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PREFJ:CIO

~ conceito de Tese para Livre DQcência é bastante vago,
e consultando os exemplares já elaborados por outros candidatos,
cone luÍJDos. qt.le a forma, o conteúdo e os objet,ivos de cada tese
variam se<Jund";~ "~utor, a época, e o ~on-;e~;~~i.~em que se en

, '.

contrava o oepar·tamento ou Instituto. A impressão que colhemos
foi a de que a maioria delas se constituía numa fonte de informa
ção e de consulta que deveria servir de base para trabalhos fut~
ros. Todas apresentam um ponto em comum. A constante preocupação
de que a sua eLaboraç ão transcenda à mera motivação de atender
aos requisitos burocráticos da Universidade de são Paulo.

A esperança de alcançar este objetivo, após um trabalho
de considerável envergadura, é que nos levou a explorar e tirar
vantaqem da natureza do sistema que é objeto dos nossos estudos
desde 1976. Decidimos aproveitar o ensejo para sistematizar as
informações e conhecimentos que adquirimos desde esta época. As-
sim, apr.eent4D\Os alguns desenvolvimentoe que após concluídos e
con~Z'OIl:tado.scom ,outros t'e8ultados perdiqun a importância que lhes
eram att~l$l~inicialmente. Entre este~, intercalamos resulta-
dOs COIIdllls!.~e definitivos, e outras vezes nos desenvolvemos
no preparo das bases teóricas para trabalhos futuros. Desta for-
ma acreditamos que nos foi possivel alcançar o objetivo a que
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nos pr~ isto é, o de produzir uma revisão crítica que sir-
va de ponto de partida aos que vierem a se iniciar neste proble-
ma, bem cornoo de comprovar mediante resultados positivos os me-
todos, os modelos e as técnicas que propomos para o estudo do
sistema em apreço.

Devo ainda mencionar que este trabalho nao se concreti-
zaria sem o.apoioe contínua informação experimental provida pe-
lo Prof. Or. ~ilton Ferreira de Souza e sem a colaboração e tra-
balho conjunto dos Prof. João Medeiros e Silva e Prof. Anto.nio
Ca1iri.

são Carlos, 15 de março de 1980.
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CAPITULO I
INTRODUÇAO

o sistema cujo estudo é o objeto desta tese é uma espe-
cie de colóide formado per esferas de poliestireno em suspensao
aquosa. Seu estudo se situa tradicionalemnte nas ireas da Quimic~
Físico-Química e Eletroquímica. Entretanto, recentemente, diver-
sas de suas propriedades despertaxem o interesse dos pesquisadores
na área da Física da Matéria Condensada, o que tornou o problema
extremamente atual. Entre elas destacamos o fato destes sistemas
apresentarem estruturas ordenadas com um espaçamento entre as pa~
tículas da ordem de 10.000 R. Esta característica permite a inve~
tigação de sua estrutura com o auxílio da luz vizível, que nestes
macrocrlstais desempenha o papel executado pelos raios X no caso
de cristais microscópicos. Além disto, as suspensões apresentam
diversas fases, a desordenada e as ordenadas bcc, fcc e hcp. As
transições são visíveis a olho nú, e mediante a adição da agua os
sistemas se diluem acarretando em múdanças contínuas das forças
de interação. A descoberta destas propriedades é bastante recente
e nas publicações em que são apresentadas a interpretação fenome-
nológica ainda é predominante.

A exposição cronológica em que selecionamos as experiê~
cias mais significativas sob o ponto de vista físico esti contida
no Capótulo 11, onde ressaltamos aquelas ligadas à estrutura, tr~
sições de fase e propriedades elásticas. Observamos que as inter-
pretações são vagas e geralmente qualitativas. Isto nos levou a
analisar no capítulo 111, os vários elementos constituintes des-
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tes sistemas, dando relevância àqueles que direta ou indiretamen-

te influem nas propriedades descritas no Capítulo lI. Iniciamos

com a caracterização das esferas, passando em seguida à descrição

dos modelos para a estrutura da água. Isto nos servirá de base P~

ra verificar o efeito do campo elétrico gerado pelas cargas pre-

sas às esferas sobre a constante dieletrica da água. Também é de

utilidade no estabelecimento de um critério para fixar o tamanho

efeti~o dos íons H+, o que é de fundamental importância no cálcu-

lo da distribuição de cargas em torno das esferas. Depois desen-

volvemos um método para calcular a energia repulsiva e atrativa

entre as esferas para finalmente, calcular estes potenciais em

função da distância entre as partículas. Os resultados obtidos sao

analisados frente aos dados experimentais.

No CapItulo IV, baseados nos resultados ,J:>bti<ios'noCap!.

tulo 111, desenvolvemos um modelo pontual simplificado, aplicável

ao sistema formado pOr esferás de poliestireno. t Ulfta extensão do

modelo conceitual proposto por Wigner, no qual consideramos as in

teraç~es como'gendo do tipo Coulomb blindado. Após analisar o efei

to da água sob~e eventuais oscilações correlacionadas do sistema,

conclulmos que o mesmo é totalmente amortecido. Isto nos leva a

calcular a energia da rede cristalina estática para as estruturas

bcc e fcc. A diferença fracional desta, nos fornece um critério

para concluirmos sobre as fases apresentadas na estrutura ordena-

da. Juntando os resultados do capItulo, III com dados experimen-

tais, podemos concluir que o valor predito pelo modelo para a tran

sição bcc-fcc é satisfatório.

