Odd - numbered C23H48 and C2SHS2 also exhibit the RI

phase. An additional weak transition"to a rotator 11 (RII) phase,

some degrees below the liquid, has been detected.

For RII, a/b reaches the value 1:3 whicllcorresponds to

arh~hedral lattice associated with a triply layered structure

ABC ABC, spatial group R3m' 3 molecules per unit cell and a

distance between neighbouring molecules of 4.77 R. The molecules,

wh1Chlibrate in phase RI' are rotating around their long axis in

RII phase.

Paraffins with n = 27 and 2gexhibit the transitions:

crystal + rotator 111 (RIII) + rotator IV (RIV) + liquido

The structures of phases RII!and RIV have triclinic

and monoclinic lattices, respectively, and the molecules also

rotate around their long axis.

Even paraffins with 18 < n < 24 present a crystalline

phase with triclinic lattice. Their lattice parameters are

o o o o oa = 4.2 A, b = 4.8 A, c = LM, a = 98 , B = 73 and y = 108 • By

increasing the temperature, the transitions crystal + RII + liquid

occur. The paraffin C26HS4 exhibit, simultaneously, structures

with triclinic and monoclinic modifications are a = S.6 R,

b = 7.S R, c = 2 LM and B = 610•The same lattice has been found

in the C28HS8 and C29H60 compounds.

The paraffin C32H66 presents a monoclinic modification.

Their lattice parameters are a = 7.S R, b = s.o R, c = 2 LM and

B = 810•The phase trapsitions in C28HS8 are crystal rotator IV

liquid and, in C32H66 and C34H70, theyare: crystal+Eotator 111+

liquide

This study focused the attention to paraffins with

17 ..:::.n..:::.28, excepted n = 18 and 20 which do not exhibit rota tor.
phases. It has been detected the presence of longitudinal

displacements of the molecules with increasing amplitude for
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increasing molecular length.

It has also been established the existence of intra

molecular defects (kinks) which increase in number for increasing

molecular length •

•



CAPITULO I

ANTECEDENTES

1.1 - Introdução

Dos compostos orgânicos, os hidrocarbonetos saturados

também chamados de parafina (parafina, do latim, significa "pOU_

ca afinidade") ou alcanos, com fórmula geral Cn H2n+2, caracter~

zam-se pela ausência total de grupos funcionais de qualquer esp~

cie e por sua notável falta de reatividade. Em Cn H2n+2, varian

do-se n, obtém-se as fórmulas de uma familia de compostos que,

não há 1imi te para o número de átomos de carbono que

podem ser ligados numa cadeia hidrocarbonada.

As parafinas ocorrem na natureza e algumas podem ser

obtidas em condições puras de fontes naturais. A fonte natural

mais conhecida é a do petróleo, embora também possam ser obtidas

da madeira.

As moléculas alongadas de parafina, na fase sólida,

alinham-se urnas paralelas às outras, formando camadas. O eixo

principal da cadeia EL pode ser perpendicular ou inclinado, em re

lação ao plano das camadas, veja Fig. 1.

Em 1927 já existiam vários trabalhos que analisavam,

com raio X, compostos de cadeia longa. Acreditava-se que, em se

estudando alguns destes compostos orgânicos de cadeia longa, po-

der-se-ia determinar um mecanismo elucidativo para melhor compre

ensão de outros compostos similares. Müllerl em 1927, estudava

urna série de substãncias com cadeias parafinicas, mais precisa-

mente, ácidos graxos. Observou, então, que as cadeias parafinicas

desempenhavam um papel importante na forma estrutural destes com. -
postos graxos. Partindo desta observação, Müller2 começou a es-

tudar as parafinas, sendo a primeira, a C29H60·
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Fig. 1 - a) Esquema da conformação trans da molécula de parafi-

na normal. b) Estruturas de camada com os eixos EL

perpendiculares à superfície lamelar (camada retang~

lar). c) Estrutura de camada com os eixos EL inclin~

dos em relação ao plano lamelar (camada oblíqua) .

Em 1930, novamente Müller3 observou uma série de par~

finas, chegando às seguintes conclusões:

- Algumas parafinas apresentam uma fase intermediária

entre a cristalina e a liquida, isto é, uma fase a poucos graus

abaixo da temperatura de fusão.

- O comportamento das parafinas com n par, difere da-.
quelas com n impar.

- Observou ainda, que os parâmetros da cela unitária
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variam com o aumento da temperatura. O parâmetro lal expande-se

mais acentuadamente do que o Icl, cuja variaç~o ~ imperceptivel;

enquanto que para Ibl, notou-se uma contração.

Em 1932, Müller4 propôs um modelo para a fase interme-

diária entre a sólida e a liquida. Nesta fase, as moléculas te-

riam liberdade de girar ao redor do eixo principal EL, conduzin

do a uma molécula "média" com simetria de revolução e, conseqüe~

temente, estabelecendo-se uma estrutura de simetria hexagonal.

Esta fase, que ocorre num intervalo relativamente pequeno de te~

peratura, seria conhecida como a fase rotatória. Posteriormente,

foi constatado que esta fase rotatória ocorria nas parafinas com

A partir dos estudos de Müller, poucos pesquisadores

se interessaram pelo assunto, até o fim da década de 40. A par-

tir de então, e na década de 50, a pesquisa em parafinas foi

acentuada e mantida quase constante nos anos que se seguiram. Em

1962 Martin G. Broadhurst5 fez um apanhado geral da literatura

existente até então, reunindo de maneira harmoniosa os estudos

feitos sobre a série de parafinas (aqui e mais adiante, quando

houver referência à série parafínica, deve-se entender por: o i~

tervalo de n em que a fase rotatória ocorre, isto é, aproximada-

mente de C9H20 a C4SH92).

Além da técnica de difração de raio X, outras técnicas

foram utilizadas mais recentemente, no estudo das parafinas. Téc

nicas corno NMR, IR, espalhamento quasielástico de nêutrons e ab-

sorção dielétrica,foram úteis principalmente no estudo da fase

rotatória. Os resultados obtidos com tais técnicas têm geralmen-

te comprovado o modelo original de Müller, embora neste não haja

previsão de defeitos moleculares.
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1.2 - Importância do Estudo das Parafinas

Já em 1927, Müllerl concluia que as parafinas, por se-

rem compostos químicos mais simples, poderiam fornecer modelos p~

ra melhor compreensão de outras substâncias com cadeia molecular

semelhante ou compostos que contenham cadeias parafinicas. Porta~

to, o comportamento das parafinas pode ser tomado como base para

se entender compostos mais complicados como ácidos graxos e cris

tais líquidos termotrópicos6 (especialmente as fases esméticas).

As membranas, que são caracterizadas por moléculas com uma parte

polarizada e duas cadeias parafinicas contendo entre 14 e 20 áto

7 8
mos de carbono ' , e outros compostos de camada apresentam carac-

teristicas estruturais semelhantes às parafinas. O estudo das pa-

rafinas pode ainda fornecer subsidios estruturais a um grande nu-

mero de compostos orgânicos e biológicos contendo cadeias parafí-

nicas, como por exemplo, nas várias fases exibidas pelos sistemas

1 .t . - 9 t . t' 1~ .dI' t -. 10eC1 1na-agua e ou ros cr1S a1S 1qU1 os 10 rop1cos

Nosso interesse reside no fato de as parafinas apresen-

tarem uma grande variedade de formas polimorfas. Uma análise do

empacotamento molecular nas diversas formas cristalinas, propor -

cionaria um melhor discernimento entre as causas e fatores que

tornam uma modificaçâo mais estável, quando comparada com outra.

É ainda possivel estudar-se este polimorfismo, em função da-tempe

ratura e do número de átomos de carbono na cadeia. A grande impor

tância dada ao estudo destes sistemas simples é também justifica

da pelo fato de os mesmos possibilitarem algum desenvolvimentoteó

rico, o que seria muito dificil de se obter através de

mais complicados.

sistemas

Obs.: Quando na Tese estiver escrito "estrutura ortorrômbica" ou "monoclínica"

etc., significa que a estrutura é com rede de Bravais, correspondente.
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1.3 - Antecedentes Bibliográficos

Em todos os compostos nos quais os átomos de carbono

ligam-se com quatro outros átomos, observa-se que o ângulo entre

as ligações, correspondem àqueles de um tetraedro. Eles são cha-

mados de carbonos tetraédricos. No caso das parafinas, cada car-

bano liga-se a outros dois átomos de carbono (exceto nos termi-

nais CH3) e a dois hidrogªnios (I).

H

H- C

H

H

C

I
H

H

C

H

H

I
C

H

H

c

I
H

H

I
c

I
H

H

I
c

I
H

(I)

Estas circunstâncias, entretanto, não determinam com-

pletamente a forma da cadeia, já que pode haver rotação na liga-

ção c-c. Quando os átomos de carbono sãocoplanares e formam um

zig-zag, veja Fig. 1 , as moléculas encontram-se na configuração

trans (t-t-t) ou de minima energia.

As moléculas com fórmula C H2 2' possuem uma simetrian n+

própria, que difere conforme seja n par ou impar. Quando n é par,

a simetria molecular inerente é 21m, Fig. 2, enquanto que as com

n impar, têm simetria m m .

Os primeiros estudos dedicados exclusivamente às para-

finas, começaram com a utilização da técnica de difração de

raio-X. Estes trabalhos detectaram formas diferentes na fase so-

lida. Conseqüentemente urna melhor caracterização deste polimor -

fismo foi feita através de medidas termodinâmicas, que sao apre-

sentadas em seguida.
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Fig. 2 - Simetria molecular das parafinas normais.

1.3.1 - Propriedades Termodinâmicas

A partir dos trabalhos de MÜllerl, 2,3 e 4 muitos esfor-

ços têm sido feitos no intuito de determinar a temperatura e ca-

lor (entalpia) de transiçâo de fase,associado ao polimorfismo

apresentado pelas parafinas. Estes trabalhos, normalmente, apre-

. 11 12 13
sentavam dados de um conJunto de compostos ' , . Por vezes,

alguns membros da série eram estudados por autores diferentes e

apresentavam desencontros nos dados obtidos. A despeito de mui-

tos dados na literatura, nenhuma interpretaçâo destes, envolven-

do toda a série parafinica, era proposta. Coube e Martin G. Broa



dhurstS (1962) juntar tais dados e combiná-los numa forma

7

sim-

pIes e unificada, veja Fig. 3, dando uma visão mais ampla do com

portamento termodinâmico da série. Este apanhado geral mostra a

temperatura e os calores de transição de fase, além de fazer uma

correlação das notações de fase utilizadas na literatura, até en

tão.

TIc]

60

60

40

20

o

-20

-60

FASE UaUIDA

FASE CRISTALINA

o HEx.~Lía .

• oRT.--Lía.

" ORT.--HEX.

•• TRícL.- L ia .

• TRícL.- HEX.

o MOO.- HEX.

rl MON- ORT.

n
4·0

Fig. 3 - Temperaturas experimentais de fusão e transição de fase

das parafinas,contendo de 8 a 44 átomos de carbono por

molécula. Os dados são da literaturaS.
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v MON.-ORT.

8

20
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o

n

,,,

---9---

40

Fig. 4 - Entalpia experimental de fusão e transição de fase das

parafinas, contendo de 8 a 43 átomos de carbono por molé

cula. Os dados são obtidos da literatura5.

1.3.2 - Formas Estruturais Conhecidas

Os primeiros trabalhos dedicados ao estudo estrutural

das parafinas foram feitos por Mtlllerl,2,3e 4. Estes estudos mos

traram as seguintes características estruturais:

As moléculas alinham-se umas paralelas as outras,

formando camadas que, por sua vez, empilham-se

sobre·as outras.

umas

A espessura destas camadas depende do comprimento mo
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lecular e da inclinação do eixo EL em relação ao pl~

no da camada.

- A estrutura das parafinas com n par, difere daquela

com n ímpar.

- O parâmetro lal, expande-se com o aumento da temper~

tura, ao passo que Ibl contrai-se. O parâmetro Icl

apresenta uma expansão quase imperceptível com o au-

mento da temperatura.

Com o aumento da temperatura, algumas parafinas exi-

bem duas formas estruturais diferentes, isto é, oco~

re uma mudança de fase antes da fusão. A fase corres

pondente às temperaturas mais baixas, ficou conheci-

da como a fase cristalina, na qual se supoe que as

moléculas nâo apresentam desordens significantes. A

outra fase ocorre num pequeno intervalo de temperat~

ra entre a fase cristalina e a líquida. Esta fase in

termediária, ficou conhecidacomofase rotatória, devi-

do ao modelo proposto para explicá-Ia que como o no-

me já evidencia, as moléculas na fase rotatória te-

riam liberdade para girar ao redor de seu eixo EL. A

simetria da molécula média é cilindrica, e conseqüe~

temente, a rede de Bravais da estrutura é hexagonal.

Nos estudos que se seguiram, foi dada maior atenção a

fase cristalina, aceitando-se a rede hexagonal para a fase rota

tória. Apesar disso, Mazee12, estudando a C21H44, afirmava que a

fase rotatória apresentada por este composto, não era rigorosa -

mente hexagonal; este fato não recebeu a devida importância uma

vez que se acreditava que uma pequena percentagem de

podia alterar a estrutura.

impurezas

Em 195·3, Smith14 I estudando a fase cristalina de C23H48,

concluiu que o grupo espacial ortorrómbico Pbcm' seria o
mais
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compatível com a estrutura desta fase.

A despeito de algumas controvérsias de estrutura15,16,

apresenta-sena Fig.3, um resumo das formas estruturais encontradas

na série. Este apanhado geral procura juntar as estruturas já

observadas, de tal forma que o comportamento de toda a série pa-

rafínica seja coerente. Pode-se notar que na fase cristalina as

redes de Bravais associadas são: triclínica ou monoclínica, para

as parafinas pares e ortorrômbicas, para as ímpares.

Como já se conhecia. a estrutura cristalina de

b d - .. t' d k' .17 b d "Thmem ros a ser1e, K1 a1goro S 11 , asea o na sua eory

Chain Molecule Close - Packing"(Teoria do Empacotamento

muitos

of

Molecu-

lar) previa as várias modificações cristalinas das parafinas; p~

ra tal, as seguintes considerações principais eram assumidas:

o cristal de uma parafina é formado de camadas empi-

lhadas umas sobre as outras.

Os eixQSEL das moléculas alinham-se paralelamente. E~

te eixo EL pode estar perpendicular ao plano da cama

da (camadas retangulares) ou inclinado (camadas oblí

quas) .

- A espessura das camadas depende do número de átomos

de carbono na cadeia, isto é, depende de n.

Como se pode notar, estas hipóteses estão baseadas nas

observações de Müller.

De acordo com estas hipóteses, a sub-cela (unidade de

finida dentro da camada com parãmetros Ia I, Ib I e Ic I, sendos s s

os dois primeiros iguais aos da cela e, Ic I corresponde ao pes
o

ríodo repetido ao longo do eixo EL, de 2,54 A, que é a distância

entre carbonos dos grupos C2H4) mostrada esquematicamente na

Fig. 5,e o empilhamento das camadas fornecem todas as informa-

çoes da estrutura. cristalina. É onde a sub-cela corresponde ao

modo como ocorre o empacotamento lateral dos grupos C2H4, uma

vez que esta teoria considera uma cadeia infinitamente longa e
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Fig. 5 - Vista esquemática dos parâmetros a I b e c da sub-ce-s s s

Ia. c corresponde ao comprimento entre carbonos doss

grupos C2H4. as e bs dependem do acomodamento lateral

das moléculas.

despreza os efeitos dos grupos terminais para o empacotamentone~

tas sub-celas. Com isto, as parafinas podem formar quatro modif!

cações cristalinas, veja Fig. 6: Triclinica T e Monoclinica M,

com camadas obliquas; Ortorrômbica O e Hexagonal H, com camadas

retangulares.

A formação de camadas obliquas e retangulares pode ser

explicada levando-se em conta a dissimilaridade de simetria mole

cular entre as cadeias com n par e impar, veja Fig. 2. As ca-

deias pares têm simetria própria 21m. Quando as moléculas formam

um cristal, somente o centro de inversão é retido; conseqüente -

mente, permite a formação de camadas obliquas, que por sua vez,

explicaria as modificações triclinicas e monoclinicas. As cadeias

impares tem simetria m m e retêm um dos espelhos mil' no cristal;

este espelho só permite a formação de camadas retangulares, ex-

plicando as modificações ortorrômbicas e hexagonais.

Mnyukh18 (1962) combinou os principios da teoria de em

pacotamento molecular17 com a energia da rede cristalina (defini
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da como a soma da energia de empacotamento lateral dos grupos

CH2 numa camada e a energia de acomodamento dos grupos terminais

CH3 no empilhamento das camadas), para explicar a alternância es

trutural que ocorre nas cadeias pares, veja Fig. 7, passando da

triclinica para a monoclinica,a partir da C26H54.

a... ,o
........ '~'f-:(

bs r' +bo r/ "'O

<>'" 1/,0
!/p

(o)

A

~ ' ,ascr' ''O

Fig. 6 - a) Sub-cela da estrutura triclinica, contendo um grupo

C2H4, com os parâmetros:

o

o
a = 4,3 A

b=4,8 A c=2,54
s

ss

a

=900
S

=107,50
y

= 1070

onde a e a projeção de a no plano.sJ. s
b) Sub-cela da estrutura ortorrômbica, contendo dois

grupos C2H4, com os parâmetros:
o o

a = 7,45 A , b = 4,95 As s.
<fi = 410

o
c = 2,54 As e

c) Sub-cela da fase rotatória.
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ROTATÓRIA

IT\ \T\ \T\ lTI ITI ITI IMI IMI IMI IMI IMI 1Mo~ OHO H0=1- 01=1OH 01=1 01=1o~ OH 01=10

8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 \8 19 20 21 22 23 22 25 26 27 2829 3031 32 33 34 35 36

n
Fig. 7 - Diagrama ilustrando as modificações cristalinas das pa-

rafinas. As modificações são: triclínica T, monoclínica

M, ortorrômbica o. Diagrama feito por MnyukhlS.

A fase rotatória foi estudada por Larsson19, na C19H40,

e por Strob120 (1974), na C33H6S. O primeiro obteve uma estrutu
12

ra hexagonal, ao passo que o segundo, concordando com Mazee ao

afirmar que a simetria não era hexagonal, embora em compostos di

ferentes, acrescentando ainda que essa deveria ser triclínica.

Do que foi visto acima, pode-se concluir que a fase

cristalina tem suas estruturas praticamente determinadas dentro

do intervalo de n apreciado. Já a fase rotatória, bem menos est~

dada, proporciona controvérsias quanto a sua estrutura. Os estu-

dos estruturais eram mais freqüentes na fase cristalina, ao pa~



14

so que para a fase rotatória, na maioria das vezes, assumia-se a

estrutura hexagonal. Além disso, os dados de parâmetros de rede

em ambas as fases eram fornecidos para uma dada temperatura, sem

que houvesse a preocupação de se observar o comportamento destes

parâmetros com a temperatura, salvo os trabalhos de Mazee12 e

4
Müller .

Os desacordos na literatura, relativamente à temperat~

ra e calor de transição de fase ou ainda de estrutura, para uma

dada parafina, eram atribuidos à presença de impurezas nas amos-

tras utilizadas. Postulava-se que pequenas quantidades de impure

zas13,21 podiam alterar a estrutura cristalina. Já que as impur~

zas, provavelmente, deveriam ser membros vizinhos daqueles que

eram purificados, a maneira mais prática de avaliar a influência

destas impurezas seria estudar o comportamento de misturas biná-

. t' d' 22,23 - t d drlas. Este lpO e mlstura nao em comprova o mu anças es-

truturais, sempre que pequenas quantidades de um componente e

adicionado ao outro.

1.~.3 - Modelos Propostos

ria.

Dois modelos são propostos para explicar a fase rotató

O primeiro modelo foi apresentado por Müller4 (1932), e era

baseado nos dados obtidos através de difração de raio X.

Müller observou que na transição cristalina rotatória,

as dimensões laterais da cela unitária se alteravam o bastante

para que se verificasse a s'imetria hexagonal (I a I / Ib I = 13, além

disso, percebeu que este arranjo seria o mesmo que se empacotas-

sem cilindros lateralmente. Então, propôs que na transição de

fase cristalina rotatória, as moléculas de conformação trans,

adquirem a liberd~de de girar ao redor de seu eixo EL, tornando

se, efetivamente, uma estrutura molecular média de simetria ci-

lindrica. Portanto, este modelo é caracterizado por uma desordem
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orientacional, veja Fig. 8. Neste modelo não há qualquer conside

ração a defeitos conformacionais como: defeitos "kinks" ,

gauche" ou "double-gauche".*

"end-

24 25 26 27 e 28 'o

Alguns estudos ' " teorlCOS baseados no mo

delo de Müller, têm tido um sucesso moderado na determinação de

temperatura e calor de transição de fase.

o segundo modelo baseia-se inteiramente em

conformacionais. Este modelo alternativo era proposto

defeitos

por

29
Pechhold e Blasembrey (1967). Os autores mostraram que algumas

propriedades observadas em polímeros, podiam ser explicadas em

se considerando a existência de defeitos conformacionais especi-

ficos, denominados "kinks", veja Fig. 9. Tal consideração, no en

tanto, não foi levada em conta, nas parafinas.

1.3.4 - Dinâmica Molecular

As investigações do tipo de desordem apresentada pela

fase rotatória, foram intensificadas com o emprego de técnicas

30,31 lh . l' . d - 32,33,34como: NMR , espa amento lne astlco e neutrons ou

absorção dielétrica35. Estas técnicas enfatizam os aspectos dinâ

micos da transição de fase. Os resultados obtidos têm normalmen

te endossado o modelo original de Müller4.

Em adição à demonstração das múltiplas transições

fase, Strob135 e outros têm demonstrado indiretamente, que

de

na

baseada

fase rotatória há uma grande fração de moléculas numa conforma-

ção não planar. Estima-se que entre 40% a 70% das moléculas da

C33H68, não são planares nesta fase. Esta estimativa é

no experimento de difração de raio X, em que se admite a existên

cia de defeitos "kinks", proposto no segundo modelo. Estes defei

tos também fora~ comprovados através de outras técnicas

* As descrições destes defeitos são apresentadasna Fig. 10.

como:
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KINK

I

I

I

I

I

-J

~L
I

FASE ROTATÓRIA

Fig. 8 - Representação esque Fig. 9 - Esquematização do

esquemática da mol~ defeito intra-mole-

cula parafínica gi- cular denominado de

rando ao redor de feito 11 Kink" .

seu eixo EL.

36 37 38 . 39 40
IR ' , e espectroscopla de Raman ' . Portanto, evidencia-

se a inadequação do modelo rotacional como uma descrição comple-

ta do comportamento das moléculas na fase rotatória.

A dinâmica molecular da fase rotatória, em se utilizan

do a técnica de espalhamento quasielástico de nêutrons35, tem

mostrado na C33H68, que é um processo difuso, onde as componen

tes rotacionais e longitudinais são independentes; além disso,



os defeitos de cadeia não implicam num aumento do raio de
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giro

dos prótons - se comparado com o da cadeia girando na sua confor

maçao mais distendida, isto é, na conformação trans.

Recentemente, um estudo espectroscópico de b.40Zer 1 ,

tem mostrado a presença de ligações "gauche", próximo aos termi-

nais da C19H40, na fase rotatória.

snyder4l e outros, utilizando IR, estudaram as parafi-

nas impares da C17H36 a C29H60, verificando conformações não-co

planares, pouco antes da fusão. Posteriormente os defeitos foram

identificados corno: "end-gauche", "kinks" e "double-gauche", ve-

ja figura abaixo.

CONFIGURA~ÃO
TRANS

tl4

END-GAUCHE

gtl3

DOUBLE-GAUCHE

(gg)tr2

Fig. 10 - Representação esquemática dos defeitos das cadeias pa-

rafinicas.

1.4 - Objetivo e Plano Geral de Trabalho

Neste trabalho, as parafinas de C17H36 a C29H60, C32H66

e C34H70, são objeto de estudo. Neste conjunto de compostos, so-
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mente as C18H38 e C20H42 não exibem a fase rotatória.

O objetivo principal do trabalho é estudar a estrutura

da fase rotatória nos compostos acima citados e na mistura C23H4bl

C24HSO. Este estudo começa a partir da fase cristalina, pois pr~

tende-se avaliar sistematicamente a evolução dos parãmetros de

rede com temperatura no dominio de cada fase. Com este procedi -

mento, deseja-se ter uma visão mais precisa de como estes parâm~

tros são alterados na transição de fase cristalina rotarória.

Além disso, propõe-se investigar a ocorrência de defeitos estru-

turais na fase rotatória.

Com o auxilio da técnica de difração de raio X e da

análise térmica diferencial (ATD), pretende-se cumprir as segui~

tes etapas:

a) Acompanhar a evolução dos parâmetros cristalográfi-

cos a, b, c, a, S e y com temperatura em cada fase,

tanto nos compostos puros, como em cada concentra -

ção da mistura C23H48/C24HSO.

b) Obter-se diagramas de monocristais de algumas para-

finas, tanto na fase cristalina como na fase rotató

ria.

c) Verificar a influência da adição de impurezas conhe

cidas a um composto puro. Ainda na mistura C23H48/

C24HSO' montar diagrama de fase e encontrar um .mode

10 de' empacotamento de cadeias parafinicas com dife

rentes comprimentos moleculares.

d) Através das med~das de intensidades das

OO~, verificar a ocorrência de defeitos

reflexões

estrutu-

rais, particularmente, defeitos inter e intra-mole-

culares.

O plano de trabalho é apresentado na seguinte seqüên-

cia: /
- No primeiro capitulo, faz-se um resumo dos anteceden
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tes sobre parafinas.

- O segundo capitulo é dedicado à descrição das monta

gens usadas na técnica de difração de raio X. Aqui

inclui-se: coleta de dados experimentais, preparação

das amostras, ATD, montagem feita para difração de

raio X, utilizando a radiação de sincrotron e urna ob

servação da textura ótica.

- No terceiro capitulo, são apresentados e analisados

os resultados experimentais obtidos das parafinas

impares 17 ~ n ~ 25.

- Os capitulas quarto e quinto terão o mesmo procedi

mento do terceiro, nos conjuntos: da C18H38 a C26HS4

com n par e da C27HS6 a C29H60, C32H66 e C39H70 res

pectivamente.

No sexto capitulo são apresentados e analisados os

resultados experimentais de difração de raio X da

mistura binária C23H48/C24HSO. Acrescenta-se o dia

grama de fase obtido dos dados da ATD.

- O sétimo capitulo é dedicado ao estudo de defeitos

inter e intra-moleculares, a partir dos dados exper!

mentais obtidos da difração de raio X, das reflexões

009,.

- As discussões serão apresentadas no oitavo e último

capitulo.



CAPíTULO 11

T~CNICAS UTILIZADAS

2.1 - Introdução

A técnica de difração de raio X é a que tem fornecido

a quase totalidade dos dados experimentais desta tese. Três ti

pos de montagens foram utilizadas.

A montagem para estudos de difração de raio X em amos

tras policristalinas, é constituida por uma cãmara de Guinier com

radiação monocromatizada. Esta montagem foi programada para fa

zer um estudo sistemático do comportamento dos parãmetros de re

de das diversas estruturas cristalinas, em função da temperatura.

Uma segunda montagem, utilizando radiação de sincro-

tron e amostras policristalinas, foi prevista para o estudo de

defeitos inter e intra-moleculares.

Uma terceira montagem, composta por uma câmara de pre

cessao, foi utilizada para o estudo de monocristais (fase crista

lina) ou monodominios (fase rotatória).

A temperatura de transição de fase, nos compostos pu

ros e nas diversas concentrações da mistura C23H48/C24HSO foi d~

terminada através da técnica de Análise Térmica Diferencial-(ATD).

A textura ótica de cada uma das fases dos compostos p~

ros e de algumas concentrações da mistura C23H48/C24HSO foram fo

tografadas num microscópio com luz polarizada.

Cada um destes arranjos experimentais sao descritos

rapidamente, uma vez que os mesmos são bastante conhecidos.
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2.2 - Princípio do Diagrama de Pó

Supõe-se que um feixe de raio X monocromático, com com

primento de onda À, incida sobre um pó cristalino. Não tendo uma

orientação preferencial dos grãos, todas as orientações

veis dos planos reticulares estão presentes num pequeno

possí-

volume

de amostra. Nestas condições, certamente, o feixe de raio X esta

ra incidindo sobre planos cristalinos, cuja distância interpla -

nar e d, segundo um ângulo 8. Quando a condição de reflexão de

Bragg À = 2 d sen 8, é satisfeita por uma família de planos reti-

culares, o feixe incidente será refletido segundo a geratriz de

um cone de revolução. Este fenômeno pode ser explorado fotograf~

camente pela impressão sobre um filme.

A análise de um espectro de pó de um composto conheci-

do, consiste na medida dos ângulos de reflexão, obtidos a partir

das posições dos anéis sobre o filme. Com estes ângulos é possi-

vel encontrar-se as distâncias reticulares dos planos que refle-

tiram o feixe de raio X.

o estudo sistemático da evoluçâo dos parâmetros de re-

de com temperatura, está baseado neste principio.

Em seguida descreve-se a montagem experimental de di-

fração de raio X, pelo método de po.

2 3-d .. 42. - Camara e GUlnler

A montagem de Guinier por transmissão pode ser simétri

ca ou assimétrica, conforme mostra as Figs. 11 e 12, respectiva-

mente. O monocromador é constituído de uma lâmina de quartzo le-

vemente curvada, que assegura a focalização do feixe refletido,

veja Fig. 13.
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/
DV

Aanticátodo

FE fendo de entradoDH,DV diafragamas: horizontal e verticalM lâmina do monocromadorCT câmara térmicoAM amostraCF câmara fotográficoF

filme

p

anteparo do feixe direto

FI

feixes difratados

CT

Fig. 11 - Esquema geral da câmara de Guinier simétrica.

Este tipo de camara, comparada com a clássica

de pó de Debye-Scherrer, apresenta uma série de vantagens:

camara

- O feixe de raio X é estritamente monocromático.

- A focalizaçao, proporcionada pelo monocromador, asse

gura grande nitidez (raias finas), dos cones de difra

çao.

O dominio angular da camara de Guinier simétrica I
-e

inferior ao da assimétrica. A vantagem da segunda,/ e

o seu maior dominio angular, onde 28 pode alcançar

o
cerca de 80 :

A maioria dos diagramas de pó/foram obtidos com urna ca

mara de Guinier simétrica.
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A

LF

PA
PA
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AM~ r .>
CFcâmara fotográfica
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I • ,(/ ,
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\ I Y'f "
Panteparo do feixe direto

'" J:;: "
. ~.~..

,~- ... -'

AM

amostra

FI

feixe difratado

M

monocromodor

Fig. 12 - Esquema geral da câmara de Guinier assimétrica.

2.3.1 - Monocromador

Sua função é monocromatizar e focalizar o feixe de

raio X. A monocromatização é feita pela reflexão de uma família

de planos reticulares de um monocristal (lâmina de quartzo), co-

locado no caminho do raio X, entre a fonte de radiação e a amos-

tra.

