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RESUMO

.A partir de considerações sobre interações entre pares de

objetos dependentes apenas de suas orientações relatívas,
desenvolvemos um modelo discreto para cristaís Iíquídos biaxiais'
p.epresenta:r,.os estes sisternas por ttm cctnjrrnto de narí--í<':tllas t-riaxiaìs

l6calizadas nos sÍtios de uma red.e cristalina e que se orientam
somente ao longo dos três eixos cartesianos. O ci.iagrama de fa"ses,

obtido na ãproximação de campo rnédio, apresenta uma fase nemática

biaxial, duas fases nemáticas uniaxiais., aIén da fase isotrópíca.
Estas fases se encontram em um ponto multicrÍtico em cuja vizinhança
fazemos a expansão de Lanciau da Energia Livre. Finalment.e analisamos

a adição de um campo externo favorável ao ordenamànto ne4ático
..

uniaxial.



ABSTR.A,CT

From considerations about the pair interaction of objects
depending only on their relative orientations, wê develop a

discrete model for biaxial tiquid crystals. These systems are
renrêsented by a set of biaxial particles localízed o¡r the sites of
a crystal lattice and oriented only atong the three CarÈesian axes"

The phase diagram, obtained in a mean field aproximation, dÍsplays
a biaxial nematic phase, two uniaxial nematic phases,'besides the
isotropic phase. These phases meet on a multicritical point about

which we rnake the Landau expansion of the free enerqy. Finally, we

analyse the case where an external field is aplied to favour the
uniaxial nematic ordering.
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1 fntrodução

A familiaridade universal com as trans.ições de fase da água

nos mostra que a rnatéria se encontra nos estados sóIido, lÍquido ou

gasosro. A distinção entre estados é geralmente imediata: a água

Iiçrid.a difere do gelo pois f lui facilmente. Porém nem sempre esta
tarefa é tão direta. Se levarmos em conta outras propriedades, além

ctestas mais evidentes, veremos que existem substât¡cias que

apresentarn fases com caracterÍsticas intermediárias aos só1idos
cristalj-nos e aos lÍguidos. São encontradas, Þor exemplo, durante a
fusão de certos cristais orgânicosl . Estas substâncias atravessani
mais c¡ue uma símples transição de fase antes de se tornarem um

lÍquido isotrópico, conseqüente¡nente passam por fases
íntermed.iárias denominadas mesofases2. Para melhor compreendermos o

significado destas novas fases devemos lembrar que um cristal de

constituintes anisotrópicos dístíngüe-se de um lÍguido isotrópico
pela presença de dois tipos de ordenamentos:

L

2

ordenamento -de
ordenamento de

alcance de

alcance de

longo
longo

seus centros de massa.
suas orientações.

Usualmente, guando um cristal se funde ambos os tipos de ordem

desaparecem à mesma temperatura. Entretanto, é possÍvel que algum

tipo de ordenamento seja preservado até que uma nova temperatura
seja alcançada. Desta forma, originam-se mesofases que são

classificadas de acordo com o tipo de ordenamento preservadoz.
Chamamos cristais plásticos os sistemas que rnantém a ordern

posicional preservando a rede cristalina. Såo observados em

sistemas de constituintes quase esféricos, com as energias de

excitação de seus modos rotacionais baixas comparadas às energias
'de Iigação da red,e cristalina. Já o desaparecimento da rede
cristalina assocÍado a algum tipo de ordenamento direcional formam

mesofases chamadas lÍguido-cristalinas. Porém, apesar da ausência
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de rede cristalina, ainda é possfvel algum ordenamento posicional
nos cristais lÍquidgs. Por exernplor os centros de massa de suas
moléculas podem ainda estar correlacionados de modo que se
disponham, em rnédiar ê[ camadas. Estas situações, conhecidas como

ruesofases esméticas, não serão consideradas neste trabalho, j.sto é,
li.dare¡¡¡os apenas com mesofases que preservem apenas a ordem
orÍe¡rtacional denominadas nemáticas. Facilmente vemos que estas
mesofases combinam propriedades mecânicas dos lÍquidos, como alta
fluidez, com propriedades de simetria dos sóIidos cristalinos, como
birrefringência e suscetibilidades magnética ou eIétrica
anisot,rópicas. Geralmente2 são observadas em compostos de formas
extremamente alongadas ou achatadas às guais nos referiremos
respectivamente como tipo bastão ou tipo disco. Evídenternente a

forma dos constituintes é determinante no tipo de mesofase que o
sistema poderá exibir

Na fase nemát.ica, os eixos rnaiores dos constitu.i-ntes (rnenores
se este for tipo disco) tendem a ficar paralelos, enquanto não há
nenhuma correlação entre as orientações perpendiculares a esta
direçäo. Macroscopicamente o sisterna apresenta um eixo de simetría
rotacional. Nas -figuras l-.a e i-.b representamos est.as
possibilidades, denominadas fases nemáticas unÍaxiais, para
compostos tipo bastã.o e disco.
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Às transições de fases nernátÍcas uniaxias-isotrópicas (NI) vêm

sendo descritas basicamente por dois tipos de modelc¡s. o primeiro
considera apenas interações intermoleculares estéricas. Foi
proposto originalmente por onsager' qr" imaginou um f1uÍdo oe

þastões longos e finos sem quaisquer interaçöes entre si exceto
aquelas que impedetn suas interpenetrações. Contudo <levido à

di.ficuld.acte de sua análise matemáticar. onde se obtém apenas até o

segundo coeficiente da expansão virial, surgiiram várias
sirnplificações constituÍdas essencialmente na discretização deste
modelo. Flory3r por exemplo, adaptou o modelo de gás de rede, onde
as moléculas só se localizam nos sitios de uma rede cristalina, à

possibiiidade de moléculas alongadas. Já zwanzLqa imaqina um rnodelo
em que as orientações såo discretizadas. Bons resultados
qualitativos quer comparados ao modelo de onsager quer comparados à

experiência, além da possibilidade de cáIculos exatos ou em ordens
superiores encorajaram este tipo de aborclagems. o segundo tipo de
Ínberaçäo, ao invés de considerar as repulsões estéricas, supõe
interações intermoleculares finitas que favoreçam o alinharnento. Na

verdade, surgem a partir da soÌução de campo molecular rnédio
conhecida como teoria de Maier-S.up*u çnre indica a suficiência de
uma interação do tipo quadrupolar.

No inÍcio da década de setenta começam a surgir especulações a
respeito da possibilidade de uma fase nernática biaxial. Nã.o é
dificil imaginar que se tomarmos moléculas ao mesmo tempo alongadas
e chatas, por exemplo um tijolo, elas poderiam se ori-entar
preferencialmente ao longo de duas direçöes perpendicul-ares. Est,a
possibilidade é inicialmente ind.icada por FreiserT através de uma

generalizaçåo da teoria de Maier-Saupe para o caso de moléculas
anisotrópicas não uniaxiais. Pouco tempo depoís, Alben8 nostra que
também a partir da repulsão estérica, pode-se obter uma fase
nernática biaxial. Em outro trabalho A1bene, resolve numericamente
um modelo de rede em que também as orientações das moléculas são
discretizadas mostrando a existência de um ponto ¡nulticritico,
conhecido como ponto de Landaulorem que as fases nemáticas
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uniaxiais, a fase nemática biaxiat e a isotrópica se encontram.