No CapItulo V completamos o modelo desenvolvido para o



cristal de Wigner blindado no CapItulo IV e derivamos uma expres-

sao para a matriz dinâmica necessária para o cálculo do espectro

de frequênciasdo sistema. À primeira vista isto pode parecer um

disparate frente à conclusão que obtivemos no Capítulo IV segundo

a qual o sistema real é totalmente amortecido. Isto entretanto

nâo exclui as oscilações forçadas que podem ser induzidas experi-

mentalmente sobre o sistema. Além do mais, o conhecimento das fre

quências e'da matriz dinâmica nos permitirão o cálculo das cons-

tantes elásticas. Para isto apresentamos neste capítulo a deriv3-

ção das expressões para as constantes elásticas pelo método das

ondas longas desenvolvido por Born e adicionalmente deduzimos uma

expressão para a ~nergia vibracional do sistema. O primeiro resu~

tado tem interesse para comparações com resultados experimentais,

e o segundo nos permitirá estudar a transição de fase do Cristal

de Wigner Blindado em função da temperatura. Enfim, este capítulo

é o que fornece os subsídios necessários para o desenvolvlirento de

trabalhos futuros.

O Capítulo VI foi reservado para um resumo dos resulta-

dos obtidos até o momento, bem como para tecer algumas considera-

çoes relativas a outros trabalhos relacionados com os nossos.

O Capõtulo VII co~tém os apêndices necessários para que

o texto seja autoconsistente, além de apresentar resumidamente as

expressões mais importantes utilizadas na dinâmica de rede de sis

temas monodispersos.

Em síntese, a tese que estamos apresentando é o resul-

tante de um esforço investido na compreesnão de um sistema até o

presente praticamente desconhecido sob o ponto de vista da física.
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Nesta atividade n~c nos foi dado o Drevil~gio de tratã-lo dentro

de um enfoque capaz de realçar c virtuosismo de alguma técnica

pré-determinada. Foi necessário o desenvolvimento de cada aspec-

to e de cada propriedade dentro da sua técn1ca e da sua especia-

lidade. Talvez em alguns pontos pecamos pela superficialidade

mas acreditamos que com istc fomos ~ecompensados pela visão do

sistema como um todo. Além do rnz.Ls esperamos que os numerosos mo

delos que nos foram sugeridos durante esta investigação possam

ser utilizados em outras áreas, como por exemplo, no estudo da

matéria altamente condensada e parcialmente ionizada, nos proce~

sos de nucleação de miscelas em sistemas biológicos, na estabili

dade de soluções coloidais, em modelos para o estudo de transi -

çoes de fase e mesmo na geologia, onde são conhecidas estruturas

silicosas que supostamente antes de solidificarem foram análogas

aos sistemas de que estamos tratando.
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CAPITULO 11
O SISTEMA: OBSERVAÇOES E INTERPRETAÇOES

A. Introdução
o sistema cujo estudo é objeto desta tese consiste de

suspensoes aquosas de esferas de poliestireno. Antes de cons.i.der ar

mos as observações e interpretações dos fenômenos mais importan -

tes, daremos uma descrição simplificada do sistema em apreço, a

fim de que a leitura da parte subsequente do presente capitulo se

ja de mais fãcil visualização e compreensão.

As esferas de poliestireno tem um diâmetro da ordem dE.

1000 ~ e podem ser adquiridas comercialmente da Daw Chemical Com-

pany. Estas esferas são fornecidas em diversos tamanhos e são uti

lizadas em microscopia eletrônica onde servem como padrões de ta-

manha devido à baixa dispersão de seus diâmetros (~3%). As amos-

tras são preparadas pela diluiÇão em ãgua até que as concentra-

çoes desejadas sejam atingidas. A fí.m de remover lons estranhos ,

adiciona-se uma resina trocadora de íons, o que, como veremos adi

ante, tem um papel importantíssimos na formação das estruturas

quais

(2.1)

Os radicais -50; fic~ ligados à esfera, enquanto os íons H-+-, su-

jeitos à força de atração das esferas e animados de energia clné-

tica (calor) formam uma nuvem em torno das esferas. A formação d.a



dupla camada elétrica na interface entre liquido-esfera é

torná o comportamento das amostras extremamente sensivel à pre-~

sença de ions estranhos. Na Figura 1.1 apresentamos um esquema

de uma amostra tipica.

:.. : ..... ,. ~..

}
esferas desordenadas
(cor bronco leitosa)

}
, esferas ordenadas

(c.or iridiscente)

} rum'.. trocadora de íons

---------4----íons Ht

esfera de fJoliutire-
no {f6-tO"':S l} ..coreto-
do pelos rodtco;s -80;
("103) ligados
'a esfera

FIGURA 1.1 - Esquema de uma amostra tipica de
esferas de poliestireno em sus-
pensao aquosa.