Para assegurar a reflexão em toda a superficie da lâmi

na, pode-se mostrar que o corte deve ter um raio de curvatura de

2R, veja Fig. 13, antes de ser aplicada a curvatura elástica.

Quando esta última curvatura é feita, a lâmina proporciona a fo-

calização do feixe num raio R. A montagem assimétrica é obtida

pelo ângulo a, não nulo, feito entre os planos refletores e a su

perficie da lâmina.

A radiação de raio X utilizada, provém de um tubo com

~nodo de cobre e foco linear fino. Os planos reticulares refleto
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res (101 1) do rnonocristal de quartzo, distância interplanar

o _

correspondente de 3,34 A, permite selecionar a radiaçao CuKa1. A

distância SM, entre o foco do tubo e o monocromador (90 mm), é s~

ficienternente grande para separar o dublete CuHla
o

CuK 2 (1 , 5 4 4 3 A).

círculo de
focoliso,ão

o
(1,5403 A)-

Fig. 13 - princIpio do rnonocrornador do tipo Jahannson.

As caracteristicas técnicas da lâmina de quartzo são:

R = 316 mm e a = 6,10, estes valores proporcionam que SM ~ SF e

para C K 1 tem-se: SM = 90 mm e MF = 210 mm.u a

o feixe de raio X provém do ânodo de um tubo montado

na horizontal/sobre um gerador Rigaku. A fonte constitui-se de

um tubo de foco linear fino/com o plano do ânodo na vertical e

fazendo um ângulo de ~60/com os raios medianos do feixe. Tem-se

trabalhado com uma tensâo de 40 KV e uma intensidade de 30 ou

35 mA.
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2.3.2 - Preparação e Controle Térmico das Amostras

o grau de pureza dos compostos investigados/era aque-

le fornecido pelo fabricante, já que nenhum processo de purific~

ção era feito antes de sua utilização.

A preparação das amostras constitui-se em fundí-las

e resfriá-ias rapidamente. Este resfriamento rápido proporciona-

va a maior homogeneidade de orientações dos planos refletores,

na amostra. Após este processo, a amostra era acondicionada en-

tre lâminas de Mylar (25 ~m ), de tal forma que a espessura fos-

se cerca de 0,5 mm, veja Fig. 14.

ESPACADOR
~-----

RX •

MYLAR

Fig. 14 - Esquema geral do porta amostra. A espessura da amostra

e cerca de 0,5 mm.

o porta-amostra é colocado dentro de uma câmara térmi-

ca, veja Fig. 15. Nesta câmara, onde circula água com temper~

tura controlada, é inserido um termopar muito próximo a amostra,

com a finalidade de aferir a sua temperatura. Para o sistema

atingir um regime estacionário, entre as perdas e ganhos de ca-

lar, espera-se cerca de 10 minutos; posteriormente, a temperatu

ra e mantida dentro de uma faixa de i 0,2oC, durante o tempo de
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exposição ('V 1 h 45 min) da amostra ao raio X.

AGUA

RX

ÁGUA

Fig. 15 - Esquema de acop1agem da câmara t~rmica e o porta-amos-

tra utilizado na câmara de Guinier simétrica.

2.3.3 - Obtenç~o dos Diagramas

o porta-filme cilindrico faz com que o filme se posi-

cione sobre o circulo de focalizaç~o do monocromador, veja Fig.

11; este mesmo posicionamento é observado pela amostra. O feixe

de raio X incidente é difratado pela amostra, em cones que im-

pressionam o filme. As linhas de difração correspondem à inter-

secções dos cones de reflexão com o filme cilindrico. Na monta-

gem simétrica da cãmara de Guinier, a medida é feita entre duas

raias simétricas ~ , em relação ao feixe direto, que es sempre

marcado sobre o filme, Fig. 16. Na montagem assimétrica, ~a e me

dido a partir do feixe direto, a uma dada raia. Estas medidas de



27

2, (mm), podem ser convertidas.em um ângulo 28 pelas relações:

Q,s
(montagem simétrica)

28 = - Kcx
2

2 8 = Q,

Ka(montagem assimétrica)a (1)

(2 )

onde a é um fator relacionado aos comprimentos do filme/antes e

apos sua revelaçâo. K é urna constante geométrica que corresponde

a 180hrR, sendo R o raio da câmara e igual a 180/ TI mm, portanto

neste caso, K é igual à unidade.

J ]

J

Fig. 16 - Diagrama de pó obtido numa câmara de Guinier simétrica.

Constata-se que a câmara de Guinier apresenta as condl

çoes necessárias para fazer-se um estudo sistemático dos parame-

tros de rede (a, b, c, a, B e y) com temperatura, já que distân-
o o

cias reticulares de aproximadamente 50 A a 2 A podem ser medidas.

Urna vez obtidos os diagramas de pó, a posição das reflexões eram

medidas, obtendo-se então os ãngulos 28 e as distâncias interpl~

nares correspondentes. A seguir, é feita a indexação das refle-

xoes observadas.
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2.3.4 - Indexação das Reflexões

No caso das parafinas, os sistemas cristalinos sao co

nhecidos, salvo pequenos detalhes. Portanto, a indexação das re

flexões foi facilitado,sem que houvesse a necessidade de recor 

rer a qualquer método de indexação. Indexadas as principais re-

flexões,foi possível determinar,aproximadamente, os parâmetros

a, b, c, a, B e y. Além desses dados, fornecia-se os valores do

comprimento de onda À e a precisão do ângulo medido 28, para ca

da reflexão; todas estas informações eram introduzidas num pro

grama de refinamento dos parâmetros de rede, baseado na regra

dos mínimos quadrados. Após o refinamento, além dos novos param~

tros,obteve-se o ângulo 28 calculado para cada conjunto de índi

ces hkl. Com os valores de 28 medidos e calculados, fazia-se uma

comparaçao, e quando a diferença entre eles fosse igualou infe

rior a 0,030, considerava-se concluído o processo de refinamento.

Desta forma foram obtidos os melhores valores de a, b, c, a, B e

y e do volume da cela unitária.

Um segundo programa que gera os dhki, a partir dos pa

râmetros refinados, permitia comparar os dhki calculados com os

medidos. Desta maneira foi possível indexar todas as reflexões.

Esta última etapa completa o procedimento de obtenção

de dados experimentais,através de diagramas de pó.

2.4 - Utilização da Radiação de Sincrotron

Quando um corpo eletricamente carregado é acelerado,

ele emite radiação eletromagnética. Devido à pequena massa do

elétron, este é o mais eficiente emissor de radiação, quando su

jeito à mudança d~ velocidades. É esta a propriedade usada em

fontes de radiação eletromagnética tais como: fontes luminosas,

gerador de raio X. Estes dispositivos provocam variações das ve-
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elétrons

pode ser em módulo ou em direção. A variação em módulo, como e o

caso nos tubos convencionais de raio X, é responsável pelo espe~

tro branco de emissão (Bremsstrahlung). A variação em direção, é

a que ocorre quando os elétrons seguem uma trajetória curva, im-

posta por um campo magnético. Tais máquinas que armazenam elé-

trons na forma de um feixe circulante em circuito fechado, sao

conhecidos como anéis de armazenamento. A radiação que os elé-

trons emitem, é conhecida como radiação sincrotron (ou sincrotrô

nica) .

A Fig. 17 mostra a forma geral do espectro de radiação

sincrotrônica. A escala horizontal é definida pela quantidade

À , conhecida como comprimento de onda critico, o qual dividec
o espectro em dois setores de igual area. Na escala

vertical, tem-se o número de fótons por segundo por miliradiano

de abertura horizontal, por miliampere de corrente eletrônica

no anel e por MeV de energia de elétrons circulando no anel de

armazenamento.

Na prática, o valor de À é dado pela expressao:c

18,6
= B E2

o
(A) (3 )

onde E é a energia dos elétrons dada em GeV, R é o raio da órbi-

ta dado em metros e B é o campo magnético guia dado em Tesla. No

caso do anel DCI, (anel do Laboratoire de Utilization de Radia-

tion Eletromagnétique - LURE) usado nesta montagem experimental,

- À otem-se R = 3,82 m e E = 1,6 GeV, obtendo-se entao um = 3,9 A.c

A forma geral do espectro mostra que a radiação esten-

de-se, desde a região de raio X, até a do infra-vermelho.

o espectro é contínuo,e a radiação emitida pelos elé-

trons está confinada ao plano de órbita, sendo a divergência ve~

tical de apenas 0,1 m rad ~0,006° = 2 segundos_de arco. Uma outra
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Fig. 17 - Forma geral do espectro de radiação de um elétron I mo

vendo-se numa trajetória curva por GeV.

propriedade é a polarização da radiação, com o vetor do campo

elétrico paralelo ao plano orbital. Além disso, os elétrons cir-

culam em grupos compactos e em sincronismo com a rádio-freqüên-

cia do campo elétricoaplicado,o qual restauraa cada ciclo,a energia pe~

dida na emissão de radiação. Finalmente, a quantidade de radia -

çao emitida é diretamente proporcional ao número de elétrons ar-

mazenados, ou a corrente circulante no sincrotron. Nos anéis con

segue-se alta corrente eletrônica (no DCI é aproximadamente de

300 mA), conseqüentemente obtém-se alta intensidade de fótons,

que em condições comparáveis, pode ser de 100 a 1000 vezes maior

que nos geradores convencionais.

Os tubos convencionais são muito pouco eficientes na

produção de raio X, uma vez que cerca de 99% da energia dos elé-

trons é convertida em calor no ânodo. Esta dissipação de calor

e que constitui na prática, limitações na produção de radiação X

por tubos convencionais.

Num anel de armazenamento, a radiação e inteiramente

produzida pela aceleração centrípeta dos elétrons, produzida por

um campo magnético. Os elétrons são mantidos numa trajetória cur
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Este

processo é muito mais eficiente que a geração em tubos convenci~

nais, já que quase toda a energia fornecida aos elétrons é con-

vertida em radiação. A comparação entre um gerador de ânodo rota

tório e a radiação X de sincrotron,é dada na Tabela I. Nos

sincrotrons, o limite na produção de radiação é determinada pela

dissipação de calor nas paredes do tubo do anel, no qual é feito

alto-vácuo.

TABELA I - Comparaçâo entre um gerador de

ânodo girante e a radiação X

de sincrotron.

GX6 ânodo girante

tubo 2,4 KW (C K )u a

Espalhamento a baixo

ângulo~com duplo mo

nocromador.

DCI

1,72 GeVe 240 mA

x 500 a 1000

Cristalografia de

proteínas em monocr~

mador de um único fo

co.

o 1 mm3 de amostra

. pequenas amostras

Espalhamento difuso

(largos ângulos, bai

xa resolução e gran

des amostras) com um

x 50

x 30

a 160

a 60

monocromador

de grafite.

curvo

x 20 a 40

Nenhum comprimento de

onda característico

(backgroundcontínuo),EXAFS

experimentos com um ân~

do girante de 100 KW
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2.4.1 - Montagem Experimental

Esta montagem foi realizada no LURE (Laboratoire de

Utilization de Radiation Eletromagnétique - Université Paris

Sud - Orsay - França - associado ao CNRS) e utilizada durante o

intervalo de 24 horas. A Fig. 18 mostra o esquema da montagem ex

perimental.

PROCESSAMENTO

ELETRÔNICO

/PLANO ORSITAL
MONOCROMADOR

DE IONIZA~ÃO

Fig. 18 - Esquema geral da montagem experimental para a utiliza

ção da radiação sincrotrônica.
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2.4.2 - Monocromador

o feixe de radiação proveniente do anel é branco e li-

mitado pelas fendas FI' as quais dão ao feixe urna secção trans 

versal de ~30 mm2, sendo de 10 mm de altura. A monocromatização

e feita pela reflexão dos planos (111) de um cristal de germânio.

_ o
A radiaçao monocromatizada tem um comprimento de onda de 1,608 A.

o cristal monocromador é curvado elasticamente para focalizar o

feixe. A curvatura é feita mecanicamente, conforme mostra a Fig.

19. Para tal, deforma-se urna lâmina de cristal triangular atra-

ves de urna força aplicada no vértice v, obtendo-se assim, urna

curvatura cilíndrica. Além disso, a distância monocromador - pon-

to de focalização,pode ser ajustável de acordo com a tensão apl~

cada.

I

I
I

C-5
e (ROTAJ:ÃO DO CRISTAL)

Fig. 19 - Princípio do monocromador de curvatura elástica.
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2.4.3 - Câmara de Ionização

Após a monocromatização da radiação incidente, obtém
o

se um feixe de raio X com um comprimento de onda de 1,608 A. Es-

te feixe, em seguida, passa através de uma câmara de ionização.

Esta câmara consiste de placas paralelas, separadas de 1 cm, en-

tre as quais se estabelece um campo elétricoJdevido ã diferença

de potencial (330 Volts) aplicado nas mesmas. Uma vez que o fei-

xe de raio X ioniza o ar, parte destes ions são atraidos pelas

placas, originando uma corrente elétrica que é detectada num ele

trômetro. Esta corrente elétrica (da ordem de 10-7 A) é propor-

cional à intensidade do feixe de raio X que passa através da câ-

mara de ionização. Desta forma/pode-se avaliar constantemente a

intensidade do feixe incidente sobre a amostra. Se a corrente

elétrica medida decresce, conseqüentemente a intensidade do fei-

xe de raio X diminui; isto se deve ao número de elétrons circulantes

no anel que também decresce. Ainda, com esta monitorização cons-

tante do feixe de raio X, é possivel normalizar a medida de in-

tensidade das reflexões, nos diversos espectros obtidos.

Após a câmara de ionização, o feixe de raio X

pelas fendas F2, as quais eliminam as radiações parasitas.

2.4.4 - Acondicionamento das Amostras

passa

A amostra policristalina é fundida na peça metálica

P , Fig. 20. Com este procedimento, a amostra adquire a forma cia

lindrica, com diâmetro de 10 mm e espessura de ~2,8 mm. A amos-

tra, ainda no estado liquido, é mergulhada em nitrogênio liquido

(~ -180oC). Com este choque térmico, obtém-se cristalitos com

as mais variadas orientações; conseqüentemente, maior numero de

planos reticulares satisfazem a condição À = 4d sen8, compensa~

do parcialmente a imobilidade da amostra durante a sua exposição



35

ao raio X.

[)

Fig. 20 - Vista do porta-amostra (P ) e da câmara térmica.a

o porta-amostra P , é introduzido na câmara térmica,a

na qual a temperatura é controlada através da circulação de

água. Um termopar é inserido tocando a peça P , o qual aferea

constantemente a temperatura da amostra.

Após o raio X ter incidido na amostra, o feixe direto

e o difratado, passam por urna câmara de vácuo primário (10-2 torr).

Esta câmara, veja Fig. 18, tem a finalidade de reduzir o espalh~

mento pelo ar. Ainda, nesta câmara é colocado o aparador do fei-

xe direto. Em seguida, o feixe difratado incide num detector pr~

porcional, cuja descrição de funcionamento é feito juntamente com

o aparato eletrônico utilizado.

2.4.5 - Detector e Tratamento Eletrônico

Os feixes de raio X difratados pela amostra, incidem

sobre um detector proporcional de linha de retardo sensível a p~

sição. A distância amostra-detector é ~180 mm e a abertura da

janela do detector é de ~50 mm. No entanto, 10 mm desta janela

do detector é encoberta pelo aparador do feixe direto; entâo em
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~40 mm incidiam os feixes difratados. Com estas dimensões, o an

guIo máximo de difração (20) é de ~12°. Este arranjo permite que

se observem até a quarta ordem das reflexões 002 (a reflexão de

quinta ordem era muito pouco intensa.

Os feixes de raio X difratados pela amostra, incidem

no detector ionizando o gás que envolve o filamento. Estes íons

são atraídos pelo filamento retilineo originando-se um pulso el~

trico, que por sua vez, induz outro pulso no filamento em espi

ral (linha de retardo). Este último filamento envolve o retilí

neo. Os pulsos propagam-se pelo filamento em espiral até os ter

minais A e B, que em seguida passam por um tratamento eletrôni

co, mostrado nas Figs. 21 e 22.

Seguindo o diagrama de bloco, Fig. 21 e a Fig. 22, po

de-se acompanhar as etapas de processamento dos sinais que che

gam aos terminais A e B. Estes sinais sofrem de imediato uma

pré-amplificação, vistos esquematicamente na Fig. 22a. Em segui

da, os sinais são amplificados e diferenciados, Figs. 22b e 22c.

De acordo com a posição de incidência dos fótons, Fig. 22, o pul

so que segue para a direita, chega antes ao terminal B, do que

aquele que chega em A. Assim, no pico do pulso B, é disparado um

contador de tempo (pequeno pulso). O mesmo ocorre com o sinal

proveniente do terminal A. Estes pulsos são retardados de tempos

diferentes tA e tB; tendo o cuidado para que a diferença tA ~ tB

seja no mínimo, igual ao tempo necessário para um pulso percor

rer toda a extensão da linha de retardo (filamento em espiral)

tL. Então tem-se que tA - tB 2:. tL. Desta forma, o pulso B sempre

dispara o contador de tempo e o pulso A interrompe a contagem de

tempo, Fig. 22e.

Agora, seguindo a coluna central do diagrama de bloco,

primeiramente os s:in?isA e B são somados e amplificados, respectivamente

Figs. 22f e 22g. O analisador monocanal tem a função de elimi

nar pulsos indesejáveis como: ruido eletrônico (background) e
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FONTE DE RAIOS X

B

T+
--v-

s

AM

AM

DP

CANAL INTERRUPTOR

DA CONTAGEM DE

TEMPO

o

eTA

LD

AM

DP

CANAL DISPARADOR DA
CONT ••QEM DE TEMPO

F'~_g. 21 - Diagrama de bloco do sistema eletrônico utilizado. S

(somador), AM (amplificador), D (analisadormonocanal) DP

(disparador de pulso para controle de tempo), CTA (con

versor de tempo em amplitude, LD (analisador multica -

nal e leitura de dados)

pulsos de alta energia.

Selecionados os pulsos e o tempo t entre os sinais A

e B correspondentes, há uma conversão de t em amplitude. Então,.
um pequeno intervalo de amplitude corresponde a um determinado

canal. Desta forma, há uma correspondência entre posição de inci

{
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P ig. 22 - Processamento dos sinais provenientes dos terminaisA e B.

dência de fótons no detector e o canal, e, conseqüentemente, o

ângulo 20 de di fração é então determinado.

Para tornar operacional o conjunto detector e eletrôni

ca, faz-se necessário avaliar:

a) Determinação da homogeneidade de eficiência.

o

Esta aferição é feita com o auxílio de urna fonte ra

dioativa 55pe (6 KeV) , colocada a uma grande distância do detec-

- - 55 -
tor. Apos algumas horas de exposiçao a fonte Fe, obtem-se

numero de fótons incidentes por canal, corno mostra a Figura abai

xo.
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Fig. 23 - Espectros para testar a homogeneidade e linearidade do

detector. O espectro superior avalia a homogeneidade

e o inferior, a linearidade. A, aparador do feixe dire

to.

Nota-se a formação de um patamar, isto é, todos os ca-

nais tiveram estatisticamente a mesma contagem. Numa pequena re-

gião, esta homogeneidade de contagens não é observada, signifi -

cando uma perda de eficiência local no detector. Então, para que

a eficiência seja uniforme, coincidiu-se o aparador do feixe di-

reto sobre a região defeituosa. Assim, os feixes de raio X Jifra

tados incidiam sobre uma região de eficiência homogênea do detec

tor.

b) Determinação de resolução e linearidade.

Ainda com a fonte 55Fe, é colocado um "pente" (lâmina

opaca ao raio X com várias fendas de 500 ~m a 5 mm de distância)

sobre a janela do detector. O efeito do pente pode ser visto no
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espectro inferior na Fig. 23. Nesta aferição, constatou-se que o

nGmero de canais entre os dentes,~ uniforme e de 44 canais. Cada

canal corresponde a um comprimento 0,117 mm do filamento retili-

neo. Com esta constatação pode-se confirmar a linearidade do de-

tector.

2.5 - Câmara de precessão

, - 43 - -
O metodo de precessao de Buerger da a imagem nao de-

formada dos planos da rede recíproca. A Fig. 24, esquematiza o

princípio de precessão, o qual consiste em inclinar de um ângulo

~, um dos eixos cristalográficos em relação ao feixe direto.

Os diferentes níveis, perpendiculares ao eixo colocado

no feixe, interceptam a esfera de Ewald, formando círculos, ain-

da que o feixe difratado seja repartido em cones de revolução

com o ângulo de 2vi. Para o nivel equatorial, o ângulo v~ é igual

a ~, corno pode ser constatado na Fig. 24.

ESFERA

FEIXE
DE

RAIOS X

. ESTRATO (hko)
ESTRATO (hk1)

ILME

F -----------oi

Fig. 24 - Principio do método de precessao.
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o método de precessão de Buerger, consiste em fazer in

terceptar a esfera de Ewald,com todos os nodos do nivel estudado

e susceptivel de difratar. Para tal, é imposto ao cristal um mo-

vimento de rotação tal, que o eixo cristalográfico escolhido,

descreva,ao redor do feixe direto, um cone com ângulo 2~; uma

fenda circular plana seleciona o cone de difração escolhido.

o filme é ligado mecanicamente ao cristal e à fenda,

de forma a ficarem sempre paralelos ao nivel estudado, passando

pelo ponto fixo lI.
Da Fig. 24, tem-se:

logo

I I P I / IP = OI I / OI = F ,

I'p' = FIP

(4 )

(5 )

assim, o nível é reproduzido em uma escala F sobre o filme, que

o visualiza sem deformá-lo. Os niveis superiores são obtidos pe-

10 mesmo procedimento. Faz-se simplesmente, variar a distância

filme-cristal, a fim de conservar o fator F. Os outros parame-

tros que devem ser levados em conta são, a distância S fenda-

filme, o raio r da fenda, que se calcula a partir do periodo se-

gundo o eixo C, e os ângulo~ ~ e ~, pelas seguintes relações:

\t = cos ~ - d* (6 )

S = r co tan \f (7)

onde d* é a distância, no espaço recíproco, entre niveis estuda-

dos.

2 6 -I' -, 'f ' 1 ( )44. - Ana ~se Term~ca D~ erenc~a ATD

Cada reação química ou transformação fisica, libera

ou absorve calor, causando variação na temperatura local. A téc-

nica de ATD é capaz de determinar variações que não são acampa -
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nhadas por mudanças de peso, tal como uma alteração na estrutura

do cristal ou fusão. ATD é um processo dihâmico no qual as condl

ções de equilíbrio não são mantidasi portanto, variações de tem-

peratura em determinadas reações, não correspondem à temperatura

de equilíbrio termodinãmico. Geralmente, transições de fase, re-

duções, desidratações e algumas reações de decomposição são endo

térmicas, enquanto que as oxidações, cristalização e outras rea-

ções de decomposição são exotérmicas. Os diagramas de ATD sao ca

racterísticos da substância investigada, segundo uma dada condi-

ção experimental, pode-se usar a ATD para a identificação de subs

tâncias.

O procedim~~to experimental consiste no aquecimento

ou resfriamento das amostras e do material dehreferência, sob as

mesmas condições e simultaneamente, registrando a diferença de

temperatura entre elas. No caso ideal de aquecimento ou resfria-

mento, o fluxo de calor é feito com velocidade constante em am-

bas as amostras. Se a diferença de temperatura entre a substân-

cia investigada e a referência permanecer constante, então o re-

gistro é uma linha horizontal. Esta linha é chamada de

base.

linha-

A relação ~T = f(t), representa a velocidade de aquecl

mento relativa à da amostra de referência. A primeira derivada

d(~T)/dT = fI (t), fornece a aceleração ou desaceleração relativa

à velocidade de aquecimento que ocorre, quando a amostra é subm~

tida a uma mudança que libera ou absorve calor. Esta mudança e

registrada como um desvio da linha-base. Se fI (t) < O, o proces-

so é exotérmico, se fI (t) > O, é endotérmico. A diferença de te~

peratura entre a substância analisada e a amostra-referência, e

registrada a partir de dois termopares: um, colocado na amostra e

o outro, na refer~ncia e conectados em oposição.

Cada reação química ou mudança física, dá origem a

picos na curva de ATD, veja Fig. 25. Sob condições conhecidas,
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a temperatura, o calor de reação e a velocidade do processo, po-

dem ser determinados.

Até a temperatura inicial Tl, na Fig. 25, nenhuma rea

çao ocorre, ou seja 6T = O. Em T2,a velocidade de reação aumenta

e o efeito endotérmico torna-se evidente. No ponto T , 6T é máxim -

mo. No ponto T3, a amostra volta a ser um material inerte, ÂT = O.

De maneira semelhante, o subseqüente efeito exotérmico pode ser

avaliado.

;:
=l
~
""

a::::>I-"" I/~I ,--f! T4TS
"

>'",
lU
o
""

uzwa:"'"-a

o 100 200 300 400 500 600 700 800 900 ['KJ

Fig. 25 - Curva ideal de ATD.

A curva de ATD, permite urna análise quantitativa e

qualitativa dos efeitos acima descritos. O interesse p~incipal

deste trabalho é determinar a temperatura de transição de fase.

O aparelho Mettler ATD foi utilizado na obtenção

das curvas de ATD. O procedimento é o seguinte: as amostras,

com massa entre 4,4 mg e 4,9 mg, são acondicionadas em cápsulas

de aluminio. Antes de obter-se a curva de ATD, durante o aumento

da temperatura, as cápsulas são aquecidas até que ocorra a fusão

da amostra, sendo depois resfriadas.

A velocidade de aquecimento ou resfriamento d6T/dt e

de lOC/min e a constante de retardo de 0,5 (característica do
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aparelho de ATD). Agora com a equação

T dTt r an s = T - T--EP dt +

u'

s (8 )

retardo,

é o valor mediu'é a velocidade de aquecimento aplicada,

onde T é a temperatura programada, T é a constante de
p

do a partir da linha-base até a curva de ATD e S é a sensibilida

de da sonda de medida de ATD,com ° valor constante de 100 V/oCo

o valor de u' é sempre nulo, porque T coincide sempre com a li
p

nha-base, veja Figura abaixo.

\,

,

~

\

\

\
I

FASE LíQUIDA FASE ROTATÓRIA FASE CRISTALINA

UNHA BASE
~..t--~_ ...t- .._· ---.---.--- .....-

j'l I' H-I I I
Tç) TM5

f
50TroCJ

Fig. 26 - Curva de ATO da parafina C23H48, durante ° processo
de

aquecimento.
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2.7 - Textura Ótica

Após cada transição de fase, durante o processo de

resfriamento, são observadas mudanças de textura ótica, tanto

nos compostos puros, como em algumas concentrações da mistura

C23H4S/C24HSO. A observação das texturas foram feitas em um micros

cópio (Leitz), por transmissão de luz polarizada.

As fotos de textura são feitas com uma ampliação de ~O vezes.

As amostras são colocadas entre lâminas de vidro e

fundidas em seguida. Desta maneira, forma-se uma fina película

do material entre as lâminas. Estas lâminas não sofriam qualquer

processo que induzessem um alinhamento das moléculas.



CAPíTUW III

ESTUDO EXPERIMENTAL DAS PARAFINAS

íMPARES DE 17 < n < 25

3.1 - Introdução

Neste capitulo se inicia a apresentação e análise dos

dados experimentais obtidos através da utilização da técnica de

difração de raio X. Esta parte do trabalho é inteiramente consa

grada ao estudo do conjunto de parafinas ímpares com 17 ~n ~ 25,

mais precisamente da C17H36, C19H40, C2lH44, C23H48 e C25H52. É

neste conjunto de parafinas que se tem o maior volume de informa

çoes sobre a fase rotatória.

As cinco parafinas acima citadas serão estudadas jun

tas por apresentarem várias características comuns que vão ser

notadas no decorrer de seu estudo; a simetria molecular mm, no

entanto, e uma característica comum que já pode ser mencionada.

O limite superior deste conjunto, n = 25, será melhor compreendi

do no capítulo IV, onde serão estudadas as parafinas pares e ím

pares, com mais de 25 átomos de carbono na cadeia.

As investigações deste conjunto de substância, começa

pela ATD, determinando-se a temperatura de transição de fa?e e,

conseqüentemente delimitando o intervalo de existência de cada

fase. Em seguida, a textura de cada fase é observada e fotograf~

da. A etapa seguinte consistem coletar dados, usando a técnica

de difração de raio X em duas montagens diferentes: a primeira,

com urna camara de precessão, onde são obtidos os diagramas de

monodominio e a segunda, com urna câmara de Guinier para os dia

gramas de pó. A primeira permite observar a rede recíproca sem

deformação e a segunda, fornece maior precisão nos valores dos

parâmetros de rede.
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Com os dados fornecidos pelas duas montagens, preten-

de-se determinar a estrutura de cada fase, porém não se tem como

objetivo encontrar o posicionamento dos átomos, e sim, a prova-

vel disposição das cadeias parafínicas dentro da cela unitária,

propondo-se um modelo que melhor descreva a fase rotatória.

As amostras utilizadas tinham procedência comercial e

nenhum processo de purificação era feito posteriormente. O grau

de pureza das amostras, fornecido pelo fabricante (Fluka),

seguinte:

C17H36 - heptadecano
99%

C19H40 - nonadecano

> 99%

C2lH44 - heneicosano

> 97%

C23H48 - tricosano

> 99%

C25H52 - pentacosano

> 98%

-
c o

A análise de espectrometria de massa provou a ausência

de compostos homólogos vizinhos em concentração superior a 0,3%

3.2 - Transições de Fase

Neste conjunto de parafinas apenas duas fases eram co-

nhecidas. Em temperaturas mais baixas correspondia a fase crista

lina, e a região a poucos graus abaixo da fusão, a fase rotató-

ria. Desta maneira, cada composto exibia três fases na seguinte

seqüência:

Cristalina 7 rotatória 7 líquida

3.2.1 - Análise Térmica Diferencial (ATD)

As curvas de ATD de todos os compostos ora estudados

sao mostradas na Fig. 27, tanto no processo de aquecimento corno

no do resfriamento. Em todas as curvas de ATD, nota-se dois pi-
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Fig. 27 - Curvas de Análise Térmica Diferencial tanto no aqueci

mento como no resfriamento. As setas indicam a transi

ção de fase Rr + Rrr'

cos principais. O primeiro corresponde à transição cristalina

+ rotatória e o segundo à transição rotatória + líquida: estas

transições são todas de primeira ordem. As regiões, anterior ao

primeiro pico e posterior ao segundo pico, são domínios das fa

ses cristalina e líquida, respectivamente. Portanto, entre as

duas fases, está o domínio da fase rotatória. Dentro do interva

lo de existência desta última fase as parafinas C23H48 e C2SHSO

mostram, nas curvas de ATD, um pequeno pico (indicado pela seta

na Fig. 27 que corresponde a uma transição de fase de primeira

ordem com baixa entalpia de transição, o qual separa duas fases,

que passarao a ser denominadas de Rotatória r (Rr) e a anterior

a fusão, Rotatória rr (Rrr).