Maior importância a este tipo de mesofase é conferida por

resultados experimentais recentesll em compostos de laurato de

potássio decanol e água que con"tituem a prirneira evidência de um

ponto desta natureza.
Apesar de' ,eutros modelos discretos com interações finitas

terem sido äpresentadosl2'13, inclusive Ievando em conta misturas
de espécies ti.po disco e bastão, seria apropriado conhecer o
díagrama de fases do modelo proposto por Freiser6, pois as

interações do tipo quadrupolar, como mostram as teorías de

I'Iaier-Saupe, são introduzidas natural.menter âo menos como o termo

d.ominante das interações f initas. Para t.anto virncs que a

discretização dos sistemas constitui uma sirnptificação satisfatória
compativel com uma descrição qualitativa.
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2. Modelo QuadrupoÌar Discreto

Nesta seçåo desenvolvemos essencialmente o modelo proposto por
Freisert p.t. interações guadrupolares. entre objetos anisot.rópicos
que depend.am '''exclusivanente de suas orièntações espaciais. Em

seguida apresentamos uma maneira sistenática de discretizar ser.¡.s
:

possiveis estados.
À energia de interação entre duas molécu1as assimét-ricas pode

ser expandida em uma soma de termos que são funções de suas
orientações e termos dependentes da distância entre seus centros d.e

¡nãssa. Para nossos propósitos não é necessário considerar estes
ú1tí¡ros, pois estamos interessados apenas na orientação angular.
Desta forma partirnos de um modelo discreto no espaço no qual os
constítuintes se localizam somente nos sítios de uma rede
cristalina. À energia de acoplamento entre pares de sj-tios vizinhos
é um Ínvar-iante rotacional, portanto podemos esc::evê-la como uma

soma de termos do tipola:

I
Ie..rJ I (-1)msrr(r) qt-m(r) (2.1)

m:-I

onde Ç[,.- t fr = 0, t Ir! 2, | ! I são tensores esféricos de"tm
ordem 27+L. Seus argumentos, I e J, representam conjuntos de
variáveis que especificam os estados dos sÍtios i e j. Nestes
tensores estão contidos tanto parâmetros estritamente molecrrlares
como suas diferentes orientações. Como'tratamos com um só tipo de
const,ituinte podemos separar estas partes escrevendo os tensores em

um sistema de referências fixo nas moléculas de modo que as suas
diferentes orientações sejam vistas como rotações dáste sistema em

rel.ação a outro fixo no laboratório. ':
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Os tensores esféricos transformam-se sob o operador de
Â¡

rotaçöes, iì, comotu:

T

,â(*, ß,r)Ç[J,r= el, = I nruoirn(o, ß,v] (2.2)
l.L=- 7

Os argumentos d,t ß e T são ângulos de Euler que definem as

rotações de um sistema de referências em relação ao outro, aqui
são diferenc-iados sinple.smente pelo Índiçe primo. Às quantidacles

I
D;m(cx,ß,T ) szio os elementos da represent.açao (21+L) -cflmensl-onaI clo

grupo de rot--ações.
Reescrevenclo a expressão(2!L) temos:

7

"1¡ = -I (-1)a âo(oi,Bi,îi)qi, â(cxj,ßr,rr)qi-, (2.3)
m=-7

Agui os tensores com o Índice primo indicarn
nos referenciais dos constituintes, dê modo que

todos os sÍtios. Estes parâmetros moleculares
exenplo, pelos momentos de multipolo éIétricotu:

que

são
são

são escritos
iguais para
dadosr por

qi* = I (-1)'n Yr-, (o,,Q,)t,7p1r,)dr,3 (2 .4)
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Yim(e',d') são os harmônicos esféricosi p(r') é a função
-.11.di'stribuição 'de carga. seguindo nossa convenção os argumentos
destas funções. referem-se ao sistema de coordenadas das moÌéculas.
Justifica-se deste modo o nome de interação (2I-r-1)-polar a cada uin
dos termos ,t

rJ
lm sistr,mas tÍguido-cristalinos não é observada ¡renhuma

ferro-eletricidadel. são tarnbém invariantes por reflexões a planos
perpendiculareL a seus eixo= 'preferenciais de orientação. Istc>
significa çiue no caso de constituintes polares, há o mesmo número
deleå apontando para cima que para baixo. Portanto em uma descrição
qualitativa podernos reter apenas a interação dominante quadrupolar,
de forma que o acoplamento entre os sÍtÍos será dado n.\r-

rJ

'2
-I (-1)n âÌ"¡, B i,r i) q;mâ @ r,ß r,r j')q,;-m
Íì= -2

(2 .5)

Reescrevendo esta expressåo utilizando a representaçåo
cartesiana do tensor de quadrupolo mais faniriar temos:

(2 .6)

b, é uma matriz 3x3, real, simétqica e de traço nulo. Nela
estão contidos somente parâmetros moleculares. Em nosso exemplo de
momentos de guadrupolo eIétrico seus elementos seriam d.ados porttt

" ij = -Tr[n+(oj,ß i,T i)s/R(dj,ß i,T i)R+(crj,ß ¡,r ¡)t{R(dj,B,t r) J

*ij = I (:xlir-r,'ôij)p(r,)d.r,

7



lR (cr, ß rt) é a ¡natriz unitária usual de rotaçöes do espaço
tridinensional dependente dos ângulos de Eulet dt ß e T.

A discretizaçåo das orientações é feita agora diretamente
sobre as mat,rizes de rotaçöes. Ern uma interação deste tipo é

sufíci.ente considerarmos apenas rotações de noventa graus em

renação a qualguer um dos eixos cart,esianosr ou seja, podemos

representar as moléculas como paralelepÍpedos que se orienta¡n
apenas ao longo dos eixos de referência do laboratório. Portanto,

'üada sitio pode estar somente em um dos seis estados que escrevemos
na forma compacta:

(2.8)
\,

i'

.\,

O sub-Índice n indica uma das possÍveis orientações numerad.as

de um a seis. Sempre podemos fazer uma escolha conveniente dos
sistemas de coordenadas em que estes estados são representados

' 'péIas matrizes:

tht (2.9)

I

W : lR'l!'/[Rnnn

w, .= il0
a
0

: [iU
2!l

o
b
o

a
o
0

o
0
b

W=
4

o
c
0

o
o
a

o
c
0

b
o
0

3

o
a
o

b
0
o

$t
5

a
o
o

0
b
06

o
0
c tlt

com: a + b *c-:0

I

c
0
o



Finalnente escrevendo a haniLtoniana do sLstema:

x * - I *rtsrlu¡J1
(JJ) s

As matrizes com lndicê itálico ¡
eEtado do sftio i representado por uma

por (¿.9) . o sfrnbolo (i j) rest,ringe
'vizinhos mais próximos.

-::.:;---. -*.(2.10) .: -

ou J, WJ, referem-se ao
das seis matrizes W. dadas
a sonatória aos pares de

I



3. solu ão de Médio

Ã- solução exata em mecânica estatfstica para sistemas de

partÍculas interagentes é bastante rara. Entretanto podemos

conþec;,er seu _comportamento _qualitativo através de solqções de campo

niédio, çnre ccJtsistem essencialmente em gêneralizações da teoria
fenomenológica.. para o ferçomagnetismo proposta por Pierre weissl?

em LgO7. Ãtualrnente há três possÍveis interpretaçõesl8 desta teoria
Çüe, . embora façam diferentes abordagens do problema, apresentam

resultados equivalentes. A primeira , seguindo a linha de Weiss,

consid.era que as partÍcu1as interagem via um campo molecular
proporcional ao grau de ordenamento do sistema. Em cristais
1Íquidos, Maier-Saupe utilizaram esta abordagem na descrição da

transição de fase nemática uniaxial-isotrópica. Outra interpretaçäo
faz a suposiçäo pouco realista de interações entre pares de alcance
infini'Lo. Finalmente, a terceira interpretação considera este tipo
de solução uma aproxi-mação de primeira ordern d.o modelo proposto.

