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RESUMO

Foi estudada a cristalização de sLlspensoes aquosas

de esferas de poliestireno (850Ã, 9102 e 1090~ de diâmetro) no

limite de baixas concentrações _1011 a 1013 esferas/em3, A de

pendência do parâmetro de rede com a concentração original (o)

das LIs pe nsão a q LIo s a a p re se n ta uma t ra n s i ç ã o de fa se d a f a sebe c

para fec ~ c onforme já foi observada por outr0S autores. Obser

vamos também que durante a cristalização a concentração de es

feras no cristal era sistematicamente maior do que na solução

original, portanto a água estaria sendo expelida para a solução

durante a cristalização. Baseado nestas observações nós propo 

mos um modelo de cristalização onde os cristalit2s (concentra 

çao nl) estão em equilTbrio termodinâmico com uma solução com

concentração n2 ("1>0>n2), dando para cada concentração inicial

um dlferente parâmetro de rede determinado por este equilíbrio.

~ossos resultados mostraram que o coeficiente de expulsão da á

gua durante a cristalização i dependente do raio da esfera. Pa

ra realizar as medidas de parâmetro de rede nôs adaptamos para

as nossas condições particulares o método de Debye-Scherrer US!

do em difração de raios-X por cristais. O equivalente ã fonte

de raios-X era um laser de Argônio com comprimentos de onda va

riáveis. Diversas experiências novas são sugeridas.
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ABSTRACT

The crystallízation of aqueous suspensions of

polystyrene spheres (850R, 910~ and l090~ of diameter) was

studied in the limít of low concentration _10" to 10'3 spheresl

cm3. The dependence of the lattice parameter with the original

concentration (n) of the aqueous suspension shows a phase

transit10n from bce to fec phase as it was already been observed

by others authors. We a1so observed that during crystal1ization

the eoncentration of spheres in the crystal was systematica11y

higher than in the original solution, showing that water should

be expe11ed toward the solution during crysta11ization. From

these observat;ons we propose a medel of crystallization where

the crystal1ites (concentration "1) are in thermodynamical

eq ui1 ;brium w i t h a sol u t io n w i t h co n c e n tr a t io n n 2 (n 1 > n > n 2 )

giving for each inicial concentration a different lattice para

meter determined by this equilibrium. Our results showed that

the coefficient of water rejection during crystallization is

dependent on the sphere radius. In order to make the measurements

of the 1attice parameter we adapted to our particular conditions

the Debye-Scberrer method used in X-ray diffraction of crysta1s.

Th~ equivalent to the X-ray source was a tunable Argon laser .

Several news experiments are suggested.
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CAP71UlO I

INTRODUÇAü

\. CRlSTAllZAÇAü DE SUSPENSOES

l.a) Cristalização em alta concentraçio(I)(2)

Virios trabalhos foram realizados no estudo de cris-

tais coloidais formados por particulas de ouro e esferas de po 

l;estireno, no intervalo de altas concentrações de sólido.

As particulas de ouro em suspensão são poli~dricas e

as de poliestireno são esfêricas e apresentam diimetro da ordem

a o

de 3000A a 4000A. A solução coloidal com uma concentração de s~

lido de 10 a 15% e concentração de eletr6l ito da ordem de 4xlO-4

mel/litro de KC1, forma estrutura ordenada fec com parãmetro de

rede da ordem de 6oooR. Estes autores fiz~ram observações atra -

v~s de microsc5pio e fotografaram o ordenamento das esferas de

poliestireno e das partículas de ouro.

Um outro trabalho sobre as esferas de poliestireno

mostrou que o ordenamento das esferas para baixa concentração de

eletrõlito (; lO-5mo1/1 itro) e alta concentração de sólido (es

feras de poliestireno) apresentava estrutura cúbica fce ou então

estrutura hexagonal. Este estudo foi feito atravis da observação

direta por um m,croscõpio metalúrgieo ótico.
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o litex mono-dispersivo seria um bom modelo para a teoria de

Kirkwood-Mazur de soluções de proteinas globulares.

- W~ll~am~ e colaboradores(lO)(11)(12): fizeram um

estudo do cristal de esferas de poliestireno sob vários aspec 

tos:

a) determinação da estrutura e parâmetro de rede

Atrav~s da reflexão Bragg da luz visivel eles deter

minaram a estrutura e o parâmetro de rede para esferas de l090X

de diâmetro e cristais crescidos em cubetas retangulares de pe-

quena espessura.

b) determinação da temperatura de fusão de cristais

em função da concentração de esferas . Observando os pontos

de reflexão Bragg eles conseguiram determinar a temperatura de

fusão dos cristais em função da concentração de esferas. Eles

propuseram um modelo que permite estimar o calor de fusão e a

variação de entropia na transição de fase.

c) determinação da constante elãstica do cristal

Medindo o parâmetro de rede do cristal em função da altura do

mesmo, eles conseguiram observar uma variação nos valores devido

ã deformação elãstica produzida pela coluna de material que se

acha acima. Baseado nestes resultados eles propuzeram um modelo

para o cãlculo do mõdulo de Young do cristal de esferas de pol~

estireno.
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3. MODELOS PROPOSTOS

Nos vãrios estudos realizados pelos diversos auto -

res em cristais de esferas de poliestireno em suspensão aquosa,

encontramos dois modelos propostos para explicar a cristaliza -

çao:

- Modelo de esfera dura(13)(14)

- Modelo do cristal de Wigner(15)(10)

3.1) Modelo de esfera dura:

Este modelo assume a priori que a cristalização e

devido fundamentalmente ã repulsão entre as esferas de polies-

tireno. As esferas se comportam como bolas de bilhar indeformã

veis e com diâmetro 0 , sendo o potencial de interação dado por:

U(R) = 00

U (R) = [~ : ~~ r

R ..;;. o

e x p [- K ( R .> o )J

2ER

R>o

onde: N: ~ o nGmero de cargas unitârias espalhadas uni -

formemente sobre a superflcie de cada esfera

o: diâmetro da esfera

e: constante dielêtrica do meio 1
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2
. (2 8nce )

K: ralO de Debye K = kT

e: carga do e1etron

3.2) Modelo do cristal de Wigner:

Faz-se uma analogia do cristal de esferas de po1ie!

tireno com o cristal de Wigner. O cristal de esferas de po1ies

tireno apresenta ordenamento devido ã força repulsiva Cou1ombi

ana e apresenta uma transição de fase bcc+fcc quando se aumenta

a concentração de esferas. No cristal de Wigner(16) tem-se a r~

pu1são Cou1ombiana entre os e1etrons e a estrutura ordenada tem

energia mais baixa do que a estrutura desordenada. Um estudofei

to por F01dy(17) no cristal de e1etrons mostrou que tambem OCO!

re a transição de fase bcc+fcc em função da concentração, sendo

que para baixas concentrações a estrutura e bcc e para concen 

trações mais altas a estrutura e fcc.

4. OBJETIVO DESTE TRABALHO

O objetivo principal de nosso trabalho foi no senti

do de contribuir para o entendimento dos processos que conduzem

ã cristalização de suspensões aquosas de esferas de po1iestire

no. Procuramos estabelecer um metodo claro de medida e a seguir

estudar o processo de cristalização. Chega-se a propor um mode

lo para o limite de baixas concentrações.

Muitas outras questões são abertas, necessitando

ainda mais atenção. O objetivo principal, entretanto, foi a1can
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çado- isto i- "que parimetro de rede tem um cristal, obtido a

partir de uma solução com determinada concentração de esferas".

t

I' ,,'.",
I'
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CAPITULO 11

COLOIDES

1 . INTRODUÇAO

Como o sistema por nós estudado se enquadra no que

se chama "Co16ides", vamos falar aqui de alguns aspectos gerais

dos co16ides. As dispersões coloidais possuem propriedades elé

tricas que estão intimamente relacionadas com a sua habilidade

de adsorver 10ns e moléculas da solução. Descrevemos então al 

guns aspectos importantes da interface s6lido-liquido tais co 

mo: equilibrio termodinâmico entre duas fases, termodinâmica da

interface carregada e estrutura da interface carregada.

A estabilidade é um dos fatores mais importantes nos

colõides e é devido ã presença da dupla camada elétrica. Embora

não tenhamos conseguido elaborar uma teoria para explicar a

cristalização das esferas de poliestireno em solução aquosa, sa

bemos que a dupla camada elétrica desempenha um papel preponde

rante no processo de cristalização.

2. ALGUNS ASPECTOS GERAIS DOS COLOIDES

Até as ultimas décadas, a ciência dos co16ides era

algo mais ou menos autônomo, um campo de pesquisa quase que in

teiramente descritivo e que não se ajustava aparentemente ao e~

qu~ma geral da Fisica e da Quimica. Nestes ultimos anos um grande
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impulso foi dado nesse_ campo devido ã sua grande importância bã

Slca e aplicada(l).

Alguns(2)(3) tentam definir colõides como sendo um

estado da matéria onde predomina a química e a física das supe!

fícies, definição que não é inteiramente adequada. Outros ten -

tam definir os colôides como compostos por particulas tendo pe

lo menos uma de suas dimensões dentro do intervalo 10~ - l~m.

Entretanto, não existe uma separação nítida entre sistemas co -

loidais e sistemas não coloidais, principalmente no limite su -

perior das dimensões coloidais. Esta definição e muito incompl~

ta pois não leva em consideração a organização dos colõides.

Os fenômenos coloidais são encontrados com frequên-

cia em processos industriais tais como: plasticos, borracha

tintas, detergentes, tecidos, troca iônica, precipitação, crom~

tografia e flotação. Estes são apenas alguns exemplos de mate -

riais e tecnicas em que assumem importância as substâncias de

dimensões coloidais.

A organização característica dos colõides pode ser

descrita dizendo que a matéria coloidal ê constituída por três

fatores principais que são: pa~tIcula, meio contInuo e agente

e.6tabi.tizado~.

1) Pa~tIcula: são as unidades características dos

colõides e, em geral, não são moleculas simples, mas cada uma

delas consiste de um grande n~mero de moleculas. Elas podem es-

tar completamente separadas, sendo portanto independentes, ou

então se agrupar formando grandes estruturas com um certo grau

.
)
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de organização ou apenas simples agregados.

2) Me~o QO~tZ~uo: pode ser um gãs, um liquido ou um

sólido. Sua continuidade ê quebrada apenas pelas particulas aci

ma mencionadas, ou por seus pontos ou superflcies de ligação de

uma com as outras. Se as partículas estiverem muito juntas, co

mo acontece na borracha ou no vidro, o meio contínuo pode ser

quase que eliminado.

3) Ag~~t~ ~~tab~l~zado~: deve ser de natureza du

pla, tendo afinidade tanto com a partlcula como com o meio con

tínuo. Em certos casos importantes, o agente estabilizador pode

ser fornecido pelos grupos químicos polares que estão sobre a

superfície da própria partícula.

Alem desses três fatores acima descritos, temos ou

tros aspectos característicos que contribuem para a natureza

"sui generis" de um sistema coloidal que sao:

- dimensões das partículas

- forma e flexibilidade das partículas

- propriedades superficiais

- interações partícula-partícula

- interações partícula-solvente

Os sistemas coloidais podem ser classificados em:

dispersões coloidais, soluções macromoleculares e colõides de

associação.

1) d~~pe~~õ~~ eolo~da~~: ao contrário do que acont~

ce com soluções verdadeiras que são homogêneas, as dispersões
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coloidais são heterogêneas, apresentando duas fases distintas

6a~e di~pe~~a, que e constituTda pelas part;culas e meio de

di~pe~~ão no qual se distribuem as part;culas. As part;culas pr~

sentes numa dispersão coloidal são suficientemente grandes para

permitirem a existência de superf;cies de separação definidas

entre as particulas e o meio no qual estão dispersas estas par-

t;culas. As dispersões são termodinamicamente instãveis e ten -

dem a se coagular e precipitar a menos que se tomem certas pre

cauções para evitar isto. Uma vez que a fase dispersa tenha pr~

cipitado, ela não se redispersa espontaneamente, isto e, a pre-

cipitação da fase dispersa e um processo irrevers;vel.

A natureza fisica de uma dispersão depende dos pa -

pêis exercidos pelas duas fases constituintes do sistema. Por

exemplo, uma emulsão de ãgua em óleo (A/O) e uma emulsão de

óleo em ãgua (O/A) podem ter ambas a mesma composição global

mas suas propriedades fisicas podem ser bastante diferentes.

Os sóis e emulsões são os tipos mais importantes de

dispersões coloidais. O termo sol ê usado para distinguir sus 

pensões coloidais de suspensões macroscopicas, embora não exis-

ta uma demarcação definida entre ambas.

2) ~oluçõe~ mae~omoleeula~e~: são soluções verdadei

ras de moléculas muito grandes cujas dimensões estão no interv~

10 coloidal. Como exemplo, temos solução aquosa de prote;nas ou

soluções de materiais pOlimeros em solventes orgânicos. As solu

çoes macromoleculares são termodinamicamente estãveis e revers;

veis pois podem ser reconstituidas facilmente depois de se sep~

-
)

1
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rar o soluto do solvente.

3) eotoid~~ de a~~oeiação: são constituidos por so

luções de substâncias soluveis e de peso molecular relativamen

te baixo que numa particular concentração se associam formando

agregados de tamanho coloidal. As soluções de sabão são um e

xemplo desta categoria.

Uma característica marcante da materia coloidal é a

grande relação ãrea/volume para as partículas envolvidas. Nas

superfícies de separação entre a fase dispersa e o meio de dis

persão manifestam-se fenômenos de superfície característicos

tais como efeitos de adsorção e dupla camada eletrica. Estes fe

nômenos são de grande importância na determinação das propried~

des físicas do sistema como um todo. Por causa desse fato, a

química das superfícies se relaciona intimamente com a ciencia

dos colõides. --

A assimetria das partículas é um fator de consideri

.vel importância na determinação das propriedades dos sistemas

coloidais, especialmente as propriedades de natureza mecânica

A forma exata das partículas pode ser muito complexa, mas numa

primeira abordagem, as partículas coloidais podem ser tratadas

teoricamente baseando-se em modelos relativamente simples. De

maneira rudimentar, as partículas coloidais podem ser classifi

cadas de acordo com a sua forma ou aspecto em: corpusculares

laminares e lineares. O modelo que permite o mais fácil trata 

mento teorico é a esfera, e muitos sistemas coloidais contem

realmente partículas esfericas ou quase esfericas. Emulsões
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lãtex, aerasõis liquidas, contém particulas esféricas.

Particulas corpusculares que se afastam da forma es

ferica podem muitas vezes ser tratadas teoricamente como elip 

sõides de revolução. Muitas proteinas se aproximam desse mode 

1 a .

Suspensões de óxido de ferro e argila constituem e

xemplos de sistemas contendo particulas em forma de placas. Ge

ralmente, as substâncias altamente polimerizadas se apresentam

sob a forma de longos filamentos contendo ou não ramificações.

De um modo geral, os sistemas coloidais são de na

tureza polidispersa, ou seja, as particulas de uma determinada

amostra variam de tamanho.

elipsóide

bastão disco

espiral 00
ocaso

Fíg.(2.1)

As dispersões de sólidos em liquidas podem ser sub

divididas em: ~6l~ ll66llo~ e ~6l~ ll66obo~. Os sóis liófobos

são as dispersões onde existe muito pouca atraçao entre a fase

dispersa e o meio de dispersão. No caso dos sóis liófilos, a a

finidade entre a fase dispersa e o meio de dispersão ê muito

grande. r possivel transformar superficies liõfilas em liôfobas

e vice-versa. Por exemplo, superficies limpas de vidro que sao

1
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hidrõfilas podem ser convertidas em superfícies hidrõfobas re 

vestindo-as com urna camada de cera. As goticulas de um óleo e

mulsionadas em ãgua são hidrófobas e tornam-se hidrófilas medi

ante a adição ã emulsão de uma proteína que e adsorvida pela s~

perfície das gotículas. O termo liofilo e usado tradicionalmen

te para descrever substâncias macromoleculares soluveis. Contu

do e comum a presença de regiões liõfobas em proteínas, por e 

xemplo, que são parcialmente hidrófilas e hidrófobas.