Experiméntos de Calorimetria de Varredura Diferencial

(Differential Scanning Calorimetry), DSC, foram feitos com o apa
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relho Perkin-Elmer DSC-2; no intuito de esclarecer melhor a tran

siçao R ~ R , veja Fig. 28. Para ambos os compostos, esta tranI 11
sição de fase caracteriza-se por um pico fraco, correspondendo

-1
a um H = 25 cal mole . Um

outro pico na curva de DSC é

cerca de 10C acima da transi

40 •.... 1

Cp(cal. g-I, K-) __

35~ (ê23 H'8 .

observado. Este pico está

30

25

20

15

10

5

ção cristalina RI' com um

6H = 100 cal mole-l. A ori-

gem deste pico não tem sido

ainda esclarecidaj correspo~

deria a urna outra transição

o

310 325 WK) de fase do composto puro ou

ainda, à presença de impure-

Fig. 28 - Calor especificoaparentede zas, o que explicaria o fato

de que as temperaturas de

são ligeiramente diferentes

C23H48 no intervalode 37

S20C (velocidadede aqueci 

mento = 0,31°C/min).A flexa

transição de fase obtidas,

indicaa transiçãoRI RII. daquelas das parafinas muito

puras. A Tabela II contém as

temperaturas de transição de fase medidas, comparadas com as da

literatura.

A seguinte seqüência de fases foi verificada, através

das curvas de ATD:

C17H36

C19H40C21H44

)

C23H48 }

C2SHS2
cristalina 7 rotatória I 7 liquida

cristalina 7 rotatória I 7 rotatória II

liquida.
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TABELA 11

Temperatura de transição de fase das parafinas

~ o
lmpares [ C]

C -+ R
~ -+ ~IRI ou ~I -+ LIQ.ICOI-1POSTO EXP.

LIT.EXP.EXP.LIT.

C17H36

11,210,6-21,522,0

C19H40

20,522,1-30,532,1

C21H44

32,732,6-40,840,3

C23H4S

40,540,645,547,347,6

C25H52

46,047,149,053,S53,6

PRECISÃO

0,20,20,2

LIT. - Valores da literaturaS.

C -+ RI corresponde à transição de fase crista

lina -+ rotatória I.

RI -+ RII corresponde à transição de fase rota

tória I -+ rotatória 11.

RI ou RII -+ Liq. corresponde as transições de

fase rotatória I ou rotatória 11 -+ lí-

quida.

Determinadas as temperaturas de transição de fase, pa~

sa-se a observar as alterações de textura que estas

produzem.

3.2.2 - Textura 6tica

transições

Na Fig. 29 são apresentadas algumas fotografias de tex

tura da C23H4S. Este conjunto de positivos é um exemplo das

transformações observadas no conjunto de parafinas ímpares em
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(a)

(c) (d)

Fig. 29 - Seqüência de fotografias de textura ótica, da parafina

C23H4S' a) corresponde ao processo de aquecimento 3tê

a fusão; b) após a fusão, resfriando-se, passa-se a fa-

- o --
se rotatoria RII a 47 C; c) resfriando-se a fase rotato

ria RI a 430C; d) finalmente à fase cristalina.
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questão.

A textura da amostra antes de fundir é mostrada na Fig.

29ai sua aparência não se altera quando se eleva a temperatura

até a fusão. Após a fusão da parafina, baixa-se a temperatura,

conseqüentemente ocorre a cristalização à fase RII. A cristaliza

ção consiste no surgimcnto de linhas em várias direções que ~e

alargam até delimitar os monodomInios, vistos na Fig. 29b. Baixan

do-se mais a temperatura, passa-se pela transição RII~ RI. A

Fig. 29c mostra a textura da fase RI' que em comparação com a da

fase RII, não apresenta qualquer alteração significativa. Esta

semelhança de textura significa, provavelmente, que as altera-

são muito pe-ções estruturais associadas à transição RII ~ RI

quenas. Baixando-se, novamente a temperatura, passa-se da Íase

RI à cristalina, cuja textura é mostrada na Fig. 29d. Num proce~

so muito rápido, surgem estrias (rachaduras) paralelas às fron-

teiras longitudinais dos monodomInios. Estas rupturas podem ser

atribuídas ao surgimento de tensões, devido à passagem de uma fa

se Q outra de menor simetria. Estas observações também foram fei

tas em cristais líquidos termotrópicos, quando da passagem da fa

_. _ ., 45
se esmetlca a fase crlstallna .

3.3 - Dados Obtidos com Difração de Raio X

3.3.1 - Diagramas de Monodomínios

Os diagramas de monodomínios de melhor qualidade, fo-

ram obtidos da parafina C23H4S. Os monocristais deste composto

foram crescidos a partir da solução de C23H48 em clorofórmio (es

pessura de -0,5 mm e área de 3 mm2). Nas amostras fornecidas pe-

10 fabricante (Flqka), foram encontrados pequenos monocristais

das parafinas C19H40 e C21H44. Alguns diagramas foram feitos com

estes monocristais, por~m, não são de boa quali6ade e nao
-

serao
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Fig. 30 - Difratograma de monodomÍnios.

a) C2lH44, plano (a*,b*), fase cristalina, a temperat~
o

ra de 23 C.

b) C2lH44, plano (a*,b*), fase rotatória, a temperatu

ra de 350C. As linhas pontilhadas indicam duas ou-

tras orientações para a*.

c) C23H48, plano (a*,b*), fase cristalina a temperatu

ra ambiente (_20oC).

d) C23H48, plano (a*,c*), fase cristalina a temperatu
o

ra de -20 C.

e) C23H48, plano (a*,b*), fase rotatória r a temperat~
o

ra de 41,4 C.

f) C23H48, plano (a*,c*), fase rotatória r (Rr),a tem
o

peratura de 44 C.

g) C23H48, plano (a*,b*), fase rotatória rr (Rrr) a
o

temperatura de 45,5 C.

Nos diagramas (a) e (b) foi utilizado a radiação CuKa

com filtro de Ni. Nos demais diagramas, utilizou-se a radiação
o

f.1oKaem um monocromador de grafite com dupla curvatura, (À = 0,71A)

Os difratogramas mostrados não estão reduzidos ou ampliados.
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apresentados.

3.3.1.1 - Fase Cristalina

Os diagramas das Figs.3üa, 30ce30dforam obtidos na fase

cristalina. As reflexões contidas no losângulo mais interno, de-

vem-se à difração da radiação com comprimento de onda À/2, ou se

ja do primeiro harmônico. A maioria dos diagramasda Fig. 30 foram ob

tidos com radiação monocromatizada (M K = 0,71 R). Então, aoo a

redor das reflexões de Bragg aparece o espalhamento difuso, devi

do às vibrações de rede; neste caso, sua intensidade é proporciQ

nal ao quadrado do fator de estrutura molecular. Observa-se ain-

da, outro espalhamento difuso segundo planos recíprocos, que sao

atribuídos a movimentos moleculares correlacionados. Embora os

diagramas exibam espalhamento difuso, no entanto, o estudo dos

mesmos não faz parte dos objetivos deste trabalho.

As reflexões do diagrama da Fig. 30a, correspondem no

espaço real, à existência de um retículo retangular periódico,

cujos comprimentos dos parâmetros sao:

a= (7,48
o

± 0,02) A

para urna temperatura de

Fig. 30C tem-se, perpendi-

+ 7
cularmente ao plano (a,D),

da

o
± 0,02) A

No diagrama

o
-20,0 C.

b = (4,97
c

cristalográficos em

Fig. 31 - Orientação dos eixos

ou a dois comprimentos de

duas espessuras lamelares,

atro Icl correspondendo

a espessura de camada de

o
(31,2 ~ 0,1) A e o parame-

do

monocristal.

relação às faces

molécula.
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A Fig.> 31 mostra a orientação dos eixos reciprocos nos

monocristais em forma de tablete.

A estrutura desta fase é de dupla camada e pseudo-hex~

gonal, já que a razão lal/lbl é de (1,50 ± 0,01) (se fosse hexa

gonal esta razão devia ser igual a 13 = 1,73). De acordo com as

reflexões presentes nos dois diagramas, conclui-se que o grupo

espacial compativel com a estrutura da fase cristalina e o Pcam,

comprovando os resultados já conhecidos14•

3.3.1.2 - Fase Rotatória I (RI)

Aumentando-se a temperatura, ocorre a transição de fa-

se cristalina + RI. Nas Figs. 30b, 30e e 30f são mostrados os

diagramas da fase RI. Em comparação com os da fase anterior, no

ta-se de imediato, que as reflexões de grandes ângulos desapare-

cem. Este fato atribui-se ao aumento da agitação térmica,

e, ao decréscimo do fator de Debye-Waller.

isto

A orientação dos planos reciprocos (hkO)* e (hOl)* per

manecem imutáveis na transição de fase cristalina RI. As refle

xões dos diagramas da fase RI' podem ser indexadas a partir de

um reticulo retangular, com os parâmetros medindo, numa tempera-

o
tura de (43,0 C):

a = (7,80 ± 0,02) R

b = (5,00 ± 0,02) R

Através do diagrama, Fig. (30f), obtém-se a espessura

de camada de (32,7 ± 0,1) R, embora nada se pode afirmar, agora,

sobre o comprimento do parâmetro Icl. No entanto, algumas dife -

renças entre os diagramas de fase cristalina e os da fase RI' po

dem ser notadas. A principal delas reside na ausência das refle-

xões h + k = 2 n + I, m; fase Rr; significandoque a face C é centradacaro se

rá oonfinnadamais adiante.A estnIturaaproxima-'sema.isà hexagonal,entre-

tanto, oontinua sendo pseudo-hexagonal,já que a razão Ia I/ Ib I, no
.....
lnlClO
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da fase R , é de (1,56 ± 0,01). O espalhamento difuso atribuidoI
a movimentos moleculares correlacionados é alterado, principal-

mente entre os diagramas que mostram os planos (hkO)*.

3.3.1.3 - Fase Rotatória rr (Rrr)

Elevando-se novamente a temperatura, ocorre a transi-

ção de fase Rr ~ Rrr. A Fig. 300, mostra as reflexões observá-

veis na fase Rrr. Esta fase tamb&m & caracterizada por um fraco

fator Debye-tvaller. Comparando com a fase anterior, o plano re-

cíproco (hkO)* não mudou de orientação. Um reticulo

periódico ainda se observa, com os parâmetros medindo:

a =

(8,25 ±0,02)~

b =

(4,76 ±0,02)R

retang-ular

a uma temperatura de 46,0 oCo Com estes valores, a razão lal/lbl

atinge o valor de /~, que é o característico de uma estrutura

hexagonal. Outra evidência da estrutura hexagonal para a fase

RII, é que as reflexões apresentam a simetria de rotação de or

dem 6. Portanto, a transiçâo de fase RI ~ RII corresponde a pas

sagem de uma estrutura pseudo-hexagonal, a uma hexagonal.

3.3.2 - Diagrama de Pó

Todos os diagramas de pó são obtidos através de uma ca

mara de Guinier simétrica e radiação C K 1 (1,5403 R). Uma mosu a

tragem destes diagramas, de cada fase exibida pelos

ora estudados, são mostrados na Fig. 32.

compostos

Para melhor clareza, os dados experimentais obtidos de

cada fase serão apresentados separadamente, embora algumas figu-

ras e tabelas abranjam dados de todas as fases, afim de se fazer

comparaçoes.
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Fig. 32 - Diagramas de pó das parafinas impares C23H4b e C25H5~

a)

C23H48,fase cristalina,T =(25,0 :!:0,2)oC

b)

C23H48,fase RI'
T =(44,0 :!:0,2)oC

c)

C23H48,fase RII,
T =(47,0 :!:0,2)oC

d)

C25H52,fase cristalina,T =(43,0 :!:0,2)oC

e)

C25H52,fase RI' T =(47,S:!: 0,2)oC

f)

C25H52,fase RII,
T =(53,0 :!:0,2)oC

3.3.2.1 - Dados Obtidos na Fase Cristalina

As reflexões dos diagramas de pó correspondentes à fa-

se cristalina, são indexadas a partir de uma cela ortorrômbica,

cujos parâmetros lal, Ibl e Icl concordam com aqueles encontra-

dos nos diagramas de monodominio. O eixo principal das moléculas

alinha-se paralel? ao eixo ~ e, o parâmetro lei equivale a dois

comprimentos de molécula, ou seja lei = 2 Lei esta equivalência

pode ser vista na Tabela 111, a qual permite a comparação entre
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LM (espessura da camada, medida) e o valor Lc' que

ao comprimento calculado da molécula na sua conÍormação trans.

o cálculo do comprimento da molécula é Íeito da se-

guinte maneira: A Fig. 33 contém os dados necessários para se

determinar L , o qual se obtém da seguinte relação:c

Lc
o

= (n-l) 1,273 + 2 [1,05 cos (-34 ) + RH]
(9)

onde, n é o numero de átomos de carbono e RH é o raio de Van der

Waals do hidrogênio46 (RH = 1,17 R).

c c

Lc

I
I

I I
_'.273 ~---.l,

Fig. 33 - Molécula parafínica na conformação trans. RH é o raio

de Van der Waals do hidrogênio.

A tabela IV mostra indexação das reflexões de um dos

compostos, comparando as distâncias reticulares medidas, com as

calculadas a partir dos parâmetros obtidos de um programa de re-

finamento, baseado no método dos mínimos quadrados.



60

TABELA rrr

Comparação entre a espessura da camada 1M,

e o comprimento molecular calculado L .c

FASE
CRr

Rrr

o

ooo
COMPOSTOS L1'1[A]Li'! [A]LI1[A]

L [A]c

C17H36

23,623,8-24,5

C19H40

26,226,4-27,0

C21H44

28,729,1-29,5

C23H48

31,331,731,732,1

C2SHS2

33,634,234,334,6

- PRECISÃO
0,10,10,1

c - fase cristalina

Rr- fase rotatória I

F)r- fase rotatória rr

De acordo com os diagramas de monodomínio e os de po,

constata-se que as reflexões com os índices hk~ e hkO, estão pr~

sentes sem qualquer restrição, as hO~: h = 2n e as Ok~: ~ = 2n,

também estão presentes, além das conseqüentes hOO: h = 2n e

00>: = 2n. Com estas condições, conclui-se que a cela unitária

é ortorrômbica primitiva e consistente com o grupo espacial Pcam.

Nesta estrutura, as moléculas estão em posição especial com si-

metria m e multiplicidade 4, comprovando os resultados já conhe-

"d 5,13,14,17,19 d h -. d . 1 1Cl os . Um esen o esquematlco o arranJo mo ecu ar

é dado pela figura abaixo.
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Fig. 34 - Estrutura da fase cristalina da C23H48, apos A.E.

Smith14. a) projeção sobre o plano (a,c). b) Projeção

sobre o plano (a,b). Por simplicidade as moléculas da

camada superior são omitidas. c) Representação dos ele

mentos de simetria, da fase cristalina, do grupo espa-

cial Pcam.

A evolução dos parâmetros de rede em função da temper~

tura, tem sido acompanhada em todos os compostos e ê mostrada na

Fig. 35. Nesta fase, os parâmetros expandem-se muito lentamente

I I 00 -1com os seguintes coeficientes: para o a de -0,003 A C , pa-

I I o o -1ra o b de -0,0015 A C e para o
o o -1

de -0,015 A C . Corno

conseqüência destas expansões, a área e o volume (aqui, e em

diante, mesmo nos próximos capitulos, quando se referir a area

e volume, deve-se entender área por molécula e perpendicular ao
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TABELA IV

Indexação do diagrama de pó da C21H44

h k 1
dhkl (calculado)dhk1 (medido)

[~ ]
[~ ]

° ° 2

28,6528,640,20
O O 4

14,3314,340,10
O O 6

9,5509,5400,050
O O 8

7,1637,1540,025
O O 10

5,7305,7250,010
O O 12

4,7754,7600,010
110

4,1444,1380,010

113
4,0504,0370,010

115

3,8973,8920,010
2 O O

3,7383,7340,010
2 ° 3

3,6683,6640,010
2 ° 5

3,5533,5490,010
210

2,9892,9860,010
O 2 O

2,4902,4890,005
028

2,3522,3630,005
029

2,3192,3240,005

310
2,2282,2300,005

314

2,2022,1980,005
318

2,1282,1350,005
220

2,0722,0720,005
227

2,0092,0100,005
2 2 10

1,9491,9510,005
4 ° °

1,8691,8650,005

o o

a = (7,48 ± 0,02)A , b = (4,98 ± 0,02)A ,

c = (57,3 ± 0,1) ~ e T = (24,02: 0,02)oC.

eixo molecular EL e, volume por molécula), também se expandem

02 o -1 03 o -1com coeficientes de -0,011 A C e de _0,22 A C , respecti-

vamente; já a razão lal/lbl permanece praticamente constante,1,50,

como pode ser visto na Fig. 36. A densidade decresce linearmente

-3 o -1 -
na taxa de 0,00087 g cm C, porem nota-se que a medida que

LM aumenta, há um acréscimo quase regular da densidade de -0,01

g cm-3; este comportamento pode ser visto na Fig. 37.

Observando-se a Fig. 35, constata-se que lal e Ibl co~

portam-se de maneira semelhante, além de seus valores serem pra-

ticamente os mesmo~; isto significa que o empacotamento lateral

das moléculas é o mesmo para todos os compostos. O parâmetro Icl,
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Fig. 35 - Variação dos parâmetros a, b e c (L) com temperatura

na fase cristalina e rotatória.

a partir da C17H36, aumenta regularmente de um composto ao se

guinte de-5,ü ~, veja Tabela 111, cujo valor corresponde na molé

cula, a duas distâncias entre carbonos vizinhos e não relaciona-

dos por ligação. Embora seja o parâmetro Icl diferente para cada

composto, a estrutura de dupla camada permanece. Portanto, é se-

guro supor que a estrutura exibida nesta fase, seja a mesma para

todas as parafínas em questão, mais especificamente, uma estrut~

ra compatível com os elementos de simetria do grupo espacialPcam.
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Fig. 36 - Variação da área lal. Ibl / do volume por molécula e a

razão lal/lbl com temperatura.

Este parágrafo foi além da simples apresentação dos da

dos experimentais. Tal procedimento é justificado através do ob-

jetivo deste trabalho, que é estudar a fase rotat6ria; além dis-

so, a estrutura da fase cristalina já era bem conhecida e a con-

tribuição feita, foi a avaliação dos parãmetros em função da tem

peratura. Portanto, considera-se desnecessário urna nova análise

dos dados experimentais, urna vez que a mesma já tenha sido feita

rapidamente.
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Fig. 37 - Comportamento da densidade com temperatura. Densidade

na fase líquida, para as cadeias parafínicas

3
-0,78 g/cm .

3.3.2.2 - Dados Obtidos na Fase Rotatória I, (RI)

e de

A transição de fase cristalina ~ RI' evidenciada pela

ATD, Fig. 27, também é observada nos diagramas de pó, Fig. 32,

os quais indicam que houve uma alteração de estrutura nesta tran

siçao. Os diagramas, nesta fase, possuem menor número de refle-

xoes e menos intensas. O valor máximo de 28 para o qual foram

detectadas linhas de difração, que era de _500, passa a ser de

_400; isto quando comparado com a fase cristalina. Contudo, esta

fase pode ser caracterizada por uma forte agitação térmica das

moléculas e por seu ordenamento tridimensional.

Os diagramas de pó da fase RI e os da precedente, sao

semelhantes, principalmente na posição das duas reflexões mais

internas. Indexando a primeira e a segunda com os índices I I O
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e(2 ° O~ respectivamente (como na fase cristalina); constata-se

que essa indexação não é correta para as linhas 1 1 9., e 2 ° 9.,. A

indexação correta é feita supondo que a primeira reflexão seja

111 e a 11 ° ausente, veja Tabela V. A Tabela VI mostra a in-

dexação de todas as reflexões. Nota-se que h + k, h + 9., e k + 9., = 2n,

isto é, são quantidades pares (ou h, k e 9., são de mesma parida-

de), o que significa que a rede de Bravais é ortorrômbica com

todas as faces centradas, ou seja, uma cela F. Esta cela contém

quatro moléculas.

Esta é a principal diferença entre a estrutura na fase

cristalina (cela ortorrômbica primitiva) e a na fase RI'

O parâmetro Icl, como na fase anterior, corresponde a

2LM, portanto tem-se novamente uma estrutura de dupla camada,

AB, AB, AB, ... , porém diminui a diferença LH - Lc' veja Tabela IIr.

Asdescontinuidadesde parâmetros em função de n, que

ocorre na transição cristalina + RI' são mostradas na Fig. 38.

Este aumento crescente com n da descontinuidade, também é conse-

qüentemente observada na razão lal/lbl, na área, no volume e na

densidade.

O comportamento com temperatura de lal.lbl e Icl, veja

Fig. 35, mostra que lal expande-se de maneira mais acentuada pa

ra os compostos com cadeias mais longas. O comportamento de Ibl

é similar ao de Ia I, porém oontraindo-se.A expansão de lal é maior

do que a contração de Ibl; isto é comprovado pelo aumento me-

- 02 o -1 03 o -1
dio da area e o volume de -0,045 A C e -0,64 A C ,res-

pectivamente, veja Fig. 36. Conseqüência, é o decréscimo linear

-3 o -1 -
da densidade de -0,0143 g cm C, porem mantendo-se na mesma

faixa para todos os compostos, veja Fig. 37.

A variação anisotrópica de lal e Ibl com temperatura,

produz um aumento.na razão lal/lbl, atingindo o valor máximo de

-1,68; esta razão tende ao valor de 13, o qual caracterizaria

a simetria hexagonal. No entanto, nesta fase, tal valor não e



TABELA V

Determinação dos índices h k 9,

dId2d3 d-2 -2
-2 -2-2 -2-2 -2

primeira
segundaterceira -2 -2
d-2 -2-d =d -d =

d2 -dI
d -d =

C
d2 -dI

3 -dI
2 13 1 3 1

linha
linhalinha com

o
comcomcom

dll0
d113d115[A]EXP.

EXP.dI=d11 Od1=dl10dI =d111dI =d11I
o

oo
[~-2][~-2]
2222

[A]
[A][A] = 9/c=25/c =24/c =24/c

C17H36
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Fig. 38 - Descontinuidade de a,b,c, lal.lbl e volume por molécu-

ia devido à transição de fase sristalina ~ rotatória I.

Em cada gráfico, no eixo das ordenadas, está plotada

a diferença entre o valor obtido logo após a transição

cristalina -~Hr e o valor anterior à esta transição.
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atingido, veja Fig. 36, logo a estrutura é apenas pseudo-exago -

nal.

TABELA VI

Indexação das reflexões correspondentes à fase

h k ,Q,

dhk,Q,[~]
dhkU~]

CALCULADO

MEDIDO

O O 2

34,2534,20±0,20

° ° 4

17,1317,05±O,lO

° ° 6

11,41711,351 ±0,05

111

4,1694,170 ±0,010

113

4,1084,103 ±0,010

2 ° °
4,0524,058 ±0,010

2 ° 2

4,0324,026 ±0,010

020

2,4352,426 ±0,005

311

2,3642,362 ±0,005

3 1 7

2,3002,303 ±0,005

o

a =
(8,12 ± 0,02)A

o
b = (4,87 ± 0,02)A

o
c = (68,5 ± 0,1 )A

T =

(49,0 ± 0,2 )oC

Dos cinco compostos, os três primeiros exibem a transi

çao RI -+ 1íquida47. Nos dois últimos, ocorre urna transição entre

as fases RI e a líquida, chamada de Rotatória 11, RII, veja Fig.

27. Os dados experimentais desta fase, são apresentados a se-

auir.



70

3.3.2.3 - Dados Obtidos na Fase Rotatória 11 (Rrr)

A medida que n aumenta, o intervalo de temperatura CO!

respondente à fase rotatória diminui, logo, os menores interva-

los ocorrem nas C23H48 e C2SHS2' Alêm disso, se estes intervalos

sao repartidos em duas fases, RI' RIr' ê óbvio que a faixa de

temperatura devida a RII ê bastante reduzida, se comparada com

a da RI nos três primeiros compostos, veja Tabela 11.

Nesta fase o número de reflexões é novamente reduzida,

bem como suas intensidades; este fato pode ser visto na Fig. 39,

a qual exibe o relevamento densitométrico das reflexões desta

fase, comparado com as da anterior. Nesta figura não aparece a

I(u.aJ

002

002

004

,
ROTATORIA I

008

ROTAT6RIA n

200

111
200

006

J I I I I
10 9 8 7 6

I I I
5 4.5 4

I
3.5 3 d (A)

Fig. 39 - Relevamento densitométrico de diagramas de pó da para-

fina C23H48, nas fases RI e RII. Nos diagramas origi 

nais há outras reflexões a altos ângulos que são de

baixa intensidade. As indexações foram baseadas em ce-

ias ortorrómbicas e hexagonal.
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redor

desta reflexão e da mais intensa 4,13 ~, o espalhamento difuso é

bastante caracterizado, veja Fig. 32. As reflexões são indexadas

a partir de uma cela ortorrômbica, contendo 6 moléculas, uma vez

que o parâmetro lcl equivale a 3LM; portanto a estrutura é forma

da de três camadas. Além disso, os parâmetros lal e Ibl, durante

a transição Rr ~ Rrr' sofrem urna descontinuidade suficiente para

que a razao lal/lbl alcance o valor da V3, conseqüentemente a

- b h 48 - ...estrutura e aseada numa rede exagonal . Estas sao as prlnclpals

alterações de estrutura, ocorridas durante a transição RI ~ RIr.

A Tabela VII, mostra a indexação das reflexões através

de urna cela hexagonal, a qual corresponde à metade do volume de

uma cela ortorrômbica e logicamente, contendo 3 moléculas. Na

2ig. 35 os parãmetros lal. Ibl graficados, sâo aqueles da cela or

torrômbica; isto é feito para fins comparativos com os

nas fases precedentes.

TABELA VII

Indexação das reflexões correspondentea fase RII, da parafina C;'UH48.

h k i 9.,

dhk9.,[~]
dhk9.,[~]

CALCULADO

MEDIDO

°

° ° 3 31,731,8+0,2

° ° ° 6

15,8515,85±0,10

° ° ° 9

10,56710,5671: 0,050

°

° ° 12 7,9257,925± 0,050

110

1 4,1184,124f- 0,010

1

1 ° 5 4,0294,035 1: 0,010

1 210

2,3802,386± 0,005

1 2 1 9

2,3222,318 ± 0,005- -
°a = (4,76 ± 0,02)A

c = (95,1 i 0,2

)~T= (46,5 ±0,2)oC

oi.Jtidos
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Durante a transição Rr ~ Rrr' os parâmetros lal e Ibl

passam por uma descontinuidade oposta e praticamente igual, uma

vez que a area e o volume nâo sâo alterados, veja Fig. 36. Esta

descontinuidade oposta, indica que houve um reacomodamento late-

ral das mol~culas, isto ~, dentro da camada.

~ importante notar, embora para intervalos pequenos de

temperatura, que os parâmetros de rede permanecem constantes e,

conseqüentemente tamb&m a área, volume, lal/lbl e densidade.

A diferença entre LM e Lc' ~ praticamente a mesma man

tida na fase anterior. Já as distâncias entre mol&culas VIZI

nhas, dada por Ibl e (lal2 + Ibl2 )1/2/2, tem se alterado a cada

transiçâo de fase. A variaçâo destas distâncias ~ mais acentua-

da na fase RI' veja Tabela VIII.

TABELA VIII

Distâncias entre eixos moleculares de

acordo com o aumento da temperatura.

o
b[A]

I a 2-:;:1;2-----_._-
2
o

[1\ ]----------
21,0

4,97 4,48
24,0

4,97 4,48
27,0

4,97 4,48
30,0

4,97 4,49
33,0

4,97 4,49
36,0

4,97 4,50
38,2

4,97 4,50
39,0

4,98 4,50
40,0

4,98 4,51
41,0

4,99 4,52
42,0

4,98 4,66
43,0

4,94 4,69
44,0

4,89 4,71
45,0

4,85 4,73
46,0

4,77 4,77
47,0

4,774,77
48,0

4,774,77
48,5

4,77 4,77. 0,2
0,02 0,02

Estes valores sâo obtidos da C23H4S'
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Até aqui, tem-se mencionado descontinuidades dos para-

metros de rede, durante a transição Rr ~ Rrr' Estas descontinui

dades são obtidas a partir de diagramas consecutivos, sendo um

no fim da fase RI e o outro, no inIcio da Rrr e, normalmente com

a diferença de lOCo Se a diferença de temperatura entre eles fos

se menor, talvez as descontinuidades fossem menores,

com a fraca transição Rr ~ Rrr'

concordando

De posse destes dados experimentais das fases Rr e Rrr'

faz-se necessário analisá-Ias detalhadamente, no sentido de en-

contrar modelos de estrutura que sejam consistentes com as obser

vações feitas durante a coleta dos dados. Esta análise é feita a

seguir, nas duas fases rotatórias, Rr e Rrr.

3.4 - Modelo Proposto para a Fase Rotatória

As parafinas C17H36, C19H48 e C2lH48 exibem somente a

fase Rr' já as C23H48 e C2SHS2 exibem as fases Rr e Rrr' veja a

Fig. 27 e mais precisamente a Tabela rr.

Seguindo a ocorrência de fases (Crist. + Rr + Rrr),pr~

poe-se primeiramente um modelo estrutural para a fase RI' com o

intuito de esclarecer as modificações estruturais, que ocorrem

durante a transição Cristo + RI'

Na fase RI' o acomodamento das moléculas nas camadas

e o empilhamento destas, podem ser descritas através de uma cela

ortorrômbica com todas as faces centradas, isto é, uma cela F.

Estruturalmente, isto indica que todas as moléculas são cristalo

graficamente equivalentes. A partir deste fato experimental e

das caracteristicas geométricas clássicas das cadeias parafini-

cas, veja Fig. 33; pode-se arranjar as moléculas conforme mostra

a Fig. 40. Calculando-se os parâmetros de acomodamento

a partir da geometria molecular, obtém-se:

o
a='7 ,8 A

lateral
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o
b .: 5,0 A

Estes valores concordam com os obtidos experimentalmente. Qual-

quer outra maneira de se posicionar as moléculas, teria o incon-

veniente dos impedimentos estéricos, isto é, não seria possivel

encontrar valores de lal e Ibl, que concordassem com os medidos.

Considerando-se este arranjo das moléculas nas camadas, procura-

se determinar o grupo espacial mais compativel com a estrutura

da fase: RI.

As reflexões, dos dia

gramas de pó, foram indexadas a

res, caracterizando uma cela

sao todos pares ou todos impa-

reflexões

bela VI. Esta constatação, re-

(4 moléculas por cela) com to-

das as faces centradas, veja T~

partir de um sistema ortorrômbi

co. Os indices das

a

o
duz a escolha a somente três gru

Fig. 40 - Empacotamento late -

ral estático, quando

projetado sobre o
-+ -+

plano (a, b) na fase

rotatória.

pos espaciais: F22~D~),

e f'mmm(D;~) •

Os experimentos de i~
41

fravermelho (IR) e espectros-

copia de Raman40, mostram. que

as moléculas encontram-se todas,

primeiramente na conformação

transe No entanto, se há ligações "gauche", estas não estão pos~

cionadas de m~neira regular no cristal, que possa alterar a si-

metria do "posicionamento médio" das moléculas. Conseqüentemente

e de acordo com a Tabela 111, o espelho plano perpendicular a

conservado)/ ésimo - -EL, passando pelo.(n+l 2 atomo de carbono, e

pelas cadeias parafinicas impares. Este fato elimina o grupo es-

pacial F222 e implica numa variação de Fmm2 para o Fm2m.
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No grupo espacial Fm2m, a simetria pontual com multi-

- ~ ~
plicidade 4 e mm. O espelho paralelo ao plano (a, b), correspon-

de ao mIl, veja Fig. 2, que é inerente das moléculas. O segundo

~ ~

espelho, paralelo ao plano (b, c), pode ser o mL. Com esta expll

cação dos dois espelhos, as moléculas teriam um posicionamentofi

xo, isto é, sem qualquer tipo de movimento molecular, Fig. 40.