+

Uma vez visualizados os constituintes básicos do sis~

tema, vamos relatar algumas experiências e interpretações sign!

ficativas, em ordem cronológica. Iniciaremos pelos trabalhos di
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retamente ligados ao estudo da transição ordem-desordem, em se-

guida veremos as transições existentes na fase ordenada (bcc, fcc)

e finalmente nos deteremos em algumas características elásticas

destes sistemas

B. - Transi ção ordem-desordem

Em 1963, Luck, Klier e Wesslau", motivados pela existê~

c í.a de estruturas cristalinas apresentadas por certos tipos de v.i

rus, por bolhas monodispersas de sabão, e por partículas silico-

saSI estudaram a cristalização de partículas macroscópicas mais

simpies com o objetivo de elucidar os princípios que levam à cris

talização. Para seus estudos escolheram partículas monodispersas

de latex, cujos diâmetros para uma mesma amostra variavam ape-

nas_alguns porcentos. Observaram amostras com frações volumétri-

cas-da ordem de 40% e demonstraram que a cor iridiscente que

apresentam é devido à difração de Bragg da luz visível. As partf.

culas de latex formavam camadas ordenadas na superfície do reci-
-

piente, bem como pequenas estruturas ordenadas, isto é, cristal i

tes ~que estavam dispersos na f aae desordenada. Havia portanto

uma coexistência das fases ordenadas e desordenadas. Eles conclu

íram-que o ordenamento era devido a alguma força atrativa entre

as partículas e que o parâmetro de rede da fase ordenada era de-

te~inado pelo diâmetro das partículas, as quais aparentemente

tocavam uma das outras.

Em 1968, Vanderhoff, van den Rull, Tausk e Overbeek2

utilizaram amostras purificadas pela adição de resina trocadora

de íons. Observaram que apos um período de 1 a 2 'semanas, as pa~



tículas sedimentavam formando camadas ordenadas. Na parte supe~

rior permanecia uma fração desordenada. Observaram além disto que ,

quando a solução desionizada de latex era diluída, o espaçament<?

entre as partículas aumentava. Este fenômeno destruía a hipótese

de Luck, Klier e Wesslau1
, segundo a qual o ordenamento era devi

do a um empacotamento das esferas. Para explicar o aumento da

distância entre as partículas sob diluição, vanderhoff et aI. a-

firmaram que as partículas de latex estavam carregadas eletrica-

mente. Na água deveriam existir íons de carga oposta à das esfe-~...- ., .•.•.., .__ ••.. ~....
ras, o que criaria uma dupla camada elétrica que deveria ter pa-

pel fundamental no processo de ordenamento.

Em 1969, Hiltner e Krieger3
, utilizando o mesmo proces-

so de preparação de amostras de Vanderhoff et al.2, foram capa-

zes de observar o ordenamento para amostras de até com 1% de fra

çao volumétrica o que corresponde a uma distância entre as parti

culas de até 4 diâmetros. Deixando as amostras descansarem sufi-

cientemente obtiveram ordenamentos que ocupavam todo o volume

da suspensão. Sob diluição de amostras desionizadas, a distância

entre as partículas aumentava enquanto a estrutura cristalina era

mantida através de toda a solução. Quando adicionavam uma peque-

na quantidade de eletrólito p~ra em seguida promover a diluição

(mantendo a concentração de eletrólito constante), havia um aumen

to da distância entre as partículas até uma dada fração volumé -

trica. Continuando-se a diluição, a distância entre as partícu-

las permanecia constante e começava a coexistir com a fase orde-

nada de cor iridiscente uma outra fase de cor branca leitosa ca-

racteristica do desordenamento. Este contraste de comportamento
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...
entre suspensoes contendo eletrólito e sem eletrólito é uma indi

cação segura de que a teoria da dupla camada elétrica é de funda

mental importância para estes sistemas como veremos a seguir. As

partículas de latex sao carregadas devido a radicais intrínsicos

e devido à adsorção superficial de íons. Além do mais, o latex

original contém eletróllto suficiente para providenciar uma du-

pla camada elétrica capaz de blindar as cargas da esfera de la-

_ex. Esta blindagem é bastante efetiva, e a ação das forças en-

~r~ as partículas fica limitada a urna fração do diâmetro das mes

mas. Quando as suspensões são purificadas com resina trocadora de

tons, o eletrólito livre e os íons adsorvidos pela superfície

são removidos, enquanto que as cargas :igadas às eferas e seus

contra íons permanecem. A concentração destes é ~~J.ªtivamente bai~----------------------
xa e a blindagem é menos efetlva para as forças de_:r~pulsão Cou-

.....-----. __ ' ~~_ .. _... __ - '." •• _., •••••••.• ' ..• '" __ , __ •. __ "" .,.,._,_. -~--~--'-'--------' __ "_"'_'''' __ "0 __ ._.,_. _~ .• .-.--

lombiana entre as partículas. A ação das forças se estende a dis
_ •.•..~"..._r.-~--·,·,,_'_.'-, _',,'__ __" _ ---"'_-,-..,_," •._-..- __ ------'-----_ .•. _ .._, .__ -

tâncias bem maiores e existe uma repulsão apreciável m~smo~quan---~..,..._•..

do-ª.§__partículas estão afastadas por vários diâmetros. Este meca-,- _._.,.~-', __ .._ .._----_ -

nismo explicaria a existênCla de ordenamento para amostras com

fração volumétrica de apenas 1%, e também explica o comportamen-

to de suspensoes com pequena quantidade de eletrólito adicional.