Neste trabalho utilizaremos a úItima abordagem, que melhor se

encaixa em nossa intensão de uma descriçåo gualitativa. Esta
aproximação é introduzida através do método perturbativo da

mecânj.qa estatÍstica onde um sistema de partÍcuIas interagentes é

aproximado por um outro onde as partÍcu1as eståo desacopladas. Na

prática, é diretamente introduzida pela desigualdade de

Bogoliubovls que rel-aciona as energias livre do sistema c9m sua

representação aproximada através da reIação:

s( )
<6U ( fio) + < ît 1t (3.1-)ooo

1t

Onde îf é a harniltoniana do sistema'que queremos

harniltoniana, Ko. g( 1l ) e 9o( Ho ) são as

calculadas segundo cada uma destas descrições. O

indica a média do operador O sobre a distribuição de

do ensemble canônico da hamiltoniana ft^, ou êeja:

aproxirnar pela
energias 1ívre
sjmbo]-o <
probab,il j.dades
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(3.2)

(3.3)

-pîtTr( e o)

:¡ Note que'ä--igualdade em (3.1) só se verífica quando x = !l^. À,; o- --
': , aproximaçåo d: campo rnédlo- coçrsist,e em tomar fto como sendo uma

hamiltoniana de part,Ículas não interagentes depend.ente de certos
parârnetros. À representação ótima dent,ro desta classe é feita,

' então, minirnizando o lado direito da desigualdade de Bogoliubov.
Neste trabalho a harniltoniana desacoplada tem necessariamente

a €amr ¡q ÀV!¡laq.

fro=-I*"(Ft.ui)
I

lH é uma matriz de parâmetros:

o
0
H

0
H
o2

l-H
tH=lot

lo .]

A melhor aproximação é deter¡ninada minimizando em relação a
H-, H^ e H^ a função:t'23

9=to(Xo)i<K-Xoro (3.5)

. A energia livre do sist,ema de constituint,es desacoplados é
fatoráve1 e portanto calculada diretarnente.

î(. ) = -Nkt.ln(()
6 (3.6)

o
ïo(

com: e=f"Êtr(o{-Û{n)
n=1

11



wr, é uma das matrizes de estado dadas em (2.g). N é o número
de constituintes. T é a temperatura e k a constante de Boltzman.
como usuarmente adotamos a forma abreviada F : (kT)-l

É conveniente trabalhar:mos com o tensor de estado rnédio do
sístema, para tanto definiremos:

o : ( *t to (3.7)

evidentemente representado por uma riratriz
não nulos são dados, conforme expressão

1_ _9Uyt

Gé
elementos
por:

diagonal. Seus
(3.2) e (3.6) ,

o I --T- ôH (3. B)

quantidades
proceder a

I

Do mesmo modo qr¡e nas matrízes de estad.o, estas
também não são inclependentes, portanto devemos
minirnização de g sujeita ao vÍncul-o:

Tr(0) = Tr(< eÉ ):a+b+co

Minimização:

ô9= E9 (Ko

(3. e)

AH ",* 
iffiôH2+ ðf Qlo) 

^AH
H3- z (QtôQ1+Qzôer+e.ðe.) +

3

+HlôQ1+H2ðQz+H3ðQr+erôHr+e2ðH2+e3ôH, = À (ðel+ôer+ðe.) (3.1-o)

onde À é um rnul-tiplicador de Lagrange introduzido devido ao

L2



vÍnculo (3.9), e z é o núnero de coordenação da rede. Utilizando as
guantidades meidias definidas anteríormente temos:

ð9= (I{, -zQ, -À) ôQ1 + (Hz-z}z-À) ðQz + (H.-zQ.-t) ðe3 : e (3.l"i.)

Esta igualdade deve se verificar para quaisquer flutuações em

torncr dos valores nédios, o, portanto chegamos às equações de
:nìnimização:

H

H

H

1

2

3

= À*"Qt
=ì,+zQ,
=À*zQt

(3.r.2)

(3.1_3)

(3.r.4)

Estas equações são auto consistentes una vez gue os valores
rnédÍos, Qr, Qz e Q3 foram anteriornente definidos em funções de Hr,
H e H . Porém os parâmetros de maior relevância sã.o justamente as2'3
médias. Assim convém reescrever as eguações de mirrimização em seus
termos:

Q1 : âx, + cxz+ bx. + ax4 + bxu + c*u

Q, : bx, + axz + cx3 + cx4 + axs + bx6

Q.: cxl.+ bx, + ax3 + bxn + cxs + ax6

Onde definimos os vaLores x :
n

"Br.Tr 
(M,r. a)

(o | "u=.rr(\.0)
6

'n=1
x: ,n

C o

Vemos que xr, é a probabilidade de um sÍtio estar no estado n e
(o a função de partição do sistema. A energia livre é calculad.a
subst,ituindo-se os pontos de ¡ninirno îìa expressão (3.S).

13



4. Farânetro de ordem

Sistemas físicos nos quais ocorrem transiçöes entre fases de

d.i,ferentes simetrias são caracterizados por um. parâmetro de orclem

que ctistingü"" "s conf j.gurações d.as rnoiéculas na ias. menos

sinétrica da -,fase mais s-imétrica. Geralmente exige-se para um

parârnetro de ordem, representado pela letra Q, as seguintes
-10proprtledades :

(1) Q = 0 na fase mais simét'rica (menos
/â\ 

^ 
+ /'! S¡-a ñ^ñ^ñ ¡'imÁ{.¡i ¡e 1f¡-ai q-

\¿j V + v ¡iq !Ù.ee ¡rrç¡¡vs

ordenada)
nrr:lanrr{a \

Estas cCInd|çöes, por si mesmas, são insuficienLes para defini::
univocamente o parâmetrCI de ordem de um dado sist.ema fÍsico, porém

em muitos casos esta escolha e bastante natural. O parâmetro de

ordem pode ser um esCalar, Uil vetor , oU até mesmÔ um tensor" O

exemplo mais comum talvez seja - encontrado em sistemas

liguido-gasosos onde o parâmetro de ordem é o escalar defínido çomo

diferença entre as densídades das fases lÍquida e gasosa. Outro

exemplo, é dado pela magnetização de sistetnas ferromagnétícos,Neste
caso o parâmetro de ordem é um vetor. Em casos mais complexos

pode-se recGrrer à teoria de grupos para a definição do parâmetro

de ordem como a feita por Landau na descrição geral das transições
de fase de segunda ordemlo. Porém, para determinarmos o parânìetro

de ordem de sistemas liquido-cristalinos não precisamos ir tão

longe bastanclo apenas algumas considerações sobre as orientações de

seus constituintes. Inicialmente vamos consid.erar o caso de

mo1éculas uni.axiais, ou seja, suas orientações podem ser definidas
por versores n (ornitirnos o Índice referente ao sitio para näo

sobrecarregar a notaçäo) fixados a seus eixos de simetria. De

alguma maneira o- parâmetro de ordem deve se relacionar com as

grandezas médías ligadas aos versores de orientação; O caso maís

14



simples cle um parâmetro_ ,de ordem escalar está exclufdo pois
necessariamente envolveria o termo <n.n>o, onde a notação 4...>o
significa a médía sobre o conjunto dos constituintesr- que por

definiçåo é constante. tampouco poderia ser um vetor que

forçosanente envolveria o - termo <n>or o qual. se anularia, pois
tratamc,s com E-listemás apolares. A possÍbifídade mais silnþIes recai
então sobre rnédias que env_o_Lvam produtos entre as conponentes de n,

ou seja, o parâmetro de ordem särá uma grandeza tensorial. De modo

a satisfazer as propriedades enunciadas no início deste capítuJ-o

definimos o parâmetro de ordem de cristais 1Íquidos uniaxiais pott:

t'r. r-¡,
J

Onde n. são as componentes do versor n no referencial fíxo no
I

laboratório dado pelos eixos cartesianos x' y e 2,. O simbol-o Ur, é

o delta de Kronecker, incluÍdo de maneira a anular .as componentes

d.o tensor O na fase isotrópica. Escolhendo um sistema de

referências conveniente (ver figura 2) escrevemos:

J
\J¡¡ ,t

1
2}¿

s\rr - (J ¿
) o

n = sen(o)cos(@)

n : .çen (8) sen (d)
v

n = cos (8).z

Para sistemas de constituintes uniaxiais devemos

fases também com simetria cilíndrica. Escolhendo o eixo
sistema de referências do laboratório coincidindo com

ord.enamento nemáti-co temos:

(4.2)

esperar: por
azimutal do

o eixo de

(4.3)0 : å( 3<cos2(e)>o - 1-)
['í'

0

-L/3
0

15
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A generalização deste tensor para moléculas de fo¡na

arbitrária se'escrevel:

,¡ô-, ' 1'to-ðl"3*.0l'j = ),J
(4,4)