Este arranjo não concordaria com os tipos de expansão de la\ e

contração de Ibl, as quais são características de movimentos mo-

leculares.

Outra maneira de se explicar o espelho paralelo ao pl~
-+ -+ - -

no (b, c), e supor-se que as moleculas oscilam ao redor dos ei-

xos longos EL. Esta desordem estrutural dinâmica implicaria numa

expansão de lal e numa concentração de Ibl, à medida que a ampl~

tude ~ de oscilação, aumenta. Este aumento de ~, é acompanhado

sempre com o acréscimo da temepratura. A Fig. 41, mostra esquem~

ticamente o grupo espacial Fm2m.

Antes de considerar o grupo espacial Fmmm, define-se o
-+

vetor P como mostra a Fig. 42. No grupo espacial Fmmm, a simem

tria pontual com multiplicidade 4 é mm. O espelho plano perpendi
-+

cular a a daria origem a uma desordem dinâmica, idêntica aquela

já assumida anteriormente para o grupo espacial Fm2m. O espelho
-+ -

plano perpendicular a b, seria conseqüência de uma desordem esta

tica. Esta desordem deve ser levada em conta, uma vez que com e~
-+

perimentos de raio X não se pode distinguir o sentido de P ,m

ja Fig. 43. cálculos de energia potencia149, mostram que já

ve-

na

fase cristalina existe um outro minimo, quando se gira a molécu-

Ia de 1800 em relação a sua orientação mais estável. strobl e

50 b ..•.. d f -. d f'co-autores o servam, que no lnlClO a ase rotatorla a para ~

na C33H68, as moléculas davam saltos rotacionais de 1800 ao re-

dor de EL, destruindo a orientaçâo de longo alcance. Portanto,

justifica-se a consideração da desordem estática na fase RI·
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Fig. 41 - Estrutura da fase rotatória I.

projeção
-+-+

a) sobreo plano(a,c)

projeção

-+-+
b) sobre oplano(b,c)

projeção

-+-+

as moléculas parafí-c) sobre oplano(a,b) ;
+

nicas saorepresentada pelo vetor molecularPm'
ve-

ja

Fig.42.

d) a representação dos elementos de simetria da fase

RI' do grupo espacial Fm2m.
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o modelo correspondente a

Fig. 43, concorda com as
-

expansoes

anisotrópicas de lal e Ibl, bem co-

mo o modelo da Fig. 40. Estes dois

Pm

arranjos são compativeis com os gr~

pos espaciais Fmmm e Fm2m, respect~

vamente. A principal diferença en-

tre os dois grupos espaciais é que

um considera as desordens estática

e dinâmica, enquanto que o outro, só

a desordem dinâmica.

A distinção entre os gru-

pos Fmmm e Fm2m pode ser feita com-

parando-se a itensidade das refle -

xões observadas e a intensidade cal

culada a partir do fator de estrutu

ra. Infelizmente, a diferença entre

as intensidades correspondentes as

estruturas de cada grupo espacial,

Fig. 42 - Ilustração do ve

tor molecular p .
m

é comparável com o erro experimen -

tal.

Estudos recentes de espa

lhamento de nêutronsSl, tem indicado que na fase RI não ocorrem
~

saltos rotacionais de 1800 de p , e sim,m

~
oscilação de P . Então,m

a desordem estatistica só poderia ocorrer durante as alterações

estruturais devido à transição de fase Cristo ~ RI' o que apare~

temente é pouco provável. Portanto,os experimentos de espalhamento

de nêutrons indicam que o grupo espacial Fm2m seria o mais prová-

vel, e talvez, o mais compativel para descrever a estrutura da

fase RI.
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Fig. 43 - projeção de Pm sobre o plano (a, b). O duplo sentido

~

de P representa urna desordem estática e ~ é a amplitum -

de de oscilaç~o molecular correspondente a urna desor-
~

dem dinâmica. Os vetores P tracejados representam as
fi

moléculas da camada superior.

Na fase cristalina, a estrutura é de dupla camada, sendo

que a molécula da camada inferior, localiza-se no centro de gra-

vidade do triângulo formado pelos eixos EL de moléculas adjacen

tes da camada inferior. Na fase RI' a estrutura também é de du

pla camada. Agora, a molécula da camada superior localiza-se no

centro do losângulo formado por quatro eixos EL de moléculas ad

jacentes da camada inferior. Conseqüentemente durante a transi-
~

ção de fase Cristo -~RI' ocorre uma reorientaçâo de Pm e um des-

lizamento entre camadas adjacentes, veja Fig. 44. Os gráficos da

FiCT. 38, mostram as descontinuidades de parâmetros devido Q tran-' •.... -

siçâo Cristo ~ RI. O parãmetro lal sofre uma descontinuidade que

cresce com n, ao passo que para Ibl, a diferença (bRI - bcrist.)
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a

Fig. 44 - Posições moleculares relativas entre camadas adjacen -

teso Os circulos vazios correspondem à camada de refe-

rência. A seta indica o deslocamento de camadas na

transição de fase cristalina? rotatória I.

passa de positiva a negativa, indicando que à medida que n aume~

ta, a estrutura se aproxima à simetria hexaqonal. Este fato expe- -
rimental pode ser justificado: durante a transição Crist.? RI,as

~
moléculas passam de um posicionamento fixo de P , para um movi m

mento oscilatório de P com amplitude inicial ~., logo apos am 1
transição de fase. À medida que se aumenta a temperatura, no in-

tervalo correspondente à fase RI' a amplitude também aumenta; até

uma amplitude ~, indicando o fim do dominio da fase RI' À medi

da que n aumenta, ljJi também cresce, isto é, ljJi(C17H36)< ljJi(C19H40);

e
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lib = bRI - lib . t' observa-se que os módulos, llia 2 -lla I ecrlS n+ n

Ib 2- lib I, aumentam, concordando com a amplitude crescente lJ;. (n).n+ n 1
o aumento de lJ;. (n) pode tornar mais acentuados os des1

locamentos paralelos ao eixo EL de toda a cadeia, devido as inte

raçoes com moléculas vizinhas. Estes deslocamentos que não ocor-

rem na fase cristalina, produzem pequenas rugosidades na superfi

cie lamelar. Ainda, o movimento oscilatório das moléculas alte-

ram os encaixes dos terminais CH3 entre camadas adjacentes. A e~

tes dois movimentos moleculares (translação e oscilação), pode

se atribuir a descontinuidade de Icl e o aumento de llic 2-lic I.n+ n

Os deslocamentos longitudinais das moléculas tem sido observados

em espalhamento difuso de raio X, na C23H4852. Observou-se ainda,

que estes deslocamentos moleculares possuem um periodo de corre-
- + +

laçao; inclusive, no plano (a, b), constatou-se deslocamentos mo
+ +

leculares segundo as direções a e b, os quais podem ser proveni-
+

entes da oscilação P •m

As parafinas C23H48 e C25H52 exibem a transição de fa-

se RI + RII. Na primeira, o intervalo de temperatura de dominio

- o 50
da fase RII,e de -3 C e na segunda, de - C.

Na fase RI' a expansão de lal e contração de Ibl com o

aumento da temperatura, faz com que a razão lal/lbl evolua de

1,56 à 1,69. Com a transição RI + RII, esta razao passa a assu

mir o valor de ;:r = 1,73; este valor é caracteristico de Uma es

trutura com rede hexagonal. A espessura da camada equivale ao

comprimento da molécula, veja Tabela 111; então, o eixo c está

paralelo aos eixos EL e, conseqllentemente, as moléculas conser

vam seu espelho mil .

As reflexões dos diagramas de pó da fase RIIforam in-

dexados, segundo uma cela hexagonal com a condição de que,

-h + k + 1 = 3 n. As reflexões relacionadas com a espessura das ca

madas, fo~am indexadas com OO~: .~= 3n, significando que a estru

tura é de tripla camada, como foi observado por ungar53. Então



81

o parâmetro Icl corresponde a três comprimentos moleculares e c~

da cela contém 3 moléculas. Estes fatos experimentais conduzem

ao grupo espacial R3m (D~d)' com o sitio de simetria 3m. Nesta

estrutura, o centro de gravidade da molécula, da camada superior,

localiza-se no ápice de um romboedro, conforme mostra a Fig. 45.

o empilhamento das camadas, nesta fase romboedral, é do tipo

simbolos

ABCABC ... , diferindo do empilhamento das duas fases anteriores,

onde era ABAB ...

(a)

O~:::- -"

__-D----- __

-------0----

(b)

Fig. 45 - a) Vista ao longo do eixo molecular EL. Os

com um único círculo representam as moléculas da pri -

meira camada, os duplos circulos representam as molécu

Ias da segunda camada e, os triplos-círculos correspon

dem àquelas da terceira camada.

b) Representação espacial do posicionamento molecular

na fase romboédrica (Rrr)·
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Experimentos recentes de espalhamento de nêutrons49,50evi

denciam que as moléculas giram livremente ao redor de seu eixo

aurrenta

longo EL. Este fato experimental pode ser explicado desta forma:

À medida que se aumenta a temperatura, a amplitude de oscilação
-+

de P , cresce. Da mesma forma, aumentando n, também aumentará P .m m

"Então, na C21H44, a amplitude máxima de oscilação ~f' não é sufl

ciente para que haja rotação da molécula, por isso não se observa a

transiçãoà fase ~I. Já as parafinascom n = 23 e 25, a amplitude

com a temperatura, na fase RI' até uma ~f' com energia muito pr~

xima ã necessária para a molécula girar livremente ao redor de

EL. Portanto, a passagem RI -+ RII é caracterizada por uma transi

ção de fase de primeira ordem fraca. Esta desordem orientacional

-+ 4.-
total de P , reforça o modelo de M61ler no qual as moleculas mem

dias são consideradas como cilindros.

Cada molécula da camada superior, situa-se no centro

do triângulo formado pelos eixos EL de cadeias vizinhas da cama

da inferior, veja Fig. 46. Comparando com a fase RI' pode-se en

tender a transição RI -+ RII, como sendo um processo de desloca

mento de camadas adjacentes e um aumento ao máximo da desordem
-+

orientacional de P . Esta conclusão é reforçada pelo fato de quem

durante a transição RI -+ RII, não ocorrem rearranjos significatl

vos (falta de descontinuidades dos parâmetros lal e Ibl) no aco-

modamento lateral das cadeias paraflnicas.

Tanto a fase RI como a RII, são marcadas por um alto

fator Debye-Waller, isto é, ocorrem deslocamentos moleculares a

partir de sua posição de equillbrio, porém mantendo o ordenamen-

to de longo alcance. Estas observações são tlpicas de um cristal

orientacionalmente desordenado.

As descontinuidades dos parâmetros lal e Ibl, devido à

transição RI -+ RIÍ' são muito pequenas e estão praticamente na

faixa do erro experimental. O parâmetro Icl, a ãrea, volume e a

densidade permanecem praticamente constantes. Estas pequenas des



continuidades são consistentes com o pequeno calor de

da transi9ão RI ~ Rrr,
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entalpia

a

Fig. 46 - A seta indica o deslocamento de camadas adjacentes,que

ocorre durante a transição de fase Rr ~ Rrr.



CAPíTULO IV

ESTUDO EXPERIMENTAL DAS PARAFINAS PARES DE 18< n< 26

4.1 - Comentários Iniciais

No capitulo anterior estudou-se as parafinas impares

de 17 < n < 25, tendo sido proposto um modelo para a fase rotató

ria. Neste capitulo, o objetivo é,novamente, o estudo da fase ro

tatór ia, porém das parafinas pares de 18.2. n.2.26. Nestes compos

tos, os com n = 18 e 20 não exibem a fase rotatória, mas os da

dos experimentais obtidos na fase cristalina destes e dos demais,

também sao expostos.

Há muitas caracteristicas comuns que serão evidencia

das no decurso deste capitulo, porém o limite superior deste con

junto, será esclarecido no capitulo seguinte.

As investigações dos compostos, ora estudados, são ini

ciadas com a determinação do intervalo de temperatura de dominio

de cada fase, através da ATD. Em seguida, a textura de cada fase

é observada microscopicamente e fotografada. Prosseguindo, sao

coletados, através de diagramas de pó, os dados experimentais.

Com estes dados, pretende-se propor modelos estruturais prováveis

para cada fase exibida nos compostos com 18.2.n.2.26.

As parafinas em questão, foram adquiridas da Fluka com

os seguintes graus de pureza:

C18H38 - octadecano
>99%

C20H42 - eicosano

>97%

C22H46 - docosano

>99%

C24H50 - tetracosano >99%C26H54 - hexacosano

>99%

Estes compostos não passam por qualquer processo de p~
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rificação adicional.

A dificuldade de se obter monocristais das parafinas

pares, inviabilizou o estudo de monodomínios nas fases exibidas

pelas mesmas; conseqüentemente, não são apresentados diagramasde

monocristais.

4.2 - Transições de Pase

4.2.1 - Análise Térmica Diferencial (ATD)

As curvas de ATD das parafinas pares são mostradas na

Fig. 47, tanto no processo de aquecimento como no do resfriamen-

to. No processo de aquecimento, os compostos com n = 18 e 20, exl:.

bem um único pico nas curvas de ATDi estes máximos correspondem

à transição de fase cristalina~líquida. Durante o resfriamento,a

curva de ATD da C20H42, exibe dois picos muito próximos.

estes dois máximos,corresponderia a região de ocorrência da fase

rotatória; no entanto, esta é uma fase metaestável e não se obte

ve informações estruturais da mesma. À medida que n aumenta, co-

meçando pela C22H46, o intervalo de temperatura entre os dois p!

cos também aumenta; isto é, a região térmica de domínio da fase

rotatória se amplia. Logo, as regiões anteriores ao primeiro má-

ximo e posterior ao segundo, correspondem às fases cristalina e

lIquida, respectivamente.

A Tabela IX, contém as temperaturas de transição de f~

se, comparadas com as da literatura. Portanto, a seguinte seqüê~

cia de fases foi observada:

C18H38 cristalina~- lIquida

C2üH42 cristalina ~ líquida (processo de aquecimento)

lIquida ~ rotatória (metastável)~ cristalina

(processo de resfriamento)



C22H46

C24H50

C26H54

cristalina+--+- rotatória +--+-lIquida
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Fig. 47 - Curvas de Análise Térmica Diferencial (ATD-

METTLER) .

TABELA IX

aparelho

Temperatura de transição de fase com 18 < n < 26 [oCJ

Composto

cristalina
cristalinarotatória

+- .
l' +l' +

rotatorla llquidallquida

EXP.

LIT.EXP.LIT.EXP.LIT.

C18H38

--28,228,2

C20H42

--36,336,7

C22H46

42,843,1--43,844,1

C24H50

47,248,2--50,250,7

C26H54

52,553,4--55,856,4-- ~ '±0,2 ±0,2±0,2PRECISAO --
Os valores da literatura são aqueles dados por

Broadhurst5.
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4.2.2 - Textura Ótica

A Fig. 48 mostra as fotografias de textura das parafi-

nas com n = 18,20 e 24, respectivamente.

Segundo as curvas de ATD, Fig. 47, a C2ÜH42 exibe uma

-~

fase intermediária entre a cristalina e a liquida; no entdnto,

o mesmo não se constatou para a curva de ATD da C18H38. Nas três

primeiras fotografias, tem-se: (a) textura de uma fase interrnediá

ria entre as fases liquida e cristalina. Esta textura correspon

deria à da fase rotatória, se comparada com a textura observada

na fase rotatória das parafinas impares, Fig. 29; (b) esperando

se alguns segundos (-10 s), a textura anterior da C18H38 sofre

urna transformação, a qual pode ser vista nesta fotografia. A re

gião da direita,corresponderia à fase cristalina e a da esquerda,

à fase rotatória; (c) nesta fotografia é exibida a textura da fa

se cristalina. Portanto, a C18H38 apresenta urna fase metaestá

vel, não esperada, que corresponderia à fase rotatória. É impor

tante notar que estas três fotografias foram obtidas a urna temp~

ratura constante. Procedendo-se da mesma forma que na C18H38,

isto é, após a fusão da amostra e baixando-se a temperatura até

que ocorra a transição de fase liquida rotatória, o que é mostr~

dO na fotografia, Fig. 48, também se observa à fase rotatória

na C20H42. Esta textura seria a da fase metaestável detectada

na curva de resfriamento da ATD. Baixando-se alguns décimos de

graus centigrados, obtém-se a textura da Fig. 48, a qual corres

ponde à fase cristalina. As texturas das Figs. 48f e 48g corres

pondem às fases rotatória e cristalina, respectivamente, da

C24HSO' As texturas desta última parafina, também se observam

nas C22H46 e C26HS4'

Comparando a textura da fase rotatória dos três compo~

tos, C18H38, C20H42 e C26HS4 nota-se que o aspecto das

de dominio se alteram à medida que n aumenta; o mesmo

regioes

ocorre



8U

(a) (b) (c)

(d) . (e)

(9)(f)

Fig. 48 - Fotografias de textura ótica. Parafina C1SH3S: a) fase

rotatória; b) fase rotatória (região menor e ã direi

ta) e fase crjstalina (região à direita); c) fase cris

talina. Parafina C20H42; d) fase rotatória; e) fase

cristalina. Parafina C24HSO; f) fase rotatória (Rrr);

g) fase cristalina.
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quanto à alteração de textura, devido à transição de fase rotató

ria + cristalina. Esta transição de fase provoca mudanças de as

pecto textura 1 , principalmente na C18H38i isto seria indicativo

de que este composto deveria ter modificações estruturais dife

rentes dos demais,na transição rotatória + cristalina.

Comparando as texturas das parafinas impares, Fig. 29,

com as pares, nota-se que os monodominios das primeiras são mais

amplos e as transformações texturais são menos intensas daquelas

dos compostos paresi embora nestes se tenha a transição rotató

ria 11 + cristalina e nos com n impar, rotatória I + cristalina,

como será visto mais adiante.

4.3 - Dados Obtidos com Difração de Raio X

Os dados experimentais obtidos com difração de raio X,

nas parafinas pares, são coletados através de diagramas de pó.

Estes diagramas, são produzidos com o auxilio de uma câmara de

Guinier simétrica. A Fig. 49, mostra alguns diagramas de pó, de

cada fase e, para melhor clareza, apresenta-se os dados experi 

mentais de cada fase, separadamente.

4.3.1 - Dados Obtidos na Fase Cristalina

Os dados experimentais da fase cristalina sao apresen

tados e analisados em seguida, embora que rapidamente. Proceden-

do assim, os dados são apresentados nesta ordem: primeiramente

os compostos com n = 18, 20, 22 e 24 e, por último, a parafina

C26HS4' por exibir simultaneamente duas formas estruturais, o

que a caracteriza como um caso especial.
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Fiq. 49- Diagramas de pó das parafinas pares.

a)

C18H38,
T:::27,OoC
fase cristalina(triclinica)

b)

C20H42,
T
°

fase cristalina(-triclinica)-. 21,0 C

c)

C22H46,
T-42,OoC
fase cristalina(triclinica)

d)

C22H46,
T :::44,OoC
fase rotatór ia Rrr (hexagonal)

e)

C24HSO'
T:::47,OoC fase cristalina(triclinica)

f)

()

fase rotatória Rrr (hexagonal)

.•

C24HSO'
'1':::49,C C

g)

C26HS4'
T-54,OoC
fase rotatóriaRrr (hexagonal). h) C26HS4'
T--48,OoC fase cristalina(coexistência

das

formastriclinica c monoclinica)
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As reflexões dos compostos com n par de 18 à 24, sao

indexados a partir de uma cela triclinica, a qual é mostrada na

Tabela Xi nesta são comparados os dhk~ calculados com os medidos.

TABELA X

Indexação das reflexões observadas, nos diagramasde pó da fase cristalina, da parafina C22H46.o

o

h
k~ dhk~[A] dhk~[A]

calculado

medido

O

O1 28,0 27,8
O

O2 13,93 13,92
O

O3 9,29 9,28
O

O4 6,953 6,959
O

1O 4,581 4,584
O

1-1 4,548 4,557
O

11 4,487 4,491
O

1-2 4,408 4,415
O

12 4,294 4,297
O

13 4,043 4,038
1

O2 3,961 3,961
1

OO 3,799 3,798
1

O4 3,752 3,751
1

12 3,631 3,627
1

-1 3 3,582 3,578
1

1-2 3,477 2,473
O

1-6 3,330 3,338
1

14 2,573 2,573
1

15 2,501 2,515
-1

-14 2,309 2,305
O

2-3 2,257 2,249
O

2-6 2,108 2,093
O

2-7 2,020 2,026
2

O1 1,943 1,942
2

OO 1,899 1,899

+ o

a =
(97,8 ± 0,2)0a = (4,16 - 0,02)A

b =

+ o
B =(72,0 ± 0,2)0(4,82 _ 0,02)A

c =

(29,3 ± 0,1 )~
y =

(107,8± 0,2)0

T =

(30,0 .± 0,2)oC

Com esta indexação, acompanhou-se a evolução dos parâmetros a,

b, c, a, B e y com o aumento da temperatura, a qual pode ser vis

ta nas Figs. 50 e 51. De acordo com estes gráficos, os parame-

tros lal e Ibl expandem-se linearmente com o aumento da tempera-
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o C26 H54 (T)

35 ~ •• C24H50

D C 22 H46

• C20 H42

O e18 H38

:-{)oo
,
,
,
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\)
[P. ]
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I
I
I
I
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b
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I
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-e-:8==8=8 J-=l:1I=.I~=-~=.~-~b-ooo;

10 20 30 40 50 T (t)

Fig. 50 - Comportamento dos parâmetros a, b e c com temperatura

nas fases cristalina e rotatória.

-3 o o -1 I Itura na razão de -1,7 x 10 A C , ao passo que o c, expande-

-4 o o -1 _ I Ise de -8,3 x 10 A C . Comparando-se os parametros a e

nos diversos compostos, nota-se que os mesmos são mais longos

o o
na C18H38 de -0,1 A e de 0,05 A, respectivamente. A causa deste

fato poderia ser atribuída a uma ligeira mudança no empacotamen-

to molecular, comparado com as demais parafinas pares. A Fig. 52,

mostra a variaçâo da área e do volume por molécula, com o aumen

to da temperatura. A área expande-se na proporção de _3xlO-3 ~2

o -1 03 o -1
C e o volume de 0,42 A C . A densidade decresce linearmen-

te, Fig. 53, como aumento da temperatura na razão de

o -1 -3 -
g C cm . A densidade menor para a C18H38, e conseqüente do fa

•.•••• n •••••••••• , •••., ••••. "., H.' •• " .", .•• "", __ ' """~ " •.••• ,.,," .• ,. J ., """11I, ,li. ,dl.IU_"_, I •••• ,. I •.HI I.
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o C26HS,

• C24Hso

o C22 H46

• l20 H42

O e18 H18

109
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70 >-

L
20 5e

T(OC)

Fig. 51 - Variação em função da temperatura dos ângulos a, B (tri

clínico) e y.

to de lal e Ibl serem mais longos.

o empacotamento triclínico das parafinas pares já ti

nha sido observado para a C18H38 por Müller e LondsaleS4 e para

18 h d . - da C24HSO por Mazee . No entanto, nen uma etermlnaçao e estru-

tura tem sido feita, além do que, a direção do eixo principal das
-+

moléculas EL é desconhecida. Müller escolheu a direção de c como

sendo igual (ILMI- 2/a I), outros autores também seguiram esta su

gestão. Neste estudo das parafinas pares, propõe-se escolher uma

direção para c, que seja paralela ao eixo molecular EL; se isto

não for possível, então, que o comprimento de Icl seja o mais

próximo possível do comprimento molecular, L , calculado. A mec

lhor escolha d~ direção de ~, que conduz a valores de Icl mais

próximo do calculado L , são mostrados na Tabela XI. Agora surgec

a questão: o eixo molecular longo EL,posiciona-se paralelo à di-
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Fig. 52 - Evolução com o aumento da temperatura da área S e volu-

meV,por molécula, nas fases cristalina e rotatória.
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reçao de C? Para responder esta pergunta, propõe-se um modelo de

empacotamento das moléculas na camada e o empilhamento destas.

TABELA XI

comparação entre o comprimento molecular calculado

e medido das parafinas pares.

----------------------------------------------- .•...

Composto

ClSH3S

C20H42

C22H46

C24H50

C26HS4 {

PRECISÃO

o
o

C[A]

LC

[A]
fase crista-calculado lina

medido
25,7

24,5

28,3

26,9

30,S

29,4

33,4

31,S

34,2 T35,9 34,5 H
-':0,1 o

LM [A]

fase RII
medido

30,3

33,0

35,4

±O,l

LM comprimenro molecular calculado a partir da

eq. (9), pág ina 59.

o modelo proposto por Ketaigorodskii17 para o empacot~

mento lateral das moléculas, parece altamente provável. Este mo

delo fornece diretamente as dimensões de lal, Ibl ; esquematl

camente apresentados na Fig. 54. A partir dos dados apresenta-
~ ~ ~ ~

dos, o ângulo diedral entre os planos (a,b) e (a,c) é aproximada

o
mente de 92 para todos os compostos. Para se obter, sob estas

condições, a forma mais compacta de empacotamento molecular, ob-

servando-se a Fig. 55 deste esquema, cada molécula se relaciona

com a vizinha por urna translação de CS/2 ::.1,2 7 ~ ao longo do eixo C.

Com tal deslocamento, o ângulo teórico de inclinação das molécu-

~ ~ - o
Ias com respeitG ao plano (a,b) e de -72 . Este valor concorda

com o ângulo S obtido experimentalmente, veja Fig. 51. Quanto
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o C22 H46 o C26 H54(TRICLíNICA) IC26 H54(MONOCLíNICA)

Fig. 53 - VaFiação com temperatura da densidade cristalográfica,

nas fases cristalina e rotatória.

ao empilhamento das camadas, provavelmente, a molécula da camada

superior posiciona-se no centro do losângulo determinado por qu~

tro moléculas vizinhas da camada inferior. Este arranjo, mostra-

do na Fig. 56, seria o mais compacto. No entanto, nâo se pode

afirmar isso com certeza, uma vez que para tal, seria necessário

determinar a estrutura atômica.. Contudo parece pouco provável que

a molécula da camada superior esteja posicionada exatamente em

cima da molécula da camada inferior. Então, qualquer que seja o

posicionamento da molécula da camada superior, haveria uma me

lhor concordância entre os valores de Icl e Lc da Tabela Xli is

to e, um menor "overlapping" das moléculas.

A estrutura das parafinas pares e muito diferente da

estrutura ortorrômbica das com n impar. A principal diferença re



Fig. 54 - Representação esquem~tica do empacotamento
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molecular

dentro das camadas na forma triclínica. at e bt são os

parâmetros triclínicos da Fig. 50. As linhas traceja -

das correspondem a urna cela centrada C pseudo-retang~

lar, a qual pode ser comparada a cela ortorr&mbica das

parafinas ímpares.

side na simetria molecular das cadeias com n par ou lmpar. A Teo

ria de Kitaigorodskii17 estabelece que as moléculas pares com

simetria 21m, retém seu centro de inversão (1), no cr istal i molé-

culas lmpares com simetria mm, conservam somente um espelho pla-

no, m veja Fig. 2. A simetria (1) é mais favorável do que m, em

termos de compacticidade de empilhamento das camadas, uma vez que

a (1) permite maior liberdade orientacional do eixo longo ELo

Portanto, as parafinas pares, simetria (1), podem ser empacota-

das numa simetria tricllnicai já as lmpares, simetria m, empaco-

tam-se com simetria ortorrômbicao Assim, espera-se que a densida

de das parafinas pares seja maior do que a das lmparesi esta pre

visão tem sido comprovada experimentalmente, já que a densidade

-3 -3
das pares é -0,970 g cm , e a das lmpares de -o ,930 g cm o Outro



Fig. 55 - Explicação esquemática do ângulo
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(_720) na forma tri-

clinica. Os átomos hachuriados são de carbono e, os

brancos são de hidrogênio. O melhor empacotamento e

obtido quando o plano de camada (linha cheia) faz um

ângulo de _720 com a direção do eixo longo EL (linha

tracejada).

fato importante é que a entalpia de fusão, da fase cristalina a

fase liquida, é cerca de 1,5 Kcal maior para os compostos com n

par, do que os com n impar.

Outro ponto de comparação entre as estruturas ortorrôm

bicas e triclinica,está em se considerar a cela ortorrômbica não

primitiva, deduzida de um triclinico. Os eixos da cela ortorrôm

bica são lã + b I, lã - b I e Ic I, veja Fig. 54. Esta cela com a fa

ce C centrada, fornece os parâmetros /al :. 7,3 ~ e b .: 5,35 R,os

quais podem ser comparados com os experimentalmente obtidos lal ~

7,5 ~ e Ibl ~ 5,0 R. No entanto, dois fatos podem ser notados,.
quando se compara a fase cristalina das parafinas pares com as

impares: i) nas impares,tem-se empacotamento do tipo espinha-de-



Fig. 56 - Representação esquemática do provável

das moléculas de camadas vizinhas.
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posicionamento

peixe (herring-bone packing), ao passo que nas pares, os vetores
-+

p
m

alinham-se paralelamente, veja Fig. 57; ii) na estrutu-

ra ortorrômbica o eixo EL orienta-se perpendicularmente ao plano

da camada e, na triclinica, o eixo EL está inclinado em relação

ao plano da camada.
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TRICLlNICA
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~

Fig. 57 - Representação, através do vetor P do empacotamento mom

lecular dentro da camada das formas ortorrômbicas e

triclínica.

A parafina C26H54 foi considerado um caso especial, urna

vez que somente ela exibe as formas triclinica e monoclinica si

multaneamente. Smithl4 e outros55 já tinham constatado esta mes-

ma simultaneidade. As dimensões da cela em função da temperatura

para a forma triclinica, são as dadas nas Figs. 50 e 51; no entan

to, as Figs. 58 e 59 mostram os parãmetros obtidos com as celas

triclinicas e monoclinicas, para fins de comparação. A Tabela XII

mostra a indexação dos diagramas de pó da fase cristalina da

C26H54, nas duas formas.