Em 1973, Hachisu, Kob a.í.a shL e Kose4,S,6 efetuaram expe-

riências nas quais modificaram a estrutura da dupla camada

elétrica de maneira sistemática, com a finalidade de analisar o

papel por ela desempenhado na transição de fase. Eles prepararam

amostras nas quais removeram a resina trocadora de íons por fil-

tragem e adicionaram pequenas frações de eletrólito Kel. Os cá-

tions de K+ neutralisam uma parte da carga negativa ·ligada à es-
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fera e os anions de Cl neutrallsam parte equivalente dos íons

que estão em suspensao na água, modificando a estrutura da dupla

camada elétrica original. Para uma dada fração volumétrica de es-

feras adicionaram quantidades crescentes de KCl obtendo amostras

com as esferas totalmente na fase ordenada, outras contendo a fa

se ordenada coexistindo com a desordenada e finalmente, para amos

tras com quantidades de KCl mais ponderáveis, apenas a fase desor

denada. Na Figura 1.2, ap.resent amo s o aspecto de uma destas ccle-

ções de amostras. Este 'procedimento. fo~ ~pe1;l~ pár,-"ou~ras fra-

fase fase ordenado fase ~
r--ordenoda-+-- coexistindo com --+-a-esordenodo
I I fase desordenodo I U'

. . · .·· · · · . · ·.. · ··. .·. . . · ·. ·. . · . .· · •.· . ·'. . · · · · . . ··. · · · . ·. · · . '. · . ·· . ·. · · · · ·".· .. .·· · .· . . · ··· . ·.. · .···· . , · ·· ·· · · , , '. ·· ,. , · ,·, ·. · ·· . ·. · ,

· . ·. • ·, ·, • , ,, · .. ·. · ,··
.,

~ fase· ordenado

I; :;,:1 fase desorden oda

FIGURA 1.2 - Esquema de uma coleção de amostras
contendo fração volumétrica de es-
feras de poliestireno fixa, e às
quais se adicionou quantidades de
Kel crescentes.
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çoes volumétricas de esferas o que permitiu elaborar o diagrama

de fase da Figura 1.3. Neste diagrama existem três regiões bem

definidas, ou seja, a região em que as esferas estão totalmente

ordenadas, uma região na qual existe uma coexistência das fases

e finalmente uma região totalmente desordenada. A região de coe-

xistência é a mais intrigante, mas KObaiashi et aI., colhendo

0.10

região de
coexis tência

I
I

I
I

I
I

I

I
I

I
I

I

0.40

oo
'-':i)U)
E~2~oU)
>1»
01»

10 "C
o-
o'--

região ordenada

r e qi c o
desordenada

0.30

0.20

logaritmo de concentração
molar de KCI

FIGURA 1.3 - Diag'rama de fase de esferas de pol~
est.a rerio de diametro de 1700 ~ con-

~tendo KCl dissolvido na agua.

amostras com um tubo capilar, puderam verificar que nas amostras

em que as duas fases coexistem, a fração volumétrica de esferas

que estão na fase ordenada é mais alta do que aquela na fase de-

sordenada. Assumindo que a concentração de KCl na água é a mesma
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nas duas fases (ordenada e desordenada), e ainda, de que a sepa

ração das duas fases não era completa (isto é, a fase ordenada·

pod~ndo-conter pequena quantidade de fase desordenada e vice-

versa), puderam com relatlva segurança estabelcer uma importan-.

te conclusão. A fração volumétrica correspondente a um dospon-:

tos da região de coexistência é aquela obtida pela interação de

uma linha vertical com os contornos da região de coexistência.

Isto significa que a relação entre os estados ordenado e desor-·

denado é a mesma que entre as fases líquida e vapor num sistema

binário em equilíbrio .

. Com estes dados experimentais puderam visualizar a na-

tureza da separação de fase:

i) as forças de van der Waals sao inefetivas como mecanismos

para a transição pois é sabido que a existência de um segu~-

do.mínimo na curva do potencial de interação total e mais_

fundo para concentrações de eletrólito mais elevado e se-

torna mais raso para concentrações mais baixas7• Portanto,_

se a separação de fase fosse causada pelo segundo mínimo. a-

dissolução do estado ordenado deveria se verificar quando a_

concentração do eletrólito é reduzido para dada fração vol~

métrica. Entretanto, analisando-se a Figura 1.3, observa-se

exatamente o oposto.

ii) a repulsão elétrica devido as esferas blindadas pelos nuvens

iônicos não é capaz de produzir posições de equilíbrio est~:

vel, donde concluiram que neste modelo não existe nenhum·

agente capaz de fornecer a necessária força de atração.

Baseados nestas conclusões Hachiso et aI. concluiram -
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que o único mecanismo capaz de produzir um ordenamento nas esfe-

ras seria uma transição do tipo Kirkwood-Alder8
• Kirkwood e Alder

mostraram mediante experimentos em computador que esferas duras,

devido a um efeito puramente estatístico, mesmo na inexistência

de qualquer força atrativa, separam numa fase ordenada (empacot~

rne n t.o) e uma fase desordenada. Além do mais, demonstraram que

este efeito ocorre para frações volumét.ricas compreendidas entre

0.50 e 0.55.