Normalmente, as partículas coloidais são solvatadas

com uma camada molecular e esse solvente firmemente ligado à pa!

ticula deve ser considerado parte integrante dela.

Uma das propriedades mais importantes das disper

soes coloidais e a tendência de agregação das partículas. Devi

do ao movimento Browniano, são frequentes os choques entre as

partículas dispersas no meio liquido. A estabilidade de uma dis

persão é determinada pela interação entre as partículas durante

estes choques.

Para que haja a precipitação de uma dispersão é ne

cessário que as partículas constituintes se coalesçam formando

agregados grandes o suficiente para assentar. Nos sóis liõfobos

esta agregação é impedida pelas cargas elétricas das partículas.

Como as partículas têm cargas de mesmo sinal, ao se aproximar

elas se repelem devido às forças eletrostáticas atuantes entre

elas. No caso dos sóis liõfilos temos o mesmo tipo de repulsão

eletrostática e também o fator de solvatação. A partícula coloi

dal, neste caso, é coberta por uma camada de solvente que age
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corno urna barreira impedindo o contato que favorece a formação de

agregados.

As forças atrativas de Van der Waals entre as parti

culas são as principais responsãveis pela agregação. A estabili

dade das partículas, que se opõe ã agregação, e urna consequên 

cia da interação repulsiva entre duas camadas de cargas iguais e

da afinidade particula-solvente.

A estabilidade dos sôis liofôbicos pode ser aument~

da pela adição de substâncias liofllicas. Estas substâncias são

adsorvidas pelas particulas liofõbicas fornecendo-lhes um certo

carãter liofilico e como resultado a dispersão adquire uma gra~

de resistência à precipitação. Os colôides liofílicos usados des

ta forma para aumentar a estabilidade dos liofôbicos, são chama

dos de colôides protetores.

Muitos autores atribuem um papel importante na est~

bilização de uma partícula às suas cargas elétricas. A maior pa~

te das substâncias adquire uma carga elétrica superficial quan

do postas em contato com um meio polar, por exemplo aquoso. Os

possíveis mecanismos de criação dessas cargas podem ser: ioniza

çao, adsorção de íons e dissolução de íons. Esta carga superfi

cial influencia a distribuição dos íons próximos a ela dentro do

meio polar. Os íons de carga oposta (contra-íons) são atraídos

pela superfície e íons de carga de mesmo sinal (co-íons) sao re

pelidos para mais longe da superfície. Este fato, mais a tendên

,cia ã mistura provocada pela agitação térmica, leva ã formação

de uma dupla camada elétrica constituída por duas partes: uma su

,
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perf;cie carregada e um meio polar onde se distribuem de manei

ra difusa, contra-;ons e co-;ons.

De nosso interesse particular, são os colôides ma 

cromoleculares cujo campo abrange substâncias polimerizadas na

turais, derivados industrializados de polimeros naturais e poli

meros inteiramente sinteticos. Estes polimeros contem moleculas

gigantes constituidas por um grande numero de unidades (os mon~

meros) semelhantes, mas não necessariamente idênticos, ligados

entre si por ligações covalentes.

3. EQUILrBRIO TERMODINAMICO ENTRE DUAS FASES: igualdade no po-

tencial eletrolu;mico4

o potencial quimico ~ de uma particular esp~cie i de

particulas ~ o trabalho realizado para trazer um mal de partic~

las i do infinito at~ o seio de uma solução não carregada e li-

vre de camadas de dipolo. Caso a solução esteja carregada e ha

ja camadas de dipolo no meio material, o trabalho total terã was

contribuições: trabalho quimico e trabalho el~trico.

Escrevemos então o potencial eletroquimico como sen

do:

,.ç: potencial el~trico

j..l. = ).1. + z . FI},

1 '+ 1 ~L.potenc ia 1 quimi co

(2.1a)

onde: ~: ~ o trabalho el~trico para trazer a carga unitã-
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Mas, temos ainda que o potencial eletroqulmico ~
J

de uma determinada espécie I numa dada fase e igual a variação

de energia livre do sistema que resulta da introdução de um mol

de partículas I nesta fase, enquanto se mantem os outros parâm~

tros constantes:

aG
= (-~) T

I1j ano ,p,ni1j
J

(2.2b)

A igualdade dos potenciais e1etroquimicos sobre am-

bos os lados da interface implica que a variaçao da energia li

vre do sistema resultante da transferência de partículas de uma

fase para outra deve ser a mesma para transferência no sentido

contrário. Em outras palavras, quando o sistema termodinâmico es

tã em equilíbrio, sua energia livre é mínima:

"OG" = O (2 .3 )

Conforme se viu acima, numa interface em equilíbrio

temos um fluxo livre de partículas de uma dada especie através

da interface. Temos dois tipos de interface: po1arizãveis e não

polarizãveis. A interface não polarizavel é aquela em que a di

ferença de potencial atraves dela permanece efetivamente a mes

ma quando se varia o potencial aplicado ã célula, ou seja, ela

nao se polariza. O equilíbrio termodinâmico para uma interface

nao polarizãvel e expresso como:
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no qual a carga total e nula, ê chamado ponto isoelétrico. Este

tambem e o processo pelo qual as esferas de poliestireno adqui

rem as suas cargas.

4.2) Ad~o~ção d~ lon~: uma carga superficial pode

surgir em virtude da adsorção desigual de Tons de cargas de si

nal oposto. A adsorção iônica pOde ser positiva ou negativa. As

superficies em contato com meios aquosos se apresentam mais fre

quentemente com carga negativa e não positiva. Isto porque, via

de regra, os cãtions são mais hidratados, apresentando assim

maior tendência de permanecer no meio aquoso, ao passo que os

ânions sendo menores, menos hidratados e mais polarizantes, a 

presentam maior tendência de serem adsorvidos especificamente.

4.3) V~~~ofução de Zon~: as substâncias ionicas p~

dem adquirir uma carga superficial em virtude de uma dissolução

desigual dos ions de cargas de sinal oposto que as constituem.

Esta carga superficial assim formada, influencia a

distribuição no meio polar dos ions próximos a ela. Os ions de

carga oposta (contra-ions) são atraidos pela superficie e os

ions de carga de mesmo sinal (co-ions) são repelidos para mais

longe da superficie. Este fato, mais a tendência ã mistura devi

do ã agitação térmica, leva ã formação de uma dupla camada elé

trica constituida por duas partes: uma superficie carregada ~a!

te interna) e um meio polar (parte difusa) onde se distribuem

de maneira difusa os contra-ions e co-ions.

A dupla camada apresenta dois aspectos fundamentais:
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o eletrico e o estrutural. O aspecto estrutural se preocupa em

como as particulas estão arranjadas na região da interface. Os

aspectos eletrico e estrutural da dupla camada estão intímamen

te relacionados. A carga ou a diferença de potencial e uma ca

racteristica de uma estrutura particular e vice-versa.

Podemos descrever esquematicamente a formação

dupla camada através dos seguintes passos:

! I
Ia interface no lado,

da

I'

11 ado do metal

-----+

, Ina interface no!

Iredistri buição

idas particulas ,-------7
do eletrõlito

.do e1etrõl ito fi ca

carregada eletrica-

I

Imente

I

'indução de ca rgai

~
I

I

I

I

I
____ --- . -..--J

I

Feparação de ~esenvol vimento de :
___ .•.••) I i !

I cargas i '} Idiferença de poten
I Iciali nterfaci a1 -

•

No caso em que uma das fases, por exemplo, um ele

trodo de metal, possa ser conectado a uma fonte externa de car

gas temos:



uma

ante externa par

ma das fases (me-

2S

arrega eletricamente

tal fase

tedistribui 

ção das part~I -

----) , L~

culas do elel i
I

tal) ,trõlito
I

lintérface

I

nal
,

I
I
j

I ,desenvolvimento de uma

~ !carga liquida na inte!

~ace no lado do eletro

do

~eparaçao de cargas

!através da interfa- -----1

Ice
l

desenvolvimento de di

iferença de potencia1 :
I

latravés da interface j

Na verdade, todo este processo ocorre quase que simultaneamente.

Duplas camadas são formadas porque na região da in

terface as part;culas não se distribuem da mesma forma que no v~

lume todo. Por que as part;culas tendem a se acumular ou afastar

da interface? Uma resposta fenomenolõgica seria em ter

mos da variação de energia associada com o processo de adsorção,

ou uma part;cula nas duas fases em contacto teria potenciais qui

micos distintos que poderiam ser compensados, por exemplo, por

uma diferença de potencial elétrico entre essas fases. Essa di

ferença de potenCial é obtida naturalmente por meio de uma re 

distribuição de concentração de cargas (eletrons e ;ons) ms duas

fases.
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5. TERMODINAMICA DA INTERFACE CARREGADA

Consíderemos como sendo nosso sistema termodinâmíco

a interface eletrodo-solução. Se o sistema for fechado, não hã

troca de materia com a vizinhança e temos:

onde:

dU = T dS - W

TdS = Q e o calor fornecido ao sistema

W = eotrabalho realizado pelo sistema

( 2.6 )

Se o sistema for aberto, pode haver uma troca de pa!

ticulas com a vizinhança. Para introduzir um mol de particulas

da espécie i, o trabalho quimico realizado sobre o sistema e ~ ..- 1

Portanto, para alterar o numero de moles das particulas de esp~

cie i por uma quantidade dn., o trabalho realizado pelo sistema- 1

serã -~.dn .. Para um sistema aberto, escrevemos então a combina1 1

ção da primeira e segunda leis da termodinâmica como sendo:

dU = TdS - W - L:i w· dn.1 1 (2.7)

onde L: ~. dn. e o trabalho realizado pelo sistema para. 1 1
1

expelir dn. moles de partículas da especie1

i e ~. é este trabalho por mal.- 1

Vejamos agora no caso da interface eletrodo-solução,

que vamos denotar por Ml/S, quais são os vârios tipos de traba -
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lho que podem ser realizados:

a) trabalho de expansão volumetrica: pdV

b) trabalho para aumentar a área da interface por

uma quantidade dA:ydA, onde y e a tensão interfacial

c) trabalho para alterar a carga sobre o metal por

uma quantidade dqM :M1AS ~ dqM'

Introduzindo estas quantidades no lugar de W, a e -

quaçao (2.7) fica:

dU = TdS - pdV - ydA - M1llS ~ dqM' - í.: ~.. 1
1

Esta equação nada mais e do que:

dn.
1 (2.8)

dU = E [(fator intensivo) x (fator extensivo)] (2.9)

Mantendo os fatores intensivos (T,p,y,ll~,~) constantes, podemos

escrever:

U = TS - pV - yA - M111S~ qM - ~
1

Diferenciando, obtemos:

~. n.1 1 (2.l0a)

+ (S dT - V d P - A dy - qM' d (M 111S ~) - í.: n .d ~ .) (2.1 Ob )1 1
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Esta expressão resultante deve ser igual ã expressão (2.8), lo

go:

)' n .
• 0 1

d)J. = O
1 (2.11)

Mantendo temperatura e pressão constantes, temos:

l:n.
1

d)J. = O
1

dI = (2.12)

Com isto relacionamos a variação da tensão interfa

cial com a variação na diferença de potencial atraves da inter

face eletrodo-eletr61ito e variações no potencial qufmico de to

das as especies de part~culas presentes.

Conforme se vê no Apêndice (1), temos a concentra 

ção de part~culas relacionada com o excesso superficial de car

gas atraves da expressão:

r. =
1

Escrevemos então:

n.
1 =

A

n.,
A

r , +

n~,
A

on.
1

A

(2.13)

" ,~.~" ,!;"·~""tl I" IO·I',,"'~'" r ',,·'"1·,.1 , ..•..~j. ;,. I.,"', •••••••••• ,. ,., I•• ,~,"' ...

, 1
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n.

n~
, ,L:

- d 1J. = í r. dlJ· +í - d 1J .; A';' liA '

Da relação de Gibbs-Duhem, vem que:

n.,
du. = O,

Portanto:

(2.14)

Ei A

n.

1 dlJ. =1 E r. dlJ·. 1 1
1

(2.15)

Substituindo esta expressão na equação (2.12), vem que:

onde

(2.16)

A

ql
M = qM e a densidade de carga em excesso no eletro-

do.

Esta equação contem a quantidade d(M1óS ~) que e a variação na

diferença de potencial atraves da interface em estudo. O valor

absoluto (M1óS $) não pode ser medido(§), mas a variação d(M1óS ~)

pode ser determinada jã que a interface Ml/S e polarizãvel e estã

ligada a uma interface não polarizãvel M2/S, formando assim um

(§) Ver Apindice (2)
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sistema e1etroquimico.

Conectando tal sistema a uma fonte externa temos:

(2.17)

A diferença de potencial interno M2~Ml ~ não depende do poten -

cial externo V nem da composição da solução.

Diferenciando a equação (2.17) temos:

Substituindo a equação (2.18) na equação (2.16) temos:

dy = - qMdV + qMd(5~M2 ~) - L r. d~.. 1 1
1

(2.18)

(2.19)

Foram agora introduzidas as caracteristicas da interface nao p~

1arizave1 51M2 que no equi1ibrio termodinâmico obedece ã re1a 

ção(f):

- 1

Z.F
J

d]J .1 (2.20)

A equaçao (2.19) pode ser escrita na forma:

(f) Ver a equaçao (2.5)

(2.21 )
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Esta e a equação fundamental para o tratamento termodinâmico de

interfaces polarizãveis.

Experimentalmente, obtem-se uma curva de eletrocapl

laridade mantendo constante a composição da solução, ou seja

d~. é zero para todas as especies de part;cula.,
As condições são portanto:

[ f. dll. = O. , ,,

Da; segue que:

e

= - qM ( 2 • 22)

Esta é conhecida como a equação de L~ppmann. Ela nos diz que a

derivada de qualquer curva de eletrocapilaridade em qualquer ce

lula de potencial V, é igual ã densidade de carga do eletrodo.

6. ESTRUTURA DA INTERFACE CARREGADA

A equação de Lippmann nos dá uma relação entre a va

riação de tensão superficial e variação de potencial na célula:

-qM (2.22)

A partir desta relação não é possivel estabelecer

como a tensão superficial varia com o potencial da célula; é pr!
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c;so determinar a dependência de y sobre V. Integrando a equa 

ção (2.22) temos:

JiSdy = -S qM dV (2.23)

Para resolver este problema é necessãrio conhecer qM em função

de V, ou seja, é preciso t~r um modelo que descreva o arranjo das

cargas na interface carregada eletricamente.

6.1) Modelo do ~onden~ado~ de pla~a~ pa~alela~:

Teo~ia de HelmhoLtz-Pe~~in(2) (4)

o primeiro modelo, proposto por Helmholtz e Perrin,

considera que a interface carregada consiste de duas camadas de

carga: uma sobre o eletrodo e a outra dentro da solução. A den-

sidade de carga sobre as duas camadas e a mesma e de sinal opo~

to, como num capacitor de placas paralelas. Da analogia com o

capacitor de placas paralelas, temos que a diferença de poten 

cial através da dupla camada é dada por:

dV = 4'ITd
E

(2.24)

Esta ê a relação funcional para a integração da equação (2.23):

4'ITd I dqJ ddy = - - qM M
e:

(2.25)
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Quando qM = O, temos y= y -. (ver Apêndice 3).maXlmo

Resulta então:

-
y = y ma x

2

(_e:_)-l ~M
4'ITd 2

e:-
= Ymax 4'ITd

(2.26)

Esta é a equação de uma parábola simétrica em torno de Ymax' No

entanto, a curva de eletrocapilaridade não é uma parábola per 

feita. Experimentalmente, verificou-se que as curvas de eletro

capilaridade mostram uma acentuada sensibilidade com relação ã

natureza dos ânions presentes no eletrõlito. A dupla camada, se

gundo este modelo, apresenta uma capacidade dada por:

c = dq = --E
dV 4'ITd

(2.27)

Se e: e d sao constantes, C também será constante. No

entanto, nao e isto o que se observa na prática. Vejamos então

um outro modelo para este problema: é o modelo proposto por Gouy

e Chapman.