I

Agora intçoduzimos os -:Lndices í' e it referentes ao sistema de

coordenadas fixos nas moléðulas. Cabem ressaltar algumas

propr.iedades deste tensor. É simétrico pela troca de qualquer par

de Índices irj ou !',)', apresenta tarnbém traço nulo segundo aml¡os

os sisternas de referências, oü seja:

0 e o (4.5)I oi,ì
I

I ol ,i,
It

Portant-ct sempre podemos escrever o

forma de uma matriz diagonall:
parâmetro de ordem 0 na

o

(L)
(2)
(3)

I tl
Q2 o

o

Q2

0

I

i com Q1 + + Q3 (4.6)

As diferentes simetrias das fases são caracterizadas por:

Todas as componentes iguais: fase isotrópica'
Duas componentes iguais e não nulas: fase uniaxial.
Todas componentes distintas: fase biaxial

Espera-se que para molécu1as .suficientemente rigidas
o parâmetro de ordem, definido assim microscopícamente, se

relacione também com grandezas macroscópicas. Evidentemente devemos

escolher propried.ades igualmente tensoriais. Dadas as componentes

X do tensor suscetibilidade magnética Xrtemosle:
I'J'

16



f ot''ql'j' = c[ x, , - ]sr¡ rrlx¡¡ (4"7)
I'J',

Onde ït' j'=ão as componentes <1o tensor de suscetibilidade
rnagnétíca rnc¡lecuIarr Que em princÍpio pode ser determinado a partír
da forma do sristal. G é uma constante de proporcional-idade.

Na transição de fase o parâmetro de ordem pode variar
de,scontinuamente ou não. No contexto cte fenômenos criticosl? estas
dt¡¿¡s formas de transì"ções são denominadas respectivamente de
t'ransição de primeira e segunda ordem. Na transição de prirneira
ordem existe uma coexistência entre as fases e=0 e e*0, togo a
transição se realiza sempre acompanhada pela perda ou absorcão de
arguma quantidade de caror, denominado calor ratentelo, Já a
'bransiçåo cle segunda ordem é percebida macroscopicamente pela
desconti-nu-idade de alguma propriedade associada à derivada do
parâ.metro de ordem como o .calor especÍfi"oto. l'reqüentenente estes
dois tipos de transição são observados no mesmo diagrama de fases.
Em sistemas liquiclo-gasosos, por exemploo a linha cie transi-çåo d^e

fase de primeira ordem termina en uTn ponto isolado, d.enominadc>
ponto crit,ico, oncl.e a transição torna-se de segund.a ordem. o
diagrama de fases (HrT) de sistemas antíferromagnéticos apresenta
uma linha de transiçã.o de fase de primeira ordern que se transforma
em uma linha de transição de segunda ordem em um ponto isola¿o
chamado ponto tricrÍtico. outros pontos multicrÍticos são
obserwados em diagramas de fases onde três ou mais fases se
encontram. Muitas vezes a descrição completa dos pontos
n¡ulticrÍticos requer a consideração de uma terceira variável
Èerrnodinâmica pois podemos estar observando apenas um corte de um
d.llagrama de fases tridirnensional bastante mais complexo18. No caso
part'icular de crista j-s IÍguidos o ponto multicrÍtico, conheciclo
Cc)Íro ponto de Landaulo, corresponde ao encontro das fases
nenáticas uniaxiais, biaxial e isotrópica.

Próxirno ao ponto crÍtico observamos que atgumas propriedades
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ffsicas
ou seja

variam de acordo com potências de expoentes não inteiros,
podemos escrevê-Ias na formalu:

f (t)=AtÀ( 1 + Bto +...1,' t,)>O (4.8) _

à é chamado de expoente critico associado à funçåo genéri.ca

f(t) u sendo t uma grandeza adimensional que se anula no ponto

crit|cor Þor exemplo a diferença entre a temperatura do sistema, T,

e 'slua temperatura crÍtica T :

( r -r )
t (4.e)

Isto significa que estas guantidades nåo são analÍticas no

ponto crÍtico. O surpreendente é que estes expoentes não assllmem

qualquer valor. Diferentes tipos de sistemas, possuindo grande

variedad.e de transições de fase poden ser agrupados em um pequeno

número de classes de universalidade, classificadas de acordo com os

valores d.e seus expoentes críticos. Naturalmente estes expoentes

d.ependem somente das propriedades mais gerais do sistema como a

d.irnensionalidacl.e do espaço e do parârnetro de orden. Em aproximação

de campo méclio obtemos valores universais dos expoentes crÍticos,
denominados valores clássicos, no . sentido de que difere-ntes
sistemas, resolvidos com o mesmo tipo de aproximaçåo' apresentam os

..nesmos expoentes crÍticos.

T
c
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S. Diagrama de Fases

os estados de equilibrio do sistema são calculados através das

eguações (3.13) . Embora näo conseguimos resolvê-las analiticamente'

säo de fácil' -análise numérica, pois poden ser diretamente

interpretaclas . como relações de recorrência, ou seja podernos

reescrevê-las na forma:
'oi*'- urtoi ,ol,oil

(5.1)
2

a:.': F.rof ,oi,o!l

onde F" (al , ox , ol ) são as funções def j,nidas pelos lados

direitos das 
'"q,r.çã.s de minimizaçäo (3.1-3). Poderianros interpretar

o processo i.terativo como a convergência para o estado de

equilÍbrio a partír de um estado gualquer (em geral fora do

equilibrio) caracterizado pelos parâmetros d'e ordem 9i ,A: 'A:' O

estacto de equilíbrio é alcançado por aplicações sucessivas 'de

F"(AI,OX,Ol) no estado inicial. Esperamos que após algum tempo'

isto qãeptis de várias iterações, o sistema chegue a um estado de

eguilibrio, geralmente representado como Oi'qr' a.' gue não é nais

alterado por iterações posteriores'
os estados do sistema dependem da temperatura e da forma dos

const.i-tuintes conto podemos observar nas funções r" (Ql 
' 
Qr'Qr) ' o

cornporLamento nos limites extremos de temperatura pode fa-ciÌmente

ser identificado. Para temperaturas altas, F' ,0, vemos nas

definições das probabilidades do sis.tema estar em cada estado'

expressåo (3.L4), que todas são igualmente provár'eis, logo o

sistema será isotrópico. Para temperaturas próximas de zero, ß'*,

todas a$ moléculas devem ocupar um mesmo estado de maneira a

atingir urn rnÍnimo da energia interna o que resulta em uma fase

anísotrópica biaxiat, a menos que os constituintes sejam uniaxiais'

Evidentemente estes comportamentos extremos eram esperados de

L9



maneira que servem apenas como indicativo de que estamos no carninho
certo.

A dependência do formato dos constituintes é introduzida pelas
relações enträ os parâmetros a, b e c. rse tivermos dois à*r*"
iguais r Por exenrplo â=b, a nólécuta será uniaxial. Neste ca.so
teremos '. x =X . r portanto - a fase de menor simàtriá tarnuém será15
uniaxial, ou seja a iguardade er=e, sempre se verificará. Já vinos
que estes pa'."âmetros não- são .independentes, assim int::oduzire¡nos
uma parametrização em que contatnos com apenas duas variáve j-s
real-mente indepenclentes. Una for¡na convenÍente de g é dad. porro:

ct- rcos (e + 2n/3)
-.-^ - - ¡ ^¡t-:(rÞ \tt -1. +lL/ J )

rcos (8)

l^
L)

c
(5 .2j

A condição a + b + c = o, é automaticamente satisfeita com
est,a paranetrizaçäo. Com r*0r estaremos lidando coT constituintes
anisotrópicos. o parâmetro e fixa a rbíaxialidader das moléculas.
Para 9=o ou a=n/3 r âs moléculas são uniaxiais, porémlno primei::o
caso são do tipo bastã'o e no segundo do tipo disco. para rvalores de
e ínter¡nediários a estes dois teremos mo1écuÌas biaxias. À única
diferença entre estas espécies de constituintes uniaxiais é
observada através da seguinte relação entre seus momentos de
guadrupolo W:

(tipo bastão) rr¡ 1w3¡ 1= - Trt (s{3) I (tÍpo disco) (s.3)