Este seria o mecanismo que explica a transição de fase.

As particulas de poliestireno estão envolvidas por uma dupla ca-

mada elétrica e se comportam corno partículas com um volume apre-

ciavelmente maior, e a fração volumétrica de esferas deveria en-

tão ser descrita em função de um certo volume efetivo. Desta ma-

neira, pode-se explicar o diagrama da Figura 1.3 de maneira qua~
- Ititativa. Para baixas concentraçoes de Kel, o volume efetivo das

esferas é maior do que o volume real das mesmas, devido à expan-

sao da nuvem iônica que a envolve. Para altas concentrações de

KCl o volume efetivo se aproxima do volume real. Extrapolando-se

a curva inferior do diagrama da Figura 1.3 para altas concentra-

ções de KCl, observa-se que a fração volumétrica critica para a

transição de fase se situa em torno de 0.5, justificando portan-

to as conclusões de Kobayashi et aI.

Estas observações foram efetuadas para frações volumé-

tricas de até 0.05, entretanto, como veremos a seguir, a fase

ordenada é observada para frações de até 0.003 e o mecanismo de

Kirkwood-Alder não e mais tão aparente para esta situação.

Em 1976, Marcelja, Mitchell e Ninahm9 preparam amos-

I 11
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tras desionizadas de baixísima concentração e modelaram a distri
buição de cargas em torno das esferas de forma a excluir a possi
bi1idade de definir um diâmetro efetivo. Na Figura 1.4, mostra-
mos a distribuição que obtiveram mediante adição de pequ~ qu~
tidades de KC1. R é a distância entre duas esferas e r é a dis-
tincia a partir do centro da esfera base. As linhas verticais in
dicam o diâmetro das diversas amostras consideradas. Observamos

ao-ra-fi')&5'- -Q
(.)~
Q),...... .0-14

"O 'C 1-C) t
-o c.gl
"tn ~c .•.
.• c 10-15

'-"'

R/a=2

10-16 ~~~~--~--~~----~--~=-
O 0,2 OA 0.6

r/R

0.8

FIGURA 1.4 - Perfil da distribuição de carga em
torno de esferas de Latex. As li-
nhas verticais indicam a superfí-
cie das esferas.

que entre as esferas exis te uma reg ião com densidadede carga lL"l.l::'or_

me, c qde segundo eles .írrpossí.bí.Lí. t.ar i a a definiçãode l.ID1 raio efetiVO-JCC:-é.

as esferas de forma que se ooS53 atribuir a separação das fases·:t LI,

", I
I

lI! II n .
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mecanismo do tipo de Kirk wood e Alcier. Ne stas experiências, '.2:

cristalização das esferas é de certa forma análoga ao cristal de

Wigner, onde ao invés de elétrons mergulhados num fundo positivo

uniforme, temos unidades formadas pelas esferas de latex envolvl

das por determinada distribuição de carga, também de certa forma

mergulhadas numa distribuição de cargas uniforme. Aparentemente

o mecanismo para a separaçao de fase pode ser explicado exclusi-

vamente em função das forças de repulsão.

Em 1976, Wi lliarns, Crandall e Woj towic:zIG acrescentararr

outra evidéncia para o papel funaamental desempenhado pelas for-

ças repulsivas no que tange â transição de fase ordenada-desord~

nada. Eles mediram a temperatura de fusão da fa.se cristalina pa-

ra concentrações da ordem de ::1% e 'verificaram que a mesma au-

menta com a concentração àe partículas, como está evidenciado na

Figura 1.5

380
360-:.:: •

o 340---
~ 320

300

0.2xI0'3 0.4 0.6 LOx10'3 2.0 4.0xIO'3

N (cm-3)

FIGURA 1.5 - Temperatura de fusão (Tf) em função da
concentração de partículas. As barras
verticais indicam o intervalo de temp~
ratura no qual se verifica a fusão.

I 11



Os dados experimentais mostrados pelas barras na Flg~-

ra 1.5, foram Ln t.erpret.adas a part í r de UIT'. modelo extremamente

simples. A temperatura de fusão foi determinada a partir da cog

dição da diferença da energia livre, ÓF, ser igual a zero entre

as duas fases. Isto implica em:

ÓH
68

I ') .) \
\ •..• ~ L. .

onde Tf é a temperatura de fusâc, '.Ho calor de fusão e 2,8 a Vã

riação de entropia entre as fases. A depend~ncia de 6H e de ~8

da concentração foi obtida da seguinte maneira.