6.2) Mode.lo de. Gouy-Chapman(2) (4): rl.uve.m ..i..ôrl...i..c.a

No modelo proposto por Helmholtz-Perrin, as cargas

estão fixas sobre uma "placa" paralela ã superficie do eletro -

cio.

Gouy e Chapman consideraram os ions livres. O com 

portamento dos ions na vizinhança do eletrodo é afetado pela for
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ça eletrica que se origina da carga sobre o eletrodo e do movi-

mento térmico. Basicamente, o modelo consiste em considerar:

a) a superficie e plana, de extensão infinita e com

cargas distribu;das de maneira uniforme;

b) os ;ons da parte difusa são considerados como

cargas puntiformes distribuidas de acordo com a

distribuição de Boltzmann;

c) o solvente influencia a dupla camada somente a-

traves de sua constante dieletrica, que tem o

mesmo valor atraves de toda parte difusa;

d) supõe-se um eletrolito isolado simétrico, de car

ga z. ~o e o potencial eletrico na superficie.

plana e ~ e o potencial a uma distância x da su

perficie, no seio da solução do eletrolito.

eletro-do

solução

x J

Fig. (2.2)

Consideremos a superficie (eletrodo) carregada posl

tivamente. Vamos tomar uma lâmina dentro da solução a uma dis -

tância x do eletrodo e paralela a ele e calcular a densidade de

carga p desta lâmina. Aplicando a distribuição de Boltzmann aox

, 1
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sistema, temos:

o
n. = n. exp(-z. e 1/1/kT)" , o x (2.28)

onde: n~.concentração da especie ino volume todo,
.

n.

: ~oncentração da especie ino ponto onde o po -,
tencial

e 1/Ix

eo

carga elementar

z .

.
valência da espécie i

1

.

z.e 1/1

, o x

kT
representa a razão entre as energias elê

tJtic..a. e têJtmic..a. de um ;on a uma .distância

x do eletrodo.

A densidade de carga Px a uma distância x do eletrodo ê dada ~r:

o
P = L n.z.e

x . "0, = L n~e z,.exp{-z.e 1/1/kT). , o , o x, (2.29)

A relação entre p e1/l~dada pela equação de Poisson, que para u

ma dupla camada plana tem a forma:

(2.30)

onde:
1/ix e a diferença de potencial entre a lâmina e o

volume da solução.

Combinando as equações (2.2 ~ e (2.30) obtemos a equação de

Poisson-Boltzmann:
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o
E n.e z. exp(-z.e ~ /kT).101 10X1

(2.31 )

Para resolver esta equaçao vamos usar a seguinte identidade:

1 d- -
2 d 1/1

(2.32)

Substituindo a relação dada na equação (2.32) na equação (2.31),

temos:

d

d~

Rearranjando:

8n o
L n.z.e
. 1 1 o
1

exp(-z.e ~ /kT)
1 o X

(2.33 )

Integrando:

8n
L:

i
o

n.e z. exp(-z.e ~ /kT)d~101 lOX ( 2. 34 )

(~)2 = _ 8n .r~ n~eoziexP(-zieo~x/kT)dw =dx

-
E:

8n

z.n~e exp(-z.e ~/kT

1 1 o 1 o
+cte.- - - L:

E:

i
(-z.e /kT)1 o

(d~)2

8nkT
L: n~exP(-zieO~/kT)

+ cte
= --

. 1dx E:
1

Utilizando as seguintes condições de contorno:

, ,
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ljJ-+ O

x-+oo

d1jJ -+ O

dx

Isto implica que:

cte =

Resulta portanto:

°
n .

1

81TkT L n~(exP(-zieOI/J/kT} - lJ
E:

(2.35)

Vamos fazer algumas simplificações, considerando ° eletrõlito

z:z valente, Iz+I=lz_l=z e n~=n~ = nO,

Ficamos então com:

(dI/J}2 = 81TkTLnO [exp(-z.e ljJ/kT) - 1] =
1 °dx E:

i

81TkT

nOCexp(zeol/J/kT}-l+exp(-zeol/J/kT}-l]=
- --

E:

81TkT

2
nO [exp(zeol/J/2kT}-exp(-zeol/J/2kT}]

= --
E:

Lembrando que:

x - x
e - e = 2senh x
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Temos então:

32nkT (2.36)

Desta equação, podemos obter o campo (d~/dx) dentro

da solução, mas temos duas soluções para esta equação: uma raiz

positiva e outra negativa.

Lembrando que num eletrodo carregado positivamente

0>0 e d~/dx<O, e no eletrodo carregado negativamente, ~<O e

d~/dx>O, teremos como solução para a nossa situação fls;ca ape

nas a raiz negativa de (d~/dx)2.

Ficamos então com:

•

senh(ze ~/2kT)o (2 .. 17)

Então, de acordo com a Teoria de Gouy-Chapman, para

o modelo de carga difusa, d~/dx ~ o campo el~trico a uma certa

distância x do eletrodo. No entanto, ~ melhor ter uma expressão

para a carga total difusa na solução.

A lei de Gauss da eletrostâtica nos diz que a carga

contida numa superficie fechadq e igual a E/4n vezes a ãrea da

superficie fechada, vezes a componente do campo normal a super

ficie. Isto e:

q =
4n

d~

dx
A (2.38)
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Da equaçao (2.37) conhecemos d~/dx, podemos entio calcular q.

Para nosso cãlculo, vamos escolher uma IIca.ixa Gaussianall com

area unitária e que se estende na solução ate x+oo, onde ~ e

dw/dx+ O . A outra extremidade da caixa está tão próxima do ele

trodo quanto poss1vel, de modo a não perder nenhuma carga difu-

s a •

,
area

unitória

caixa goussiana
que contém a
carga dlfusa qd

eletrodo
Fig.(2.3)

Considerando os ions como eahga~ pontua~~, a caixa

se encontra com a extremidade em x=O. Então, a densidade total

de carga difusa espalhada dentro da solução, sob ação das for 

ças termica e eletrica, ê dada por:

En kT 1
qd = -2( o ) /2 senh(ze $ /2kT)

2n o o
( 2.39 )
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o n d e w ê o po te n c i a 1 em x = O re 1 a t ivoa o po te nc ia 1 tom a do no seioo

da solução como sendo zero, isto ê, X+oo, woo=O.

Sabendo agora qual a carga total difusa espalhada na

solução vamos estudar o comportamento do potencial com a distân-

cia ao eletrodo.

Assumindo que a energia elétrica seja bem menor

que a termica, ternos:

do

"

ze w

senh(zeo~x/2kT); o x
2kT

Substituindo na equação (2.37), ternos:

(2.40)

,32n nkT

l-o
(

1/2

J

zeowx

2kT

(2.41)

dw
8nn (ze)2 1/2

_x = -r

o o '1

dx

\ I
1!J

ckT

,
x

Chamando: 2 8nn (ze )2

X. = o o
skT

Fica: d1jJ

x-- = --x. 1/Jdx x

(2.42)

( 2 . 43)

Integrando esta equação e aplicando as condições de contorno que
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quando x+O, W +w vem que:x o

~n Wx = -xx + cte

1/J = 1/J exp(-xx)x o
(2044)

o potencial decai exponencialmente dentro da solução e o decai 

mento e tal que 1/J +0, quando X~OOo Esta relação potencial-distâcx

cia e um resultado importante do modelo de Gouy-Chapman pois nos

fornece uma base para pensarmos na interação das cargas difusas

x

em torno de part;culas

coloidaiso

Figo(204)

Podemos simular o efeito da carga difusa espalhada

na solução colocando a carga difusa qd numa placa paralela ao ~

letrodo e situada a uma distância x=x-lo Temos assim, a situação

de um condensador de placas paralelas com carga qM :::-qd no ele
- 1

trodo (em x=O) e uma carga difusa qd numa placa em x=x

A diferença de ~otencial através de um condensadnr rle

placas oaralelas ~:

4rr
t,V :::- q d

E
(2 045)
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qM=-qd: ~ ~ j
+
+
+
+
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x
onde:

0= car1a na Dlaca.. ,

d= se~aração entre as olacas

rEn kT= 2 _~_o,
211

1 /2
1
) senh(ze tjJ /2kT)o o (2.46)

Para valores baixos de ~ no eletrodo temos:
O

ze ljJ
o o

2kT
(2.47)

- 1
d = x _ (skT 11/2

- 8 o 2 2 )TIn z e
o

(2.48)

Dar vem que a equação (2.45) fica:

6V = \(io
( 2 . 49)

Isto significa que a placa em x=O está no potencial \(io com re1a

- - --1
çao a ~'aca que esta em X=x , que tem potencial zero .

.•
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Conhecida a carga difusa total qd e o potencial ~o

em x=O, podemos calcular a capacidade diferencial. Assumindo ~M=

=Wo (~M e o potencial no eletrodo), já que consideramos os ions

como cargas pontuais, temos:

C = =

1/2

cosh(zeo~M/2kT)

(2.50)

40

Õ 32
'üc
u~.:! 24''6u

161 Ib,
-o o IFig.(2.6).~ uoQ.o\J 8

a

I I I
0.8 O -0.8
diferença de potencial

A função cosseno hiperb6lico nos di paribolas inver

tidas (ver Fig.2.6), portanto, a capacidade diferencial numa i~

terface carregada não deve ser constante. Este e um resultado

ji bem melhor que o obtido pela Teoria de Helmholtz-Perrin onde

não havia variação da capacidade com o potencial. No entanto, as

experiências mostraram que as curvas e capacidade em função do

potencial não eram apenas simples paribolas invertidas. A figu-

ra a seguir mostra um resultado experimental onde apenas uma por

ção da curva apresenta o comportamento te6rico e hi uma forte de
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32

'i
'O
C
G 24
~~

''6

: 16""
'ü"
:t 8
u

0.8 O -0.8

diferença de potlftCial

Fig.(2.7)

pendência com a concentração da solução (a concentração aumenta

de a para ~).

Este modelo, proposto por Gouy e Chapman ainda não e

suficiente para descrever a realidade observada. Vejamos então,

o modelo proposto por Stern que considerou o tamanho finito dos

ions,

6.3) Modelo de Steltl1 (Z) (4): algul1.6 1011.6 6ic.am pite -

.60.6 ao eletltodo e outltO.6 .6e e.6palham l1a .601u -

-
çao

No modelo de Helmholtz-Perrin os ions estavam pre -

sos sobre uma "placa" paralela ao eletrodo e no modelo de Gouy

Chapman os ions se achavam espalhados na solução. Stern propôs

então um modelo onde alguns ions deveriam ficar presos ao ele -

trodo e outros espalhados na solução formando uma nuvem. Ele e

liminou a aproximação de cargas pontuais utilizada no tratamen-

to de Gouy-Chapman.

o tamanho finito dos ions limita a fronteira inter-

1
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na da parte difusa da dupla camada. Isto, porque o centro de um

íon só pode se aproximar de uma superfície carregada sem ser ad

sorvido especificamente ate uma distância correspondente ao seu

raio hidratado.

No modelo de Stern a dupla camada se divide em duas

partes, separadas por um plano (plano de Stern) localizado a u-

ma certa distância da superf;cie, distância esta idêntica ao

raio do ion hidratado. Ele ainda levou em conta a possibilidade

de adsorção iônica especifica. Tons adsorvidos especificamente

são aqueles ligados a uma superficie (mesmo temporariamente) por

forças eletrostãticas e/ou forças de Van der Waals, suficiente

mente fortes para se sobreporem ã agitação termica. Os centros

de quaisquer ions adsorvidos especificamente se localizam na ca

mada de Stern, ou seja, entre a superficie e o plano de Stern .

Os ions cujos centros se localizam alem do plano de Stern cons

tituem a parte difusa da dupla camada. Para estes, considera-se

valido o tratamento desenvolvido por Gouy-Chapman, ja descrito,

onde se substitui ~o por ~8'

Na camada de Stern o potencial varia de ~ (poteno

cial superficial ou do eletrodo) ate ~8 (potencial de Stern) e

decresce de ~8 até zero na parte difusa.

Vamos examinar a distribuição de cargas na direção

normal ao eletrodo do ponto de vista de Stern. A interface como

um todo e eletricamente neutra. A densidade de carga liquida qM

sobre o eletrodo deve ser igual em magnitude e de sinal oposto

ã densidade qs na solução, qM=-qS' A carga da solução estã pa!
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cialmente presa ao eletrodo, vamos denotã-la por qH (carga de

Helmholtz-Perrin), e a carga restante qG (carga de Gouy-Chapman )

está espalhada na solução.

(2.51 )

Existem portanto, duas regiões de separação de car -

gas. A primeira região e do eletrodo ate o plano de Helmholtz

(plano definido pelo centro dos lons presos) e a segunda região

vai deste plano de cargas fixas ate o seio da solução onde a

densidade de carga e nula.

Fig. (2.8)

Temos no modelo de Stern, duas quedas de potencial:

(2.52)

onde: ~M potencial
internono metal

~H potencial

internoaoplanodeHelmholtz

~B potencial

nasolução

..

,
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Fig.(2.9)

x

exponenc;ol

linear I

I

X=-Q x=Q

No modelo de Helmholtz-Perrin temos uma variação l~

nea~ do potencial com a distância e no modelo de Gouy-Chapman es

ta relaçio ~ exponenelal.

No modelo de Stern a queda de potencial tem uma va 

riação linear correspondente aos 10ns presos ao eletrodo e uma

queda exponencial que corresponde aos 10ns espalhados na solu 

ção pela influência das forças eletrica de ordenamento e t~rmi

ca de desordenamento.

Um interessante resultado emerge do conceito de duas

quedas de potencial na interface. Queremos agora saber como uma

pequena variação na carga do metal afetaria tais quedas de po 

tencial. Diferenciando a expressão (2.52) com relação ã carga do

metal, temos:

a(~M-~B) = a(~M-~H) a(~H-CPB)
+ ---- (2.53)

Como a carga total ~ igual ã carga difusa, qM=qd .

Então:
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Ô(<I>M-<I>B)ô(cj>M-cj>H)ô(cj>H-cj>B)
(2.54)

= +

ôqM
ôqMôqd

Cada termo nesta equação expressa o reciproco da c~
pacidade diferencial:

onde:

11 = _

C CH

(2.55)

c = capacidade total da interface

CH= capacidade Helmholtz-Perrin (entre o metal e o

plano de Helmholtz)

CG= capacidade Gouy-Chapman (capacidade da carga di

fusa)

Este resultado e formalmente idêntico ã expressao p~

ra a capacidade total entre dois capacitores em série. Isto faz

sentido, pois o conceito mais generalizado de capacitar e de

uma região no espaço capaz de ar-

mazenar carga. Capacitares em se-

rie implica numa região consecuti

va no espaço, sendo cada região responsãvel por parte da dife 

rença de potencial total. As regiões de Helrnholtz e Chaprnan ar-

rnazenam carga e são consecutivas numa direção normal ao eletro-

do •

•..
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Cont~ibuiçõe~ ~etativa~ da~ eapaeidade~ de Hetmhottz

Pe~~~n e Gouy-Chapman:

Uma das dificuldades encontradas no modelo de Gouy

Chapman foi a previsão de uma capacidade com valores maiores, com

cerca de uma ordem de magnitude, comparado aos valores observa

dos em soluções com concentrações do eletrõlito ; 1M. Isto foi

resolvido por Stern, através da equação (2.55).

Quando a concentração nO do eletrõlito é grande, t~

mos da equação (2.50) que CG aumenta, mas CH não varia. Então,

l/CG diminui enquanto l/CH não muda.

Portanto:

e, logo:

c ;; CH (2.56)

Isto significa que para soluções suficientemente co~

centradas, a capacidade da interface é efetivamente igual ã ca

pacidade da região de Helmholtz, ou seja, segue o modelo de pl~

cas paralelas.