Devemos ressaltar algumas simetrias introduzidas com esta
parametrização. Em primeiro rugar v.emos que a transformação
e'=e+2fi/3 apenas produz uma permutação entre os elementos de ü/, o
que significa somente uma permutação dos eixos de referências fixos
nas molécu1as. outra transformação irrelevante é dada por êr=-g,
considerando a invariância sobre ambas transformações vemos que é
necessário considerar apenas varores de e no intervaló o=a=v/3i
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Anatogamente parametrizamos o parâmetro de ordem Q:

Qr= pcos(C + 2n/3)
Qr= pcos (d + 4n/3)
Qr= pcos (O)

Com esta parametrização os possÍveis estados de equilÍbrio säo

(rso)
,t uniaxial tipo bastão se d! : o (N*)

uniaxial tipo disco se ø :n/3 (N-

.* biaxial se a<Qcn/3 (BIA)
(s. s)

)

Calculando os estados de eguilíbrio do sistema para diferentes
valores de temperatura e da forma das mo1éculas obtemos o diagrama

de fases do sistema (diagrarna r-) . Devemos ressaltar a presença do

ponto crÍtico para ê:n/3 e T=3r2/4 onde as fases nemáticas

uniaxiais, biaxial al-ém da isotrópica se encontram. Um ponto

crÍtico desta espécie corno vimos é denominado ponto de Landau.

Na transição de fase nemática uniaxial isoLrópica observamos

quatro regiões de temPeratura:

L. T>T*r. sistema isotróPico
2a T..-<1,<[+, sistema isotrópico, porém existem duas sotuções

NI

estáveis, sendo que a isotrópica possui m4ior energia livre o que

corresponderia a um estado anisotrópico super-aquecido.
3. T*<T<Tor, sistema nemático uniaxial, agora com outra

soluçäo correspondendo a um estado isotrópico super-resfriado.
4. T<T¡ , sistema ne¡nático uniaxial.

(5.4)

reconhecidos Por:

p = O; fase isotrópica
P * Ot fase nernática:

No diagrama z delinitamos através de linhas tracejadas
regiões de estabilidade da solução nemáticas uniaxiais
isotrópica, ç[ue, como era de Se esperar, também se encontram

ponto de Landau.

)

AS

e

no
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À t,ransiçäo nemática-isotrópica ê portanto de pr:i.meira ordem

exceto no pont6 cle Landau em que a variaçåo do parâmttt.ro de ordem

p torna-se continua. podemos ver isso claramente no grÍrfico L, onde

estão representadas as soluções do parârietro de ordem p em funçär>

da temperatura para diferentes valores de anisotropia das

moléculas. À medida que este parâmetro molecular, 6, se aproxirna do

valor ft/3, a descontinuiclade do parânretro de ordem p tende a zero.

Neste ponto, a forma dos constituíntes é tal que Tr(['l:'¡:g, ou seja

a sua classificação ern tipo bastão ou disco é indistinta.'
Na transiçäo de fase nemática uniaxial-biaxj.al obserwamos

apenas duas regiões de ternperatura:

1_. T=T
BU'

2. T<T
BU'

apenas
apenas

solução uniaxial tipo bastão ou disco'.
solução nemática biaxial

Esta é portanto uma

ordem.

transição contÍnua ou transiçáio de segunda
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DÏAGRÀMÀ ].

0.80t

0.6ûü
cq
l*
tr"J

È' 0"4tü

0"2tü

0"0û0
c.0 1t.0 2c"0 30"0 4a.a 5ü.0 éü.t

e (grcus)

Diagrama no espaço dos parâmetros do sistena, ternperatura
norrnalizada e biaxialidade d.os constituintes. Às si.::-sl¡ias das fases
assinaladas correspondem: ISO, fase isotrópica; 1{* e N_, fases
nemáùicas uniaxiais tipo bastão e tipo disco; BIå, fase nemática
biaxial.

ISO

N+

BÏI\
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DIAGRAMA 2

o.BsC)

(\{
!-
N

Þ

o. Boo

0.750

o.700
o.o 10.0 20.0 30,0 4a.o sCI"o 60.0

e (grous)

O mesmo diagrama anterior, porém assinaladas, ên ,linhas
tracejadasr os limites das fases metaestáveis

ISO
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.* parâmetro de ordem p em funçåo da temperatura normalizada,
para d.iferentes valores de bíaxialidade dos constituintes.
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6. Proxirnidade do Ponto de Landau

Nesta seção vamos nos restringir ao comportamento do
sistema na vizinhança do ponto de Landau. Esta região
caracteriza-se não só pela dificuldade na convergência das soluções
das relações de recorrência (5.1), cono tambérn por valores dos
parârnetros de ordem próximos de zero. A maneira natural de
estudarmos esta região se dá atravée de expansões em. séries de
potências dos parânetros de ordem. Porém este probJ-ema re.laciona-se
diretamente com a teoria de Lanclaulor Çlue descreve a topologia das
transições d-e fases näs vizinhanças de un pcn+-o crítico através d.e

especulaçöes absolutamente gerais acerca da forma do potencial
termodinâmico nesta região. De modo a obtermos uma conexão direta
entre nosso nodelo, apresentaremos inicialmente os principais
argumentos desta teoria.

Landau percebeu q"" o elemento essencial nas teor-ras de
transição de fase é a determinação do valor de equilÍbrio do
parâmetro c1e ordem Q"o(ÞrT), para cad.a estaclo do sistema sujeito a

parâtnetros externos- p e T. Em principio podemos então escrever a

energia lj.vre do sistema como função do parâmetro de ordem mais os
vÍnculos externos, A função flp,TtQl é geralmente denominada
energia livre de Landau para diferenciá-la da energia livre efetiva
do siste¡na dada por 9[p,TiQeq(p,T) ], Tomando o parâmetro de ordem
como uma variável independente podemos cons-iderar a função llþ,TtQl
como uma extensäo da energia livre do sistema para estados
ligeiramente deslocados do eguilíhrío. o valor de equj-1Íbrio do
parâmetro de ordem Q"o(pr1), d.eve naturalmente ser um ponto mÍnimo
da energia livre de Landau. À teoria de Landau começa agora com a
expansão em séries de potência desta função em termos do parâmetro
d.e ordemz . De maneira geral escrevemos:

F he+Aez+Be3 +9LÞ, TrQl
o

(p, T)

26
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Os coeficientes À, B, C, etc... dependem dos parâmetros

externos p e T. À topofogiä da transíçåo de fase ¿ feita através Ce

suposições baçea.das em propriedades _ macloscópicas sobre estes
coeficíentes. A existência de um estado de equilÍbrio exige que o
termo de mais alta ordem_ seja par e seu coeficiente associaclo

positivo. Na <xpressão (6.1) isto significa que C:C(p,T)r deve ser
positj-vo para ..qualguer valor de p e T. À possibilidade da fase
isotrópica (Q:O) requer gue o têrmo linear seja identicamente nulo,
ou seja h=0. Eventualmente a presença de algun elemento que quebre

a simetria da fase isotrópica como um campo externo acarretará o

surgimento deste ter-rno linear. Para que esta expansão descreva

transj,ções entre estados de diferentes simetrias (Q:O e Q*0) cu

para a existência de um spinodal o coeficiente A deve mudar de

sinal, Entéio a equação A (P, T):O def ine uma curva no diaErama de

fases na qual ocorrem estes fenômenos, A presença do termo cúbico
está estritame¡rte ligada à natureza do parâmetro de ordem. Se for
um vetor não é possÍvel construir um tenno de terceira ordem, loEo
devemos impor B(Þ,T)=0. No caso de um parâmetro de ordem escalar o

termo de terceira ordem é permiti-do, tod.avia pode ser removiclo com

a adição de uma constante conveniente a Q de modo ç¡ue o potencial
termodinâmíco asserûeIhe-se ao de um modelo de fsing ferromagnético
na presença de um carnpo externol.