A entropia do sistema ordenado em urna estrutura crista

lina é muito pequena, sendo colocada igual a zero. A entropia

do sistema desordenado é estimado a partir da distribuição de

N esferas (cada uma tendo volume v) entre um número V/v de célu

Ias discretas, (também tendo volume v) :

S = k ~ndesord (2.3)

onde V é o volume da suspensao e k é a constante de Boltzmann .

utilizando a aproximação de 8tirling, a variação de entropia p~

de ser expressa por

[ -1 -1 -1 -1 ]68=Nk f Jl.nf - (f -l)~n(f -1) (~~.4)

onde f = Nv/V é a fração de colume ocupada pelas N esferas.

o calor fusão l\H é calculado exclusivamente a partir

da diferença do potencial de interação entre as partículas nas

., I I ·1 ~
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duas fases. As outras interações corno, a atração de van der

Waa1s, as interações repulsivas entre os íons positivos que for

mam a dupla camada em torno das esferas e a força atrativa exis

tente entre as esferas e a nuvem são consideradas a mesma, quer

na fase ordenada, quer na fase desordenada. Sob estas hipótese~

a energia devido à repulsão entre as esferas carregadas quando

na fase ordenada pode ser aproximada por:

KHord = R exp (-ÀR) , (2.5)

onde R é a distância entre os vizinhos mais próximos, À é o in~

verso do comprimento de blindagem de Debye e K é uma constante.

A energia de fase desordenada é aproximada de maneira similar:

(2.6)

onde Rm é uma distância média entre vizinhos mais proximos, e

K' é uma constante diferente de K. Ambas as energias dadas por

(2.5) e (2.6) podem ser expressas em função da concentração de

esferas pois R a f-1/3 , ~ a f-1/3 e À a fl/2 conforme a teoria

de Debye-Hüchel. Portanto,

H = Cfl/3 exp (-Af1/ 6)ord (2.7)

e

H =C'fl/3 exp(-A'f1/6).desord (2.8)

c, C', A e A' sao constantes e a dependência de À da
temperatura é desprezada. Assumindo A e A' como iguais obtemos

para o calor de fusão

I II
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onde 6C = C' - c é suposto posi tivo. Combinando (2.4) e (2.:'), o~

temos a depend~ncia da tem~eratura de fusão em relação ~ concen

tração:

6C
Nk ,

f J..
_1

I - ..../0-.

- \r - 1 i - l)

Para obter a curva sóllda da Fi-jura L, 5 I os valores de _:,C/.Y. c:

de A f orarn ajustados respec c í vamente para 1.6 X 105K e 6.O.

Este modelo, extremamente elementar, prova de maneira

bantante satisfatória que o fator preponderante responsável pe-

Ia transição de fase é dado pela interaçáo entre as esferas car

regadas, expressa pelas equações (2.7) ou (2.8) I iSto é, forças

Coulombianas blindadas.

Deste modelo pOde-se ainda calcular o calor de fusão

Da equação (2.9), utilizando para as constantes os valores obti

dos pelo ajustamento da curva, obtém-se para 6H valores que va-

riam entre 4.8 e 4.0 kcaljmol para valores de N/V que vao de
13 13-30.2 x 10 a 3.2 x 10 em respecti vamente. Estes valores ut í.Lí

zaremos mais adiante, quando considerarmos as propriedades elás

ticas do sistema.

r-'-' . Estruturas na fase ordenada
&n 1963, Luck, Klier e Wesslau! além de interpretarec

a cor iridiscente corno resultantes principalmente da

de Bragg da luz visivel, ~orarn capazes de determinarem a estru-

.n I 101 II I I
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tura apresentada pelas emulsões de esferas de 1atex. Para amos-
tras preparadas com esferas de diâmetros de 700 ~ a 10000 R con-
cluíram, a partir dos espectros de reflesão, que a estrutura a-
presentada é hexagonal. Como trabalharam com concentrações da 'or
dem de 40% de fração volumétrica foi imediata sua conclusão de
que o ordenamento era puramente devido ao empacotamento das esfe
raso -

Em 1974, Williams e Crandallll determinaram a estrutu
ra cristalina de suspensões aquosas de esferas de po1iestireno
utilizando espalhamento de Bragg de luz de laser. Devido às bai-
xas concentrações de esferas e o grande espaçamento entre as par
ticulas ~ 10000 5{, utilizaram luz visível e obtiveram a seguinte
tabela:

TABELA 1

Constante de rede (microns) em função da de~
sidade de esferas N(cm-3). ao e o parâmetro
de rede para uma estrutura bcc, calculada a
partir da densidade de' esferas mediante a re

- 1/3,-laçao ao = (2/N) • ab e o parametro de re-
de medido para a estrutura bcc. af é o parâ-
metro de rede para a estrutura fcc.

N a ab afo

2 0.46 0.54±0.05 0.55± 0.06
1 0.58 0.56 ± 0.06 0.68±0.07

6.7 0.67 0.61 ± 0.06
5 0.74 0.70±O.08
2 1. 00 0.77±O.88

1 I'
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Para concentrações mais elevadas obtiveram pontos de

espalhamento Bragg dos quais alguns se ajustavam à estrutura bcc

e outras a fcc indicando a coexistência de ambas as fases. Nas

concentrações em que trabalharam nenhuma coleção de pontos se

ajsutou à estrutura hcp.