A analogia entre a interface carregada e os capaci

tores em série vale muito bem aqui. A capacidade total de dois

capacitores em série é efetivamente igual ã menor capacidade

quando' o outro é relativamente grande. O que significa isto? Si~
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nifica que, se as regiões de Helmholtz e Gouy são comparadas pa

ra concentrações suficientemente altas (CG alto) a maior parte

da carga da solução e pressionada sobre o plano de Helmholtz, ou

fica confinada numa região muito próxima deste plano. Em outras

palavras, pouca carga ê espalhada ou difundida na solução.

Vamos agora analisar o que acontece para concentra -

ções bem baixas, ou seja, CG bem pequeno:

Portanto:

c -; CG

e

(2 .57 )

Isto significa que a interface carregada torna-se com

estrutura como de Gouy-Chapman, com a carga da solução sob in 

fluência simultânea de forças eletrica e termica.

7. ESTABILIDADE DOS COlOIDES

Uma das propriedades mais importantes das dispersões

coloidais e a tendência de agregação das partlculas. Devido ao

movimento Browniano são frequentes os choques entre as partícu -

las. A estabilidade de uma dispersão e determinada pela intera

ção entre as partículas durante estes choques.

As forças atrativas entre as partículas, forças de

•
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Van der Waals, são as principais responsiveis pela agregaçao en

tre as particulas. A estabilidade da dispersão, que se opoe

agregação i uma consequ~ncia da interação repulsiva entre

-
a

duas

camadas de cargas iguais e da afinidade particula-solvente. A a

finidade particula-solvente provoca estabilização sobretudo por

processos mecânicos, que podem ser considerados em termos de u-

ma variação positiva de energia de solvatação que acompanha a

agregação das particulas. A adsorção de materiais polimeros so

bre a superficie das particulas favorece usualmente um aumento

da estabilidade da dispersão por causa de um aumento de afinid!

de particu1a-solvente. No entanto, essa adsorção pode tambim i~

duzir uma agregação de particulas, por favorecer uma interliga

ção das mesmas pontes.

Geralmente, os sóis 1iófobos são estabilizados pe 

1as interações das duplas camadas e pela adsorção de certas mo

1iculas. Os sóis liõfobos são muito sensTveis ã adição de pequ!

nas quantidades de e1etrõlitos, o que os leva ã f1oculação. O !

1etrõlito adicionado provoca uma compressão das partes difusas

das duplas camadas que envolvem as partTcu1as e pode tambim exe!

cer um efeito especifico por meio da adsorção de Tons para den-

tro da camada. O sol flocula quando o alcance das interações re

pulsivas das duplas camadas tiver sido reduzido o suficiente p!

ra que as particu1as possam se aproximar ati o ponto em que en

tre as particulas passam a predominar as forças atrativas de Van

der Waals.

A concentração de eletró1ito que basta para flocular
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um sol liõfobo segundo uma proporção definida arbitrariamente e

em um intervalo de tempo fixado arbitrariamente, depende consi

deravelmente da carga eletrica dos ions de carga contrãria. E

quase que independente da natureza especifica dos vãrios ions,

da carga dos co-ions, e da concentração de sol; depende apenas

moderadamente da natureza do sol.

7.1) Teo4ia de Ve4jaguln-Landau e Ve4wey-Ove4beek

Derjaguin-Landau(5) e Verwey e Overbeek(6) desenvol

veram independentemente uma teoria quantitativa na qual a esta

bilidade dos sôis liôfobos e tratada em termos das variações de

energia que ocorrem quando as particulas se aproximam uma das o~

tras. A teoria envolve estimativas da energia de atração (for 

ças de London-Van der Waals) e da energia de repulsão (superpo

sição de duplas camadas eletricas) ambas em termos da distância

inter-particula.

Foram realizados cálculos para interação entre:

- duas placas paralelas, carregadas, de ãrea e es 

pessura finitas;

- duas esferas carregadas.

Os cálculos para duas placas planas são importantes

para a estabilidade de finas peliculas de sabão, tendo sido co!

relacionadas, com um grau razoável de ~xito a estudos experimen

tais feitos neste setor.

Jã os cãlculos sobre a interação de esferas são im-
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portantes para a estabilidade de dispersões. Na realidade, as

conclusões que podem ser tiradas de ambos os estudos teóricos

são bastante semelhantes. Vejamos com mais detalhe o estudo da

interação entre partículas esfericas, interação esta dada pela

energia de atração e de repulsão.

a) Interação repulsiva das duplas camadas:

A expressão geral (6) para a energia repulsiva VR

resultante da superposição das partes difusas de duplas cama 

das elétricas existentes em torno de duas partículas esfericas

idênticas (como as descritas pela teoria de Gouy-Chapman) e

bastante complexa. Uma expressão relativamente simples e que o

ferece uma boa aproximação para o valor de VR foi dada por

Reenrik e Overbeek(7):

onde: H:ea menor distância entre duasesferas

a :

raioda esfera

B :

constante que vale4.36xl020 A-2s-2
e

uma

z:

eacargadpíon oposto

y:

edadopela expressao:

exp(zet/Jó/2kT)-1
y = -------

exp(zet/Jó/2kT)+1

(2.59)
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b) Forças atrativas de Van der Waals:

As forças de atração entre moleculas neutras, quimi

camente saturadas, se originam de interações eletricas. Temos

três tipos de atração inter-molecular:

b.l) duas moleculas com dipolos permanentes se

orientam mutuamente de tal maneira que resulta ao final uma a 

tração.

b.2) moliculas dipolares induzem a formação de

dipolos em outras moliculas, provocando tambim o surgimento de

uma atração.

b.3) existem tambim forças atrativas entre mo

liculas apolares, conhecidas como forças de dispersão e foram

explicadas pela primeira vez por London em 1930. Tais forças são

devido ã polarização provocada em uma das moliculas pelas flut~

ações da distribuição de cargas na outra molécula e vice-versa.

Exceto em materiais altamente polares, essas forças de disper 

sao de London explicam quase que todas as atrações do tipo Van

der Waals realmente operantes. A energia de atração de London

entre duas moleculas tem alcance muito curto, sendo inversamen

te proporcional ã distância inter-molecular elevada ao expoente

6. Em um conjunto de moliculas, as forças de dispersão são adi

tivas numa primeira aproximação, e poderemos calcular a energia

de atração entre duas particulas somando as interações existen

tes entre todos os pares de moleculas atuantes entre as partic~

las. Os resultados destas somas prevêem que a energia de atra -
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ção de London entre os conjuntos de moléculas, por exemplo en

tre mnleculas coloidais, decresce muito mais rapidamente do que

entre moleculas individuais.

Para o caso de duas esferas idênticas de raio a (no

vãcuo) com H sendo a menor distincia entre as esferas no inter

valo lOnm a 20nm, e com H«a, a energia de atração de London ,

VA ~ dada aproximadament~ por(7):

A a

l2H
(2 .60 )

As energias de atração calculadas atraves desta e 

quaçao sao facilmente super-estimadas, sobretudo quando a dis 

tincia H for maior (H>lOnm) pois hi uma tendincia de se despre

zar o tempo finito necessário para a propagação da radiação e1!

tromagnetica entre as partículas, do que resulta num enfraquecl

mento de VA (conhecido como efeito de retardamento).

Diversos pesquisadores, entre eles Derjaguin e Abri

cossova(8) mediram diretamente as forças de atração entre obje-

tos macroscõpicos. Destas experiincias difíceis resultaram for-

ças atrativas de mesma ordem de grandeza que aquelas previstas

pela teoria, desde que se faça uma correção para compensar o re

tardamento e desde que se removam das superfícies em questão to

das as cargas residuais.

O valor da constante A, conhecida como constante de

Hamaker, depende da natureza do material que constitui as partI

- -20 -19
cu1as. Seu valor numerico varia geralmente entre 10 J e 10 J.
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A existência de um meio de dispersão entre as part;c~

las, melhor que o vãcuo, diminui bastante a energia de atração.

A constante A ê então substituída por uma constante efetiva, da

da pela expressão:

(2.61)

9

onde os indices 1 e 2 se referem respectivamente ao meio de dis

persão e ã partícula. Os valores de Al e A2 não são conhecidos

com exatidão, principalmente quando ocorre solvatação. No enta~

to, mesmo usando a equação (2.60) como ponto de partida, é pos 

sivel tirar muitas conclusões teóricas uteis para o cãlculo das

forças de atração de Van der Waals entre as partículas de sõis.

Vejamos uma anãlise das curvas de energia potencial.

Fig.(2.10)
..•...
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,,,
, VR (1),

...., "
, VR (2) ,, ' .•...

.........
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o
.."
I>
tlIli
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"'11 r ---.~ V(2) - - - -

~ ". •••~stâncla entre ;rticulas (H)/
I
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I
I

I

Curvas de eneq:ia de inleraçio total. V(ll e Vf~l ohtidas mediante soma de uma
curva de atraçio. VA• com curvas de repulsio 1~11)e l~f21

••
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Fig. (2.11)

Um outro aspecto caracteristico destas curvas de e

nergia potencial e a presença de um minimo secundãrio, a uma dis

tância relativamente grande entre as particulas. Se esse minimo

for relativamente grande quando comparado a kT, ele deverá dar

origem a uma forma solta e facilmente reversivel defloculaçãJ§).

Para particulas pequenas, a ; lO-8m, o minimo se 

cundãrio nunca ê suficientemente acentuado para que esse fenôme

no possa ocorrer nos casos em que o máximo da energia potencial

(§) Alguns autores distinguem: 6loculação, que e o efeito de um

minimo secundário e coagulação, que e o efeito de um minimo

primário. "
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ê suficientemente elevado para impedir a floculação normal no

minimo primário. Com pa~t2eula~ ma~o~e~, a óloeulação no ponto

de m2n~mo ~eeund~~io pode p~ovoea~ eóe~to~ ob~e~v~ve~~.

Diversos sistemas coloidais contendo particulas a

nisodimensionais, tais como s~is de 6xido de ferro e do vTrus do

mosaico do tabaco, mostram uma separação reversTvel em duas fa -

ses. Isto acontece quando o sol for suficientemente concentrado

e a concentração do eletrõlito for baixa demais para uma flocu

lação irreversível no ponto do mínimo primário. Uma das fases e

um sol isotrõpico diluido, e a outra um sol birrefringente mais

concentrado.

As partículas da fase birrefringente encontram-se

dispostas regularmente como bastões ou placas paralelas afasta

das uma das outras cerca de lOnm a lOOnm (a distância depende do

pH e da força iônica do sol). Supõe-se que a floculação no pon

to do mínimo secundário exerça um papel importante na estabili

dade de certas emulsões e espumas.
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usando a integral do desvio na concentração com relação ã dis -

tância. Isto e mostrado na parte duplamente hachuriada no grãfl

co apresentado na Figura (2.12).

Esta integral assim definida representa a somatõ 

ria dos desvins na concentração e varia de um plano em x=O at~

o seio da solução, onde x -+0:> • Nesta re 9 iã o ,:a s forças a n is o t rõ pi.

cas da interface tornam-se pequenas não cQntribuindo para per 

turbar a concentração. O resultado desta integral e conhecido

como o excesso superficial r de Gibbs, ou simplesmente, excesso

superficial:

r i -
o:>

f
o

c.(x) dx1 (2.63)

Esta quantidade pode ser positiva ou negativa dependendo do fa

to de haver acumulo ou redução de uma dada especie de particu 

las na interface.

Dizemos que a região de interface começa onde a

concentração real se desvia do valor de equilíbrio c?1

excesso

superficialo
~_ni-niI i - Aconcentração

de espécies .i

-------------
região de int••.fa~

material
absorvido

distância da

interface

Fig.(2.12)

Frequentemente, se confunde o excesso superficial

com a quantidade adsorvida pela superfície do eletrodo. O mate-
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rial adsorvido e igual ã quantidade de particulas que existe de~

tro da região de interface por unidade de área da interface e

está indicado pela área hachuriada total sob a curva de concen -

tração real, na Figura (2.12).

No entanto, o éxcesso superficial e a quantidade de

material que se desvia do va lor de equilíbrio inicial c~ ' con

forme se apresenta na Figura (2.12), pela parte duplamente ha -

churiada.

Calculando o excesso superficial temos:

:XJ

r. = f c. (x)dx1 1
o

OO[ 0] 1= f c~(x)-c. dx ::
o 1 1 A

;OO(ci (x)-c~Jdv
o

=

r. =
1

1

A

n.
1

A

<Xi

J d ( ~n . )1
o

n~
1

A

(2,64)

(2 .65 )

onde:
- /

n. : e o numero real de moles da especie 1 na re 
1

gião de interface;

0-- -
n. : e o numero de moles que haveria se nao houves1

se dupla camada;

A : ãrea da interface.

Vemos então que a quantidade adsorvida n./A nao1

igual ao excesso superficial r ..1

-
e

,
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APtNDICE (2)

DIFERENÇA DE POTENCIAL ATRAVrS DE UMA INTER-

FACE CARREGADA

Vejamos as operações necessãrias para medir a dife 

rença de potencial através a interface metal-solução. Todos os

instrumentos de medida contém dois terminais metãlicos que de-

devem ser conectados aos pontos em que se deseja medir tal dife

rença de potencial. Um terminal é conectado diretamente ao ele

trodo metãlico e o outro terminal é imerso na solução. Estes ter

minais devem agir apenas como pontas de prova sem introduzir di

ferenças de potencial. Mas isto não é possível pois a imersão

do terminal M2 na solução cria uma interface M2/solução. Nesta

interface aparece uma outra dupla camada elétrica e portanto u

ma diferença de potencial metal/solução.

Quando tentamos medir uma diferença de potencial a-

través uma interface Ml/S, criamos outras interfaces que in

troduzem outras diferenças de potencial. O que medimos é a con -

tribuição de todas estas interfaces. Na prãtica, portanto, o

que podemos medir é a diferença de potencial através um sis -

tema de interfaces e não através a interface eletrodo-eletr6li-

to.

Então:

v = M1 S~ + E 6i~6 .
. t 11n eresse introduzidos pela medida

(2.66)
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A anilise dos processos de medida de diferença de potencial a -

t ra ve s interfaces demonstra a impossibilidade de se determinar

o valor absoluto da diferença de potencial metal/solução.

Consideramos agora a introdução de uma fonte de ten-sao no circuito em vez de um simples aparelho de medida:
·v

Fonte

I
M1

I} M1 S ..•

tÇ

externa

II Sl.. fj ~,
J S MZ 1M M' M' MMZ -!- fj ~ lfj 1~= _ 16 1 ~ =v

)

SlM21Mi~ t M M'

1 I
M' +; 2 1

. 'I 6 ~

A diferença de potencial através da célula é igual, em magnitu 

de, ã tensão aplicada:

(2.67)

ou

Variando a tensão aplicada por uma quantidade óV,fica:

(2.68)

Se a interface M2/S for não polarizãvel, ela resiste a qualquer

variação de potencial e portanto óM26S~= O.

t importante entender como uma interface não polãri
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zãvel resiste a variações no potencial atraves a celula. A va 

riação do potencial atraves a dupla camada depende da separação

ou distribuição de cargas na interface. A unica forma de variar

o potencial. ê variar a magnitude da carga sobre cada lado da 1n-

terface. Suponhamos no entanto que qualquer carga fluindo de uma

fonte externa passa atraves a interface; então a distribuição

de cargas e portanto M26S~ se mantem constante. A interface re 

siste a variações no seu potencial. Quanto mais fácil as cargas

fluem atraves a interface, mais a interface resiste a varia

çoes no potencial.

A diferença de potencial entre dois metais depende da

composição deles e não ê afetada pela diferença de potenciãl a 

traves a celula. Logo:

Então, usando uma celula eletroqulmica composta da interface em

estudo Ml/5 acopl a da a Lma interface não pol ari zável M2/S, tere 

mos as variações do potencial externo agindo apenas sobre a in

terface de interesse M1/S. Com isso, podemos produzir variações

no potencial em apenas uma interface:

Devemos lembrar que M,/S deve ser uma inten6aee pola~iz~vel.
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APtNDICE (3)

v

.
Fig.(2.13)

I
I
I
I

I
I
I
I •
•..hnho refa
I

•
v

Temos acima na Figura (2.13) uma curva típica obtida

para tensão interfacial contra a diferença de potencial na célu

la. Diferenciando esta curva, obtemos a variação da densidade de

carga no eletrodo com a diferença de potencial. A carga inicial

mente positiva, passa por um ponto de valor zero e então muda de

sinal. A diferença de potenclal atraves o sistema quando a car

ga do eletrodo ê zero, ê conhecida como potencial de carga zero.