TABELA XII

Indexação das reflexões de um diagrama de pó que exibe

as formas triclinica e monoclinica

h
k~ dhk~[~]

dhk,Q,[~]dhk,Q,[~]h
k~

CALCULADO
MEDIDOCALCULADO

O

O1 32,7 32,91± 0,20

31,18

±0,2031,0OO2

O

O2 16,3 16,42±O,10
15,57

±0,1015,5OO4
°

°3 10,90 10,93±0,10
10,33

±0,1010,33°°6
°

°4 8,18 8,180 ±0,050
7,741 ±0,050

7,751°°8
°

°5 6,544 6,550 ±0,050
6,204 ±0,050

6,201°°5
°

1° 4,585 4,590 ±0,010
°

11 4,5084,510 ±0,010
4,425 ±0,OI0

4,428114
°

12 4,356 4,360 ±0,010
4,279±0,010

4,283112
°

13 4,1494,155 ±0,010
°

1 -4 4,0924,084 ±0,0104,07911°
1

°2 3,954 3,964 ±0,010
1

°° 3,828 3,824 ±0,010
1

°5 3,7373,741 ±0,0103,740°2°
3,644 ±0,010

3,636°24
1 -1

33,594 3,597 ± 0,0103,59211 -4
3,512 ± 0,010

3,517°26
2,970 ±0,010

2,96612°
1

14 2,579 2,579 ± 0,010
2,525 ± 0,005

2,5272°2
-1 -1

32,448 2,440 ±0,0052,4342°°
-1 -1

42,379 2,390 ±0,005
2,332 ± 0,005

2,3372° -2
°

2 -1 2,2952,291 t 0,005
°

2 -3 2,2672,263 tO,005
2,220 tO,005

2,21913°
°

2 -7 2,1022,100 tO,0052,095222
2,039 t 0,005

2,04022O
2

°2 1,959 1,955 tO,OOS
2

°° 1,914 1,911 tO,OOS

TRICLíNICA

MONOCLíNICA
o

o o
a = 4,16 A a = 97,7 a = 5,62 A

o
o o

b = 4,83 A C = 73,9 b = 7,48 A
o

o o
c = 34,1 A '( = 108,1 c = 35,8 A

(42,0

0,2)oC oT = S = 60,0

101
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Fig. 58 - Comportamento dos p~ Fig. 59 - Evolução com tempe-

râmetros lal, Ibl e ratura dos ângulos

Icl com temperatura, a, B e y, das for-

nas formas triclinica mas triclinica e mo

e monoclinica exibida noclinica, da para-

peIa par afina C26HS4.

A estrutura da forma triclinica, exibida pela C26HS4'

e a mesma descrita para as demais parafinas pares, acima analisa

das. Resta descrever a provável estrutura da forma monoclinica.

De acordo com a Teoria de Kitaigorodskii17 o desloca -

mento, paralelo ao eixo longo EL, entre duas moléculas vizinhas,

é no máximo,
o .

de 1,273 A, veJa Fig. 60. O duplo deslocamento no

plano (b,;), é equivalente ao inclinar das moléculas de _270 em

relação ao plano da camada, o que corresponderia a uma estrutura

monoclinica com B = 630. Este valor está próximo do medido expe-



encontrados

rimentalmente _61°. Shearer e Vand15 encontraram, na

C36H74, um ângulo de inclinação B de _119° e parâmetros

O I I o -5,57 A e b = 7,42 A. Estes ultimos sao os mesmos

103

parafina

Ia I =

para C36H54. Portanto esta estrutura monoclinica é análoga ao i~

clinar de _270 a estrutura espinha-de-peixe da fase cristalina

das parafinas impares, veja Fig. 34.

\ 1
\1
~
I~
J)

,1
T ~I
I.Z73Jt \~

1 "JIL I ,
I.....:a

Fig. 60 - Representação esquemática dos deslocamentos molecula-

res entre moléculas vizinhas. A molécula (linha trace-

jada) pertence ao plano paralelo à folha e que

por b/2.

passa

Apesar de ter-se somente dados experimentais de diagr~

mas de pó, pode-se pensar num provável modelo de estrutura para

a forma monoclinica56.0centro de inversão (1) é mantido pelas m~

léculas e de acordo com a indexação mostrada na Tabela XII, no-

ta-se: as reflexões hk~ podem ser observadas sem qualquer restri

ção, as h o ~ ocorrem somente com ~ = 2n e as o k o com k = 2n.

Portanto, estas condições são compativeis com o grupo espacial

P21/b(C~h)' o qual descreveria melhor a estrutura monoclinica da
-

C26HS4. Assim sendo, as moléculas são relacionadas por um espe-
~

lho de deslizamento (glide) paralelo ao eixo a, e a forma mono-



104

clinica é caracterizada como uma estrutura de dupla camada,

4 moléculas por cela unitária, veja Fig. 61.

com
•

,
// ~II./~fi

-,--
\~

4 \ \\ \\ \',J
UJC/{j)

4/:•
c •.•.• _1 4

! ~LW1/

(/
b

r~

-"'4 I Ia'
\ ,b \ '\ '4

\ \
'-,_J

(a)

(b) (c)

Fig. 61 - Estrutura monoclínica exibida na face cristalina pela

C26HS4' a) projeção sobre o plano (b,c); b) represent~

çao no plano (a,c); c) representação do plano (a,b) e

P ; inclusive os elementos de simetria do grupo espam

A mesma indexação feita com camada dupla, também é po~

sivel efetuar-se com camada simples. Procedendo-se a indexação

com camada simples, não é possivel, porém, encontrar-se um grupo

espacial com simetria pontual (1), e duas moléculas por cela,

que concordasse com as condições que limitam as possiveis refle-

xoes.

A origem da coexistência das duas formas cristalinas

parece ter sido claramente explicada por Mnyukh18. Resumindo, a

energia de Gibbs é a soma de dois termos: i) o primeiro termo

é devido à interação entre átomos de moléculas vizinhas na mesma

camada. Esta interação é, ainda, proporcional a n. ii) o segundo
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termo é atribuído à interação entre os terminais (CH3) nas inter

faces lamelares. A influência do segundo termo é favorável à for

ma triclinica e decresce à medida que n aumenta. O primeiro ter-

mo é favorável à forma monoclinica. Então, para n = 24, a ener-

gia de interação entre moléculas é inferior e a forma triclinica

é favorecida; para n = 26 as energias das estruturas triclínica

e monoclínica, devem ser aproximadamente iguais. Quando n > 26

e, obviamente par, a estrutura monoclinica tem energia superior

a triclínica, isto é, a energia de interação do primeiro termo

prevalece sobre a energia do segundo termo. No entanto,
-

nao e

curva

relevante o fato de que a densidade da forma monoclinica (0,935

g cm-3), seja menor do que a densidade da forma triclinica(0,9739

g cm-3), o que constitui uma excessão à lei de empacotamento mo-

lecular.

4.3.2 - Dados Obtidos na Fase Rotatória

Com o aumento da temperatura, os compostos com n = 22,

24 e 26 exibem a transição de fase cristalina ~ rotatória. O in-

tervalo de temperatura de dominio da fase rotatória, aumenta com

n, como pode ser visto na Fig. 62. Neste gráfiCO, e~~trapolando-

se, nota-se que os compostos com n = 18 e 20 não deveriam exibir

a fase rotatória. No entanto, uma fase intermediária, entre a li

quida e a cristalina, é observada, na C20H42, através da

de ATD (durante o processo de resfriamento) e fotografia de tex-

tura. Esta fase metaestável (que provavelmente corresponde à fa-

se rotatória) também é observada na c18H38, somente através de

fotografias de textura. Embora haja evidências de que os compos-

tos com n = 18 e 20 exibem a fase rotatória, não foi

obter-se diagr~mas de pó dos mesmos.

possivel

Os diagramas de pó da fase rotatória, de todos os com-

postos, são idênticos (salvo as reflexões referentes à espessura
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lamelar) aqueles exibidos na

•

parafinas, veja Tabela VII.

pitulo anterior. Ainda, a in

pares, consiste também do e~

a

as

compostos

fase RII pelos compostos com

n = 23 e 25, estudados no ca

mesma que foi feita com

dexação das reflexões é

se rotatória dos

Portanto, significa que a f~
1,0

3,0

20 22 24 26 n

4,0

2,0

Fig. 62 - Intervalo de temper~

tura de dominio da

fase rotatória

pilhamento de três camadas,

da forma ABCA ... A distribui

ção das moléculas dentro das

camadas é hexagonal, com o

parâmetro de empacotamento

o _
lateral de (4,76 ± O,02)A, que e o mesmo encontrado para as par~

f' H C f 48,56
lnas C23 48 e 25H52' na ase RII

Resumindo, a menos do parâmetro lei, a fase rotatória

das parafinas pares, tem as mesmas características da fase

observadas nas parafinas ímpares C23H48 e C2SHS2.

4.4 - Modelo Proposto Para a Fase Rotatória

A fase rotatória das parafinas pares com n = 22, 24 e

26, é idêntica à fase RII dos compostos C23H48 e C2SHS2' salvo o

comprimento molecular e, conseqüentemente o parâmetro lei. Por-

tanto, o grupo espacial que melhor descreve a estrutura

fase rotatória é o R3m (D~d)' com sítio de simetria 3m,

desta

veja

Fig. 4S.

Apesar 9a estrutura da fase Rrr ser a mesma a da fase

rotatória das parafinas pares, alguns fatos podem ser notados.

o arranjo molecular associado com a transição de fase
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cristalina -+ RII,é muito mais complexo do que aquele que ooorre nas

parafinas impares (transição de fase cristalina -+ RI). A trans

formação do empacotamento triclinico, na fase cristalina, a um

arranjo molecular hexagonal, pode ser visto da seguinte maneira:

na temperatura de transição, a energia vibracional é suficiente-

mente grande para permitir a livre rotação das moléculas ao re-

dor de seu eixo longo EL na transição, o ângulo de inclinação

(- 1· ) 80 - oangu o entre o elXO EL e o plano lamelar passa de 1 a O i
a

cela obliqua no interior da cam~da (Ial = 4,2 R , Ibl = 4,8 R

y = 1080) é transformada numa cela hexagonal (I a I = Ib I = 4,76 R,

y = 1200).

Uma questão ainda deve ser respondida. Porque as para-

finas pares exibem a fase RIIpara n ~ 26, enquanto que as impa

res para n < 25 exibem a fase RI? Uma explicação, baseada na va

riação das temperaturas de transição de fase com n, é proposta,

veja Fig. 63. Para as parafinas pares (22 ~ n ~ 26), as tempera-

turas, da transição cristalina -+ RIIe para as impares (n= 23 e

25) RI -+ RII deviam estar, em principio, sobre a mesma curva con

tinua Ai isto indica que a região 'hachuriada corresponde ao domi

nio da fase RII,caracterizada pela livre rotação das moléculas

ao redor de seu eixo longo EL. A fase cristalina, das parafinas

impares, não é o bastante estável para alcançar a curva A e,

transforma-se na fase RI' caracterizada pela oscilação de Pm ao

redor do eixo molecular longo EL. Este movimento molecular nao

ocorre nas parafinas pares, devido a sua alta estabilidade causa

da por um empacotamento molecular mais compacto. As parafinas i~

pares com n < 21 só exibem a fase RI' uma vez que o prolongamen

to da curva A passa acima da curva B, (a qual corresponde à pas-

sagem para a fase liquida).
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Fig. 63 - Temperatura de transição dos compostos n = 18 a 26, 0E

tidas através da ATO (METTLER DTA 2000). A linha A cor

responde a transição à fase RII e a linha B a passagem

à fase liquida.



CAPíTULO V

ESTUDO EXPERIMENTAL DAS PARAFINAS C27HS6' C28HS8

C29H60, C32H66 e C34H70

5.1 - Comentários Iniciais

Este capítulo é dedicado ao estudo das parafinas

n = 27, 28, 29, 32 e 34, dando-se ênfase corno nos anteriores

com

,
a

fase rotatória. Todos os compostos deste conjunto exibem a fase

rotatória, embora também seja dedicado à fase cristalina, um es-

tudo prévio, com o intuito de melhor compreender as transforma

çoes estruturais que ocorrem durante a transição de fase crista-

lina rotatória. Os compostos com n = 30, 31 e 33, não são estu

dados devido à não disponibilidade de amostra dos mesmos.

Todas as parafinas, com excessão das C27HS6 e C29H60,

sao adquiridas da Fluka, com os seguintes graus de pureza:

C28HS8 octacosano > 98%

C32H66 dotriacontano > 99%

C34H70 tetratriacontano > 97%

O composto C29H60 (nonacosano) foi comprado da Serlabo eo C27HS6

(heptacosano) foi sintetizado por redução do 14-heptacosano (re~

ção de Clemmensen) e, purificado por cromatografia de coluna. Os

compostos não foram submetidos a qualquer processo adicional de

purificação.

Neste conjunto de compostos em que se inicia o estudo,

nao e feita a distinção se n é par ou ímpar, conforme foi feito

nos dois capítulos precedentes. Esta indistinção é fruto de uma

característica comum e relacionada com a alteração do parâmetro

Icl, devido â t~ansiçâo de fase cristalina + rotatória, como se

rá visto mais adiante.
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A programaçao deste capítulo sera a mesma seguida nos

capítulos 111 e IV.

5.2 - Transições de Fase

5.2.1 - Análise Térmica Diferencial (ATD)

As curvas de ATD, durante o processo de aquecimento e

resfriamento, são mostradas na Fig. 64. Nestas curvas, dois máxi

mos são caracteristicos. No processo de aquecimento, a regi~o

anterior ao primeiro pico e a região posterior ao segundo, cor-

respondem às fases cristalina e liquida, respectivamente. A re -

gião de domínio da fase rotatória é a compreendida entre estes

dois picos.

35 40 45 50 55 60 65 70 75 T[ce]

TTTfTTTTrTITT I I I I 1I I I I I I I I I fTITflITlTrrrnplTTjT
_._~- ( C27 HS6

-- RES~RIAMENTO

.•...- AQUEC'.'[ "tTO

I

I
I

, II II I
, I
: I
"

'.'

C28 HS8

---'-C29H60

C29 H60----

C28 H58

C32 H66 -

C27 H55 ~ ------
I I I II I I I I1 I I I 1I I I I 11li:tl1 I I I I1 I I I 11I I I II I~ I I I I L

T[.cl 75 70 65 60 55 50 45 40 35

Fig. 64 - Curva de Análise Térmica Diferencial (ATD) - (METTLER

DTA 2000)
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Na Tabela XIII, faz-se a comparaçao entre a temperatu-

ra de transição de fase medida e as da literatura. De acordo com

os valores desta Tabela, os compostos com n = 28 e 34, possuem

anterio-

boa pureza devida à concordância entre os valores medidos e os

da literatura. Esta concordância é um pouco menor para as parafl

nas C27HS6 e C32H66, logo,um pouco menos puras que as

reSi já para a C29H60, parece ser de baixa pureza. Neste compos-

to, o baixo grau de pureza pode ser constatado através da curva

de ATD, na qual os picos são mais baixos e alargados.

TABELA XIII

Temperaturas experimentais de transição de fase [ C]

cristalino ~ rotatórioRotatório ~ liquido
Composto EXP.

LIT.EXP.LIT.

C27H56

51,652,657,758,4

C28H58

57,257,660,860,8

C29H60

55,857,860,563,0

C32H66

64,365,168,668,9

C34H70

69,169,072,372,7-- PRECISÃO
0,2 0,2

LIT. - Valores obtidos da referência 6, pág. 198.

Salvo as discordâncias da Tabela XIII, observa-se a

seguinte seqüência de fases para todos os compostos, ora estuda-

dos:

cristalina ~ rotatória ~ liquida,

quando se eleva a temperatura.

5.2.2 - Textura Ótica

Do conjunto de compostos ora estudados, as fotografias

de textura do C27H56 e C32H66 dão um exemplo das alterações ob-



servadas devido à transição de fase rotatória
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cristalina, veja

Fig. 65. No positivo (a), que corresponde à textura da fase rota

tória de C27HS6' nota-se que as regiões de monodominio são meno

res quando comparadas com as da C23H48, Fig. 29. Na transição de

fase rotatória (positivo a) ~ cristalino (positivo b), há uma re

gião de fronteira, na qual houve um aumento dos monodominios. Es

te fato, talvez, poder-se-ia atribuir a algum efeito de contor-

no, uma vez que o mesmo não ocorre com o monodominio situado

direita das fotografias. Neste se pode observar a alteração

,
a

de

textura que se produz durante a transição rotatória ~ cristalina.

A alteração de textura da C27H56 é diferente daquelas vistas nas

parafinas pares Fig. 48 e nas ímpares Fig. 29. Este fato leva a

crer que nas parafinas com n > 26, a alteração de estrutura, de-

vido à transição rotatória ~ cristalina, é diferente daquelas

que ocorrem quando n < 26. Esta observação é reforçada quando se

olha a modificaç~o de textura na C32H66. Nesta, a passagem rota-

tória (positivo c) ~ cristalina (positivo d), apresenta a expre~

ôão de algurnaô regiõeô de rnonodorninio. Eôta alteração textural

também não tinha sido observada anteriormente. A alteração textu

ral da C27HS6 é bem diferente daquela da C32H66i logo, o fato de

n ser par ou ímpar, parece produzir, ainda, modificações estrutu

rais diferentes, nesta transição.

Resumindo, as alterações de textura nos compostos com

n > 26, são diferentes daquelas ocorridas nos compostos com

n < 26; portanto, nos compostos com n > 26, parece haver uma no-

va alteração estrutural produzida pela transição de fase rotató-

ria ~ cristalina, a qual é diferente daquelas estuàadas nas par~

finas pares e ímpares, com n < 26.
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(a)

(c)

Fig. 65 - Fotografia de textura. a) parafina C27H56, fase rotató

ria, b) parafina C27H56 fase cristalina, c) parafina

C32H66 fase rotatória, d) parafina C32H66 fase crista-

lina.
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5.3 - Dados Obtidos com Difração de Raio X

A dificuldade de obtenção de monocristais inviabilizou

as investigações de monodominios. Conseqfientemente, as informa-

ções experimentais são conseguidas somente através de diagramas

de pó; estes, obtidos com o auxilio de urna câmara de Guinier si-

métrica, são mostrados na Fig. 66. Dispondo desta fonte de dados

experimentais, estes são coletados em função da temperatura e

apresentados, separadamente, tanto para a fase cristalina, corno

para a fase rotatória.

5.3.1 - Dados Coletados na Fase Cristalina

As reflexões dos diagramas de pó da fase cristalina

Fig. 67. Neste gráfico

-3 Opande-s~ de 3,6 x 10 A

dos compostos impares com n = 27 e 29, são indexados a partir de

urna cela ortorrômbica. O comportamento dos parâmetros de rede em

função da temperatura, para estas duas parafinas, é mostrado na

pode-se.ver que o comprimento de lal ex-

o -1.; - Ibl I IC ; Ja os parametros e c, perma-

necem constantes.

No intervalo de temperatura de dominio da fase crista

lina, a variação da razão lal/lbl é a mesma observada nasparafl

nas estudadas no capitulo 111. Comportamento semelhante se obser

va em função da temperatura para área, volume e densidade, as

quais evoluem corno é mostrado no gráfico da Fig. 68. Portanto,

a estrutura da fase cristalina destes dois compostos com n = 27

e 29, é a mesma das parafinas impares visto, no capitulo 111,

então, a estrutura pode ser descrita pelo mesmo grupo espacial

Pcam.

A fase sristalina das parafinas pares com n = 28, 32

e 34, é um pouco mais complicada. Apesar de não se ter bons dia-

gramas de monodominios, estes mostraram que a periodicidade na
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Fig. 66 - Fotografias de diagramas de po

a
- C32H66fase rotatória T=68,OoC

b
- C32H66

fase cristalina T =66,OoC

c

- C34H70fase rotatória T=.71,Uoc

d
- C34H70

fase cristalina(Monocl. )T=bb,OoC

e

- C34H70fase cristalina(Ortorrôm. )T=30,OoC

f

--C29H60
fase rotatória T=60,OoC

g

- C29H60fase cristalina T=42,OoC

h
- C28HS8

fase rotatória T=60,OoC

i

:..C28HS8
fase cristalina T =4S,OoC

J

- C27HS6fase rotatória T=S4,OoC

k
- C27HS6

fase cristalina T=30,OoC
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Fig. 67 - Variação com temperatura de

7,4
30 40 50 60 T~cJ

Ia I, Ib I e Ic I, na fase

direção do eixo longo EL, corresponde a dois comprimentos molec~

lares, e nao somente a um, como se acreditava normalmente. O gr~

fico da Fig. 69, mostra a evolução dos parâmetros de rede das

parafinas pares com n = 28, 32 e 34.

Destas, a parafina C34H70, até a temperatura de _350C,

exibe somente a modificação ortorrômbica. A partir desta temper~

tura, as ITDdificaçõesortorrômbicae monoclInicacoexistematé _580C;Llpartir

daI e até a transição de fase cristalina ~ rotatória, só se ob-

serva a modificação monoclInica. A primeira modificação exibida,

isto é, a ortorrômbica, tem as mesmas caracteristicas da estrutu

ra obtida nas parafinas com n = 27 e 29, estudadas acima e, nas

com n = 17, 19, 21, 23 e 25 estudadas no capitulo 111. A estrutu

ra monoclInica, observada nas parafinas C34H70 e C28H58 (veja T~

bela XIV), tem pr~ticamente, os mesmos parâmetros de empacotame~

to lateral lal e Ibl e a mesma inclinação molecular B em relação

ao plano de camada.
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TABELA XIV

Indexação das reflexões observadas nos dia-

gramas de pó da fase cristalina da parafina

h
ki dhki

dhki

CALCULADO

MEDIDO--O

O2 33,933,5± 0,20
O

O4 16,6916,75± 0,10
O

O6 11,1311,12± 0,10
O

O8 8,3478,332± 0,050
O

O10 6,6786,667i 0,050
1

16 4,4804,482± 0,010
1

14 4,4134,418± 0,010
1

12 4,2784,280t 0,010
1

1o 4,0924,089± 0,010
1

1-2 3,8753,874± 0,010
o

2o 3,7553,755± 0,010
1

1-4 3,6443,639± 0,010
1

22 3,0453,046± 0,010
1

2o 2,9762,976± 0,010
2

o2 2,5242,523± 0,010
2

oo 2,4402,440± 0,005
2

12 2,3932,388± 0,005
1

3-7 2,2852,290t 0,0051
3o 2,2272.,227± 0,005

1
3-2 2,1902,195± 0,005

2
22 2,0952,100± 0,005

2
2o 2,0462,049± 0,005

2
2-3 1,9651,960± 0,005

o
4o 2,8781,882± 0,005

o

oo
(a) = 5,59 A (b) = 7,51 A(c) = 76,5 A

S = 610

T = 54 °c

Esta estrutura monoclínica de camada dupla (constatado

através de diagramas de monodomínio, os quais, no entanto, sao

pobres em qualidade e, por isso não são apresentados) asseme-

lha-se muito àquela exibida pela parafina C26H54o A dificuldade

de se obter monocristais das parafinas C26H54, C28H58 e C32H66

impossibilitou.a determinação definitiva dos grupos espaciais

correspondentes a estas estruturas monoclínicaso
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Fig. 68 - Evolução da densidade, área e volume por molécula, com

temperatura, na fase cristalina.

As reflexões dos diagramas de pó, da parafina C32H66,

sao indexadas a partir de uma cela monoclinica, como mostra a

Tabela XV. O comportamento dos parâmetros de rede com temperat~

ra, é mostrado no gráfico da Fig. 69. Esta estrutura monoclini -

ca, também de dupla camada, é diferente daquela observada nas

parafinas com n = 26, 28 e 34, nos seguintes aspectos princi-

pais: i) na C32H66 os comprimentos dos parâmetros lal e Ibl, cor



TABELA XV

Indexação das reflexões na fase cristali

na (monoc1inica) da parafina C32H66o

h
k9- dhky, [~]

dhk~,[~]
CALCULADO

MEDIDO

O

O2 42,3 42,5t0,2

O

O4 21,2 21,4±-ll

O

O6 14,1 14,2±O,1

O

O8 10,59 10,65 +0,1

O

O10 8,47 8,51 +0,05

1

11 4,143 4,146±0,01

1

1 -1 4,1154,112±0,01

1

1 -3 4,0494,054±0,01

2

OO 3,739 3,740±0,01

2

O -2 3,6843,685±0,01

2

1O 2,986 2,982±0,01

O

2O 2,480 2,484±0,005

1

2O 2,354 2,358±0,005

1

2 -2 2,3452,347±0,005

3

11 2,233 2,237±0,005

3

1 -1 2,2202,222±0,005

3

1 -7 2,1482,152±0,005

3

1 -8 2,1322,132±0,005

3

1 -10 2,0962,100±0,005

2

2° 2,067 2,069±0,005

2

2 -2 2,0572,058±0,005

2

2 -11 1,9621,966±0,005

2

2 -13 1,9311,934±0,005

T =

(33,0±O,2)oC

°
a =

(7,54±:0,02)A

°b = (4,96±0,02)A

°c =
(85,4±0,1 )A

(82,7

°
B =

±0,2 )
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Fig. 69 - Comportamento com temperatura

30 40 50 60 70 TCOc]

de Ia I, Ib I, Ic I e i3 ,

na fase cristalina, das parafinas com n = 28, 32 e 34.

Os indices o e m correspondem às celas ortorrômbica e

monoclinica.
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o
àqueles obtidos nas parafinas ímpares (Ial = 7,S A e

o
A), veja Fig. 35. Comparando-os com os medidos nas pa-

rafinas com n = 26, 26 e 34 (Ia\ = 5,6 R e Ibl = 7,4 R), houve,

praticamente, uma troca de valores entre lal e Ibl. Bste fato im

plica numa mudança, como mostra a Fig. 70. ii) o ângulo de incl~

nação, em relação ao plano de camada, das moléculas é-80°, en-

quanto que nas outras três parafinas é _610; iii) o parâmetro

\b\ = 5,0 ~ é menor quando comparado com o correspondente lal

5,6 ~, veja Fig. 70.

(b)

Fig. 70 - (a) moléculas inclinadas no plano

que ocorrem nas parafinas com n = 26, 2é5 e 34;

-+ -+

(bo'co)'

(b) molé

culas inclinadas no plano (a ,c ) que se observa na pao o -

rafina C32H66 na fase cristalina.
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Portanto, a estrutura monoclinica exibida pela C32H66,

seria análoga ~ da fase ortorrõmbica, Fig. 34, com as mol~culas

~ ~
inclinadas no plano (a,c)

o
(-10 com a normal ao plano de cama-

da). As moléculas retém seus centros de inversão, porém, os da-

dos são insuficientes para se determinar o grupo espacial desta

forma monoclinica.

É importante salientar que as informações experimen-

tais (diagramas de pó) são insuficientes para se afirmar, defini

tivamente, o posicionamento das moléculas na cela unitária, corno

pretende-se mostrar na Fig. 61. Conseqüentemente, as estruturas

mostradas nestas figuras seriam as mais prováveis. No entanto,

as dúvidas seriam dissipadas através de estudos estruturais mais

criteriosos.
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5.3.2 - Dados Obtidos na Fase Rotatória

As reflexões dos diagramas de pó da fase rotatória dos

compostos aqui estudados, não podem ser indexadas com uma cela

ortorrômbica (fase Rr) e nem com uma hexagonal (fase Rrr). Um

relevamento densitométrico dos diagramas de pó, mostra duas for-

mas bem distintas: a primeira, Fig. 71 em que há três reflexões

intensas, correspondendo a distâncias reticulares muito próximas.

Suas intensidades estão relacionadas por um fator, aproximadame~

te, igual a 3. A fase que exibe estas três reflexões caracteris-

ticas, denominou-se de fase Rrrr. O segundo relevamento densito

métrico, Fig. 71, é caracterizado por duas reflexões intensas. A

mais interna é cerca de 5 vezes mais intensa que a outra. A fase

que mostra este tipo de diagrama de pó, denominou-se fase Rrv.

Em ambos os relevamentos não são mostradas as reflexões a gran 

des ângulos; isto porque as reflexões são fracas e difusas, difi

cultando a determinação de sua posição, com certeza. A TabelaXVI

mostra as distâncias reticulares medidas nas fases Rrrr e Rrv.

A Fig. 72 representa a variação de (d - LH) como uma

função da n. A partir de n = 17 até n = 25, esta diferença cres

ce lentamente. A partir de n = 26, há uma mudança de comportame~

to de (d - LH), decrescendo até -2,3 R, para a parafina C34H70. O

aumento desta diferença pode ser atribuido à menor interpenetra-

ção das moléculas (overlapping) nas interfaces lamelares. A par-

te decrescente da diferença (d-LM) pode ter duas explicações:

uma, supondo que o ângulà de inclinação das moléculas, em rela -

ção ao plano da camada, aumente com n; outra, pode ser atribuida

à presença sistemática de defeitos de cadeia, os quais implicam

num encurtamento do comprimento molecular. No entanto, ambos os

efeitos podem s~r responsáveis pelo decréscimo de (d-LM).

Na fase Rrrr' além das três reflexões caracteristicas,

há outras reflexões fracas, porém visiveis. Uma, entre as três
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TABELA XVI

- o
Distancia reticu1ar medida em A nas fases

RIII
(53°C)

RIV
(SSoC)

36.3

± 0.1+36.5± 0.1 +

24.1

± 0.1+24.4± 0.1 +

12.05

±O.OS+12.22tO.OS+

4.193 ±0.005

*4.200 ±0.005

4.147 ±o.oos

*4.166 ±O.OOS*

4.035 ±O.OOS

*4.138 ±O.OOS

3.932 ±O.OOS

4.111 ±O.OOS

2.44

iO.02d4.087 ±O.OOS*

2.38

±O.O2d2.43±O.O2 d

2.36

±0.02 d

+ reflexões de camada; * reflexões in-

tensas; d reflexões difusas.

principais e outra, a um ângulo ligeiramente maior, veja Tabela

XVI. Quando moléculas em forma de bastonetes são empacotadas numa

camada com ordem pseudo-hexagonal dos eixos moleculares, as re-

flexões mais intensas procedem de três distâncias reticulares

fundamentais, (I O O), (O I O) e (I 1 O). Corno estas três distân-

cias são diferentes para a fase Rrrr' pode-se concluir que esta

fase é caracterizada por urna cela tricllnica.

As duas reflexões intensas, vistas nos diagramas de po

da fase Rrv' só podem ser explicadas através de urna cela ortor

rômbica ou urna monoclínica. A presença de urnas fracas reflexões.
anteriores ã primeira intensa, elimjr.a a possibilidade de urna ce

Ia ortorrômbica. Portanto, a fase Rrv é caracterizada por urna
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Rill

RN

4.6 4.4 42 40 38 36 dLA)

Fig. 71 - Relevamento densitométrico, de um diagrama de pó, da

parafina C29H60 nas fases RIII e RIV no
o

(4,6 - 3,6 A).

intervalo

cela monoclínica. É importante notar, que nem sempre sao visí-

esta

veis as raias fracas, as quais dão uma prova definitiva da sime-

tria monoclínica para a fase rotatória RIV. Entretanto,

afirmação é altamente provável, uma vez que na simetria ortorrôm

bica a raia mais interna é cerca de duas vezes mais intensa que

a outra.