Em 1979, Uso e Souza 12.13 aperfeiçoaram as medidas de

Williams e Crandall, efetuando as medidas do parâmetro de rede

de esferas de po Lí.esti reno em suspensao aquosa pelo método de

Debye-Scherrer utilizando luz de vários comprimentos de onda de

um laser de Argônio. Utilizaram amostras preparadas com esferas

de vários tamanhos e em suas medidas determinaram a estrutura cris

talina para várias concentrações. Ao contrário de Williams e

Crandall não detetaram concentrações para as quais as fases bcc

e fcc coexistem. Além do mais observaram que o parâmetro'de rede

dos cristalites é menor em aproximadamente 12% do que seria no

caso em que a cristalização ocorresse em todo o volume disponi-

vel da água. Isto significa que durante a cristalização as esfe-

ras se encontram a distâncias sensivelmente menores umas das ou-

tras do que na fase ordenada, ou seja, uma fase desordenada com

concentração mais baixa está em equilibrio com uma fase cristalj

zada que apresenta densidade de esferas mais elevadas. Efetuando

observações microscópicas em amostras preparadas em recipientes

com diâmetros maiores, visualizaram a rotação de cristalites in-

dependentemente da rotação do recipiente. Puderam visualizar cla

ramente a presença de suspensão transparente entre a parede do

recipiente e os cristalites.

I I t, ;Ij' lil 1i I I I II
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D. Propriedades elásticas
Em 1977, Crandall e Williams14 observaram o efeito do

campo gravitacional que atua numa coluna vertical de vários ce~

tímetros de altura formado por uma amostra de esferas de polie!

tirenoem suspensão aquosa, cristalizada. A deformação elástic~

pode ser observada através do efeito sobre o parâmetro de rede,-

o qual no fundo do recipiente é comprimido pelo peso próprio dQ

cristal formado pelas esferas de poliestireno de densidade 1.Ó~

Os resultados estão evidenciados na Figura 1.6, onde para efei~

to de comparação, também está representado o módulo elástico de

um gás ideal.

- 1 Y Y ~N
E
~
cn

l 0.11:1-IJJ
0.01 '-- __ ......oL..__ --'L.- __

JOU

N (cnr3)

FIGURA 1.6 - MÓdulo de Young E em função da co~
centração de esferas de poliestir~
no de 1000 ~ de diâmetro em suspe~
são aquosa. A linha sólida mostra
Eg, o mÓdulo elástico para um gás
ideal.
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A fim de obter uma percepçao do sistema que estarnos

considerando, podemos efetuar uma comparação com metais. t saoi

do que existe uma relação entre a tensão correspondente ao -1imi

te de elasticidade de um sólido e seu calor de f us ào " . Pata

uma série de metais esta tensão e proporcional ao calor de· ftl-

sao por centímetro cúbico, sendo portanto proporcional ao éa10r

molar de fusão multiplicado pelo número de átomos existenles

num centímetro cúbico de material. Entretanto, como vimos, -có-

nhecemos o módulo elástico e não a tensão do correspondente ao

limite de elasticidade. Vamos assumir para esta análise qualit~

tiva de que a proporcionalidade se mantém. Das propriedades cla

fusão de cristais de esferas de poliestireno, analisadas no fi-
nal do parágrafo B deste Capítulo, pode-se obter o calor de fu-
sao, o qual está em torno de 4 kcal/mol, comparável ao calor- ge

fusão de muitos metais. A grande diferença existente entre os

dois sistemas está no número de partículas por centímetro cúbi-

co, N. Para metais N é da ordem de 1023, enquanto que para as

amostras de cristais de poliestireno N é da ordem de 1012. UIDa

vez que os calores de fusão são da mesma ord~m de grandeza, fi-

ca evidente que o módulo de Young E para as esferas de po1iest!

reno é proporcional ao E dos metais, sendo a constante de pro--

porcionalidade determinada pela densidade de partícula. Par um

metal duro E é da ordem de 1012 diners/cm2 e para cristal -de

po1iestireno deve ser menor por um fator 1012/1023, isto é, da

ordem de grandeza de 10 dinas/cm3 , o que e da ordem de grande-

za dos valores obtidos na Figura 1.6.

111 I I I I '1 "I I 111
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CAPITULO 111
AN~LISE DO SISTEMA: NATUREZA DA INTERAÇAO

A. IJf'ttrodução

Co·nforme descrevemos no capí tulo anterior, uma das pro-

priedades mais interessantes dos sí.s tema s formados por esferas

de poliestireno em suspensão aquosa é a de apresentarem, sob de-

terminadas condições, estruturas ordenadas, isto é, cristalinas.

Muitas das características destes sistemas (ponto de fusão, mód~

10 de eslasticidade, etc.) podem ser explicadas satisfatoriamen-

te ao se assumir entre as partículas uma interação coulombiana

blindada (equações (2.7) e (2.8»), o que entretanto apenas expll

ca algumas propriedades destes sistemas. Uma indagação permanece

no que tange à estabilidade das estruturas cristalinas. Confor-

me foi visto, para amostras preparadas com elevada fração volumé

trica de sólido, a cristalização pode ser compreendida como uma

consequência de empacotamento de esferas durasl• Para amostras

ligeiramente diluídas, como uma transição de fase do tipo Kirkwo

od-Alder, para a qual é necessário definir um diâmetro efetivo

para as esferas~. Para frações volumétricas inferiores a 0.005,

Marcelja et al~ demonstraram que estes mecanismos não sao mais

satisfatórios visto eles não acharem uma maneira para definir um

diâmetro efetivo de maneira consistente. Por isto, invocaram pa-

ra explicar a ocorrência do ordenamento, mecanismos semelhantes

aos que determinam a estabilidade do sistema conceitual conheci-

do por Cristal de Wigner, o qual vamos descrever resumidamente a

seguir.
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Conceitualmente o cristal de Wigner consiste em um sis
tema decmu í, tos corpos formado por particulas pontuais carrega-
das que se movem sobre um fundo rigido e uniforme, com carga
elétrica contrária à das particulas. A densidade de carga
deste'fundo é tal que assegura neutralidade elétrica. Este mode-
10 foi utili~ado por Wigner cornouma aproximação para estudar
os efe'itos da interação entre os elétrons I nos nfve í.s de ener -
gia dos elétrons em metais 17. Os trabalhos de Wigner foram con-