Para B=0 a transição entre os estados Q:0 e Q*0 e sempre de

segunda ordem e corresponde à aplicação original da teoria de

Landau. Entretanto sistemas ligui<lo-cristalinos têm parâmetro de

ordem tensoriai, ou seja, não se pode mais evitar presença do

termo cúbico, que é responsáveI pelo caráter descontínuo desta
transição conforme foi descrito em uma análise deste tipo feita
por De Gennesl. Em nosso modelo verenos que o coeficiente B está
diretamente ligado com a trbiaxialidade'r dos constituintes sendo gue

no ponto de Landau as mo1éculas t,êm uma forma tal que este se

anula, e portanto a transição I'II se torna de segunda ordem e$ um

único ponto
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A energia livre de Landau de nosso modelo pode ser facilmente

encontracla. Basta substituir as variáveis Hr, H, e H. pelos

parâmetros de"ordem de acordo com as'-equaçöes (3.r"2) na definição
da energia livre do sistema 9, expressão (3.5). Devemos notar que a

minirnizaçåo t(^Or,Qr,Q.) em relação as suas novas ":tttl:t:^:"il 
faz

autornaticamenr-e¡ colllo era de se esperar, às equações (3'1-3) com as

guais j á vÍnha.mos trabalhando. Procedendo dest.a maneira encontramos

a energia livre de Landau:

I = -kTln((o) 1-

2z (+ aal+ al+ 2

3
(6.2)

(6.3)

-t-

(6.5)

6

com ( I e

g go+ATr 1o2 ¡ +nrr 1o3

E'[Tr(0t)]'+

ßzTr lOu'J, )
o

l=1

Antes de expand.irmos esta função em séries de potências

devemos fazer algumas considerações sobre sua forma final' A

energia 1ivre é um invariante rotacional portanto esta propriedade

d.eve se refletir em cada termo da expansão. Sendo o parâmetro de

ordem um tensor, estes invariantes têm necessariamente a forma: '

:Ir(o") r' t1 : L, 2, 3, (6.4)

Usando a propriedade d.e todas as matrizes 3X3 siméticaszo que

afirma que cada um destes termos pode Ser escrito como uma

combinação polinomial de Tr(o), rr(o2) e tr(o3¡, chegamos

finalmente à expansão de Land.au de cristais 1Íguidos nemáticos,

conforme apresentada originalmente por De Gennes " Até termos de

sexta ordem temos:

cþr 1o2¡]¿ +Drr 1o2¡ tr 1o3¡ +E Irr (o') ] '+
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A ausência do termo linear deve-se à condição de traço nulo do

tensor parâmetro de ordem, e 9o é um terrno independente de A

correspondente à energia livre da fase isotrópica.
Uma ve?. que nos baseamos em um rnodelo microscópico,

identificaremos cada un destes coeficientes com parâmetros
moleculares. Expandindo g(QrrQz,Q3) em pol-ências de Qt, Q2 e Q3 e

agrupando-os segundo invariantes rotacionais temos:

f l__T
{
(.ß.?)
64

-ln ( 6)

4

.+(-&-ål(Bz)aa'-'E') , 
TT, +

'r
5

- .r2t(I''r 3 (ßz\ s'la'ï'64

+ ## [rrru'* 4r.a3¡cv'3+ 12(cx3+ 4Bt2,r"]] +

(6.7)

(6.8)

f e a energia livre por constj-tuinte
notação mais compacta para os parâmetros

invariante rotacional :

(6.6)

(f=$/N) . Utilizamos uma

de ordem em sua forma

at = rr(02)
î, = fr(e3)

Analogamente para os parâmetros moleculares temos:

a = Tr (ü/2)

r = Tr(w3)

A simetria da expansão em relação à troca do parâmetro de

ordem pelo parâmetro molecular não é surpreendente, pois já
poderíamos antevê-la na função de partíção. Nesta, aPlícamos sobre
o tensor molecular S., um número discreto de rotações dadas pelas
matrizes R.. Porém na função de partição, estas matrizes aparecem

I
somente na forma de produtos, ou seja não modificarÍamos nada se

aplicássemos as rotações no parâmetro de ordem, deixando S.l fixo.
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(o =I BzTr[ (R S,JR r) el
6 '- .' -!.

= I " 
Fz?rlw(Rr'oRr)l (6.e)

I=L. '1=L

A identificação dos coeficientes da expansão de Landau com os

parâmetros micloscópicos é-ãgora irnedÍata:

1-1ro=- 6. ln(o) [= zÈ td- i)rc"¡"
(ßz)
1ß

3
lL.zI

64ß

4

!= 2r
5

d

þ: 3 (ßz)
64ß d.T E_ (ßz) u

23O4Op
(:-2T2 a ta3 ¡

Et: ß4) 6

1,e2Oß
(ot- 4Br2) (6.1o)

Com a parametrização do momento de quadrupolo introduzida em

(6.8) temos:

zizø = Tr(W-) : i t'
( 6 . 1-r.)

z :'Ir($,t3) = f rtcos(39)

As coordenadas no diagrama de fases do ponto de Landau são

ímediatamente determinadas pois estão relacionadas aos pontos onde

os coeficientes dos termos de segunda e terceira ordem se anul.am,

portanto temos:
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A 0+
(6.12)

i
Ã'ntes de passarmos ao estudo dos estados de equilibrio do

sistema, vamos introduzir uma parametrizaçåo rnais conveniente para
o tensor parârnetro de ordem:

(x+y)
2

Q2
(x-y)

2 (6.1_3)

=x

A falta de simetria desta pa::ametrização comparada com a que
utilizanios anteriormente nåo constitui grande perda uma velz que ja
conhecernos as sinetrj-as do diagrama de f ases. portanto basta
conhece:: o comportamento de constítuintes tipo bastão gue a outra
metade do diagrama de fases é, como vimos, simétrica a esta. com
esta parametrizaçäo cte CI temos:

*r- d
2

B-0+o =Tct)

la

Q3

x:
x*
x*

Oi0eY=
0eY=
0ey+

fase
fase
fase

0

o

,

isotrépica
uniaxial
biaxial

(6.14)
,

Calculando os valores das formas invariantes
esta parametrizaçåo encontramos:

rotacionais, com

Substituindo
en potências de y

estes valores
temos:

T' : Tr(o3) = f* (*r-yr)
(6.L5)

na expansão de Landau e agrupando
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+ o (v6) (6.1-6)

onde fl (x) , fz (x)
parâmetrö de ordem x,

e f3 (x)

:

.ção funções dependentes apenas do

dada$ Pors

fl(x)

f2 (x)

f3 (x)

t *o*'- fn*'n |c*n*
9
ãDxs+ [T"

gEt
î6 J"1

(6.17)

=[].å Bx + tr"*'
3-7 Dx3 + t# tä'1"'] (6"18)

c
åo" .å[u*åu ,J] (6.re)

4

os estad.os de equilibrio são minimos de f (x,Y), portanto dev.em

satisfa zer a equação:

ôf (x;y)
0y = o + ¡ fr(x) * 2fs(x)y' lY = o (6.20)

Há duas possiirilidades de soluções para o parâmetro de ordem y:

y=0 (soluçãouniaxial)
(6.21_)

¿v:
f2 (x)

EGt (solução biaxial)

Na vizinhança do ponto d.e Landau a função f3(x) é positiva o

que pode ser verificado facilmente em sua definiçåo substituindo a

temperatura e os parâmetros moleculares do ponto de Landau' Fazendo
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isto temos a condi.ção x<.92r , ç[ue corresponde a . valores
suficientemente dista¡ltes da região por nós considerada.