Se qM = -(ay/aV) = O vemos que qM = O quando y atinge um valor

mãximo.

Da; segue que:

qM = O -t" y=l'max

,
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CAPrTULO 111

DIFRAÇAO DE RADIAÇAO POR UM CRISTAL

1. INTRODUÇAO

Discutiremos aqui, resumidamente, os processos õti 

cos de difração de raios-X por redes cristalinas por serem de in

teresse para o metodo por nós utilizado na determinação da estru

tura e parâmetro de rede de cristais de esferas de poliestireno

em solução aquosa.

Corno as esferas que constituem o nosso cristal em es

tudo tem diâmetro de aproximadamente l03~, existe um fator de a

proximadamente 104 entre os parâmetros de rede de um cristal u-

sual e o nosso cristal particular. Para se obter as informações

sobre a estrutura de nosso cristal, fazemos então difraçio, não

de raios-X, mas de luz visivel. Vamos fazer uma breve anãlise do

espalhamento Bragg da luz visivel pelo cristal de esferas de po

liestireno e o metodo de difração utilizado, em paralelo com o

que acontece na difração de raios-X.

2. DIFRAÇAO DE RAIOS-X

Como este assunto se encontra em qualquer texto bãsl

co de Cristalografia(l) e Estado Sõlido(2), vamos apresentar a -

qui apenas um resumo da formulação de Bragg e de von Laue.

.
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2.1) Formulação de Bragg

Bragg formulou um modelo para o cristal como sendo

constituído por planos paralelos de íons com espaçamento ~ en 

tre eles. As condições para se obter forte radiação espalhada

eram:

1) os raios-X eram especu1armente refletidos pelos

íons em qualquer plano;

2) haveria interferência construtiva dos raios re

fletidos por planos sucessivos. A diferença de caminho percorrl

do por dois raios e dada por 2d sene, onde e e o ângulo de in

cidência(§).

-
n

Fig.(3.1)

Para que haja interferência construtiva e necessãrio

que a diferença de caminho seja igual a nÀ.

2d sene = nÀ ( 3. 1 )

onde n e conhecido como a ordem da correspondente reflexão.

(§) Em cristalografia costuma-se medir o

ângulo de incidencia com relação ao

plano de reflexão e não com relação

ã normal ao plano, como se faz em 0

tica.

~-
Fig.(3.2)
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Esta é a conhecida lei de B~agg.

Devemos observar que, embora a reflexio seja especu

lar, apenas para certos valores de e teremos interferência cons-

trutiva resultando num forte raio refletido. Por outro lado(2) ,

se cada plano fosse perfeitamente refletor, então apenas o pri 

meiro plano veria a radiação e qualquer comprimento de onda se 

ria refletido.

A lei de Bragg i uma consequincia da periodicidade do

espaçamento da rede. A lei não se refere ao arranjo ou base de !
tomos associado com cada ponto da rede. A composição da base de

termina a intensidade relativa das vãrias ordens ~ de difração

de um dado conjunto de planos paralelos.

2.2) Formulação de Von Laue

A formulação de Laue difere da de Bragg pois nao con

sidera o cristal constituido de planos e nem faz a suposição de

reflexão especular. Em vez disso, considera o cristal como sendo

constituido de objetos macroscõpicos idênticos (conjunto de ions

ou ãtomos) e localizados em determinadas posições R de uma re

de de Bravais. Cada um desses objetos pode espalhar a radiação

incidente em todas as direções. Serão observados picos de radia

çao espalhada somente nas direções e em comprimentos de onda em

que os raios espalhados por todos os IIpontosll da rede interfiram

.construtivamente.

Para encontrar a condição de interferência construti

VI, vamos considerar dois espalhadores separados por uma distân-

,.

..
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cia ~ (ver Figura 3.3). Vamos supor que o espalhament~ seja e 

lãstico, ou seja, o raio-X praticamente não muda de compr;me~to

de onda. O raio-X incide ao longo da direçio ~ com comprimento

de onda À e vetor de onda K=(2TI/À)n. O raio espalhado e observa

do na direção RI com comprimento de onda À e vetar de onda KI =

= (2TI/À)n'. A diferença de caminho dos raios espalhados por ca-

da um dos centros espalhadores e:

d cose+d casei = d.(n - nl) (3.2)

L
AIn

Fig.(3.3)

A condição para interferência construtiva ê que es

ta diferença de caminho seja igual a um numero inteiro de com 

primento de onda:

sendo m inteiro. ( 3 . 3 )

Multiplicando ambos os lados desta equação por 2n/Ã,

temos:
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d. (27r/À n - 27r/À n I) = 2TIm

a. (K - K I) = 2 TIm ( 3 • 4 )

Esta ê a condição para que haja interferência cons

trutiva quando temos dois átomos ou centros espalhadores.

Vamos agora considerar não apenas dois espalhadores,

mas um conjunto de espalhadores que constituem a rede cristali

na. A localização dos átomos ê dada pelos vetores R da rede de

Bravais. A condição para que haja interferência construtiva en

tre os raios espalhados por todos os átomos e que a condição da

da pela equação (3.4) seja valida s;multâneamente para todos os

valores de d que sejam vetores da rede de Bravais. Devemos ter:

~.(K - KI) = 2nm

+
onde m e inteiro e R ê um vetar da rede de Bravais.

( 3 . 5 )

A relação acima pode ser escrita de forma equivale~

te:

ei(K-K').R _
.~

1 para todo vetar R da rede de Bravais.

Associada ã rede de Bravais temos a rede reciproca

.~

que e caracterizada pelo conjunto de vetares K que satisfazem a

seguinte relação:
...

, ,
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eiK.R = 1
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-+

para todo R da rede de Brava;s. (3.6)

Comparando as equações (3.5) e (3.6), concluímos que só teremos

interferência construtiva quando a variação do vetor de onda

-+

(1<-1< I) for um vetar da rede reclproca K.

Teto "l·gnl·.cl·(··~ q;lIÇ!'1..• ~ ! ,0 v~.

-+

k- k' = K

3. INTENSIDADE DO RAIO DIFRATADO

As intensidades relativas das várias reflexões de

Bragg dependem do conteudo da celula unitária, ou seja, do nume

ro, posição e distribuição de átomos dentro da celula unitária.

3.1) Fator de estrutura

Se a estrutura do cristal for a de uma rede monoatô

mica com uma base constituída por n átomos, então cada celula

primitiva pode ser analisada como sendo um conjunto de espalha

dores idênticos situados em posições dl ... dn dentro da celula

unitária. A intensidade de uma dada reflexão Bragg depende da

forma como os vários raios espalhados pelos átomos da base se

interferem. Como uma dada reflexão Bragg está associada a uma v~
...•.

riação no vetar de onda K-K':K, então a diferença de caminho

(ver Figura 3.3) entre os raios espalhados pelos átomos localiza

-+ -+ - ~ ~ ~

dos em d,. e d. sera dada por K.(d.-d.) e a diferença de fase dosJ , J- ~ ~ ~
dois raios sera dada por exp iK.(d.-d.).

1 J

As fases dos vários raios espalhados pelos átomos 10
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••••••••
ca 1i zac;ips :~m,'d1~ '". dn, são. dados pe~ as razões exp i K. dl ' .....• .• ,

e xp j K ~dn ~, O r a ; o e s pa 1ha d~ Pe 1a cé 1.,:-,1a p r; m; t ;vai n te i r a e da -

d@t~,ela. soma dos, raios individuais. Terã p,ortanto uma amplitude

de onda contendo o fator:

".' \':;.; J \.-:

.C (3.7)

/

" C~, ( 'I,' li IAt q lDn tf:i ~ e· r&f<J tá::.c o.n:~ c.j.~ •• 'Ç o mA: 1) ~ a.~~ eLe,- ~'" t.1lU.:t ~

'1I.a. geo'mê.:tll:tc.rl1 .• '61a'-exprassra o graUr em que a in,terfêrência'das on

das .espal-hadas.por ionrs idênti~9.s den.tro de .uma ,base pode dimi

nui r. a i ntensi dade .!te. ..uma re.fJ ex.ãoBra.gg .. ass.oci.a~da_ c.om o, ,vetor .
-+

.da,,r.ede rec;p.roc.a .K. A. i ntens.Ülade .da .re.flexão Bra,gg.,:.. sendo pro-
(

porcional ao quadrado do valor absoluto da amplitude, conterã o
2

fator ISKI .

r importante no'tar que esta não e a única forma de
- -+

dependencia de K com a intensidade. Os detalhes da estrutura in

terna dos íons da base exercem grande influêncift no espalhamen

to. Portanto, apenas o fator de estrutura não pode ser usado pa. -
ra predizer a intensidade absoluta de uma dada reflexão Bragg.

3.2) Fator de forma atômico

Se os íons da base não são idênticos, o fator de es

trutura dado pela equação (3.7) assume a forma:

n
L

j = 1

-+ -+ -+

f.(K)exp(iK.d.)J J ( 3 . 8 )
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~
onde f.(K) e conhecido como o nato~ de no~ma atômico. O fator de

J

forma at6mico e determinado inteiramente pela estrutura interna

do ion que ocupa a posiçio a. na base.
J

Em tratamentos mais elementares, o fator de forma a

tômico associado a uma reflexão Bragg dada pelo vetor da rede

~
reciproca K, e tomado como sendo proporcional ã transformada de

Fourier da distribuição de carga eletrônica do ion corresponde~

te:

'.

e

1 ~ ~ ~
f dr exp(iK.R)p.(r)J

( 3.9 )

Desta maneira, o fator de forma atômico depende de
~
K e dos detalhes da distribuição de cargas do ion que ocupa a

- ~

posiçao dj na base.

4. METODOS DE DIFRAÇAO

Dentre os vários metodos de difração(l) utilizados

na prática, vamos nos concentrar no Método do Pó que e de nos 

so interesse particular. Vamos dar aqui apenas uma breve descrl

ção pois este assunto encontra-se em qualquer texto básico de

cristalografia.

4.1) Metodo do Põ

t o único metodo que pode ser utilizado quando nao

se dispõe de uma amostra mono-cristalina. Consiste em reduzir a
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ticular e formado por um conjunto

de planos da rede com determinado

espaçamento entre eles.

No metodo de Debye

Scherrer, que e o mais comum, uma

estreita faixa de filme e coloca-

da num cilindro com a amostra no

Fig. (3.5)
seu eixo e o raio incide perpendi

cularmente a este eixo. Os cones formados pela radiação difrata

da interceptam o filme formando linhas sobre o mesmo. Na reali

dade~ cada linha ê constituída por um grande número de pequenos

pontos originados das partículas do cristal. Os pontos permane

cem tão juntos que no filme aparece uma linha contínua. Geral -

mente~ as linhas são curvadas~ a menos que elas ocorram a 28 =

o - -
= 90 ~ quando entao elas sao retas.

Medindo-se a posição de uma dada linha de difração

sobre o filme~ pode-se determinar 28. Conhecendo o comprimento

de onda À do feixe incidente~ pode-se calcular o espaçamento ~

dos planos refletores que produziram tal linha. A linha de me

nor valor 28 ê produzida pela reflexão de planos de maior esp!

çamento. Por exemplo~ no sistema cúbico simples~ ~ ê máximo qua~

222 - .•.. -
dO (h +k +1 ) e mlnlmo~ e o menor valor deste termo e 1 ~ corres, -
pondendo a (hkl) igual a (100). A próxima reflexão terá índices

(hkl) correspondente ao próximo valor mais alto de (h2+k2+12)

que ê 2, sendo (hkl) igual a (110). Desta forma, identificam

se os vãrios planos refletores e portanto~ o parâmetro de rede
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de uma determinada estrutura cristalina.

5. ESPALHAMENTO BRAGG DA LUZ VISTVEL POR UM CRISTAL DE ESFE

RAS DE POLIESTIRENO EM SUSPENSAO AQUOSA

As esferas de poliestireno (com diâmetro de aproxi-

o
madamente lOOOA) em solução aquosa, sob determinadas condições,

apresentam ordenamento cristalino. As esferas são carregadas

negativamente devido ã ionização dos grupos S03H que são incor

porados ã cadeia original do pOlímero durante o processo de po

limerização. Os grupos SO; ficam firmemente ligado ã superfície

da esfera dando-lhe uma alta carga negativa, que e da ordem de

103 eletrons(3) e os íons H+ ficam em suspensão na água rodean

do as esferas. Os íons mais próximos da superfície formam cama

das que ficam mais ligadas ã esfera enquanto que os outros for

mam uma nuvem que participa de várias esferas. Esta distribui

çao dos íons H+ em torno das esferas de poliestireno fornece u-

ma blindagem a sua carga negativa, diminuindo o alcance do po -

tencial de interação entre as esferas. A interação entre as es

feras pode então ser descrita por um potencial coulombiano blin

dado, U aexp(-Àr)/r.

Quando em forma desordenada, a solução de esferas de

poliestireno apresenta uma coloração leitosa e ã medida que se

dá o ordenamento cristalino, observamos um colorido iridescente

que e devido ao espalhamento Bragg da luz visível. As esferas em

solução se cristalizam formando grãos com determinados tamanhos,

•,.

.'

..
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de modo que a amostra como um todo e um poli-cristal. As unida-

des mono-cristalinas ficam suspensas na solução e com or;ent~ -

ções diversas de uma com relaçio is outras. Temos entio um cris

tal onde as dimensões estão numa escala macroscõpica, sendo por

isso possível observar a difração de luz visível.

O processo de di fração que aqui Qcorre i da mesma

forma que nos cristais usuais utilizando raios-X. T~mos apenas

que considerar que a difração e de luz visível, devido às dime~

sões que estão envolvidas no cristal, e que o raio incidente

nao se propaga no vacuo, mas sim num meio com índice de refra

çao conhecido.

A organização cristalina formada pelas esferas de

poliestireno se comporta como um cristal usual, e vale portanto,

a lei de Bragg para reflexão:

2d sen8

À

= m -2.
n

onde: À
o e o comprimento de onda da luz no vacuo

n : e o índice de refração do meio

Esta lei se aplica, sem outras modificações, em no~

so sistema permitindo assim a determinação dos parimetros de re

de dos virios cristais.

Quanto aos fatores que determinam a intensidade das

reflexões, teríamos que identificar para o nosso cristal o fa 

tor de estrutura e o fator de forma atômico.



80

As informações a respeito do fator de estrutura ge~

métrico não podem ser conhecidas a priori, pois somente com os

experimentos podemos dizer qual a estrutura do mono-cristal

Não temos ainda uma lei que determine como a cristalização se

darã em função do tamanho e con~entração de esferas dentro de

uma solução. Então, conhecida aiestrutura do cristal, podere -

mos determinar seu fator de estrutura geométrico, que e

da mesma forma que para os cristais usuais:

dado

n
L:

j = 1

-+ -+

exp(iK.d.)J

onde:
-+

K e a variação do vetar de onda

d. e a posição da j-esima esfera dentro da célula uJ

nitãria

Quanto ao fator de forma atômico, é muito dif;cil !
firmar quais seriam os seus fatores determinantes. Para um cris

tal usual sabemos que o fator de forma atômico é determinado i~

teiramente pela estrutura interna do íon que ocupa uma posição

definida na base.

No nosso caso, temos ainda um problema em aberto

Vãrios poderiam ser os fatores contribuintes para o fator de

forma atômico, tais como: polarizabilidade do meio, variação da

constante dielétrica dentro do meio, organização dos ;ons próxi

mos ã esfera, a própria constituição da esfera, etc. Não sabe 

mos ainda como expressar exatamente o fator de forma atômico P!

ra o cristal em estudo .

••
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Como o nosso interesse se concentrou na determina 

çio do parimetro de rede e na transição de fase dos cristais~

nio nos aprofundamos no estudo relacionado com a intensidade das

reflexões de Bragg.