Infelizmente, as exatas dimensões da cela unitária das
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Fig. 72 - Gráfico de (d - 9.) versus n, onde d é a espessura de cam~

da obtida experimentalmente e, 9. é o comprimento mole-

cular (conformação trans) teórico.

fases RrII e Rrv' não podem ser determinadas, porque se observa

um pequeno numero de reflexões e a falta de precisão nas difra-

ções de grandes ângulos. Tendo-se em conta a posição das refle-

xoes, e possível determinar-se algumas celas unitárias que esta

57
riam dentro dos limites do erro experimental

Os compostos com n = 27 e 29 exibem sucessivamente as

fases R111 e R1V' sendo uma delas ã baixa temperatura. A paraf~

na C2SH58 exibe somente a fase R1V' e as C32H66 e C34H70, a fase

R111. Em verificações rápidas, constatou-se que a C30H62 exibe

as fases R1V e R111, nesta seqüência. Esta ocorrência de fases,

nestes compostos, pode ser melhor compreendida através do diagr~

ma (T x n), mostrado na F ig. 73. No sentido de se obter um diagr~

ma coerente e independente do grau de pureza das amostras, plo-

5
ta-se as temperaturas dos compostos puros . Para a transição
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Rrrr + Rrv' respeita-se o intervalo de temperatura de domínio da

fase Rrrr, Então, a curva A delimita as regiões de domínio das

fases Rrrr e Rrv' Esta curva passa exatamente na temperatura de

transição de fase cristalina rotatória, explicando que a para-

fina C28HS8 passa diretamente da fase cristalina à fase rotató 

ria Rrv' A curva A, que delimita as regiões de domínio das fases

Rrrr e Rrv' para os compostos com n > 26, é bastante similar à

curva B, que delimita as regiões das fases RI e RII, para compo~

tos com n < 26,

n"Cl

IAl

70

60

50

40

30

20

,
LIQUIDA CRISTALINA

, fusão

o C,RI-+RIT
~ C--RI
" C_Rill

C----Rill nI.,.r
C-Rill I par

o c, Rill-Rlll

20

Ll
25

L.J
30 35 n

Fig. 73 - Diagrama de fase (T x n) mostrando as diferentes re-

giões da fase rotatória,



Não é a primeira vez que a simetria triclinica é

contrada para urna fase rotatória. W. Piesczek20 mostrou que

128

en-

a

simetria da fase rotatória da parafina C33H68 é triclinica. En-

-, -. I .,.. "

tao, e razoavel assumlr que esta fase trlcllnlca corresponde a

fase RIrI. Contudo, é a primeira vez que a fase RIV é descrita

com uma simetria monoclinica.

Nenhuma coexistência de fase tem sido observada na

transição Rrrr ~ Rrv' nos diagramas de pó. O que ocorre, é que

a cela unitária da fase Rrrr gradualmente se transforma na cela

unitária da fase RIV.

Devido aos poucos dados experimentais, não é possível

pensar-se num modelo que descreva a estrutura da fase rotatória

dos compostos com n = 27, 28, 29, 32 e 34, corno foi feito nos

dois capítulos precedentes.

-I>.



CAPíTULO VI

DIAGRAMA DE EQUILíBRIO DA MISTURA BINÁRIA

6.1 - Considerações Gerais

Estudos sobre a mesma parafina, feitos por diversos

13 14 .
autores ' , encontraram estruturas dlferentes e, em outros ca

sos, há desencontros quanto ao valor da temperatura de transição

de fase. A explicação para estas discordãncias foi atribuida a

presença de impurezas, mesmo em pequenas quantidades. Estas imp~

rezas, provavelmente deveriam ser de membros da série parafini-

ca, vizinhas àquelas que foram purificadas e estudadas.

Partindo destas afirmações, resolveu-se investigar so-

bre como seriam afetadas a estrutura e a temperatura de transi-

çao de fase em uma mistura binária particular de parafinas. Para,

tal estudo, seria interessante que os compostos exibissem um po-

limorfismo rico e bem conhecido. Assim, a escolha recaiu sobre os

compostos com n = 23 e n = 24. Estes compostospuros exibem a seguinte

seqüência de fases: cristalina 7 RI 7 RII 7 liquida e cristalina

7 RII 7 liquida, respectivamente.

A maioria dos diagramas de fase das misturas binárias

de parafina eram feitos sem estudos por difração de raio X. Assim,

a estrutura da fase observada4 não era dada, ou então, somente

sugerida. Um estudo detalhado da mistura C20H42/C22H46' envolven

do experimentos de calorimetria e difração de raio X, mostrou

urna completa miscibilidade a alta temperatura (fase rotatória)

e um complexo comportamento de fases a baixa temperatura23.

Para ·cada concentração da mistura binária C23H48/C24HSO'

e avaliada a evolução dos parâmetros de rede com temperatura,
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através de diagramas de pó, os quais são a unica fonte de dados

experimentais sobre a estrutura. Os compostos desta mistura fo-

ram adquiridos da Fluka com a pureza de 99% e 98%, respectivame~

te. A homogeneização das misturas consistiu em fundI-Ias e agi-

tá-Ias. Este procedimento foi repetido, pelo menos, umas três ve

zes. Feito isso, a amostra ~ colocada no porta-amostra e fundida

novamente.

Este capItulo, consagrado ao estudo da mistura C23H4S/

C24H48, inicia-se com as determinações das temperaturas de tran-

sição de fase atrav~s da ATD. Em seguida, apresenta-se os resul-

tados obtidos dos diagramas de pó. A textura ótica, de algumas

concentrações, também foi observada e fotografada e, por ~ltimo,

apresenta-se uma análise das informações experimentais obtidas.

6.2 - Resultados Experimentais

Os dados experimentais provém de duas fontes: a prime~

ra, da Análise Térmica Diferencial (ATD), a qual fornece a temp~

ratura de transição de fase; a segunda, com o auxílio de urna ca-

mara de Guinier e radiação com \ = 1,5403 ~, obtém-se diagramas

de pó e destes, informações sobre a estrutura de cada fase. Por-

tanto, inicia-se com a apresentação dos dados obtidos com a ATD.

6.2.1 - Análise Térmica Diferencial (ATD)

As curvas de ATD, foram coletadas de vinte e cinco con

centrações diferentes da mistura binária c23H48/c24HSO' além das

curvas dos compostos puros. Estas curvas são obtidas a partir da

temperatura ambiente, com a velocidade de aquecimento de lOc/min,

até poucos graus ~cima da transição à fase liquida.

mostra um conjunto de curvas de ATD, correspondendo a

concentrações.

A Fig. 74

diversas

,.
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Fig. 74 - Evolução com concentração de C23H48 das curvas de Aná-

lise Térmica Diferencial (ATD), na mistura binária

A curva de ATD da parafina C24HSO pura, exibe dois pi

cos: o primeiro, corresponde à transição de fase cristalina (tr~

clinica) + Rrr (hexagonal) e o segundo à transição Rrr + liquida.

A curva de ATD da C23H48 pura, mostra um pico fraco adicional

(indicado por uma seta na Fig. 74),0 qual corresponde à transi-

ção Rr + Rrr; portanto a seqüência de fases é: cristalina (ortor

rômbica) + Rr (ortorrômbica - cela F) + Rrr (hexagonal) + líqui

da.

A partir das vinte e sete curvas de ATD foi montado

o diagrama de fase da mistura na C23H48/C24HSO' As regiôes de
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existência de fases, existente numa dada transição, é encontrada

da seguinte maneira: Primeiramente, determina-se a linha base B

e as retas AI e A2, para cada componente puro, conforme mostra a

Fig. 75. A intersecção das retas Al e A2 com a linha base B, vai

AI

LÍQUIDA

L.J

RII

Tt

j---l
50

CRISTALINA

L..f
45

B

LíQUIDA

I I I I J

45

Fig. 75 - Curvas de ATD da C24HSO pura e da composição com 76%

de C24HSO da mistura binária C23H4S/C24HSO'

possibilitar a determinação da temperatura de transição de cada

fase. Procedendo da mesma forma, com a curva de ATD de cada con-

centração, encontra-se a temperatura de início da transição de

fase Ti' A temperatura que corresponde ao fim da transição TF,

e obtida coincidindo-se as linhas-bases (linha -base B e a linha

- base da curva de ATD de urna dada concentração) e as linhas AI

e A2 com o máximo dos picos, nas correspondentes transições de

fase, veja Fig. 75. Os pontos de interceptação de AI e A2 com a

linha-base, vão fornecer a temperatura TF de cada transição. Por

tanto, encontra-se TF a partir das retas AI e A2' obtidas da cur

va de ATD exibida pela parafina C24H50, quando a concentração

desta parafina na_mistura, for igualou inferior a 50%. Segue-se

o mesmo procedimento quando a concentração da C23H48 na mistura,

for predominante. Os valores obtidos de Ti e Tf podem ser vistos

"
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TABELA XVII

Temperatura de transição de fase

[oC] em várias con

centrações da mistura binária C23H48/C24H50

%

C -+
RICT -+RI

RI

CT -+
RIrRIr -+ L1Q.o

C24H50

T.
Tf
T.
TfRrr
T.

Tf
T.
Tf1 1 11

100,0

47,247,250,150,1
99,5

46,947,050,150,1
99,0

47,047,050,250,2
98,0

46,746,750,150,1
96,0

46,046,150,150,1
94,0

45,545,8 50,150,1
92,0

44,745,1 50,050,1
88,0

42,544,146,7 49,850,0
86,0

41,343,546,6 49,749,8
84,0

41,043,246,6 49,649,t!
82,0

40,542,546,5 49,549,7
SO,O

40,341,0 46,449,549,7
76,0

40,940,5 46,249,349,5
70,0

39,339,7 46,149,149,5
60,0

3S,43S,7 45,848,849,1
50,0

37,838,1 45,448,649,0
40,0

37,637,S 45,34S,348,7
30,0

37,537,5 45,248,04S,3
20,0

37,S37,8 45,147,74S,0
12,0

38,438,5 45,147,647,8
8,0

38,839,0 45,147,447,6
6,0

38,938,9 45,147,347,5
4,0

39,339,3 45,147,347,5
2,0

39,639,6 45,247,247,4
1,0

39,939,9 45,347,247,3
0,5

40,140,1 45,247,247,2
0,0

40,540,5 45,547,347,3

T. ~ temperatura do início da transição.1

Tf ~ temperatura do fim da transição.

C ~ RI ~ transição da fase cristalina, C (ortorrômbica primitio 0-

va à fase rotatória I, RI (ortorrômbica faces centradas).

CT ~ RI ~ transição da fase cristalina, CT (triclínica à fase Rr

CT ~ RII ~ transição da fase CT à fase rotatória 11, RII (hexago

nal) .

RII~ LIQ. ~ transição da fase RII à fase líquida.
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na Tabela XVII e a Fig. 76 mostra o provável diagrama de fase, ob

tido das curvas de ATD. Neste diagrama, a transição RI ~ RII

-
e

representada por urna linha tracejada. A região de coexistência

das fases RI e RII não é possível de se determinar, urna vez que

o pico correspondente à transição RI ~ RIr é muito fraco.

Tr"Cl

L

<,I ,..,.-.--' C~ -==~-i=~~==
f R"
~'l-+++_-t--_h- -+------t----í--t--t--+t- _+ f------t----

50,0

45,

RI

40.0[- \ r

J
-----------=---=1

r

Co
Cr

I

I

~

I

30,+ I
,

I II
I
I
II,

,

I II
,

,I I ,
0,0

10,020,030,040,050,060,070,080,090,0100,0

%C24H50

Fig. 76 - Diagrama de fase montado a partir das temperaturas de

transição de fase determinadas das curvas de ATD. ~.us-

trando as fases: líquida L, rotatória RI e RII e as

cristalinas Co (ortorrômbica) e CT (triclínica) o

A partir deste diagrama de fase, alguns aspectos devem

ser notados: A temperatura de transição de fase Rrr à líquida,

varia linearmente com a concentração de C24HSüi assim, pequenas

quantidades de impurezas não produzem alterações significativas

na temperatura de rusãoo O mesmo ocorre com a temperatura da

transição Rr ~ Rrro O efeito mais significativo, devido ao aumen
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to da concentração de C23H48, está na temperatura da transição

CT + rotatória, a qual baixa de _60C, quando a mistura tiver cer

ca de 85% de C24H50. Há ainda o fato de a temperatura da transi

çao Co + RI' atingir o mínimo na concentração de 70% de C23H48,

que é cerca de 20C menor daquela obtida no componente puro C23H4S.

6.2.2 - Dados Obtidos da Difração de Raio-X

Os dados experimentais obtidos com a di fração de raio

X, foram coletados somente de diagramas de pó. Com esta fonte de

dados estruturais foi possível avaliar a evolução dos parâmetros

de rede (a, b, c, a, S e y) em função da temperatura. Esta ava-

liação foi realizada em dezenove concentrações diferentes da mis

coletados

com o auxílio das câmaras de Guinier simétrica e assimétrica. A

Fig. 77 mostra alguns diagramas de pó obtidos com os dois tipos

de câmara de Guinier.

6.2.2.1 - Fase Cristalina

A fase cristalina desta mistura binária, exibe duas fo~

mas estruturais distintas. Estas formas correspondem àquelas dos

componentes puros, C23H48/C24H50' cujas estruturas foram estuda

das nos capítulos III e IV, respectivamente.

A partir da C23H48 pura e até que sua concentração se

ja cerca de 25%, a estrutura encontrada foi aquela da C23H48 pu

ra. A variação dos parâmetros lal, Ibl e Icl com função da con-

centração de C23H48 e numa dada temperatura, é mostrada na Fig.

78. Nota-se, que os parâmetros da cela ortorrômbica lal e Ibl,

nao variam. A Qnica influência do aumento da concentração da

C24H50, é observado no aumento linear do parâmetro Icl. Portan

to, a forma ortorrômbica primitiva, observada nas diversas comp~
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(a)

Fig. 77 - Diagramas de pó, da mistura binária
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C23H48/C24HSO' obtidos através das câmaras de

Guinier assimétrica (a) e simétrica (b). As

concentrações são:

a) Câmara assimétrica

(I) - 60% de C23H48

(lI) - 70% de C23H48

(111) - 80% de C23H48

Nas seguintes temperaturas:

Ai - 30,OoC (ortorrômbica Primitiva)

A2 - 38,OoC (ortorrômbica Primitiva)

A3 - 40,OoC (RI' ortorrômbica F)

A4 - 42,OoC (RI' ortorrômbica F)°
AS - 48,0 C (RII,Hexagonal)

b) Câmara simétrica, mistura com 16% de C23H48
nas seguintes temperaturas:

I I I
i I 1 I5.0-,,-1--1-·--!---1---1---------1--1-'

I ..

32.0_ ,-
i I I I I I I11_,-1-,-1---'----,-1-1-1-

31.0--' r ' ' '

i

1
I

IT
I
I
I

T

T
TT

(triclínica)

(triclínica + RI' ortorrômbica F)

(RI' ortorrômbica F)

(RI' ortorrômbica)

(RII, hexagonal)

36,OoC

42,OoC

44,OoC

46,OoC

50,OoC

b

TEMPERATURA DE 36.0 C

C/2

i ~-

5.!J_ -------- -.--

I
r~ol nri

J

i

77-r- a
!

i I I I

7,5-r,- -1--1-1
I I"

1,0

I
Ii

0,8

Ir
0.4

I-I-l
I-r-

0,2 0.0

Fig. 78 -Gráfico de lal, Ibl e 1c/21 versos concentração de C23H4b,
o

para a temperatura de 33,0 c.



138

sições, é a mesma exibida na fase cristalina pelas parafinas im-

pares (estudadas no capitulo 111).

A Fig. 79 mostra a variação da razão lal/lbl em função

da temperatura e nas diversas concentrações de C23H48. Neste gr~

fico, mais especificamente, na fase cristalina, nota-se que esta

razao permanece constante e com o mesmo valor obtido na C23H4S.

A constãncia dos parâmetros lal e Ibl na fase C quano

do se varia a composição, significa que não há qualquer variação

apreciável do empacotamento lateral das cadeias moleculares.

ab
/.8

1.7

1.6

I.~

r
o FASE CRISTALINA

o FASE ROTATéRIA IlR,)

181 FASE ROTATéRIA!IlR.l

40
I

Te·C]

-+0.0

-t0.1

Fig. 79 - Evolução da razão lal/lbl em função da temperatura e

concentração de C23H48• Para melhor clareza as curvas

estão deslocadasde acordo cem a ordenada de concentração.
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A variação da densidade, da área e do volume por molé-

cula é mostrado na Fig. 80. A área permanece constante, ao passo

que o volume cresce linearmente, logo, a densidade também decres

ce linearmente. O aumento do volume pode ser explicado pelo fato

da área não variar e o parâmetro Icl, aumentar, veja Fig. 78.

~-1 - -~---r-------_.~-----~--~---l----.-_~ I ' __I I
0.90

O,65~- T"36.0·C

620

5601- I 1liLl
[A') rT'11 I

-t 1

19.0]- ,---116,0 -

30.:
!

e~:o

Fig. 80 - Comportamento da densidade, área e volume por molécula

A estrutura das composições compreendidas entre as co~

centrações de -83% à 100% de C24HSO' é a mesma que foi encontra

da neste componente puro. Nesta região de concentrações, os par~

metros la\ e Ibl, da cela triclinica, permanecem constantes; ao

passo que o Icl decresce conforme mostra a Fig. 81. Os ângulos

a, 8 e y, bem como, a densidade, a área e o volume por molécula

nao se alteram e os valores são aqueles obtidos do componente
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A coexistência das formas ortorrômbicas primitiva (C )o

e a triclínica (CT), ocorre no intervalo de concentração da

C24HSO de -75 a 83%. nos grá.ficosdas Figs. 78, 80 e 81 pode-se ver

que o comportamento dos parâmetros, de ambas as celas, Co e CT'

permanece inalterado, mesmo na região onde as duas coexistem.

CÂl I T"39,OOC

32,0

31,0

+-l , I

4.9+- b
I II I I t

4,8 .
4,7~-

4.3r

Q4.2 I
1I

+-rI lt,
4,1

LI I
I~- -

100,0

Fig. 81 - Variação de lal, Ibl e Icl com concentração de C24HSO

na região que predomina a forma triclínica.

6.2.2.2 - Fase Rotatória

À medida que se aumenta a temperatura, as

transições de fases ocorrem58:

seguintes

a) Na região com concentrações entreO e75% de C24H50,

há a passagem da

fase cristalina(C )à fase RI.O
o

valor da razao

lal/lblsofre urna descontinuidade de

1,50 à 1 55 e, cresce continuamente corno mostra a

Fig. 79. Quando esta razão atinge o valor de -1,69,

ela passa por urna nova descontinuidade e alcança o

valor da /3, o qual caracteriza urna estrutura hex~

gonal. Então, esta última descontinuidade indica a
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transição de fase Rr (cela ortorrômbica F) Rrr (ce

la Hexagonal). Portanto, a seqüência de fases nes-

tas composições é: Co ~ RI ~ RII ~ liquida, que e a

mesma daquela observada na parafina C23H4S;

disso, a estrutura de cada uma destas fases e ames

ma encontrada no componente puro C23H4S.

b) As estruturas das composições com concentrações com

preendidas entre -75 a -83% de C24Hso, evoluem da

fase cristalina (onde coexistem as formas Co e CT)

para a fase RI' posteriormente à fase Rrr e, final

mente à lIquida.

c) A evolução da fase CT (entre -83 à 100% C24HSO) a

fase rotatória, ocorre em duas seqüências diferen-

tes:

i) CT ~ Rr ~ Rrr ~ lIquida, se as composições esti

verem compreendidas entre -83 e -94% de C24HSO.

ii) CT ~ Rrr ~ lIquida, para as concentrações com 

preendidas entre -94 e 100% de C24HSO.

As seqüências de fases, acima mencionadas, podem ser

vistas no diagrama de fase mostrado na Fig. 83.

A Fig. 83 mostra a variação dos parâmetros lal, Ibl e

IC/2/ em função da composiçâo. A espessura da camada (c/2) au-

menta linearmente à medida que a concentração de C24H50, também

aumenta. Já o parâmetro lal atinge o máximo quando a composição

tiver cerca de 30% de C24H50, porém, para Ibl, nesta concentra

ção, seu valor é mInimo. Este comportamento está de acordo com

a variação da razão lal/lbl, veja Fig. 79. Isto é, no inIcio da

fase RI' esta razão é sempre igual a -1,55 e cresce com o aumen

to da temperatura; corno esta composição corresponde a temperat~

ra mais baixa ~m que ocorre a fase RI' então para T = 43,OoC o

quociente lal/lbl será máximo, quando comparado com os das de-

mais composiçoes.
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Fig, 82 - Diagrama de fase da mistura binária C23H48/C24HSO· As

fases identificadas pela difração de raio X, são: O CT

tricllnica,Co ortorrômbica primitiva,. ortorrômbicaf~

ces-centradas (F), [O] hexagonal, ~ tricllnica e or-

torrômbica faces-centradas. As regioes de fronteira são

determinadas a partir de dados obtidos com ATD.

A espessura de camada, na fase Rrr' é plotada em fun

çao da composiçao e a T = 47,OoC, Fig. 84. Nesta temperatura, a

camada
fase Rrr ocorre em todas as composições. A espessura de

corresponde a urna interpolação linear entre os comprimentos mole
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[Ã]

33,0

T=43,O°C
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Fig. 83 - Variação de lal, Ibl e IC/21 (fase ortorrômbica faces-

centradas) em função da concentração.

dCAl
33

32

.. 4.80

a [A]

4.76

31

o 20 40 60

Fig. 84 - Espessura de camada em função da concentração de C24HSO

(fase Rrr' hexagonal). A reta superior corresponde a

distância entre moléculas na fase Rrr.
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Para uma dada temperatura, a área por molécula perman~

ce constante em função da concentração, tanto na fase RI como na

fase Rrr. O volume por molécula aumenta linearmente em função do

aumento da concentração de C24HSO' ao passo que a densidade de

cresce. O comportamento da densidade, área e volume por molécula

nas fases Rr e Rrr' para uma dada temperatura, é o mesmo que o

mostrado na Fig. 80.

6.2.3 - Textura Ótica

A Fig. 86 mostra as fotografias de textura de duas com

posições diferentes. Os positivos (a) e (b) correspondem às fa-

ses rotatória e cristalina, respectivamente. Nesta composiçao

(40% de C24HSO)' as características estruturais são muito seme

lhantes àquelas observadas nas parafinas impares, onde as altera

ções de textura só ocorrem na passagem da fase RI à fase crista

lina, veja Fig. 29.

As fotografias de textura (c) e (d), que correspondem

ã fase rotat6ria e à fase cristalina, respectivamente. Agora, as

caracteristicas texturais são mais semelhantes àquelas vistas

no componente C24HSO puro, veja Fig. 48; embora a concentração

deste componente seja de apenas SO%. As alterações estruturais,

nas composições com maior predominância de C24HSO' são cada vez

mais semelhante as da C24HSO pura, veja Fig. 48.

6.3 - Análise dos Dados Experimentais

o estudo experimental feito com o auxilio das técnicas

de ATD e da di fração de raio X na mistura binária C23H48/C24HSO'

indicou que exist~ quat.ro fases estáveis. Duas delas ocorrem nas

temperaturas mais baixas: a triclinica CT (do lado de maior con

centração de C24HSO) e a ortorr6mbica primitiva Co (do lado da
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(C)

(b)

(d)

Fig. 85 - Fotografia de textura. (I) 60% de C23H48, sendo:

a) fase rotatória, b) fase cristalina. (11) 50% de

C23H48; c) fase rotatória, d) fase cristalina.
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C23H48). A temperaturas lmisaltas, duas fases desordenadas ocor

rem (fase rotatória). A fase Rrr' é exibida por todas as compos!

ções e abaixo da fase líquida. A fase Rr é detectada em todas as

composições, exceto numa estreita região, situada no lado em que

a C24HSO predomina, veja o diagrama de fase, Fig. 81.

As principais características do diagrama de fase sao:

a grande solubilidade de ambos os componentes, principalmente de

C23H48 em C24HSOi o abaixamento de temperatura da transição
co

~ Rr e a dependência, praticamente linear, com a composição da

temperatura da transição Rrr ~ líquido. O diagrama de fase exibe

um eutectóide na temperatura de _400C e, provavelmente, um peri

tectóide por volta de 460C e 6% de concentração de C23H48.

O objetivo principal do estudo da mistura binária

C23H48/C24HSO' era investigar-se pequenas quantidades de impure

zas (-l-S%) poderia produzir alterações na estrutura cristalina.

Este estudo mostra (veja o diagrama de fase Fig. 82)que, a estr~

tura da C24HSO só é altera~a quando se adiciona mais de -2S,O%de

Do lado da C23H48 e até -3/4 de C24HSO a estrutura or-

torrômbica não é alterada. Portanto, a estrutura do componente

puro nao e modificada,quando se adiciona pequenas quantidades de

impurezas.

A influência mais significativas, devido a impurezas,

é notada na temperatura da transição cristalina ~ rotatória. Nes

ta, a temperatura baixa rapidamente, mesmo que somente 1,0% de

um dos componentes esteja presente na composição. Então, a temp~

ratura de transição de fase é o parãmetro mais sensível ao grau

de pureza das parafinas.

Um fato que chama a atenção, é a ocorrência da estrutu

ra ortorrômbica, ~esmo em composição tendo apenas -2S% de C23H48.

Esta constatação pode ser explicado através da simetria molecu-

lar. As cadeias com n ímpar (simetria molecular mm) conservam o
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isto

implica em que seus eixos longos EL só podem posicionar-se per

pendicularmente em relação ao plano da camada. Já as cadeias pa

rafinicas com n par (simetria molecular 2/m) conservam seu cen

tro de inversão, o qual não impede que o posicionamento do eixo

longo EL esteja, inclinado (estrutura mais compacta) ou perpendi

cular em relação ao plano de camada. Conseqüentemente, a sime

tria das cadeias pares não apresentam qualquer restrição a forma

ção de estruturas retangulares (como por exemplo a ortorrômbica).

Portanto, o fato de se observar a estrutura ortorrômbica na mis

tura C23H48/C24HSO' mesmo em composição onde há predominância de

C24HSO' fica assim, explicado. Então nas fases onde a estrutura

é ortorrômbica, as cadeias pares se alinham paralelamente as ca-

deias impares. O mesmo ocorre com as cadeias impares na

onde a forma triclinica da C24HSO' é observada.

região



CAPíTULO VII

ESTUDO DE MOVIMENTO MOLECULAR E DEFEITOS CONFORMA

CIONAIS NAS PARAFINAS COM 19 < n < 28

7.1 - Sumário das Estruturas Médias

Este capitulo é dedicado ao estudo das parafinas com

n = 19 a 28, através da difração de raio X a pequenos ângulos

(utilizando-se a radiação de sincrotron). Neste conjunto, somen

te a C20H42 exibe uma fase metaestável, a qual corresponderia a

fase rotatória (observada apenas na curva de resfriamento deATD,

Fig. 47, e nas fotografias de textura, Fig. 48). Portanto, a es 

trutura desta fase metaestável não é conhecida e, conseqüentemen

te, a C20H42 não é estudada, constituindo a única exceçao neste

conjunto de compostos.

O objetivo principal deste capItulo, consiste em se fa

zer um estudo sistemático com difração de raio X a pequenos âng~

los, da desordem molecular longitudinal e de defeitos molecula

res conformacionais, na fase rotatória. As determinações de es

trutura descritas nos capítulos 111, IV e V, se referem às estru

turas médias. Informações sobre defeitos estruturais foram obti

dos e são expostos neste capItulo. Características básicas' das

estruturas médias de todas as parafinas, ora estudadas, são ex

postas na Tabela XVII. Todas estas parafinas (com n = 19 à 28,

exceto a com n = 20) foram analisadas por difração de raio X a

baixos ângulos com o intuito de se determinar e quantificar a

presença de defeitos intermoleculares (desordens de deslocamen 

to) e intramoleculares (variações conformacionais). Cabe mencio

nar que nos capít~los 111, IV e V, estão expostos resultados que

permitem obter-se informações de desordens de rotação molecular.

Este tipo de desordem não é possível detectar-se por difração de



TABELA XVIII

Caracteristicas principais da estrutura média das parafinas com n = 19 a 28

FASE CRISTALrNA
FASE Rr

FASE ROTATÓRIA

FASE RrI

FASE
LÍQUIDA

~

:;.

~

- estrutura de tripla cama
da

- hexagonal (romboédrica)
- 3 moléculas por cela

~- rotação das moléculas ao

I redor do eixo rnolecular

Rrrr

- triclinica ~
provável rotação das molé
culas ao redor do eixo mo-
lecular

- 4 moléculas por cela
- movimento de oscilação (ao

redor do eixo molecular) de
amplitude crescente com tem

~ peratura.

~

FASE Rrr
- estrutura de tripla camada
- hexagonal (romboédrica)

- 3 moléculas por cela I- rotação das moléculas ao redor do eixo molecular

cama~11 I'--------R-r-r-r--------, Rrv

+ 1'" . >- monoc lnlca
- provável rotação das

moléculas ao redor
do e~xo molecular

dupla

por cela

- estrutura de dupla cam~ 1- estrutura de dupla camada
da ~- ortorrômbico F

- ortorrômbico
p

- 4 moléculas por cela

- estrutura de monocamada
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raio X a baixos ânqulos; somente desordens de deslocamento com

componente perpendicular aos planos das camadas podem ser estu-

dadas por este método.

o método de difração de raio X a pequenos ângulos Ja

foi utilizado para investigar a presença de defeitos inter e ln-

1 I 59 d - dtramo ecu ares na parafina C331168 . Estu os com as tecnicas e

infravermelho (IR) e espectroscopia de Raman na C19H40, permiti

ram que se propusesse um modelo espectroscópico da transição de

fase cristalina ~ RI' neste sistema40. Trabalhos recentes de es

pectroscopia e calorimetria, nas parafinas impares de 17 < n <29,

resultaram num modelo de transição de fase baseado na existência

d - - 41 - . ~ .e urna conformaçao nao-planar . Tres defeitos especificas
-

nao-

planares foram identificados: "end-gauche", "kinks" e "double-

gauche"; sendo o segundo, o componente principal, veja Fig. 10. A

concen tração de molé.culascom dcfeitos n~o-planaresparece élwrcntélrlineél~

mente com o aumento do comprimento da cadeia e a temperatura.

A descrição do método de difração de raio X a baixos

ângulos, bem corno sua montagem experimental, utilizando radiação

de sincrotron, pode ser vista no capítulo 11 (item 2.4).

7.2 - Defeitos Estruturais

As parafinas são substãncias cuja estrutura cristalina

pode ser descrita em termos de um arranjo lamelar de moléculas.

Cada camada é constituída de moléculas com seus eixos longos,

EL, paralelos uns aos outros. As unidades de metileno (C2H4) es

tão arranjadas em uma sub-cela, a qual forma uma sub-rede, Fig. 4.

Conforme a posição de EL das moléculas em relação à superfície

lamelar, as camadas podem ser perpendiculares ou oblíquas, veja

Fig. 1. Num cristal perfeito, a superfície lamelar contém todos

os grupos terminais e corresponde a um plano da sub-rede.