As enerEias livre das fases uniaxiar , f.u(x), e biaxiar, f6(x),
são cteterminadas intr:oduzindo as soluçóes de y novamente na
expansåo (6. L6) , desta forma teremos: ' ' -- -' .

f" (x)

fb (x)

f(x) :
f(x) :

f1(x) (6.22)

fl (x)
2 f3 (x)

f2 (x) 2

(6.23)

(6 .24)

Desta forma podenos ver que se existir a fase biaxíal esta
f orá r'Ìrri rr:r'l-nri.3¡1ente U:na enCrgi-a l-i-VfC ¡nC;ìOr. porþantO O prObl_e;Aa-)-- - -
se reduzíu ao cálculo clos pontos de mÍnimo cia função:

u
f
f

(x)
(x)

para
para

b

6.1- Transição de Fase Nemática-fsotrópica

Para determinar as cur-vas de transição de fases devemos J-mpor

condições adj-cionais à energia livre. Vimos que durante a transição
de fase nemática-isotrópica o sistema passa por quatro regiões à

meclida gue aumentamos a temperature. No, gráf ico 2 plotarnos a

energia livre de Landau para fases uniaxiais nas temperaturas
tipicas que limitam estas regiões. Devemos observar neste gráfico
çßte para temperaturas no intervalo T*<T<T* temos a presença de dois
pontos de mÍnimo. o estado de equilíbrio corresponde ao mÍnimo
absoluto enguanto o outro ponto seria um estado metaestável
super-aquecid.o ou super-resfriado. À transição de fase é alcançada
quando os dois pontos de mÍnimo possuem a mesma energia livre,
havendo portanto a coexistência entre as fases isotrópica e

nemática uniaxial nesta transiçåo.
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para que a transição de fase nemática uniaxial-ísotrópica
Ocorra em um estado.caracterizado pelo parâmetro de ordem *o, a

energia livre do sitema , f (x, y) =f., (x) , deve satisfazer às

condições:

df (x)
u 0 (condição de minirno) (6.25)

ctx x*0
NI

f,, (on, ) f (o (condição de coexistência de fases) (6.26)
u

tlestas duas condições obtemos a cuva de transicão de fase cie

prirneira ordem através das equações:

Ä,:6Cx+ |o*' * 3(68+E')x3 (6 "27 )

B |c*'* åo*' * år6E+E')x4
(6.28)

Explicitando á dePendência

diferença entre a temPeratura do

de Landau:

do coeficíente A. em relação à

sistema e a temperatura do Ponto

* 12*d.a=*ßz'et =-2',- 2

KT.¡- - z
(6.2e)A = a(t-t ) ; ,

Através destas eguaçÕes

parâmetro de ordem e

nemát ica- isotróPica :

obt,emos os termos
da temperatura

dominantes do

na transição
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I B2
zltê,

(6.3o)t
Hf

t +

B (6.3i.)x=
NI 6C

A curva de transição de fase nemática uniaxial-isctrópica é

parabó]-icapróxirnaaopontodeLandaucomopodemosver
substituindo os valores dos parâmetros moLeculares iniciais de

acordo com as exPressões (6'l-0):

Ï" - ]r'¡ t * $"ou'(3o)lz4

*n, = ! ,"os(36)

(6.30)

(6.31)

Analogamente podenos calcular a curva do limite da

estabilidad.e da solução nemática. No gráfi-co 2 esta situação é dada

pela temperatura T=T*. Vemos que o minimo local correspondente à

solução nemática transforma-se em um ponto de inflexão' Neste caso

devemos impor as seguintes condições para a solução super-aqriecida
+x3

df (x) (6 .32)u 0
ctx +x=x

a2r 1x¡ 0 (6.33)
-2clx

+x=x

com estas eguações calculamos, em primeira ordem, a curva de

estabilidade da solucão nemática na proxirnidade do ponto de Landau:
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+ B
ãõ

(6.34)
x,-. = I

t..
, 382
- 64aC

3 z-=atL r * $"ou'(¡e) lKT (6.35)
z z

Os estados de equilibrio das

apenas a condiçåo d^e minínização
apenas até termos de terceira
equação:

fases uniaxiais devem satisfazer
da energia livre. Considerando

ordem eles devem satisfazer a

df ., (x)
å Lzcxz 3Bx +44(t - t') 0 (6.36)--Ax-

x=x
eq

ß conveniente relacionar
valores notáveís já calculados:

a solução desta equação com os

x-^:x*+ l*(t*-t)eq LJ

7/2
(6 .37 )

It_B(t- t ) 
|

'q:Tl l

t/2
3x=-eq ¿+

x
NI

l-+ t-- (6.38)

Como vimos no final do capitulo' 4, a variação de algumas

granclezas fisicas na proximidade de um ponto crítico está associada

a expoentes criticos. Geralmente denotamos por p o expoente crÍtico

do parâmetro de ordeml8. Da expressåo acima, tenos ß=L/2'
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6.2 Transiçã o de Fase Nernática Uniaxial--Biaxial

A transiçäo de fase uniaxial-biaxial é governada pelo
parâmetro de ordem y t ou n? caso da parametrização anterior pelo
parâmetro Q. Na expansão da energia livre este parâmetro aparece
apenaË em potências pares, logo esta transição será de segunda

orden" No gráfico 3 apresentamos as energiias livres para
temperaturas caracteristicas desta transição. Vemos que para T<T

BU

o ponto <le mÍni¡no de f (x*ry) corresponde à solução triaxial , caso

contrário, TtTuu, restará apenas a soiução unjaxiar
Vemos facilmente na expansão da energia livre em potências de

y, expressão (6.16), que a solução biaxial existe somente enquanto

fr(x)<0, portanto esta transiçáo de fase ocorrerá no ponto *uu

apeÌìas se as seguintes condições forem satisfej-tas:

f fx )2' BU'

df 
1 

(x)

A = -3Cx

B

o (linite d.a estabilidade da soI. uniaxial) (6.40)

dx
U

Destas condições obtemos as eguações da cul:va de transição de

segunda ordem:

x:x.B
0 (condição de nrinimo)

3-s 278+
AD)d - 4x

(6.4r_)

(6.42)

(6.43)

2

*o*' * ]n'*'
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Resolvendo esLas equaçõtrs
dominante do p;r¡.ålmetro de -ordtr¡n

fase nenática uniaxial-biaxi¡rl.
moleculares ini.ciaís temos:

ç::lcontramosfinalmenteotermo
e da temperatura na tr:ansição de

Já em termos dos parâmetros

']Ít!¿9F_L1qL
t/3

x=6r
BU I (6.43 )

KT
3

{
15cos 3A

f'"" )
BU 2t t" 2 (6.44)z 4

A curva dc transiçäo de
entäo o formato de cúspide.
proporcional a [c:os GA))"t.

fas¿: nemát,ica uniaxiat-biaxial tem
À largura da regriãcl biaxial é
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7. Influência de um Campo Externo.

i
Até aqora as fases anisotrópicas foram fornadas apenas por

interações e¡rtre pares de molécuLas Ç¡ue f avorc¡ciam seus
alinhamentos. Porém, sempre há a possibilidade de uma direção
preferencj-al de ordenamento que é introduzíd¿r através rla interaçåo
com um campo externo. A hamiltoniana de nosso sístema con a

presença deste elemento de quebra de simetria se escrevc:.

wjlLTr

Onde 0- é uma matriz de parârnetros externos eur-¡ f ixa uma

direção arbitrária no espaço, dada por:

(7.1)

L (7 .2)
2

0

O número de coordenação da rede, z,! aparece somente para não

sobrecarregarmos a notação. Podemos relacionar os parâmetros Lt,
Lz, e L. com grandezas macroscópicas lernbrando que a energia de

ínter:ação entre uú campo rnagnético I{ e um meio diamagnético é daCa
'L6

por

lt - -I trirwiu+jr - I
(ii) i

il
ol- r,

u=l lotzl
lo

3

HX Ht--
IT

l-
z I (7.3)I IJ J

I t J =1

Onde Y, é o tensor suscetibilidade magnética do meìo. Usando a
relaçåo entre este tensor e o parâmetro de ordem microscópico 0,
expressão (4.7) temos:

4T



3

+ I J

I r J =1

Estabelecemos entåo uma relaçåo entre o parâmetro [- e o campo
rnagnético I{:

cn = *[ ]""r(x)

",, = -*[ ]n"'rol ,]

oHH
J

(7.5)

û prinreiro termo pode ser ignorado pois é uma constante
aditiva independente da direção fixada pelo campo magnético H" Com

o parânetro de ordem o representado em sua fonna diagonal, a
interação depende das componentes quadráticas do campo, venos
Qüêrcomo era de se esperar, o sistema não distingue o sentíd.o do
campo aplicado. Entretanto o sinal da constante G fixa a gualidacle
da interaçäo que pode atuar reforçando o ordenamento nemátj-co
uniaxial, G)0, ou favorecendo o alinhamento perpend.icular a esta
direçäo, G(0. Com o campo magnétÍco na díreção zt Lr=Lr:O e L==L;ro,
devemos distinguir as situações:

(L)L>
intermolecular favorecem a mesma direção.