Quanto ao metodo de medida utilizado para determi 

nar o parâmetro de rede, e basicamente o jã descrito conforme

se faz fm Raios-X. Temos amostras poli-cristalinas, o que nos

possibilita utilizar o Método do Pó. O procedimento é o mesmo

que se faz em raios-X, com algumas adaptações, a extração de d!

dos e a interpretaçio dos resultados se faz da mesma forma. Uma

ani11se mals detalhada desta parte é mostrada nos "procedimen 

tos experimentais" que ê o assunto do próximo Capítulo.
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CAPlTULO IV

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

,. I NTRODUÇ~O

Damos aqui uma descrição referente ã parte experl -

mental que consiste em: preparação de amostras, montagem da ex

periência, procedimento para obtenção dos dados e observações

realizadas no decorrer de toda a experiência.

2. PREPARAÇAO DA AMOSTRA

As esferas de poliestireno em solução aquosa foram

obtidas comercialmente da "Dow Chemical Company". Conforme

especificações do fornecedor, as esferas de 1090~de diâmetro a

presentam desvio padrão de ; 2.5% no diâmetro e as de 910~

o
850A apresentam desvio padrão de 6.5%.

As amostras foram preparadas diluindo-se a solução

original em água previamente deionizada e na concentração dese

jada. As diluições foram realizadas utilizando balões volumetrl

cos de 10.Oml, 15.0ml, 25.0ml e pipeta de 1.Oml com graduação

minima de O.Olml. As soluções assim preparadas foram colocadas

em tubos de vidro pirex de aproximadamente 1.Ocm de diâmetro ex

terno (paredes finas ~ 0.7mm de espessura) e aproximadamente

12.0cm de altura. Os tubos foram muito bem limpos com solução

sulfocrômica e água destilada. Primeiro colocou-se uma certa
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quantidade de resina trocadora de ions (Rexyn 1-300 (H-OH) da

Fisher Scientific Company) no tubo ate atingir a altura de a 

proximadamente O.Scm e então adicionou-se a solução de esferas

de poliestireno na concentração desejada ate a altura de apro

ximadamente 2.0cm. Para evitar a evaporação da ãgua os tubos fo

ram soldados na extremidada superior .

A resina trocadora de ions e introduzida no tubo p~

ra que retire todos os possiveis ions de impureza que ainda es

tejam na ãgua e nas paredes do tubo, pois a presença de tais im

purezas impede a cristalização.

Deixa-se a amostra assim preparada em repouso e apos

alguns dias ou mesmo semanas (dependendo da concentração da a -

mostra), já começa a se observar cristalização de uma pequena

parte da solução (ver Figura 4.1). A cristalização começa de

baixo para cima e a velocidade de cristalização depende da pur~

za da solução e da concentração de esferas presentes na solução.

- ~--I cristal Fig. (4.1)

resina

3. DETERM1NAÇAO DA MASSA SOL1DA DE ESFERAS DE POL1EST1RENO CON

TIDA NA SOLUÇAO PREPARADA

..

.'•

.•

..
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Conforme se descreve no início deste Capítulo, as

soluções de esferas de poliestireno foram preparadas atraves da

diluição consecutiva da solução original, utilizando balões vo

lumetricos e pipetas. Como um pequeno erro cometido na medida

das primeiras diluições acarreta erros muito marcantes nas so 

luções subsequentes, achamos mais confiãvel realizar outro tipo

de medida para saber qual a concentração real de esferas nas so

luções. Tomamos um volume conhecido de solução cristalizada, cu

jo parâmetro de rede e estrutura já haviam sido determinados, e

deixamos evaporar toda água, restando apenas a massa sólida de

po1iestireno. Desta forma determinamos qual a concentração real

presente em cada solução cristalizada. O procedimento experime~

tal foi o seguinte:

Primeiro tomou-se um pesa-filtro devidamente limpo

com solução sulfocrômica e água destilada e deixou-se secar nu

ma estufa a 1200C de temperatura. Utilizando uma balança com

precisão de 10-4g, o pesa-filtro foi pesado e colocado novamen

te na estufa. Após algum tempo, foi pesado novamente. Este pro

cesso foi repetido várias vezes, ate conseguir um valor consta~

te para a massa do pesa-filtro. Sabendo então o valor correto

da massa do pesa-filtro seco, foi introduzido (utilizando pipe

ta de 1 .Om1) um certo volume de solução cristalizada de esferas

de poliestireno, tomando o cuidado para que não entrasse nenhu

ma, particu1a de resina. Foi então determinada a massa da solu -

~io de esferas de poliestireno.

A amostra foi então colocada na estufa, mantida a
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l200C para que a ãgua presente se evaporasse toda, ficando ap~

nas o sólido. Após duas horas na estufa, a amostra foi pesada,

tomando o cuidado de esperar o pesa-filtro esfriar p~imeiro. A

amostra foi colocada novamente na estufa para retirar toda ã 

gua que ainda estivesse presente e após algum tempo foi pesada.

Esperava-se que, repetindo este processo, a massa

do sólido fosse diminuindo ate atingir um valor constante, qua~
.~

do então toda água já teria sido eliminada. No entanto, o que

encontramos foi algo totalmente diverso e que nos deixou um po~

co confuso.

A massa obtida nãodiminuia de valor, mas aumentava

e sofria oscilações para as várias exposições na estufa.

Como o primeiro valor encontrado para a massa de so

lido era o menor dentre os obtidos depois, achamos que o polie!

tireno estaria sofrendo alguma reação quimica com o ambiente, de

modo que aumentasse sua massa. No entanto, temos muito pouco c~

nhecimento deste assunto e nada podemos afirmar neste sentido.

Então, para efeitos de resultados da nossa experiincia, resolv!

mos considerar como sendo o valor da massa sólida, os dados ob

tidos após a primeira exposição da amostra na estufa. Com isto,

obtemos os valores para as concentrações das diversas soluções

estudadas, conforme aparecem nas tabelas apresentadas no Capit~

10 de Resultados. ABaixo, damos um exemplo numerico para o cál

culo d~ concentração de esferas na solução. Tomando esferas de

dii~etro ,=l090~ e concentração da solução preparada por dilui-~

çio de N = 5xl012 esferas/cm3, obtivemos:
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pesa-filtro vazio: m = 17.7245 9

pesa-f;ltro+solução: fi = 18.5609 g

solução: m = 0.8364 9

Após 2 horas na estufa a 120oC, obtivemos:

pesa-filtro+sõlido: m = 17.7284 9

sólido: m = 0.0039 9

Como a densidade do poliestireno e p= 1 .05g/cm3 e o volume de

- -16 3 -
uma esfera e v = 6.78xlO em, a massa de uma esfera e dada por:

m(l esfera) = 7l.2xlO-17g. A partir da massa de sólido que fi -

eou no pesa-filtro, podemos calcular o numero de esferas prese~

tes na solução:

= m(sólido)

m(l esfera)

= 3.9xlO-3

7l.2xlO-17
= 5.48 x10 12

Como estas esferas estavam num volume de solução de 836.4mg, te

mos o seguinte numero de esferas/em3:

N =

n
esf

m(solução)

= 5.48xl012

836.4xlO-3

12 3
= 6.55xlO esferas/em

1 2 3
N = 6.55xlO esferas/em

Como o processo de determinação da massa de sólido

contida na solução de esferas de poliestireno pela evaporação

da água em estufa a l200C nos deixou pouco seguros, procedemos

de outra forma para confirmar os nossos resultados. Utilizamos
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cesso de estufa e de dissecador, estão em plena concordância

Damos aqui um exemplo numérico resultante deste procedimento.

diâmetro: ~ = 1090~

N = 4.94xl013esferas/cm3 (concentração da solução

preparada por diluição)

pesa-filtro: m = 18.04899

pesa filtro+solução: m = 18.98069

solução: m = 0.93179

Apõs 6 horas no dissecador:

pesa-filtro+sõlido: m = 18.08589

m(sõlido) = 0.03699

."

n = m(sõlido)
esf

m(l esf)

= 0.0369 = 5.l8xl013esferas
-17

7l.2xlO

13 13 3
N = 5.18xlO = 5.56xlO esferas/cm

0.9317

4. MONTAGEM EXPERIMENTAL

.•.
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4.1) Esquema e descrição

laser

'pinhole'

mesa com
goniômefro

Fig.(4.2)

Basicamente, o arranjo experimental segue o esquema

dado na Figura (4.2). A luz do laser ê desviada por um espelho,

passa atraves de um "pinhole" e incide sobre a amostra que esti

presa a um suporte adaptado a um goniômetro, como os utilizados
k'

em raios-X.

o laser utilizado foi o de Argônio, modelo 165-00 da

Sp~ctra-Physics. Possui oito comprimentos de onda na região vi

sível e a potência de cada linha ê regulivel, sendo as potências

·.eximas dadas por:
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À(A)
\P(mW}

5145

800

5017

140

4965

300

4880

700

4765

300

4727

\
60 I ..

4658 \

50
4579

150

Foi tamb~m utilizado um laser de He-Ne, da Spectra

Physics, modelo l42P que possui apenas um comprimento de onda
o

no visivel, sendo À= 6328A e potência fixa de LlmW.

O tubo que contem a amostra, centrado com rel ação ao fe ixe

do laser e ao sistema todo, fica imerso em ãgua destilada que

estã contida numa cuba de vidro de l4.0cm de diimetro e 5.0cm

de altura. A amostra é imersa em ãgua para evitar problemas co~

plicados de refração e reflexão do feixe do laser. Foi utiliza

do a ãgua como liquido pois o indice de refração da solução de

esferas de poliestireno no intervalo de concentrações estudado

i muito prõxi.mo ao da ãgua(l). A cuba de vidro estã presa a um

prato do goniõmetro e corretamente centrada com relação ao sis-

tema todo (ver Figura 4.3) .

•.
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suporte fixo

pare amos tra

.
vlsor

angular

Fig.(4.3)

o goniõmetro possui dois pratos giratõrios centrados

e com movimentos independentes. Sobre o menor estã preso a cuba

de vidro e esta fica fixa com relação ao feixe incidente. Nopra

to maior estã preso um braço fixo provido de um visor graduado

para as leituras angulares em torno de toda a cuba.

In~idindo o laser sobre a amostra, aparecem pontos

de reflexão Bragg cujas posições são marcadas a mão com caneta hi

drogrãfica e diretamente sobre uma faixa de papel vegetal colada

ã parede da cuba de vidro. Como a amostra poli-cristalina consis

te de poucos grios, i preciso girar a amostra para definirmos u

ma "linha" de reflexão. Obtidas as linhas de reflexão correspon

dentes aos vãrios planos (hkl) do cristal, marcamos as suas posl

\Ses angulares atraves da leitura direta no goniõmetro que foi

prevtamente zerado. O ângulo 2e i medido com relaçio ao feixe

transm1t1do, conforme mostra a Figura 4.4.
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Fig.(4.4)

Para cada amostra medem-se as linhas de reflexão

Bragg correspondentes aos vários comprimentos de onda disponíveis

no laser. O padrão de linhas obtido para um dado comprimento de

onda tem a forma mostrada na Figura 4.6. De posse das posições an

gulares das linhas de reflexão para os vários comprimentos de on-

da do laser e possivel saber qual a estrutura do cristal e o seu

parâmetro de rede correspondente. A análise para a obtenção dos

parâmetros de rede e feita conforme a descrição já apresentada no

Metodo de Pó para raios-X.

4.2) Como o feixe do laser foi alinhado

A cuba apresenta parede com espessura quase que uni 

forme, sendo que as imperfeições da mesma não provoca efeitos ob

servãveis no desvio do feixe incidente. (ver Análise do Metodo u

tilizado, no Capitulo V)!

".

•

•
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Fig.(4.S)

Primeiro incidiu-se o feixe sobre a cuba com ãguade~

tilada e marcou-se a posição do feixe no anteparo, conforme mos

tra a Figura 4.5. Como a cuba estã presa a um dos pratos do go 

niômetro, ela pode girar livremente. A cuba foi então girada num

sentido e outro e sua posição com relação ao feixe incidente foi

ajustada de modo que sobre o anteparo o feixe não caminhasse mais.

Uma vez encontrada esta posição, significava que o feixe estava

passando exatamente pelo centro geométrico da cuba. A cuba esta

va então alinhada com relação ao feixe incidente. Para alinhar o

tubo com amostra, procedeu-se da mesma forma. Um tubo contendo a

gua e com as mesmas dimensões dos tubos contendo amostra foi co

locado no suporte conforme descreve a Figura 4.3 nos "Procedimen

tos Experimentais- montagem experimental". O suporte é de tal for

.a que dã movimento na direção do feixe e perpendicular a ele

~e~itindo a centralização do tubo com relação ã cuba e feixe in

c1dente. A posição do tubo é ajustada e o tubo ê girado até que

sobre o anteparo o feixe não caminhe mais. Quando isto ocorre

significa que o conjunto tubo e cuba estão alinhados com relação
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ao feixe incidente.

4.3) Determinação do parâmetro de rede: procedimen

to para extração dos dados

Conforme jã foi descrito anteriormente, uma vez ali

nhado o sistema, marcam-se os pontos de reflexão Bragg que deter

minam a estrutura e o parâmetro de rede da amostra em estudo. Te

mos então um padrão de difração conforme mostram as Figs!4.6a e

4.6b}.

A partir das medidas angulares das linhas de difra 

çao, determinamos o parâmetro de rede e estrutura corresponden 

teso Vamos apresentar abaixo um cálculo detalhado de tal procedi

mento.

Amostra: ~ = l090~

o

Utilizando 1aser de Argônio com Ào=5145A e lembrando

que À=À o/n onde n=l .33 ê o ;ndice de refração da água, temos da

Fig.4.6a:

2e d(A)(hk1)a(A)
-oJ

sene a(x10 cm)

53.0

0.454298.25(110)6078.646.1

79.30

0.643022.20(200)6044.416.0

102.0

0.782479.76(211)6074.146.1

104.0

0.882197.97(220)6216.796.2
! 161.0

0.991953.75(310)6178.296.2

ã = (6.1±0.1)xlO-~cm
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De acordo com os indices de Mi11er (hk1) permitidos,
sabemos que a estrutura do cristal e bcc. Ainda para a mesma a -mostra e utilizando ~=4880R, ternos, da Fig.4.6b:

2[

sen ed(~)
(hk1)
a(X)

-oJ

a(x10 cm)

51.0

0.434266.48(110)6033.716.0

75.30

0.613007.52(200)6015.046.0
\

..

95.0
0.742479.17(211)6072.706.1

.
114.0

0.842184.03(220)6177.376.2

1138.30

0.931972.67(310)6238.146.2

ã=(6.1±0.1 )x10-5cm

Desta maneira procedemos para todas as amostras, ut!

1izando todos os comprimentos de onda dispon;veis no 1aser. Deve

mos ressaltar que, embora o 1aser seja de alta potência, em nos

sas medidas seMpre utilizamos a menor intensidade poss;ve1 para

evitar problemas de quebra do cristal por aquecimento.

5. OBSERVAÇOES REALIZADAS NO DECORRER DOS EXPERIMENTOS

Foram tambem preparadas amostras em tubos com diâme

tros menores. Como o nGmero de mono-cristais, tambem chamados de

cristalites, presentes na amostra era pequeno, a linha de refle

xão Bragg não ficava bem definida dando resultados pouco preci 

s~s. Com os tubos de diâmetro de =l.Ocm, utilizados no decorrer

de toda a experiência, foi poss;vel obter dados com melhor prec!

são.
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Foram feitas medidas de parãmetro de rede para vã

rias posições ao longo da altura do cristal e não se observo~ di

ferenças significativas no resultado (ver os dados na "Discus

Observou-se que apõs algum tempo algumas amostras se

apresentavam inteiramente cristalizadas e outras apresentavam re

giões distintas tais como: uma região cristalizada, uma região

leitosa e por fim uma região completamente transparente.

--- -
=-==~ ==-----:-~-------- -- - .- ---

I transparen te

} leitoso

} cristal
resina

Fig.(4.7)

Observou-se também que as amostras cristalizadas a 

presentavam as paredes internas do tubo molhadas devido ã evapo

raçao normal da ãgua.