Os defeitos que ocorrem no cristal de parafina podem

..
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ser divididos em dois tipos: inter e intramoleculares. Os defei-

tos intermoleculares estão associados a dois tipos de desordem:

a) Desordem orientacional - Este tipo de desordem re-

sulta da oscilação ou vibração ou da rotação das cadeias,

arnbasao redor de Et,. A oscilaçãoPOde provocar pequenas

rugosidades na superfície lamelar, devido a peque-

nos deslocamentos longitudinais das moléculas.

b) Desordem de deslocamento - Este tipo de desordem e

conseqüente dos movimentos seqüenciais de rotação e

translação da molécula. A rotação é de 1800 ao re-

dor de EL e, em seguida, um deslocamento paralelo à
o

EL, de 1,27 A. Com esta combinação de movimentos

(conhecido como movimento "Flip-Flop"), os termi-

nais CH3 da molécula são deslocados da superfície

lamelar, criando-se rugosidades na mesma e alteran-

do a densidade eletrônica na interface lamelar, ve-

ja Fig. 86.

Os defeitos intramoleculares estão associados a varia-

çoes conformacionais na própria molécula. A conformação regular

do"zig-zag"das cadeias pode ser interrompida e o eixo EL e ape-

nas levemente perturbado. Isto é possivel através de defeitos

"kinks", Fig. 9, que são produzidos na superfície lamelar e na

sub-rede.

Além destas desordens tem-se a desordem térmica, devi-

do a vibrações caracteristicas das moléculas e de seus constitu-

intes. Este tipo de desordem é constatado nos diagramas de mono-

domínio da C23H48, Fig. 30, no entanto, não é relevante a

estudo e nem faz parte do objetivo deste trabalho.

este

A presença de defeitos modifica as caracteristicas dos

espectros de d~fração. Geralmente os espectros observados para

cristais de parafina, consistem em grupos de reflexões situados

nos pontos da rede reciproca h k,Xl, e as reflexões o 09., associas
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z

- 1Ic

(a)

Fig. 86 - Representação esquemática da densidade eletrônica num

cristal perfeito de parafina. a) perfil de densidade

eletrônica p(z) segundo o eixo z, c (densidade eletrô-

nica superficial entre lamelas), II densidade eletrônic

ca dentro da camada.

das aos planos das camadas. A posição e a intensidade dos grupos

de reflexões h k R, , indicam o tipo de sub-cela. Os defei tos nas

sub-rede resultam da rotação das cadeias, as quais influenciam

as intensidades observadas. Supondo ter-se rotação livre das ca-

deias e sem qualquer ordenamento de curto alcance, todas as re-

flexões dos grupos h k Q , com R, = 2 n+l, desaparecem e o parame-s

I I - o otro Cs da sub-cela sera de 1,27 A, em vez de 2,54 A. Para se es

tudar os defeitos orientacionais, é necessário uma análise mais

detalhada dos diagramas de difração e do espalhamento difuso. O

espalhamento inelástico pode ser mais facilmente estudado atra-

vés do espalhamento de néutrons, devido a possibilidade de me-

dir-se as variaçõep de energia dos nêutrons espalhados.

Os defeitos de superfície lamelar e os da sub-cela po-

dem ser estudados por métodos diretos. Estes defeitos, que afe-

~,III",I~'i'IIIII,lii,jill, I" "I4-IIMI!1 ',_ ,I ,11
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tam a planar idade de superficie lamelar, podem ser detectados a

partir das intensidades das reflexões o o .~.Devido a grande es-

o _
pessura das lamelas (de 25 a 38 A), as primeiras reflexoes (-4)

situam-se praticamente, na região de baixo ângulo do diagrama de

difração. A partir das intensidades integradas das reflexões

o o .~,pode-se deduzir parâmetros associados à interface lamelar.

o conhecimento destes parâmetros, permite estabelecer e distinguir

a existência de desordem longitudinal e defeitos intramolecula 

res. Foi mostrado por Strobl e outros59, que a técnica de difra-

ção de raio X a baixos ângulos, é muito útil para se determinar

estes tipos de desordens e defeitos.

7.3 - Determinação de Defeitos de Estrutura Através da Difração

de Raio X.

Para se estudar as intensidades das reflexões

o o Si" e necessário conhecer-se a densidade eletrônica no inte-

rior n das camadas e na interface das mesmas. A intensidade dasc

reflexões de Bragg são somente função do tamanho e forma das re-

giões de interface. Numa análise a baixos ângulos, a densidade

n pode ser considerada constante em todo o volume (ocupado pelac

cadeia molecular), exceto numa pequena região entre os

terminais (CH3) das moléculas, a qual denomina-se camada

grupos

vazia

(devido a baixa densidade eletrônica, quando comparada com n )..c

A camada vazia pode ser caracterizada pela diferença

6n (z) = II - n(z)c (10)

onde ll(Z) é a densidade eletrônica média de um plano paralelo a

interface lamelar, a urna distância z, a partir do centro de gra-

vidade da função 611.A integral e o segundo momento da distribui

ção 6n(z), define dois parâmetros
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K = fI::.n (z) dz

1
02 = - fZ2 I::.n(z)dz

K
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(11)

(12)

A intensidade de espalhamento tem valor absoluto I~ das reflexões

o o r;., estão associadas com o fator de estrutura B~ por:

2

Ir;. = Br;.

onde Br;. e definido como

BS = fl::.n(z) e2ni(sz) dz

onde s = ~/L, (r;. = 1,2,3, ...) e L e o espaçamento entre

(13)

(14 )

planos

de camada, veja Fig. 87. Para se determinar o parâmetro K, extra

pola-se à origem do espaço recíproco (s = O), as intensidades es-

palhadas de algumas reflexões o o r;. , então tem-se

2) 2 2B r;. (s = O = [fI::.n (z) dz] = K (15)

o segundo parâmetro o, é obtido da derivada se-

2 - - •
gunda de B em relaçao a s, e, extrapolando-se a orlgems

2

{F[l::.n(Z)]} (16 )

= 2 F[l::.n(z)]F'[l::.n(z)]

= 4ni F[l::.n(z)]F[zl::.n(z)]

= 4ni {2ni F2 [zl::.n(z)] +

(17 )

F [I::.n(z)2niF[z2I::.n(z)]} (18)

o termo F2 [zl::.n(z)]é o valor médio de uma distribuição simétri-
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ca, portanto é nulo. Então, para s = O a eq. 18, torna-se:

(19)

A exponencial da eq. 14, pode ser expandida em

série

2TIisz
e _ 1- - +

O!

2TIisz

i!
4 2 2 2TI S Z---

2 !

8 3. 3 3TI 1S Z

3 ! (20 )

tornando-se somente a parte real, urna vez que a distribuição e

centro-simétrica e, considerando que (~/L)4«l, pode-se fazer a

seguinte aproximação:

2 2 2 2 2
B = [f li tl (z) dz - 2TI S f z li tl (z) dz ]s

utilizando as eqs. 11 e 12, tem-se:

(21)

corno (~/L) < < 1, então, para todas as reflexões o o ~ observadas,

B~ tem urna dependência parabólica em t:

Se esta condição não é satisfeita rigorosamente, para se

(23)

obter

os parãmetros K e o, é necessário um ajuste através da regra dos

minimos quadrados, utilizando polinõmios de grau maior (com po-

tências pares de t) das intensidades experimentais I~.

Três funções básicas de 6n(Z) estão esquematicamente

representadas na Fig. 87. A Fig. 87 dá urna função 6n(Z) para um
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cristal "perfeito" de parafina. Neste cristal não há movimentos

moleculares longitudinais e nem defeitos conformacionais. Então,

a função 6~ (z), pode ser expressa como

= O

se

se
(24)

onde ds' é a espessura da camada vazia. A densidade

constante é:

eletrônica

TI =
C

16 o

S 2,545 (e A-3)
(2S)

onde o fator 16, corresponde ao n6mero de elétrons de C2H4, Ja

que cada sub-cela contém um grupo C2H4. S é a área perpendicular

a EL por molécula, determinadu pelos parâmctros lal e Ibl. O fa

tor 2,545 corresponde a ICsl. O termo E/ds é uma correção da

densidade eletrônica devido à contribuição dos grupos

nais é dado pela expressão:

2 .
c = - cos Y

S

termi-

(26 )

onde Y, é o ângulo entre EL e a perpendicular ao plano de cama 

da. O fator 2, é a contribuiçâo de dois elétrons, resultante dos

terminais de duas moléculas pertencentes às camadas adjacentes.

A espessura ds, pode ser estimada usando o espaçamento

L e o comprimento molecular LK, ao longo do qual, a

eletrônica é constante, veja Fig. 87. Entâo

densidade

(27)

A partir da geometria da molécula (veja Fig. 33), é fácil verifi

o _
car que LK = (n-l) x 1,273 A mais a contribuiçao dos terminais

o _
-1,2 A. Entao, LK ~ (nx 1,273) A, corno foi assumido por Strob1

e outros59.
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l.
L

~I
LK

! r
-1 !

I i 1-1- Elds

I

~cl
I : I(o)

(b ) (c)

(d)

F j_g. 87 - Representação esquemática da função n (z) para um cris-

tal perfeito. a) esquema da função n (z), b) cristalper-

feito, c) cristal com movimento molecular longitudi-

nal, d) cristal com moléculas contendo defeitos confor

macionais.

Os espaçamentos longos L são, aproximadamente, constan

tes dentro do domínio de estabilidade da fase cristalina e rota-

tória. Porém, uma descontinuidade é observada na temperatura de

transição (cristalina ' rotatória). O valor de L, na fase rotató



ria L(R), é ligeiramente maior que o obtido na fase
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cristalina

L(C). Para obter ds na fase rotatória, assume-se urna expansão de

L, homogênea. Assim, pode-se obter LK(R) (fase rotatória), a pa~

tir de LK(C), pela relação:

= L(R)
L(C) LK(C)

(28 )

Portanto, o parâmetro ds(R) pode ser determinado a partir da eq.

27.

A integral de 611 (z) (eq. 10) define o parãmetro K, o

qual representa o defeito de densidade eletrônica por unidade de

area da interface. A partir das equações 11 e 24, obtém-se a es-

pessura média da cavidade entre camadas adjacentes

d = (K + E)/~Cav

Num cristal perfeito (veja Fig. 25):

d = dav s

e, da equação 12, para um perfil retangular fornece:

( 29)

(3 O)

ou (31 )

o perfil esquemático para um cristal imperfeito (Fig.

8/), devido exclusivamente ao movimento longitudinal

rígidas), resulta:

(moléculas

dav e (3L)

Num cristal com defeitos de cadeia (perfil esquemático da Fig.

87d), há um efetivo encurtamento das moléculas, conseqüentemente:

e (33 )

A concentração de defeitos intramoleculares é estimada pela dife
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57
rença :

(34)

Assumindo-se a validade da equação 30 para a fase cris

talina de cada parafina, é possível determinar os parâmetros K

e o (conseqüentemente d e Dt) nas fases exibidas pelas parafiav

nas, a partir das intensidades li, obtida em escala relativa.

Neste caso, a equaçao 13, torna-se:

(35)

onde C, é uma constante de proporcionalidade, que depende das

condições experimentais especificas. Se d = ds' para aav

cristalina, então, das equações 11, 15, 27 e 29, obtém-se:

fase

C =
[(L-LK cos 'ti) llc

li (O)

(36)

onde L, LK, 'ti, llce € são parâmetros conhecidos e Ii(O) e a

intensidade extrapolada a s = O em unidades relativas, numa tem-

peratura correspondente ã fase cristalina. Para um dado compos-

to, a constante C independe da temperatura.

7.4 - Resultados Experimentais

o experimento de difração de raio X a baixos ângulos,

em amostras policristalinas, foi efetuado com radiação de sincro

tron, no Lure (Laboratoire de Utilization des Radiations Eletro-

_ o
magnetique). O feixe era monocromatizado (À = 1,608 A) e focali-

zado por meio de um cristal de germânio curvado elasticamente.

No capítulo 11, mais precisamente, no item 11.4, está

todo o procedimento experimental.

descrito

A intensidade do feixe (pontual) foi continuamente mo-
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nitorizada por uma câmara de ionização (para cada espectro, ano-

tava-se o valor da corrente eletrônica CI). As amostras policri~

talinas eram mantidas a uma temperatura constante (com um dispo-

sitivo de água circulante e termicamente controlado), durante a

obtenção dos espectros. Estes espectros foram obtidos por um de-

tccLor sensível ii posiç.Jo (Klphysc), no quaL faL:iél-SC a cUllLayclll

durante 200s. A Fig. 88 mostra um exemplo dos espectros obtidos.

10
R

8·-

,..,

.<t

2 61_

C

, 1I

CZ1 H44W O<tO-(f)Z 4.-WI-Z-
2[-

~j I \

L~JA~ ... ~~

, I
100

200300400500, NUMERO DE CANAIS

Fig. 88 - Diagrama experimental de difração de raio X a baixo

ãngulo de uma parafina ímpar (C21H44) em ambas as fa

ses cristalina (C) e rotatória (R). Os diagramas sao

deslocados horizontalmente para melhor clareza.
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A intensidade integrada, em escala relativa, foi dete~

minada subtraindo-se o fundo (background) a partir do perfil de

cada reflexão. Estas intensidades foram corrigidas pelo fator de

Lorentz e normalizadas a umaintensidade incidente constante (através do

quociente da intensidade integrada pela corrente eletrônica cr,

correspondente ao espectro).

7.4.1 - Parafinas Ímpares

As amostras das parafinas ímpares foram obtidas da

>
Fluka, com os seguintes graus de pureza: C19H40 > 99%, C21H42

97%, C23H48 > 99%, C2SHS2 > 98% e C27HS6 > 98%. Nenhum processo

adicional de purificação foi feito.

Dois diagramas experimentais de difração de raio X a

baixos ângulos são mostrados na Fig. 88. A diferença evidente

entre eles, é o aumento da intensidade nas reflexões com ~ = 1 e 2

(da fase rotatória), porém estas intensidades decrescem mais ra-

pidamente com o aumento de ~, do que na fase cristalina. Para to

dos os compostos foram obtidos espectros, em equivalentes condi-

çoes, em função do aumento da temperatura.

Uma vez obtidos os diagramas, a intensidade integrada

relativa, de cada reflexão foi medida. Observando-se os diagra-

mas, percebe-se que quando ~ aumenta (~ = 1,2,3 e 4), a precisão

na medida da intensidade integrada cai rapidamente. Portanto,

quando se ajusta uma curva às intensidades integradas de um dia-

grama, Fig. 89, através de um polinômio de quarto grau

(37)

dá-se um peso maior (inversamente proporcional a ~2) às intensi-

dades de mais baixa ordem. Assim, a curva das intensidades inte-

gradas das reflexões o o Q" encontrada através da regra dos míni-
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Ao'

,

A2 e A4, quando extrapolada à origem (~=O). Antes de se ajustar

uma curva às intensidades de um diagrama, estas eram corrigidas

pelo fator de Lorentz (~2) e transformadas em unidades absolutas,

por meio da equação 36. Dois ajustes de curvas são mostrados na

Fig. 89, para uma das parafinas estudadas.

1.0

0.8

0.6. -

0.4·-

0.2._

C21 H44

o 38 C (ROTATÓRIA)

• 27 C (CRISTALINA)

123

ORDEM DA REFLEX~O eu

F ig. 89 - Gráficodo quadrado do fator de estrutura obtido do dia-

grama de raio X de C2lH44. As curvas são de um polinô

mio de quarto grau, obtidas através dos mínimos quadr~

dos.

Para se calcular os parâmetros ds' dav e Dt' e necessa

rio conhecer-se: L (espessura da camada), LK (comprimento da mo

lécula distendida, ao longo da qual a densidade eletrônica G ec

constante), ~ (ângulo entre EL e a perpendicular ao plano de ca-
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mada) , S (área perpendicular a EL por cadeia), E (contribuição

dos terminais CH3). A partir de dados experimentais expostos nos

capítulos 111, IV e V, obtém-se os valor-s de L, LK, ~, S e E,

os quais são apresentados na Tabela XIX. O eixo molecular lon-

go EL (fase rotatória), posiciona-se perpendicularmente ao plano

da camada para todos os compostos ímpares, exceto para o C27HS6'

Neste, através do comprimento de EL (calculado, equação 9) e a

espessura da camada (medida), encontra-se urna inclinação molecu-

o o
lar de -11 (~= 11 ).

Através da extrapolação da curva de intensidades inte-

gradas à origem (~=O) e da equação 15, obtém-se os valores de K

em função da temperatura, para cada composto. De posse do valor

de K e da equação 29, encontra-se os valores de d ,também emav

função da temperatura. Das equações 37 e 19, tem-se:

corno 2 / -K = A C , entao:o

(38 )

2
a = (39)

Com o valor de a, calcula-se pela equação 31, o valor

de Dt (correspondente ao segundo momento da função ~n(z), para

cada espectro coletado. A dependência experimental de d e Dtav

com temperatura, está mostrada na Fig. 90 para todos os compostos

ímpares. O fato principal relacionado com d ,é o seu significaav -

tivo aumento na temperatura de transição da fase cristalina à fa

se rotatória. O valor de d (assumido para ser igual a ds' naav

fase cristalina) permanece praticamente constante, sendo maior

que ds' na fase rotatória.

Esta ~onstãncia de d na fase rotatória, indica que aav

maioria dos defeitos conf~rmacionais moleculares são formados na

transição cristalina ~ rotatória e nenhuma formação significati-



L (espessura 1ame1ar), LK (comprimento mo1ecu1ar) , \fi (ângulo de inclinação molecular), S (área perpendi

d (espaçamento médio entre 1ame1as), Dt (parâmetro associado aos deslocamentos moleculares longitudi-av

nais). A letra C corresponde à fase cristalina e a R, à rotatória.

TABELA XIX

parâmetros de estrutura e

dedesordem dasparafinas
.•.

lmpares

o
\fi [o]S [~2 ] 0_20_3

d [~]D [0]L[A] o E[eA ]íl [eA ]n LK [A] cavt
C

-R C - RC-R C-R C-R C-R R

19

26,15 - 26,3524,19O18,60 - 19,600,10S-0,102 0,338-0,321 1,95-2,43 3,(j

21

2S,65 - 28,9226,73O18,67 -19,600,107-0,102 0,337-0,319 1,92-2,51 4,4

23

31,20 - 31,6129,28O18,68 - 19,700,107 -0,1020,336-0,319 1,93-2,64 5,(j

25

33,70 - 34,2731,82O18,52 -19,700,108 -0,1020,339-0,318 1,91-2,65 6,5

27

36,43 - 36,5034,370-1118,80 - 19,800,107 -0,0990,334-0,312 1,96-2,67 7,2

!
~
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~
cu1ar ao eixo C), E (densidade eletrônica entre lamelas), II (densidade eletrônica dentro da 1ame1a)c
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0'\
o./::>.
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va de defeitos intramo1ecu1ares ocorre, com o aumento da temper~

tura.

I

I'I '
I

I

I
I

I

SíMBOLOS CHEIOS: Dt

7 L_ SrMSOLOS VAZIOS: dav

6

r--'1
5 .-..

o<t
T)' IC27~ - I/1 C25O

Q) 4 f - J(tll, I>
I

I' -
C 23

o
-o

I C21

31--

I

Cl9

2

Fig. 90- Dependência de d e Dt com temperatura para as parafiav

nas impares. Dt só é plotado no dominio térmico de esta

bilidade da fase rotatória.

o parâmetro Dt' não é nDstrado na fase cristalina devi

do a sua baixa precisão. Isto porque, um pequeno decréscimo de

B~ (Figo 88) com o aumento de ~, na fase cristalina, produz gra~

des variações nos valores de Dt calculados. O gráfico de Dt' mo~

tra claramente que o mesmo aumenta em função da temperatura e do

comprimento molecular. O erro percentual estimado de Dt' decres

ce de -4% par~ a Cl9H40 a 2%, para C27HS60

No sentido de se observar a dependência de ds' d eav

Dt com o comprimento mo1ecu1ar, mostra-se na Fig. 91, seus va1o-
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res médios obtidos na fase rotatória. A desigualdade ds < d manav -

,

Lida para todas as parafinas, é um fato esperado para sistemas

contendo defeitos moleculares conformacionais (equação 34). A de

sigualdade d < Dt' mais significativa que a anterior, pode serav

atribuida principalmente a movimentos moleculares, que produzem

um aumento em Dt'

7

•....•

o<t 6.-L-I

c:::(

lI::JI- 5~-::>cr.~(f)w
w 4o(I)o dov~l •

~
l<t

I..--cr.

•

<t

•
•
ds

a.. 21-

------.--

01 ~---1
19 21 23 25

COMPRIMENTO MOLECULAR

Fig. 91 - Reta superior: valor médio de Dt' na fase rotatória,

em função de n. As barras indicam os valores máximos

e mínimos de Dt em cada parafina. Retas inferiores: va

lores médios de d e dS na fase rotatória.av

A concentração de defeitos em parafinas com moléculas

não-inclinadas, é.dada grosseiramente pelo quociente entre 6y =

d - d e o encurtamento molecular por "kink". No caso de paraav s

finas com camada oblíqua, 6y precisa ser previamente dividido p~

,I'
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10 cos ~, no sentido de se determinar o encurtamento total segu~

do a direção do eixo molecular longo. A dependência de d com nav

é mostrado na Fig. 92, a qual mostra uma variação linear. O pa-

râmetro ds permanece aproximadamente constante. Assumindo-se que
o

o encurtamento molecular por "kink" é de 1,3 A, então, a difere~

ça experimental ~y é plotado na Fig. 91, indicando a concentra-

ção de moléculas com defeito "kink", com o aumento de n.

A Fig. 92, fornece a fração de moleéulas com defeitos "kink" (~=
o

~y/l,3 A). Pode-se notar que CM varia aproximadamente de 30% pa-

ra a C19H49 à 60% para a C27HS6.

Esta conclusão é consistente com aquela de Maroncelli

et aI. em trabalho de espectroscopia. Eles encontraram um aumen-

to na fração de moléculas com defeitos conformacionais ("kink" e

outros) no intervalo de -20% para a C19H40 à -60% para a c27HS6.

O parâmetro Dt também exibe um aumento na temperatura

de transição. Este parâmetro é cerca de 2 ~ na fase cristalina,

acima da temperatura de transição, o valor médio situa-se no in-

O' o
tervalo de 3,8 A para a Ó19H40 a 7,1 A para a C27HS6' veja Fig.

90. Sendo Dt » d para todas as parafinas, conclui-se que aav

principal contribuição de Dt na fase rotatória é devido ao movi-

mento longitudinal das moléculas como um corpo rígido.

7.4.2 - Parafinas Pares

As parafinas pares com n = 22, 24, 26 e 28, cujos graus

de pureza são citados nos capítulos IV e V, também foram investi

gados com difração de raio X a baixo ângulo.

O mesmo procedimento experimental, feito com as paraf~

nas ímpares, foi repetido com as pares e um exemplo de espectro

obtido é mostraªo na Fig. 93. Este espectro, da parafina C24HSO'

corresponde às primeiras ordens das reflexões 00 t e mostra cla-

ramente um aumento na intensidade das reflexões, quando da tran-
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Fig. 92 - Gráficoem função de n da fração de moléculas com defei-

tos "kink ", nas paraf inas ímpares, na fase rotatória.

sição da fase cristalina à fase rotatória.

As curvas obtidas a partir das intensidades integradas

destas reflexões e, ajustadas segundo um polinômio de quarto

grau (equação 37), são mostradas na Fig. 94; para ambas as fases

cristalina e rotatória. Os valores de 1(0) permanecem aproximad~

mente constantes, dentro do domínio térmico de estabilidade des-

tas duas fases.

Para as parafinas ímpares, foi possível obter-se as

intensidades integradas em escala absoluta, assumindo-se que a

fase cristalina estava ausente de defeitos intramoleculares. Por

tanto, um sistema de referência. Neste caso d = ds e ds foi deav -

terminado a partir da estrutura atômica (ortorrômbica primitiva,

na fase cristalina) que era conhecida.
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Fig. 93 - Diagrama experimental de difração de raio X a baixo ân

guIo de uma parafina par (C24HSO)' em ambas as fases

cristalina (C) e rotatória (R). Os diagramas estão des

locados horizontalmente para melhor clareza.

A estrutura atômica das parafinas pares (triclinica,

na fase cristalina), não é conhecida. Portanto, uma aproximação

diferente foi usada para se determinar o d destas parafinas aav

partir das intensidades em escala relativa. Uma vez que as cond~

ções experimentais, tanto para as parafinas impares e pares, sao

as mesmas, a parte pequenas correções devido às diferenças

na absorção, o.quociente entre as intensidades extrapoladas a

origem, (fase cristalina) pode ser escrito:
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(40 )

,

,

estrutura

desta forma obtém-se d das parafinas pares com fase triclínicaav

(n = 22, 24 e 26). O parâmetro d das parafinas pares com faseav

monoclinica (n = 26 e 28) ~ determinado a partir da

atômica conhecida.

2

Br (UA)

C24H50

1,0

0,8

0,6

0.4

0,2

051C (FASE ROTATÓRIA)

e42,2C (FASE CRISTALINA)

o

ORDEM

2 3

DA REFLEXÃO (t)

4

Fig. 94 - Plote do quadrado do fator de estrutura do diagrama de

raio X de C24H50. As curvas são de um polinômio de

quarto grau, obtidas através dos mínimos quadrados.

Com os valores de d , na fase cristalina e, supondoav

se que d = ds' obtém-se a partir das constantes A e Al, os pa-av o

râmetros d e Dt para a fase rotatória. Os pré-requisitos paraav

o cálculo destes parâmetros são mostrados na Tabela XX. A Fig.

95 mostra a evolução do parâmetro d com temperatura nas fasesav

cristalina e rota€ória. Corno se observou nas parafinas ímpares,

há urna constância de d com o aumento da temperatura, naav fase



TABELAXX

Parâmetros estruturais e de desordem das parafinas

pares

L[~]

'P[O]S -T[~~]- - f~~-2] nTl [e~-3]d [R]on
ccavDt [A]

C

-R C-R C-R C-R C-R C-R
22

28,0 - 30,318,0 -O18,3 - 19,70,104- 0,1020,343-0,319 1,8- 2,75 ,75

24

30,2 - 32,918,0 -O18,3 - 19,70,104 - 0,1020,343-0,318 1,8-3,3 6,25

26 T

32,7 - 35,417,3 -O18,4 - 19,60,101 -0,1020,342-O, 319 1,8-3,4 6,91

26 M

31,0 - 35,429,8 -O18,3 - 19,60,096 -0,1020,342-0,319 1,7-3,4 6,91

28

33,3 - 37,429,2 --13,418,3 - 18,3**0,097 - 0,1020,343-0,319 1,7-2,8 7 , 25

L (espessura lamelar), \fi (ângulo de inclinação molecular), S -T (área por cadeia perpendicularc
-T

ao eixo C) , E (densidade eletrônica por área entre lamelas), II (densidade eletrônica no ine

terior da lamela), ds (espaçamento médio entre lamelas) e Dt (parâmetro assOc iado a des loca
mentos moleculares longitudinais).

I-'
-.JI-'

--f
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Fig. 95 - P10te da dependência de d e Dt com temperatura paraav

as parafinas pares. Dt só é plotado na fase rotatória.

rotatória. Este fato indica que a maioria dos defeitos conforma-

cionais moleculares são formados na transição de fase cristalina

~ rotatória. Mostra também o parâmetro Dt' associado ao segundo

momento da função 6n(Z), somente para a fase rotatória, uma vez

que nao há boa precisão de Dt na fase cristalina. Observa-se que

Dt aumenta em função da temperatura e do comprimento molecular.

Há também, um decréscimo, no erro percentual estimado de Dt' com

o aumento de n. Este decréscimo, porém, não é tão acentuado como

os observados nas parafinas ímpares.

A Fig. 96 mostra a dependência de ds' dav e Dt com o

comprimento molecular. A desigualdade ds (igual a dav na fase

cristalina) ~ d (fase rotatória) é mantida para todos os com -av

postos e e um fa~o esperado para sistemas contendo defeitos mo-

leculares conformacionais (equação 34). A desigualdade d < Dt'av
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pode ser atribuída principalmente a movimentos moleculares long!

tudinais e que produzem um aumento no parâmetro Dt' da mesma for

ma que o observado para as parafinas impares.

8
I Dt...., ~7

~

a:::)I- 6:>Ir:I-CJ)w 5
w
o
(/) 4lf

li 3+-

oo
dav

o:: o
o

ct
a. 2 o

ooo d.

22 24 26 28
COMPRIMENTO MOLECULAR em

Fig. 96 - Plote dos valores médios de Dt' dav e ds em função do

comprimento molecular. As barras no parâmetro Dt cor

respondem aos máximos e mínimos.

Uma avaliação, embora grosseira, da concentração de

defeitos nas parafinas pares, não é feita devido ao desconheci -

mento de suas estruturas atômicas da fase triclínica e, uma vez

que ds e ~ não são bem determinados, pequenos erros nestes in

duzem grandes variações nos valores de 6y e CM'

Plotando-se num mesmo gráfico os valores de Dt obtidos

nas parafinas ímpares e pares, Fig. 97, alguns fatos são revela-

dos. As parafinas Cl9H40 e C2lH44 (oscilação das moléculas) mos

tram um comportamento crescente de Dt' Da mesma forma ocorre com

as demais parafinas, nas quais as moléculas giram ao redor de

EL. Portanto, há urna descontinuidade entre moléculas que oscilam
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(C21H44) e as que giram (C22H46). Isto significa que os desloca

mentos longitudinais das moléculas estão correlacionados com a

desordem orientacional das mesmas. Ainda, estes deslocamentos

sao máximos quando as moléculas giram ao redor de EL. As parafi

nas com n < 26 formam camadas retangulares. As parafinas C27HS6

e C28HS8 formam camadas oblíquas. Embora com tipos de camadas d!

ferentes, o comportamento crescente de Dt é o mesmo; este fato

pode-se atribuir que em ambas as camadas as moléculas giram. As-

sim, pode-se afirmar que os deslocamentos longitudinais das molé

culas aumentam linearmente com n.

Dr[!]

8
76:t~3

2

19 21 23 25 27
COMPRIMENTO MOLECULAR (n)

Fig. 97 - Variação de Dt em função do comprimento molecular das

parafinas impares e pares.
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Um estudo similar ao feito com as parafinas impares e

pares, no sentido de se determinar parâmetros relacionados com

movimento molecular e defeitos intramoleculares, foi feito com

uma concentração da mistura binária C23H4S/C24H50,cujos componen

tes têm a concentração, em peso, de 75% para a C23H48 e, conse -

qtienternente, 25% para a C24HSO.

Esta mistura binâria foi estruturalmente estudada (ca-

pítulo precedente) em diversas concentrações e um resumo pode

ser visto no diagrama de fase mostrado na Fig. 82. Neste diagra-

ma de fase pode-se observar o seguinte polimorfismo e caracteris

ticas, para a concentração de 75% C23H48:

Cristalina 7 Rotatória I(RI) 7 Rotatória 11 (RII)

ortorrômbica -,.ortorrômbica 7hexagonal

primitiva

face centrada(romboédrica)

a/b = 1,52

71,56 à 1,697/3

sem movimento 7

de oscilação

oscilação
--+

de P
m

rotação de
-.,
P (cilindros)m

embora não havendo um estudo estrutural especifico para esta con

centração, os dados utilizados para a mesma, são obtidos de uma

interpolação dos dados experimentais entre as concentrações de

70% C23H48 e 80% C23H48.