(21 L <

perpenclicular ao ordenamento nemático

À interação com o campo não traz nenhuma dificuld.ade adicional
no cáIcu1o da aproximação de campo médio de forna que escrevenos
diretamente as eguações que determinam os estad.os de eguilíbrio do
sistema:

+ HI{
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e, : axf ,+ "nl * ux! + axf + u¡l + cxf

Q, = b*f,+ .x! + "*! + "*f + ax! + r*!

e. : cxf + bxtr+ axt.+ !*to*."xtu+ u*r"

(7.6)

com as probabilidades do sistema estar no est,ado n, xt dadas
npor:

Lx
n

L
^ßzTrlw-e + Lo]çn(L (7.7)

com a nova função de partição:

(r=f"u'*t[H,,CI*ut1 (7.8)

À única mudança na energia livre de Landau introduzida
campo tambén está na funçåo de partiÇåo, ou seja temos:

pelo

r, : - åt",ar, * *r aî* o
2 + a

2

32 (7 .e')

Resolvendo as eguaçåoes (7.6) numericamente para diferentes
valores de Lt relacionamos as quebras de simetrias das novas fases
com as obtidas anteriormente sem a presença do campo, conforme a
tabela:
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Faso a campo nulo Faso para l-)O Faeo para L(O

ïso N
+

N

N
+

N
+

BIA

N BIÄ N

Neste trabalho nos restringiremos apenas ao caso em que o

campo reforça o ordenamento nemático (L>0). Tais sistemas não têm a
transição nemática uniaxial-biaxial notavelmente afetatla. Em um

diagrama d.e fases t.ridirnensional (diagrama 3) no qual o terceiro
eixo de coordenadas refere-se ao campo, a linha de transi,ção de

fases biaxial-uniaxial transforma-se agiora em uma superfÍcie de

transição de segunda ordem que se extende a valores infinitamente
positivos de L.

A guebra de simetria da fase isotrópica leva a uma fase com a

mesma simetria da fase uniaxial, porém isto não impede que o

sistema deixe de apresentar a transição de fase de primeira ordem.

De fato observando o gráfico 4, no gual representamos o parâmetro
de ordem p em função da temperatura para intensidades crescentes do

campo, vemos que continua a existir a descontinuidade do parârnetro

de ordem p que'desaparece assim que certo valor do campo é

alcançado. Esta transição, denominada nernática-paranemática, é

anátoga à transição que ocorre em sistemas IÍquido-giasosos, êft

ambos _os casos, 'a transição termina em um ponto crÍtico isolado
onde as duas fases tornam-se idênticas. No diagrama tridimensional
3 | esta transição leva a uma superfÍcie de primeira ordem que

separa as fases nenrática e paranernátj.ca lirnitada por uma curva de

pontos crÍticos onde a transição de fase torna-se contínua.
Corno vimos , toda a topologia do sistema está contida na

vizinhança do ponto de Landau, podemos aindaraproveitar a expansão
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da energia livre calculada no capitulo anterior para determinar
analiticamente a curva que lirnita a superfÍcie de transiçäo
nernática-paranemática. Novamente escrevemos a energia Iivre em

função dos parâmetros de ordem mais convenientes x e Y, sob a

forma:

f (x, Y) rf tx) + rz (x) y2 + (7. r-o)

fL (x) -hx Àx 3 Bx + (7. r-1.)
4

os coeficientes das potêncías de x são os meslnos que já
nas expressões (6.L0), exceto o termo linear dado por:

f3 (x) y4

Considerando somente o termo de campo de mais baixa ordem, a

única alteração enì relação ao sistema sem o campo é a presença de

um terrno linear em fL(x) gue escrevemos:1'

32.t o

í"*
4

1

Onde

definimos

h

Para cada valor da biaxialídade dos constituintes, I
impor, conforme o gráfico 4 | a condição de gue no ponto
t:t e h:h.-, a função T(x) tenha um ponto de inflexão,pc pc

neste ponto as seguintes condições devem ser satisfeitas:

45
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devemos
c::iti.co,
ou seja



ôF (x, y)
ôx t=tpc

h=hp"
=0

t

aar'(x, y) =0 (7.L3)
ðx 2 t=tpc

h=hpc

a3r 1x, y¡ =O
ôx 3 t:tpc

h=hp.

Com as quais f,inalrnente deterrninamos a fronteira da superfície
de transição de fase de primeira ordem:

x 1_

ãxn, (7 .1,4)pc

KTpc "t'l 1 "' $"o='(3s)] (7 " l_5)

L = ]{"o*'1:e) (7.16)
Pc
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A diferença entre os Parânetros de

xrrr. ê paranemática pode ser calculada
condiçöes à energia livre:

ordern nas fases
ao J.rn¡Íormos as

t

nemátLca,
seguintes

rf {x" ) r! txo) (condição para coexl-stêncJ.a de fases) (7 -L7l

af I (x) ôfL (x)I
= o (condiçåo de nfnino) (7.L8)-fl ôx x=x

¡X=X
t¡

Que têrn por soluções:

x =x I ltpct ' - ---34=.-.[ * ( r -'.,J]"'] (7.]_e)
llrÞ

Vemos na expressão acima que o expoente crltico associado ao

parâmetro de ordem x, ß=L/2, permanece o mesmo ao nos aproximarmos

do ponto de. Landau pela borda da superfície de transição de

prímeira ordein. .Esta transição de fase pode ser facilmente
relacionada com a transição de fase llguido-giu"osatt com a simples
traneforrnação: x-'V, T'Pr L'T.
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8. Conclusão

A discretização do modelo de interações quadrupolares entre
pares de objetos biaxiaisT, restringind.o suas possfveis orientações
a ' -seis direções mutuamente perpgndiculares, Èesultou em

considerável simplificação matemática, aliada à capacidade de

várias previsõu-s qualitatÍvas.
observamos, a1ém da fase isot,rópica (ISO), três fases

nemáticas: uniaxial tipo bastão (N*), uniaxial tipo disco (N_), e

biaxial (BIA). O grau de ordenamento das fases é determinado pela
competição entre a energia de agitação térmica e . o acoplamento
iniermorecular ajusÈaoo de acordo com o formaLu dc¡s L:errsLitr¡i¡¡Les.

De acordo com resultados experimentaisl, observamos transições
de primeira ordem entre as fases nemáticas uniaxiais e a isotrópica
(N-TSo), e concordando com argumentos de simetrialo, transições de

segunda ordem entre as fases nemáticas uniaxiais e a biaxial. No

d.iagrama de fases do sistema, as linhas de transiçãò de fa.ses se

encontram em um ponto multicrÍtico isolado, conhecido como ponto de

Landau, onde excepcionalmente a transição N-ISO torna-se contÍnua..
Concomitante ao desenvolvimento analitico do sistema na

vizinùrança do ponto crítico, estabel-ecemos uma conexão com a teoria
de Landau para fluÍdos anisot,rópicos biaxiaiszo, relacionando
parâmetros molecul-ares à topologia geral destas transições.

Em seguida, mostramos a extensão deste modelo para um sisLema
na presença d.e um campo externo. As quebras de simetria devido a

esta interação externa são facilmente verificadas, porém neste
trabalho detalhamos apenas o caso de um campo favorávei ao

ordenamento nemático uniaxial. A adição de um terceiro eixo,
referente ao campo, Do diagrama de fases anterior, mostrou que a

linha de transição N-ISO está contida em uma superfÍcie de

transição de primeira ordem. Analogamente . a sistemas
IÍquido-gasosos, vimos que esta superfÍcie termina em uma curva
onde as fases de mesma simetria não mais são diferenciadas.
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