A solução quando se cristaliza não forma um monocris

tal preenchendo o volume da solução, mas sim uma porção de graos

que ficam suspensos no liquido. Pode-se observar a "forma" de

tais grãos a olho nu. Algumas amostras apresentam grãos muito p~

quenos na parte inferior do cristal, pr6ximo ã resina e depois a

crist~lização ocorre em forma de agulhas ou filetes. Tal "forma"

de cristalização e tambem observada em metais, nas chamadas den

d~~'ls.Outras amostras apresentam enormes grãos em forma não de

filetes, mas de "po1iedros". Alguns chegam a medir alguns mil'me
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tros (=2.0mm), isto estimando-se a olho nu.

Quando a amostra estava totalmente cristalizada ob -

servou-se que agitando-se a amostra até quebrar o cristal, o te~

po de recristalização era muito curto, questão de alguns segun -

dos. O novo cristal apresentava grãos bem menores que pareciam

IIparticulasll e não IIgrãosll• Isto pode ser observado ao se fazer

as medidas dos pontos de reflexão Bragg. A amostra agitada apre-

.sentava um número muito maior de pontos de reflexão Bragg e mui-

to bem definidos, enquanto a amostra original apresentava poucas

reflexões. Nas Figuras 4.8a e 4.8b, podemos ver as diferenças en

tre a amostra agitada e não agitada.

Foi feita uma outra experiência para verificar que

os IIgrãosll estão realmente suspensos na solução liquida. O cris

tal foi crescido numa cuba com paredes de plãstico e janelas de

vidro. ° laser incidindo perpendicularmente às janelas de vidro,

produzia reflexões Bragg que eram observadas num anteparo, con 

forme mostra o esquema da Figura 4.9. Agitando-se a amostra até

quebrar o cristal, observava-se o aparecimento da reflexão Bragg

após um curto intervalo de tempo. Observou-se que o simples fato

de agitar a amostra pode não quebrar realmente todos os cristali

tes e que os grãos estão realmente suspensos na solução pois no

tou-se que os pontos de reflexão Bragg caminhavam no anteparo.

Foram tambem preparadas amostras misturando-se à so-

lução de esferas de poliestireno uma quantidade de ãgua comum

(H20) e ãgua pesada (020) de modo a obter uma solução com densi

dade igual ã das esferas de poliestireno que ê p=1.05g/cm3. Ob -



0°

• 2.86xl013esf/cm3

Fiq.(4.8a)-Amostra Agitada

-t·t-'

:1t

ifi

1800

0°

~

itit: PUH +

il:;

"+;tffitU
~.: t'
1;; :[
- t " ~-H-t

:rrrnillffi1

1800

'li,r

~
~

'.1-i'ffiij" 'I' iirij~lil1il,t'

~tl .. , ,)1,_ ,;.~ +;' 4
t -t 't

+-fl+ iR l-

+

t t:~:
-tt-,,.

'1···,1:+-+t,' ·t' !,IJ.~"T -;-rn":-t-1 ';'1 +1- f tt:;:-t-~+-l:r

+l+HHffi
~1:

i-t t~ltff:a_~
t,

o
= 4880AÀN = 2.86xl013esf/cm3= 850~

<P

Fig.(4.8b)-Am0stra nao Agitada



100

anteparo .

••
- .•... 

I
•

janela
âe vidro

laser

resina

llH,

..

111'

Fig.(4.9)



101

servou-se a cristalização de tais soluções, mas não foram extra;

dos resultados quantitativost uma vez que não se conhecia a con

centração exata da solução resultante. Esta experiência nos mos

trou um fato muito importante: a cristalização das esferas ocor

re mesmo na ausência de força gravitacional.

Observou-se também que a cristalização ocorre quando

se prepara a amostra utilizando-se ãgua pesada (020) em quase que

sua totalidade, mas não fizemos observações quantitativas.
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CAP!TULO V

RESULTADOS EXPERIMENTAIS

1. INTRODUÇJ\O

Neste Capítulo apresentamos os resultados obtidos na

determinação do parâmetro de rede em função da concentração ediâ

metro de esferas. Observamos que a cristalização se dã por expul

sao de ãgua e existe urna transição de fase bcc+fcc quando se va

ria a concentração de esferas. Fazemos tambem urna anãlise do me-

todo utilizado e mostramos a sua validade.

2. RESULTADOS OBTIDOS

Foram estudadas amostras cristalizadas (preparadas

conforme descrição no "Procedimento Experimental") de esferas de

diâmetro ~=850~, 9l0~ e l090~. Para cada tamanho de esfera foram

preparadas amostras em vãrias concentrações e os parãmetros de

rede medidos são indicados nas Tabelas 1,2 e 3. Vejamos os resul

tados encontrados para cada tamanho de esfera:

1) ~
o

= 850A

Para este tamanho de esfera foram estudadas amostras

que se cristalizaram no seguinte intervalo de concentrações: de

Nzl.Oxl013 esferas/cm3 ate N=7.73xl013 esferas/cm3. Foram prepa-
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radas amostras com concentrações menores e para concentrações a

baixo de N=9.0xl012 esferas/cm3, inclusive, não se observou cris

talização. As amostras cristalizadas foram medidas e determinou

se que para concentrações abaixo de N=2.04xl013esf/cm3, inclusi-

ve. a estrutura e cubica de corpo centrado e para concentrações

acima de N=2.86xl013 eSferas/cm3, inclusive, a estrutura ê cubi-

ca de face centrada. Neste intervalo de concentrações ocorre

transição de fase bcc+fcc .

2) ~ = 9l0~

a li,..

..

Foram preparadas amostras que se cristalizaram no se

guinte intervalo de concentrações~ de N~1.14xl012 esferas/cm3 a

13 3
N=9.64xlO esferas/em. As amostras preparadas com concentra

ção abaixo de N=9.64xlOll esferas/cm3, inclusive, não se crista

lizaram. A transição de fase bcc+fcc ocorre entre N=2.4lxl013 es

feras/cm3(bcc) e N=4.82xl013 esferas/cm3(fcc). Este intervalo ob

servado e muito grande e não pôde ser determinado com maior pre

cisão por falta de material para preparação de amostras.

3) 4l = l090~

Para concentrações acima de N=l .14xl012 esferas/cm3

houve cristal~zação total e o valor mãximo de concentração prep!

rada foi de N=6.2xl013 esferas/cm3. A transição de fase bcc+fcc

ocorre no intervalo de N=1.9lxl013 eSferas/cm3(bcc) a N=2.53 x

xl013 esferas/cm3(fcc). Amostras preparadas com concentrações e~

11 3 11 3
tre N=9.2lxlO esferas/cm e N=7.l5xlO esferas/cm apresenta-

•

•..
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vam apenas uma pequena cristalização o que não permitiu determi

nar os respectivos parâmetros de rede. Isto porque o simples fa

to de girar a aMostra e expô-la ao feixe do laser (em baixa in 

tensidade) quebrava a estrutura ordenada. Acreditamos que para

concentrações abaixo de N=7.5xlOll esferas/cm3 ainda seja possi-

vel haver cristalização.

Os valores obtidos para parâmetros de rede e concen

trações correspondentes para os diferentes diâmetros de esfera,

conforme dados nas Tabelas 1,2 e 3, foram graficados em papel di-

logo

Nos gráficos 1,2 e 3 apresentamos os resultados exp~

rimentais junto com a curva teórica que e dada pela relação:

2

para estrutura bcca3 =~
N

(5.1)
4

para estrutura fccN

A concentração real de sólido na amostra cristaliza

da foi determinada conforme a descrição apresentada nos "Procedi

mentos Experimentais".

Nos gráficos 1,2 e 3 vemos que a curva experimental

nao coincide com a curva teórica, mas e paralela a esta.

Corno para as estruturas ordenadas bcc ou fcc e váli

da a relação (5.1), podemos determinar a concentração de esferas

dos grãos ordenados a partir da medida dos parãmetros de rede.

Então, urna vez determinado o parãmetro de rede experimentalmente,

sabemos com certeza qual a concentração de esferas presente na es
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trutura cristalizada. Como a curva experimental estã deslocada da

curva teórica, significa que a concentração de esferas dos grãos

ordenados ê maior do que a da solução preparada. Isto significa

que no processo de cristalização existe expulsão de água e esta

razão de expulsão é a mesma para as várias concentrações de um

determinado tamanho de esfera.

Vejamos corno determinar os coeficientes de expulsão:

A relação entre parãmetro de rede e concentração e dada pela fõ!

mula (5.1):

(~ parabcc

3 j Na = ~

l* pa ra fcc

Corno a cristalização ocorre numa concentração diferente da prep!

rada, temos:

(5 .2 )

sendo: a = parametro de rede medido

N = concentração preparada

S = ê uma constante que depende da estrutura do cris

tal

Temos:

para bcc

(5 .3 )
para fcc

•
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A concentração da fase cristalizada ê dada por Nc = aN, onde a

constante a ê chamada de fator de expulsão. Os coeficientes de

expulsão para os cristais dos diferentes tamanhos de esfera sao

mostrados no gráfico 4. Observamos que quanto maior o diâmetro da

esfera, menor ê o coeficiente de expulsão, ou seja, quanto maior

a carga da esfera, mais a cristalização se aproxima da curva teõ

rica. Devemos observar que como temos apenas 3 pontos no Gráfi

co 4 não podemos afirmar qual a dependência real que existe en 

tre fator de expulsão e diâmetro de esfera.

Observamos tambem a existência de uma transição de

fase bcc+fcc ao variar a concentração de esferas das diversas a

mostras. As medidas de parâmetro de rede para os cristais de di

ferentes tamanhos de esfera nos permitiram determinar uma região

de transição de fase bcc+fcc em função do diâmetro de'esfera e

da concentração. Isto pode ser visto no gráfico 5 que mostra as

regiões de ordenamento bcc e fcc para os diferentes tamanhos de

esfera de acordo com a concentração. Podemos afirmar com certeza

que abaixo da linha (1) a cristalização ocorre na fase bcc e aci

ma da linha (2), na fase fcc. Não podemos dizer com certeza se

realmente estes são os limites bcc e fcc, pois estas regiões de

concentração não foram melhor exploradas por falta de material p!

ra se preparar a amostra.

Não sabemos se a região compreendida entre as linhas

(1) e (2) é uma região de coexistência de ambas as fases bcc e

fcc, pois nio pode ser observada experimentalmente. Por isso, a

'.speito da coexistência de ambas as fases, nada podemos afirmar.
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Na discussão dos resultados, faremos alguns comentãrios a este

respeito.

3. AN~LISE DO METODO UTILIZADO

Quanto ao metodo de medida por n5s utilizado, pode-

mos afirmar que e um metodo que nos fornece resultados corretos

e de ~uito boa precisão. E uma forma original de se fazer medi

das em cristais de esferas de poliestireno e mostra que a "tran!

posiçio" de uma tecnica utilizada em escalas microscópicas fun 

ciona muito bem em escalas macroscópicas, com as devidas adapta-

çoes.

Vamos apresentar aqui os vãrios fatores que influem

na medida e que são caracteristicos do metodo por nós utilizado.

Vamos fazer uma estimativa dosefettos causados por: espessura da

parede da cuba, espessura da parede do tubo com amostra, dimen 

são da cuba, mi centralização do sistema, {ndice de refração do

meio em que caminha o feixe incidente e orientação e posição dos

cristalites dentro do tubo.

111>

Ir

3.1) Cãlculo do desvio do feixe in

cidente devido a um mau ali -

nhamento do sistema

Especificações

d: diâmetro do tubo = l.Ocm

D: diâmetro da cuba = 14.0cm

e: espessura da parede do tubo=O.07cm

E: espessura da parede da cuba=O.5cm

altura da cuba = 5.0cm

«

Fig.(S.l)
..
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Vamos considerar apenas uma pequena porção da cuba

onde o feixe incide e tomamos as paredes como sendo paralelas

Para os vários meios que o feixe atravessa, temos os seguintes in

dices de refração:

nvidro = l.S

n-
agua = '.33

De acordo com a Figura 5.2, temos pela lei de Snell:

Logo:

nv sene2 = nag sene3

nar
sene3 = --- sene,n

ag

Fig.(S.2)

n"

( 5 • 4 )

( 5 • 5 )

(5.6)

(5.7)
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No caso em que o feixe incide perpendicularmente ã

superfície da cubas temos e,=oo e não hã desvio do mesmo quando

atravessa o meio. Se o feixe incidir formando um certo ingulo

digamos de 50s teremos:

sens3 = 1.00 senSo ~ 1.00 x 0.09 = 0.07
1.33 1.33

o feixe sai desviado de 63=3.760 com relação ã normal ao plano e

deslocado de uma distincia a dada por:

a = E tg6~
(5.8)

nar 1.00 o

sene2 = --- sene, = ---- x sen 5 = 0.06nv 1 .5

senQ2 = 0.06 +02 = 3.33

tge2 = 0.06

Logo:

a = E tge2 = 0.03cm

Portantos o feixe ao atravessar o vidro sai des1oca-

do de a = 0.03cm de sua posição incidente e desviado por um ang~

10 de e= 3.760 com relação ã normal .

Jl,

••

'",
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o mesmo cálculo e válido para a parede do tubo que

contem a amostra.

3.2) Efeito da localização dos cristalites dentrodo

tubo sobre o padrão de difração

Suponhamos que o alinhamento do sistema esteja cor 

reto. Se o cristalite estiver no centro do tubo, o feixe refleti

do irã incidir perpendicularmente às paredes do tubo e da cuba

Agora, se o cristalite estiver deslocado do centro, o feixe re 

fletido formarã um certo ângulo com as paredes do tubo e da cuba

dando um certo deslocamento e desvio angular. Queremos saber de

quanto é este desvio.

Fig. (5.3)

Temos um cristalite localizado no centro do tubo e

com orientaçio tal que permite uma reflexio Bragg e forma um an-

gulo 6, com o feixe incidente, conforme se vê na Figura 5.3.

Como o indice de refraçio da soluçio aquosa de esfe

ras de po11estireno(1) ê praticamente igual i da ãgua, o raio i!

c1dente nio sofre desvio angular. Vejamos qual serã o deslocamen

to do feixe causado pela espessura da parede do tubo.

A espessura da parede ê de O.07cm. O deslocamento do
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feixe serã dado por (ver Figura 5.2):

a = e tg e

onde e ~o ingul0 de refração (que ~ praticamente igual ao ~n9u

10 de incidência).

Se o feixe não ;nc;de perpendicularmente ã parede do

tubo, mas forma um certo ângulo, digamos de SO, ternos o seguinte

deslocamento:

a = e tgSO = O.07xtg 50 = O.006cm

a = O.06mm

Em vista deste resultado, consideramos então que o

feixe ao atravessar o vidro não sofre desvio causado pela espe!

sura do mesmo.

Corno os grãos estão suspensos na solução, eles podem

ocupar posições e orientações diversas. O feixe incidente vai en

contrar vãrios grãos com mesma orientação, mas não localizados!

penas no centro do tubo. Os grãos poderão ocupar todo volume den

tro do tubo. Vamos então considerar os grãos ocupando posições

extremas que correspondem às posições próximas à parede do tubo

e ver qual será a largura da linha de difração devido a este fa

to.

O feixe incidente encontra grãos no centro do tubo e

•
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nas paredes opostas, conforme mostra a Figura 5.4. Conforme cál

culo anterior, o fato do feixe não incidir perpendicularmente ã

~iU.(J.4)

superfície do tubo, não causa desvios observãveis pois a espess~

ra da parede e muito pequena (O.7mm)e o índice de refração da s~

lução e praticamente igual ao da ãgua. Então, os feixes refleti

dos por um cristal localizado no centro do tubo e por um cristal

numa extremidade, serão praticamente paralelos. Quando tais fei-

xes atingirem a parede da cuba, a separação entre eles sera a

mesma que a separação inicial de quando são refletidos, jã que

os desvios angulares não são observãveis. Corno o diâmetro da cu

ba e muito maior que a do tubo, a separação entre as linhas pode

ser dada pela própria distância entre elas, ou seja, aproximamos

o arco por urna reta.