A Fig. 98 mostra três espectros obtidos da mistura

(75%) C23H48/(25%) C24H50, correspondendo às fases Rrr' Rr e

cristalina. A Fig. 99 mostra as curvas obtidas a partir das in-

tensidades integradas das primeiras três reflexões e ajustadas

segundo um polinômio de quarto grau. Os valores de 1(0) são cons

tantes para as fases cristalina e Rrr; já para a fase intermedi~

ria RI' a intensidade extrapolada à origem, aumenta com a eleva 

çao da temperatura.
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Fig. 98 - Diagrama experimental de difração de raio X a baixo ãn

gula,da concentração de 75% de C23H48 da mistura biná

ria C23H4S/C24HSO. Cada curva corresponde a uma fase,

cristalina (C), rotatória I (RI) e rotatória 11 (RII).

As curvas estão deslocadas horizontalmente para fins

de clareza.

o parâmetro ds é obtido através da equação 27, onde

~ = O e LK é uma média ponderada dos LK(23) e LK(24) de acordo

com as respectivas concentrações. Csprocedimentospara se obter

os parâmetros d e Dt são aqueles descritos nas duas secçoes anav

teriores e suas evoluções com temperatura são mostradas na Fig.

100. Neste gráfico plota-se também a razâo a/b e a espessura de

camada (L), para fins comparativos.

Os parâmetros L e d têm comportamentos semelhantes,av

isto é, praticamente constantes nas fases cristalina e RII, au-
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Fig. Y9 - Plote do quadrado do fator de estrutura dos diagramas

cur-

vas sao de um polinômio de quarto grau, traçadas atra-

ves dos mínimos quadrados.

mentam linearmente na fase Rr e uma clara descontinuidade na

temperatura de transição RI 7 RIr para Li ao passo que dav sim

plesmente deixa de crescer, estabilizando-se.

o parâmetro Dt cresce com o aumento do movimento mole-

cular longitudinal. Sua dependência com temperatura é similar

àquela da razão a/b. Dt aumenta com a elevação da temperatura

no domínio da fase Rr' até a transição RI 7 RII e permanece cons

tante no domínio térmico de estabilidade da fase RII.

Baseados na dependência de a/b e Dt com a temperatura,

uma correlação entre a oscilação angular de P e o movimento lonm

gitudinal das moléculas pode ser sugerida. Isto significa que



,
178

1,8

Ji1,7Ia/b
•~6•

-l T•

[XI I

IL .••.••.I
1,5I32,2t r()--O-O-II

II32,0 L UAl

25 30 35 40 45

TEMPERATURA rCl

Fig. 100 - Plote em função da temperatura de Ia I / Ib I, L, Dt e dav

o aumento na amplitude angular de oscilação do plano I:101ecular

com a elevação da temperatura, é acompanhado por um aumento no

deslocamento molecular longitudinal médio. Esta correlação era

esperada, desde que o aumento na amplitude de oscilação angular

das moléculas ao redor de seu eixo longo (0umento de Q, veja Ca-

pítulo 111), produz expansão lateral. Conseq~entemente, a dimi-

nuição da interação de van der Waals lateral entre moléculas/co~

duz a um maior deslocamento molecular longitudinal. Na tempera-
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tura da transição RI ~ RII, a amplitude das oscilações angulares

alcançam seu máximo (começa a rotação molecular) e, portanto, o

deslocamento longitudinal das moléculas alcança o limite

rior.

supe-

o aumento na amplitude das oscilações e deslocamentos

longitudinais das moléculas com temperatura, está também correia

cionado com a dependência da temperatura do parâmetro d . Assuav

mindo-se que d = d na fase cristalina, pode-se concl uir queaV s

acima da transição cristalina ~ RI' uma fração de moléculas tem

defeitos "kink". A fração de moléculas com "kink" aumenta com a

temperatura e alcança o máximo na temperatura da transiçâo R ~I
RII. Portanto a formaçâo de defeitos "kink" nas moléculas de pa

rafina parece ser produto de desordens orientacionais e de deslo

camentos moleculares.

A dependência com temperatura do espaçamento longo L,

pode ser explicado pela variaçâo da interpenetração dos grupos

terminais das moléculas, entre camadas vizinhas. Esta interpene-

tração é facilitada devido à orientação e menor desordem das mo-

léculas na fase cristalina. Na fase RI' o aumento das oscilações

angulares das moléculas é acompanhado pelo contínuo decréscimo

da interpenetração de camadas e, conseqüentemente, um aumento

de L. A rotação livre das moléculas na fase RI' produz um menor

grau de interpenetração e um maior espaçamento L, o qual torna-

se independente da temperatura.

7.5 - Discussão dos Resultados

Além da desordem orientacional, previamente reportada

no Capítulo 111, as fases rotatórias das parafinas impares com

19 < n < 27 exibem clara evidência de defeitos conformacionais.
intramoleculares e movimento molecular longitudina160,61.

Os principais fatos destas desordens estruturais a pa~
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ângulo, sao:
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baixo

a) Os defeitos conformacionais das moléculas são prin-

cipalmente formados (ou exclusivamente) na tempera-

tura da transição cristalina 7 rotatória.

b) A concentração de defeitos intramoleculares é maior

nas parafinas com maior comprimento molecular mos-

trando urna variação linear.

c) O movimento molecular longitudinal aumenta insigni-

ficativamente na temperatura da transição cristali-

na 7 rota tór ia.

d) Amplitude do movimento molecular longitudinal e

maior à medida que n aumenta.

e) A amplitude dos deslocamentos moleculares longitudi

nais e a concentração de defeitos (descritos nos

itens c e d) estão correlacionados.

f) As amplitudes do movimento longitudinal aumentam
,

com temperatura dentro do dominio de estabilidade

da fase rotatória e mostra uma correlação qualitati

va com o continuo aumento da desordem orientacional,

citada no Capitulo III e proposta também por G. Un

gar53.

Com estes resultados, reforça-se a idéia de que a de-

sordem nas parafinas impares aumenta à medida que n também aumen

ta. Este fato pode produzir alterações estruturais nas parafinas

com n > 26. A amplitude do deslocamento longitudinal e a alta

concentração de defeitos "kink", na parafina C27H56, provocam a.!

terações na simetria molecular média. Estas mudanças podem ser

suficientes para destruir o espelho plano perpendicular ao eixo

longo. O abaixame~to na simetria molecular permite moléculas in-

clinadas na estrutura da fase rotatória, a qual torna-se tricli-

nica ou monoclinica para n > 26.
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sido

de espalhamento quase elástico de neu-confirmado em experiência

4g -
trons , na qual se supos a existência de distorçõe.s molecula-

res, movimentos longitudinais e um aumento na desordem com o au-

mento do comprimento molecular e a temperatura.

Portanto, a correlação entre a desordem molecular ori-

entacional, movimento longitudinal e defeitos intramoleculares

e uma evidência clara, obtida a partir dos resultados experimen-

tais.

As parafinas pares evidenciam alguns resultados seme-

lhantes àqueles concluidos para as parafinas impares. Os ítens

a, c e d são resultados comuns para as parafinas ímpares e pares.

~ - - . -
Quanto ao ltem b, nao ha uma avallaçao, embora grosseira, da co~

centração, eM' de defeitos intramoleculares, devido ao desconhe

cimento da estrutura atômica da fase cristalina (n = 22,24 e 26)

e, conseqüentemente, o desconhecimento do parâmetro d , nestaav

fase. No entanto, pode-se concluir que no domínio térmico da fa-

se rotatória há constatação de defeitos "kink" e ao que tudo indl:

ca,a concentração destes defeitos aumenta com n, veja Fig. 9L.

Em relação ao Item e, a correlação entre a amplitude dos desloca

mentos moleculares longitudinais e a concentração de defeitos

(descritos nos itens c e d) é bastante evidente, veja Fig. 91.

As amplitudes do movimento molecular longitudinal au-

mentam oomtemperatura no domínio da fase rotatória, onde a desor

dem orientacional alcança o máximo, isto é, rotação livre das

moléculas ao redor de seus eixos longos, EL (caso das parafinas

com n = 22, 24 e 26). Com esta rotação as moléculas adquirem um

espelho plano perpendicular a EL. Portanto, as parafinas pares

passam de um estado suposto sem desordem orientacional (fase cris

talina) a outro orientacionalmente desordenado e sem estado in-

termediário com desordem parcial, como ocorre com as parafinas

ímpares (fase RI) com n ~ 25. A parafina C28H58 não incorpora o



fase

182

espelho plano perpendicular a EL, quando da transição de

cristalina ~ rotatória; talvez pelas mesmas razoes que as cita -

,

das para a parafina C27HS6'

O estudo com difração de raio X, da mistura binária

C23H4S/C24HSO' fornece a dependência com temperatura dos parâme

tros de rede (veja Capitulo VI) e de desordem. Este estudo poss!

bilitou correlacionar a estrutura média e a desordem

nas três fases sÕlidas62.osprincipais aspectos dessas

-
çoes:

i) Na fase cristalina, as amplitudes das

molecular

correla-

oscilações

angulares das moléculas e as de deslocamento longi-

tudinal das mesmas, são muito baixos e essencialmen

te independentes da temperatura.

ii) Na fase RI' as oscilações angulares e os deslocamen

tos longitudinais têm amplitudes elevadas, as quais,

bem como a fração de moléculas com defeitos "kink",

aumentam continuamente com a temperatura.

iii) Na fase RII,os parâmetros estruturais e os de de

sordem, veja Fig. 100, alcançam um valor constante

e máximo.

iiii) A medida que a temperatura aumenta há um decréscimo

na interpenetração molecular na interface lamelar.

Todos os parâmetros plotados na Fig. 100 exibem uma

clara descontinuidade na temperatura da transição cristalina~ RI'

o mesmo não ocorre na transição de fase RI ~ RII, exceto para a ra

zão a/beL.Estes fatos reforçam a evidência de correlação entre a

amplitude de oscilação angular das moléculas e o grau de inter-

penetração das mesmas na interface de camadas vizinhas.

Dois fatos, não observados até então em compostos pu-

ros, devem ser mencionados, relativos aos parâmetros de desordem:

Um refere-se à variação da distância média entre moléculas, d .av

No dominio de temperatura da fase rotatória I, RI' da
mistura
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C23H4S/C24HSO' este parâmetro aumenta com temperatura; o mesmo

se observa com a espessura lamelar L. O outro fato reside na sa-

turação dos parâmetros d e Dt na temperatura da transição deav



CAPíTULO VIII

"

CONCLUSÕES

Os estudos encontrados na literatura a respeito das

parafinas normais, referiam-se a um composto apenas, ou por

zcs, a alguns deles. Aténos primeiros trabalhos publicados,

Mü11erl,2,3,4, que abrangiam um número maior de parafinas,

ve-

de

-
nao

se havia feito um estudo estrutural da série parafinica(C H2 2)n n+

que envolvesse uma série de compostos em função da temperatura e

evolução dos parâmetros de rede em cada modificação

observada.

estrutural

Este trabalho experimental se consagrou, essencialmen-

te, ao estudo das estruturas médias das diversas formas exibidas'

pelas parafinas com 17 < n < 34 (exceto as com n=30, 31 e 33) e,

também, ao estudo de desordens estruturais nos compostos com 19

< n < 28, que exibem a fase rotatória. A constatação destas de

sordens só havia sido feita em uma única parafina, a C33H682U

Neste trabalho se tratou de encontrar uma evolução es-

trutural coerente com n, e verificar, ainda, se as desordens es-

truturais variam com o comprimento molecular. Tais objetivos re-

ferem-se à fase rotatória, cujo estudo se tem como meta princi -

paI.

A partir de dados experimentais com difração de raio X

e ATD, o diagrama de fase obtido para o conjunto de parafinas em

questão, é mostrado na Fig. 101. Neste diagrama, os valores das

temperaturas de transição de fase da C29H60, são os da literatu-
5 --

ra , urna vez que o grau de pureza da amostra nao era boa. Porem,

a estrutura de cada fase pode ser observada nos diagramas de di-

fração de raio ~. Os dados da parafina C30H62 são incluldos nes

te diagrama, já que seu estudo estrutural foi feito, mas sem os
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acompanhamentos da evolução dos parâmetros de rede com temperatura.

[) RIII- Rlv(monoclínica)
• Rlv- LíQUIDA

••• CRISTALlNA(monoclínical- R,v
E!l CRISTALlNA(monoclínical-+ RIU

!'!I RIII- LíQUIDA

333129
(m

o CRISTALINA (ortorrõmbica P)-+ ROTATÓRIAI (RI, ortorrõmbica F)
• RI-LíQUIDA

• CRISTALlNA(triclínica)- LíQUIDA
o CRISTALlNA(trlclinica)- HEXAG01\:AURu)

A RII-LíaUIOA

() Ru-RII
® CRISTALlNA(ortorrômbico Pl-

- R,u(triclínico)

10.0

20,0

30,0

50.0

70,0

40.0

60,0

T[Cl

Fig. 101 - Diagrama de fase dos compostos parafinicos estudados.

As temperaturas de transição de fase são obtidas da

ATD.

8.1 - Fase Cristalina

Apesar de o estudo da fase cristalina não ser o objetl

vo deste trabalho, as estruturas médias desta fase foram determi

nadas com o intuito de melhor compreender a transição de

cristalina + rotatória. Concordando com a literaturaS,18, a

fase

es-
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trutura das parafinas ímpares diferem daquelas observadas nas p~

res. Este fato concorda com as restrições impostas pela simetria

molecular, veja Fig. 2.

8.1.1 - Parafinas ímpares

As parafinas ímpares exibem um comportamento estrutu-

ral com n muito uniforme; portanto a fase cristalina das mesmas,

apresenta as seguintes éaracterísticas principais:

- estrutura com rede de Bravais ortorrôrnbicaprimitiva;

- estrutura de camada dupla, isto é, o parâmetro Icl

corresponde a dois comprimento de molécula;

- os parâmetros lal, Ibl e Icl permanecem praticamente

constantes com o aumento da temperatura, veja Fig. 35;

- os elementos de simetria desta estrutura são aqueles

contidos no grupo espacial P ,veja Fig. 34;cam

cada cela contém 4 moléculas, as quais conservam seu

espelho plano pr6prio m";

as moléculas estão estáticas, isto é, com desordem

dinâmica desprezível (oscilação do plano molecular

ao redor do eixo longo, ou deslocamentos moleculares

longitudinais).

8.1.2 - Parafinas Pares

Ao contrário das parafinas ímpares, a estrutura média

das parafinas pares não é uniforme a medida que n aumenta. Para

as parafinas pares com n = 18, 20, 22 e 24, as características es

truturais princ~pais são:

- estrutura com rede de Bravais triclinica;

cada cela contém uma molécula, a qual conserva seu

,
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centro de inversão;

os parâmetros lal, Ibl e Icl permanecem praticamente

constantes com a elevação da temperatura. Veja Fig.

50. Os ângulos a e y crescem e o S varia moderadamen

te de um composto a outro, Fig. 51.

A parafina C26H54 exibe simultaneamente a fase tricli

nica acima e a monoclinica encontrada na C28HS8' que é caracteri

zada por:

estrutura monoclinica;

os parâmetros lal, Ibl, Icl e o ângulo

constantes com o aumento da temperatura;

permanecem

grupo espacial P21/b, com 4 moléculas por cela unitá

ria;

estrutura de camada dupla, onde as moléculas conser-

vam seus centros de inversão.

Esta mesma estrutura monoclinica é observada na parafl

na C34H70 a partir da temperatura de 360C. Nesta parafina obser

va-se alguns fatos particulares:

de 300C à 360C, a estrutura é ortorrômbica, semelha~

te àquela determinada para as parafinas impares;

de 360C à 570C, coexistem as fases ortorrômbica e a

monoclinica, descritas acima;

além de 570C e até a transição cristalina + rotató

ria, a estrutura é monoclinica;

o o h-entre as tem~eraturas de 36 C a 57 C, a uma evolu-

ção continua da fase ortorrômbica à monoclinica.

A parafina C32H66 exibe uma fase monoclinica diferente

da descrita acima, com as seguintes diferenças:

estrutura com rede monoclinica. Comparando-se com

a fase monoclinica anterior, há uma inversão nos pa

râmetros lal e Ibl e, as moléculas estão menos incli
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nadas em relação à superflcie lamelar.

Do que foi apresentadoaté aqui, vê-se que a estrutura das

parafinas pares na fase cristalina modifica-se à medida que n au

menta. Esta evolução nos compostos estudados pode ser resumida

em: triclinica (n = 18, 20, 22, 24 e 26) -+ monocllnica com B = 610

(n = 26, 28 e 30) -+ monocllnica com B = 860 (n = 32) -+ ortorrômbica

e monoclinica com f3 =: 610 (n = 34). Diagramc..da parafina

têm evidenciado a estrutura ortorrômbica, na fase cristalina. Es

tes fatos induzem à conclusão de que as moléculas das parafinas

pares tendem a formar camadas retangulares à medida que n aumen-

ta.

o estudo estrutural das parafinas pares carece de uma

determinação da estrutura atômica, tanto das com fase triclinica,

como das modificações monoclinicas. ~ bastante interessante, tam-

bém, obter-se a estrutura atômica de uma parafina par com estru-

tura média ortorrômbica. A falta destas estruturas atômicas tem

dificultado à determinação do parâmetro d na fase cristalina.av

Na parte deste trabalho, que se refere ao estudo de de

sordens estruturais, supos-se que a fase cristalina este

ja livre de desordens, ou seja, sem deslocamentos longitudinais

ou de defeitos intramoleculares apreciáveis.

8.2 - Fase Rotatória

Em trabalhos precedentes afirmava-se que a estrutura

da fase rotatória das parafinas era hexagonal e apenas alguns au

tores4,18,19 discordavam desta afirmação, mas sem serem conclu-

sivos em relação à estrutura desta fase.

A Fig. 102 mostra mais clarament.e o diagrama de fase

correspondente à f~se rotatória. Neste gráfico, estão também des

critas as principais caracteristicas de cada u~a das fases.
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LONGITUOI-

·ESTRUT'.ilA NONOCLÍNICA

'ROTA~io NOLECULAR

B

·DEFEITOS "KINK"

·ROTA\:ÃO MOLECtA..J.R

'DESLOCAMENTOS MOLE

CULARES LONGITUOIIIAIS

'DEFEITOS • KINK·

.ORTORRÕMBICA F

·CAJUDA DUPLA

• 4 MOLÉCULAS POR CELA

'lIRUPO ESPACIAL Fm2m

'OSCILAÇÃO MOLECULAR

'DESLOCAMENTOS MOLECU-

LARES LONGITUDINAIS

·DEFEITOS "KINK"

'HEXAGONAL (ROMBOÉDilICA)

-CAMADA TRIPLA

• 3 MOLÉCULAS POR CE LA

'GRUPO ESPACIAL R3m

'ROTAl:ÃO MOLE C UUR

• DEFEITOS INTRA'MOLECULA-

I

40,0

35,0

45,0

SO,O

55,0

60,0

65,0

70,0

TrCl

21 23 25 27
COMPRIMENTO

29 31
MOLECULAR (m

33

Fig. 102 - Diagrama de fase, ressaltando a fase rotat6ria. Os re

tângulos evidenciam as principais características de

cada fase. O c6digo de símbolos da Fig. 101 ~ o mesmo

para este gráfico.

8.2.1 - Fase Rotat6ria r, Rr

A fase Rr s6 ~ exibida pelos compostos ímpares com

17 < n < 25. O trabalho de G. ungar53 tem mostrado que parafinas

com n ~ 15, tamb~m exibem esta fase. Antes do relato das princi-

pais características da fase Rr' deve-se atentar às alterações
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estruturais que ocorrem na temperatura da transição de fase cris

talina ~ RI' que são:

- a estrutura passa de ortorrômbica primitiva à outra

ortorrômbica com cela F, isto é, com todas as faces

centradas;

- os parâmetros de rede e a razão lal/lbl sofrem des -

continuidades como mostra a Fig. 38. Conseqüentemen-

te, a densidade cristalográfica cai bruscamente;

- a transição de fase cristalina ~ RI' é uma transição

de fase de primeira ordem;

- observa-se um decréscimo no fator Debye-Waller.

Com relação às desordens estruturais deve-se mencionar:

- os parãmetros de desordem d e Dt são descontinuosav

nesta transição de fase, Figo 90;

- o plano molecular Pm' Fig. 42 começa a oscilar ao re

dor do eixo longo EL (desordenamento orientacional);

deslocamentos moleculares longitudinais, os

são conseqüentes das oscilações moleculares;

quais

- os defeitos intramoleculares (defeitos kinks) sao

principalmente (ou exclusivamente) formados durante

esta transição de fase.

Dentro do dominio térmico de estabilidade da fase RI'

alguns fatos podem ser ressaltados:

- a estrutura é ortorrômbica (pseudo-hexagonal) com ce

Ia F;

- o grupo espacial correspondente e o F 2 ' com 4 molémm

culas por cela unitária;

Com o aumento da temperatura observa-se:

- uma variação dos parâmetros lal e Ibl, sendo que o

primeiro expandé-se e o segundo se contrai. O parâme

tro Icl permanece praticamente constante;
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indicando

que a estrutura aproxima-se cada vez mais da hexago-

nal, veja Fig. 36;

a densidade cristalográfica decresce

Fig. 37;

lentamente,

- a amplitude de oscilação das moléculas aumenta em

função da temperatura, num composto e, também cresce

em função de n. Conseqfientemente, os deslocamentos

moleculares longitudinais (relacionado com o parame-

tro de desordem Dt), também aumentam.

Do conjunto de parafinas impares com 17 < n < 25, apenas

as C23H48 e C25H52 exibem a fase rotatória 11, RII. Estas paraf~

nas passam pela transição de fase RI ~ RII e as demais passam p~

ra a fase liquida. As parafinas com n = 17, 19 e 21, fundem-se

antes que a amplitude de oscilação das moléculas atinja o limite

máximo (rotação das moléculas). Já nas C23H48 e C25H52 a amplit~

de de oscilação atinge o máximo e as moléculas começam a girar

ao redor de seus eixos longos EL, sem que haja a fusão, passando

à fase rotatória 11.

8.2.2 - Fase Rotatória 11, RII

Na temperatura da transição de fase RI ~ RII, as se

guintes alterações são observadas:

as moléculas passam de urna amplitude de oscilação ma

xima à rotação e, conseqfientemente, a urna estrutura

hexagonal;

- os parâmetros de rede sofrem pequenas descontinuida

des, mais significativas na razão lal/lbl, que passa

de· -1,69 (RI) para 13 (RII), veja Fig. 36;

- o fator Debye-tvaller é mais fraco que na fase ante-
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rior(Rr) ;

- portanto,

a transição Rr -+ Rrrcaracteriza urnafraca

transição de fase de primeira ordem,

veja Fig.28.

A estrutura da fase Rrr'

dentro deseu domíniotérmi-

co, pode ser singularizada pelas características seguintes:

- as moléculas giram ao redor de EL, formando cilin

dros, os quais proporcionam a formação de urna estru

tura hexagonal (romboédrica) com camada tripla, veja

Fig. 45;

o grupo espacial R3m, com multiplicidade 3, é o mais

compatível para descrever esta estrutural hexagonal;

os parâmetros de rede permanecem const~ntes e a dis

tância entre moléculas é de -4,7' i;

- os deslocamentos moleculares longitudinais e os de

feitos "kinks" são as desordens estruturais constata

das nesta fase.

Estas duas parafinas ímpares evoluem da fase Rrr à fa

se isotrópica. Esta transição de fase Rrr -+ líquida, também e

exibida pelas parafinas pares com n= 22, 24 e 26. Estas três pa

rafinas exibem na fase rotatória, as mesmas características ob-

servadas na fase Rrr' Portanto estas parafinas pares passam pela

transição cristalina -+ Rrr' a qual implica em maiores alterações

estruturais. Nas parafinas ímpares tem-se a transição cristalina

(ortorrôrnbica primitiva) -+ Rr (ortorrômbica F); já nas parafinas

pares, cristalina (triclínica) -+ Rrr (hexagonal).

Observando-se o diagrama de fase, Fig. 102, a linha A

intercepta a linha de fronteira entre as fases rotatória e líqu!

da, antes da parafina C2lH44• Este fato significa que os compos

tos com n = 18 e 20 exibem a transição cristalina -+ líquida e as

ímpares n.2.21 a Rr'. líquida.

A linha B define duas regiões bem distintas na fase ro

tatória e também na fase cristalina, para as parafinas pares. Es
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ta última fase corresponde à mudança da forma triclinica para a

monoclinica. Para a fase rotatória, a linha B, determina duas re

giões com caracteristicas bem diferentes: na região anterior,

n~26, a espessura lamelar corresponde ao comprimento molecular,

formando camadas retangulares. Na região posterior, n> L7, a

espessura lamelar é menor que o comprimento molecular, veja Fig.

72. Este fato implica na formação de camadas ob1iquas. No entan

to, a origem desta fronteira ainda não tem sido esclarecida. Por

tanto, a linha B divide a fase rotatória em duas regiões quanto

ao tipo de camada. A região anterior (n~26), camadas retangula

res e, a região posterior (n> 27), camadas obliquas.

8.2.3 - Fase Rotatória rrr, Rrrr

A transição de fase cristalina + Rrrr é exibida por t~

dos os compostos estudados com n >26, exceto para o composto

C28HS8. Provavelmente, a partir da parafina C3lH64, todas as de

mais exibam somente a fase Rrrr. Embora não se tenha podido de

terminar os parâmetros de rede, devido ao reduzido número de re-

flexões (decorrente do elevado grau de desordem), acredita-se

formação

- as ~oléculas giram ao redor de seu eixo longo

na fase Rrr.

- na parafina C27HS6' pode-se afirmar que a

como
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de defeitos "kinks" ocorre principalmente (ou exclu

sivamente) durante a transição cristalina ~ RIII,

- nesta fase as moléculas efetuam deslocamentos longi

tudinais de amplitude importante, veja Fig. 91 (esta

conclusão só é válid~ para a parafina C27HS6).

Nos demais compostos que mostram a fase RIII, não foi fei

to o estudo de desordem estrutural.

Corno foi nencionadoacima, provavelmente os compostos com

n > 31 passam da fase RIII à fase liquida. Já os com

exibem urna nova fase, denominada Rotatória IV.

8.2.4 - Fase Rotatória IV, RIV

27 < n < 31,

Com excessao da parafina C28HS8' que exibe a transição

de fase cristalina ~ RIV' as demais (27 < n < 31) definem urna curva

C de fronteira entre as fases RIII e RIV' veja Fig. 102. A tran

sição cristalina ~ RIV é urna transição de fase de primeira ordem.

As possíveis·descontinuidades de parâmetros não são avaliadas,

já que os parâmetros de rede da simetria monoclínica, observados

na fase RIV' não foram determinados, pelas mesmas razões que não

se determinou os da fase RIII~ A identificação de simetria mono

clínica na fase RIV' também tem origem no relevamento densitomé

trico de diagramas de pó, Fig.7l e no encurtamento da espessura

lamelar.

A transição de fase RIII~RIV (triclínica ~ monoclíni

ca) envolve pequena energia já que não é ela perceptível nas cUE

vas de ATD. No entanto a fase monoclínica, RIV' é caracterizada

por:

estrutura monoclínica, desconhecendo-se às dimensões

da cel~ unitária;

as moléculas giram ao redor de seu.ei~o longo;

as desordens estruturais da parafina C28HS8' são as
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mesmas mencionadas para a c27HS6.

Na Fig. 102, a curva D representa a fronteira entre as

fases cristalina e rotatória, das parafinas pares.

Conforme foi visto nestes dois últimos itens, as fases

Rrrr e Rrv carecem de uma determinação mais pormenorizada de sua

estrutura. Para melhor caracterizar estas duas fases, faz-se ne

cessária uma investigação através da qual se determinaria defini

tivamente as intersecções das curvas C e D.

o estudo estrutural da mistura binária C23H48/C24HSO '

objetiva verificar o quanto é alterada a estrutura de um compos

to puro, com a presença de pequenas quantidades de uma parafina

vizinha (a impureza mais provável, durante um processo de purifl

cação). Portanto, a escolha destas parafinas vizinhas é reforça

da pelo seu rico polimorfismo, isto é, o C23H48 com a seqüência

de fases cristalina (ortorrômbica primitiva) ~ RI (ortorrômbico

F) ~ RII (hexagonal) ~ liquida e a C24H48 com, cristalina (tri 

clinica) ~ RII (hexagonal) ~ liquida. O estudo desta mistura tem

ressaltado alguns fatos interessantes:

- não foi detectada qualquer estrutura nova, além da 

quelas observadas nos compostos puros. Bncontrou-se,

sim, regiôes de coexistência de fases

veja diagrama de fase, Fig. 82;

- pequenas quantidades da parafina vizinha, não alte-

ram a estrutura do composto puro.

- há urna predominância significativa da estrutura da

parafina impar sobre a da pari

- um aumento do dominio térmico da fase RI' nas concen

traçôes medianas;

- a espessura das camadas aumentam linearmente com a
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concentração de C24HSO' Fig. 83;

- pequenas quantidades da parafina vizinha (impurezas)

alteram significativamente as temperaturas de transi

ção de fase, Fig. 82;

- há uma correlação entre a elevação de temperatura e

o aumento da amplitude das oscilações das moléculas,

conseqüentemente ocorrem maiores deslocamentos mole

culareslongitudinais e, maior fração de moléculas

com defeitos "kink". Assim, a formação de defeitos

"kink", nas moléculas, parece ser produto de desor

dens orientacionais.

Com os resultados desta mistura, fica a disposição ime

diata de se obter resultados (sugestão de trabalhos futuros) de

misturas como: parafinas par com par, vizinhas; ímpar com ímpar,

vizinhas também. Seria interessante investigar as misturas biná

rias C2SHS2/C28HS8 e C2SHS2/C27HS6' porque estariam envolvidas

as fases Rrrr e Rrv' das quais se carece de informações estruturais.

8.4 - Desordens Estruturais

Além da agitação térmica, observada nos diagramas de

monodomínio, Fig. 30, o modelo estrutural proposto para a fase

rotatória está baseado na desordem orientacional (oscilação do

plano molecular ao redor de seu eixo longo). Da investigação de

desordens, feita no capítulo precedente, pode-se ooncluir, prin

cipalmente:

a oscilação (na fase Rr) e a rotação (nas fases Rrr'

Rrrr e Rrv) do plano molecular ao redor do eixo lon

go, implicam em deslocamentos moleculares longitudi

nais, :elacionado com o parâmetro Dt' o qual aumenta

com n, veja Fig. 97;

os deslocamentos moleculares longitudinais são mais
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lon-

gas, provavelmente crescendo mais rapidamente nos

compostos que exibem a fase Rrr (rotação molecular) ,

Fig. 97;

- os defeitos intramoleculares. ou "kinks" (possivelmente

conseqüência das desordens orientacionais) são prin

cipalmente (ou exclusivamente) formados na temperatu

ra em que ocorre a transição cristalina rotatória;

- a concentração de defeitos intramoleculares (avalia

da nas parafinas impares, Fig. 92) aumenta linearmen

te com n.

Estes resultados, obtidos nos compostos com 19 < n < 28 e

que exibem a fase rotatória, sugerem de imediato as mesmas inves

tigações em compostos com n> 28; até a parafina com n .::44, já

que a partir desta, não se observa mais a fase rotàtória. Isto

completaria o estudo destes tipos de desordens na fase rotatória,

das cadeias parafínicas mais longas.
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