Vamos fazer urna estimativa da largura da linha de di

fração segundo as considerações jã feitas, para o caso de nossas

medtdas.

Vamos supor que a dimensão media dos cristalites se

ja da ordem de 2.0mm. Corno os cristalites estão suspensos na ãgua,
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vamos supor que eles se localizem a 1 .Omm da parede do tubo

Considerando que o feixe de luz incida no centro dos cristali 

tes, a separação entre os feixes refletidos pelos cristalites 10

ca1izados nos extremos será de aproximadamente 6.0mm. Este pode

ria ser um valor super-estimado pois não consideramos o diâmetro

do feixe do laser. Pela experiência, observamos que estes cálcu

los estão de pleno acordo com os resultados obtidos, conforme se

pode ver pelo padrão de difração apresentado na Figura 5.5. Ve 

mos que para cristais com maior concentração de esferas, a linha

e melhor definida apresentando uma largura menor já que o número

de crista1ites presentes e maior.

Com estes cálculos, verificamos que o metodo por nos

utilizado e satisfatõrio e fornece resultados com precisão den 

tro dos limites esperados teoricamente.

4. DISCUSS~O DOS RESULTADOS

As medidas de parâmetro de red~ do cristal de esfe 

ras de poliestireno em suspensão aquosa nos mostraram essencial

mente que:

1) a cristalização se dá por expulsão de água, ou

seja, a concentração de esferas nos grãos ordenados e maior do

que na solução desordenada;

2) o fator de expulsão ~ depende do diâmetro da es

fera, ou seja, depende da sua carga eletrica;
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3) existe uma transição de fase bcc~fcc quando se

aumenta a concentração dê ê~fê~a~ n~ ~olução.

Outros autores(2) já haviam realizado estudos neste

sentido, mas de forma um pouco diferente. Os cristais eram cres

cidos em cubetas retangulares de pequena espessura de modo que

o n~mero de mono-cristais presentes era muito pequeno. Os pon -

tos de reflexão Bragg eram poucos e a amostra não era girada d~

rante O processo de medida. Desta forma, os resultados @ncontr!

dos eram muito pouco precisos. Estes autores não fizeram uma a

nãlise da concentração real de esferas presentes nas amostras

cristalizadas.

Para comparar os resultados por nós obtido, utili 

zando O "Metodo do Põ", com os resultados de Williams,R.(2)"a-

presentãffios ôQui OS ~eu) r@sultãdos. (grfifico 6)

Os nossos resu1tados, conforme se vê nos grãficos 1,

2 e 3, apresentam precisão muito melhor, com erros de 3 a 5%, no

mãximo, enquanto o de Williams apresenta erros da ordem de 10%.

r interessante notar que Williams(2) observou a co

existência da estrutura bcc e fcc para duas concentrações dife 

rentes, fato por nós não observado.

Conforme se concluiu dos experimentos, a cristaliz~

çao se dã por expulsão de ãgua e a fase ordenada apresenta uma

concentração de esferas maior do que a fase desordenada. Vamos

tentar fazer uma breve discussão termodinâmica a este respeito.

Suponhamos um grão cristalino de tamanho finito e
..

r
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lução de concentração n2 de
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esferas/cm3 em equilíbrio com uma so

esferas/cm3• Haverá equilíbrio en -

tre estas duas fases quando Gl:G2 (energia livre de Gibbs).

Microscopicamente, podemos pensar num equilíbrio ci

nético tal que urna esfera que esteja fazendo parte da superfí 

cie do cristal tenha que vencer uma barreira xl de energia para

passar ~ solução. A probabilidade de sair do cristal é dada por

P,=n,w,exp(-x,/kT) e a probabilidade de entrar no cristal ê da

da por P2=n2w2exp(-x2/kT). O equilibrio será atingido quando n,

for maior que n2 se admitirmos que existe uma energia menor pa

ra a esfera no cristal do que na solução desordenada.

-
cristal

solução-.
Fig.(S.6) distãncia

Quando a fase ordenada fica em equilíbrio com a fa

se desordenada temos:

ou seja, t>G = O

Vamos escrever a energia livre da fase ordenada e desordenada:
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.\G = G 1 - G 2

Ma s t.G = O

(S.lDa)

(5.l0b)

(5.11)

..

logo: (5.12)

Esta expressão resultante nos permite calcular a

variação de energia interna que ocorre quando um certo numero de

esferas dafasedesordenadapassapa raafaseordenada.Temosu

ma

concentração nlde esferas/cm3 em equilíbriocom uma solução

de

concentração
3

n2

de esferas/em
e nl>n2.

a) Cãlculo da variação de entropia:

Fa.6e oJtdena.da.: temos Iv! esferas 'luepodem se arran

jar num volume Vl ocupando as posições de um numero (Vl/v) de

celas, onde v e o volume da esfera.

Temos:

v

A entropia e dada por:
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,
17'"

M: (.2 - M)!
v

(5.13)

V1

Como ~l : (-)
v

5, = k ln 1 = O

51 = o entropia da fase ordenada

F~~e de~o~den~d~: temos M esferas que ocupam um vo

lume V2=(M/n2). Estas M esferas podem ocupar (V2/v) posições

onde v é o volume de cada esfera.

A entropia serã dada por:

1

M~(2!...- f~)~

vnZ

(5.14)

Usando a pproximação de Stirling: ln x~ = xln x - x

- ~11n '.1+1'1- (.1!...- -M) 1 n(JL
n 2v n 2 v

- 11) + (2!... - ;~p
n2v
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'1
+ M ln(~ - M)}=

nV2

~ 1 M vn2 1

= k{--- 1n --- + --- 1n (-----) +M 1n(--- - 1)}

vn2 vn2 vn2 1-vn2 vn2

~ 1 1 1 1 1
= KI'1[--ln -' -...!n (- ·1)+ 1n(- - 1}}

vnZ vnZ vn2 vn2 vn2

(5.15)

52 = ki~{f 1n f - (f-l) ln(f-l)}

Portanto temos:

lIS = -k:Hf ln f-(f-l )Q,n(f-l)}

onde k é a constante de Boltzmann.

(5.16)

(5.17)

1
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b) Cálculo da variação de volume:

3
Na fase ordenada temos nl esferas/em e na fase de-

sordenada temos n2 esferas/cm3. Vamos tomar M esferas da fase de

sordenada e que ocupam um volume V2=M/n2 e ver qual o volume ocu

pado por elas na fase ordenada.

Na fase ordenada, teremos:

V1 = M

nl

A variação de volume e dada por:

t:,V = (5.19)

A variação de energia interna seridada então por:

( 5. 20 )

t:, E = - PiY1 (L - _1 J + T k i., [f 1 n f - (f - 1) 1n ( f - 1 ) )
n 1 n 2

~ = - p (_1 __ 1 ) + T k (f 1n f - ( f - 1) 1n ( f - 1 ))
i1 nl n2 (5.21)
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Esta e a relação que nos dã a variação de energia

interna por partícula, onde:

nl : concentração da fase ordenada

n2 : concentração da fase desordenada

k : constante de Boltzmann

f-l. v nZ

v : volume de 1 esfera

p pressão atmosferica
".

T : temperatura ambiente

De posse da expressão (5.21) vamos fazer uma esti -

mativa de (~E/M) para uma dada concentração de esferas em que
o

houve cristalização. Tomemos, por exemplo, esfera de l090A de

diâmetro e concentração preparada de n2=9.S5X1012 esferas/cm3 .

De acordo com o parâmetro de rede medido, a concentração da fa

se cristalizada é de n1=1.35xl013 esferas/cm3.

~E

M

=
p (_1

nl

A

)+ T k(f 1n f - (f-l) ln(f-1))

B

Vamos fazer uma estimativa de A e B, de acordo com

os saguintes dados:

13 3
nl : 1.35xlO esferas/em (fase ordenada)

n2 : 9.55xl012 eSferas/em3 (fase desordenada)

T ; 3000K (temperatura ambiente)
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(volume de 1 esfera, diâmetro de

o

10 90 A)

P ; 106 din/cm2 (pressão ambiente)

k = 1.38xlO-16 erg/oK (constante de

-16 3
v = 6.78xlO cm

Boltzmann)

f = 1.54xl02

Com estes dados, resultam:

A -; 3xl0-8

B ;; 4xl0-13

(5.22)

Destes resultados vemos então que a variação da e

nergia interna por esfera para o sistema em estudo, i determin!

do inteiramente pelo termo correspondente ã variação de volume.

A contribuição do termo correspondente ã variação da entropia i

desprezível.

Para se obter maiores informações sobre o sistema,

e preciso fazer uma anãlise mais detalhada e profunda para en 

contrar um critirio que nos permita analisar a estabilidade do

sistema cristal-solução em coexistência.
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~ = 8S0~

N (esferas/cm3) a(cm)10g N, 09 a

(fcc)

7.73x1013
3.1x10-513.89

-4.51

(fcc)

S.49xl013
3.3x10-513.74

-4.4

(fcc)

4.66x1013
3.4x10-513.67 I

..•

(fcc)

3.96x1013
3.6x10-S13.60

-4.4

(fcc)

3.37x1013
3.7x10-513.53

-4.4

(fcc)

2.86x1013
3.9x10-513.46

(bcc)

2.04x1013
3.7x10-513.31

-4.4

(bcc)

1.74xl013
3.9x10-513. 24

(bcc)

1 .48x 10 13
4.1x10-513.17

-4.3

(bcc)

1.25xlO13
4.2xlO-513. 10

-4.3

(bcc)

1.0 x1013 -5
13.00

-4.334.7x10
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TABELA 2 ~ = 91 O~

N(esferas/cm3) a(cm)10g N10g a

(fcc)

9.64x1013
3.0x10-513.98-4.52

(fcc)

4.82x1013
3.6x10-513.68

-4.44

2.41x1013

-5
I

(bcc)

3.7x1013.38-4.43

(bcc)

1.21x1013
4.6x10-513.08

-4.34

(bcc)

9.64x1012
5.2x10-512.98-4.28

(bcc)

8.68x1012
5.3x10-512.94-4.28

(bcc)

7.71x1012
5.5x10-512.89

-4.26

(bcc)

7.23x1012
5.5x10-512.86

-4.26

(bcc)

6.75x1012
5.6x10-512.83-4. 25\

5.78x1Q12

6.2x10-5
I

(bcc)
12.76-4. 21

(bcc)

3.04x1012
7.6x10-512.48

-4.12

(bcc)

2.41x1012
8.1x10-512.38

-4.09
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TABELA 3 ~ = 1090~

r

N(esferas/crn3 ) a(crn)109 N109 a

(fcc)

6.2xlO13
3.6x10-513.79

-4.44

(fcc)

5.56x10'3
3.7x10-513.75

-4.43

(fcc)

4.9x1013
3.9x10-S13.69-4.41

(fcc)

3.88x1013
4.2x10-513.59-4.38

(fcc)

2.63x10134.8x10-513.42
-4.32

(fcc)

2.53x10134.9x10-513.40-4.31

(bcc)

1.91x10134.2x10-513.28-4.38

(bcc)

1.32x10134.7x10-513.12-4.33

(bcc)

1.2x10134.9x10-513.08
-4.31

(bcc)

1.lx10135.0x10-513.04-4.30

(bcc)

9.55x101Z5.3x10-512.98
-4.28

(bcc)

8.53x10125.5x10-512.93-4.26

(bcc)

6.55x1012
5.9x10-512.82-4.23

(bcc)

6.03x1012
6.1X10-512.78-4.21

(bcc)

1.31xlO128.8xlO-512.12-4.06

(bcc)

1.14x10128.7xlO-512.06-4.06
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o
TABELA 4 ~ = l090A

Dados obtidos por Williams,R. (2)

N(esferas/cm3) a(cm)109 N10g ~

(fcc)

2.0xlO'3
(5.5±O.6)x10-513.30

-4.2S

(fc c)

1.0x1013 -513.00
-4. 17(6.8±0.7)x10

(bcc)

2.0x1013 -5
13.30

-4.27(5.4±O.5)x10

(bcc)

1.0x1013 -5
13.00

-4.25(5.6±O.6)x10

(bcc)

6.7x1012 -5
12.82

-4.21(6.1±0.6)x10

(bcc) 5.0x1012

(7 .O± O .8 )x10-512.70
-4. 15

(bcc) 2.0x1012

-5
12.30

-4. 11(7.7±0.8)x10
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Transição de fase bcc - fcc
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CAPITULO VI

1. CONCLUS'DES

As medidas de parâmetro de rede realizadas neste tra

balho para suspensões aquosas de esferas de poliestireno em for-

ma ordenada nos mostraram essencialmente que:

a cristalização das esferas em suspensao aquosa se

dá por expulsão de uma fração de água para a solução, sendo a con

centração da fase ordenada (nl) maior do que a concentração da

fase desordenada (n2).

o coeficiente de expulsão da água depende do raio

da esfera em suspensão, ou seja, depende da sua carga eletrica.

existe uma transição de fase bcc+fcc quando se au

menta a concentração de esferas da solução.

o metodo de medida utilizado e totalmente satisfa

tõ ri o .

2. SUGESTOES PARA TRABALHOS FUTUROS

Apresentamos aqui algumas sugestões no sentido de me

lhorar a compreensão do problema abordado neste trabalho. Por se

tratar de um assunto vasto onde vários problemas ainda estão em

aberto, resolvemos apresentar este trabalho e adicionar estas su

gestões que seriam as nossas ~rõximas metas:
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a) medida do parâmetro de rede em função do tempo

quando se varia a concentraçâo de esferas da fase desorganizada

(n2) que estã em equilíbrio com o cristal.

Com este experimento teremos uma idiia da evolução

do parâmetro de rede em função da concentração de esferas da so

lução desorganizada que estã em equilíbrio com o cristal. Pode-

remos então escrever uma equação para este processo dinâmico da

seguinte forma:'

dnl

dt
= -A nl + B n2 (6.1)

onde A e B são constantes que determinam o equilibrio entre as

fases cristal-solução.

Neste modelo supomos que as esferas da fase organi-

zada precisam vencer uma barre~ra de energia xl para passar pa

ra a solução e as esferas da fase desorganizada precisam vencer

uma barreira x2 para entrar no cristal (ver Figura 5.5).

Deste modo seri possivel determinar, atravis da cur

va a x t (parimetro de rede contra tempo), os par~metros que

determinam a cinitica do equilibrio cristal-solução.

Como n, e n2 obedecem a uma lei de conservação- a

conservaçao do n~mero total de esferas- podemos dizer que (-A nl+

+ B n2) serã uma função de n,. Então,

d Dl

dt
(6.2)

J.
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= t - t
o (6 .3)

Se f(n,) é uma função linear de n" então teremos uma s.olução 10

garitmica de n, com o tempo.

b) medida do parâmetro de rede em função da temper!

tu ra.

Com este experimento poderemos definir um diagrama

de fases da concentração de esferas em função da temperatura. Uma

dada concentração de esferas se encontra ordenada e com parâme 

tro de rede bem determinado para uma temperatura bem definida. V~

riando-se a temperatura o ordenamento e quebrado. Poderemos en 

tão definir uma linha de separação das fases ordenada e desorde

nada para as virias concentrações e temperaturas respectivas.

Teremos então um diagrama de fases da forma:

Fig.(6.1)

n n(concentração)c

Para uma determinada concentração de esferas nc e

tem~eratura Tc poderíamos encontrar a coexistência das fases bcc,

fcc e solução desordenada.
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c) medida da carga efetiva da esfera.

As esferas de poliestireno em solução aquosa se io

nizam adquirindo uma alta carga superficial negativa. Os íons H+

presentes na ãgua são atraídos pela carga superficial negativa

formando uma certa blindagem. Esta blindagem determina uma car

ga efetiva para a esfera em solução e consequentemente influi no

valor do parâmetro de rede do cristal. Sabendo então a carga e

fetiva da esfera, teremos mais um parâmetro conhecido no equa 

cionamento do nosso modelo de cristalização. Nesse problema o

que teremos será uma medida da mobilidade de uma esfera de ãgua

dentro da solução.