.tinuadospor vários outros autores 18.19.20 , e que, estudando este
sistema a temperatura de zero grau absoluto, concordam na exis-
tênciade alguma densidade critica abaixo da qual o sistema ado
ta uma estrutura cristalina. Os argumentos para a formação de

.mna reàe .qr,;i.stal.inae as condições sob as quais isto deve ocor-
rel,"pode:ser compreendido qualitativamente. Para altas densida-
des exi'l!t~e~". super f'Lc í,e de Fermi bem definida. A proporção epe

â'denwidade ..é diminuida o sistema se torna instàvel pois a uma
~.,d..Qad~ suficientemente baixa a energiapotenaial por ele-
tron,.próporci'o.nala ~l/rs' onde rs é a distância média entre
aspartlclllasI passa a dominar a enerqia cinética de Fermi. Esta

~ 2energia e proporcional a llrs o que assegura sua preponderan-
cia a baixas densidades. Portanto, um estado com uma superfície
esfér~ca de Fe+mi bem definida, torna-se instável em relação a
um estado ond~ ocorre a localização das particulas (elétrons) ,
oeo.rr~n.douma transição metal-não metal. Infelizmente, os resul-
taaoS'·. obtidos ·pax'.aa,densidade critica pelas diversa~ . teorias
d~senvo1vidas não concordam, e o valor de r oscila entre 6,20,s
100 e rreSIrO 20019120• t do nosso parecer que é a falta de concordân-

11 I ~ I I I' , I ., I '"
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eia entre as diversas teorias se localiza na elaboraç~o dos mo-

delos empregados para estes sistemas hipotéticos.

Outro problema que surge para o cristal de Wigner e o

de estabelelcer de uma maneira clara e objetiva as forças que

atuam sobre as particulas. A repulsão coulombiana particula-pa~

tIeula é de fácil compreensão. Entretanto, para que exista uma

estrutura cristalina estãvel é necessãria a existincia de uma

força atrativa (pOis forças repulsivas não fornecem configura-

ções estáv~is~ !:~~~!'; l'ert~?~la.-~~:~~;;v~:!~~~~~~~~<;2;'..:..
neo positivo. A maneira tradicional para introduzir esta força

." ~..~.,

é apresentada por Carr19 a qual infelizmente é pouco convincen-

te sob o ponto de vista fisico. Ele considera em torno da par-

tícula wna nuvem homogenea esférica centrada na posição de equ~

lIbrio da particula de raio muito grande, de forma que quando a

mesma e afastada do equilibrio, a nuvem permanece inalterada

criando por efeito de assimetria uma força retorativa. Este pr~

blema será esclarecido no Capitulo IV onde estudamos as caracte

risticas estáticas de um sistema análogo.

Retornando ao problema das esferas, verificamos que a

analogia feita por Marcelja et a19 com o cristal de Wigner nao

satisfa-z por diversas razões:

i) as esf~ras de poliestireno em suspensao aquosa tem dimen-

sões macroscópicas;

ii) a nuv~ de íons positivos que envolvem as esferas nao ~e

homo9ê~ea e nem uniforme;
iii) a cristalização do cristal de Wigner se verifica devido à

passagem do sistema de um estado quântico (gás de Fermi

I li
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degenerado) para um sistema clássico (elétrons localiza
dos); as esferas nao apresentam neste aspecto nenhum com-
portamento quântico.

Frente a estas considerações, passamos a analisar os

agentes físicos relevantes que atuam nos sistemas formados por
esferas de poliestireno em suspensao aquosa. Uma vez compreend-!,.
das estas caracterisiticas discutiremos o mecanismo capaz de ge
rar o ordenamento que se verifica nestes sistemas.

B. Características
Nossa análise se inicia pela consideração dos fatores

que nos parecem relevantes, nos sistemas formados por suspen-
sõesaquosas de esferas de poliestireno.

1. Caracterização das esferas. Estrutura da água nas suspensoes
Van den BulI e vander-hoft " mediram as cargas superfi--

ciais ligada's à.superfIcie das esferas de poliestireno ,obtendO
valores queo.f5cilam de 0.5 llc/cm2 até 1.6 llC/cm2 dependendo .do
diâm~tJ:'oe !1'ouprQcesso de preparação empregado. O - -conhecimento
das cargas superficiais é fundamental, pois, dependendo da in-
tensidade do campo elétrico na superfície da esfera, pode-se ter
alterações substanciais nas características dielétricas da água.
Na Tabela 3.1, apresentamos as dimensões, cargas e campo elétri
co na vizinhança de dois tipos de esferas, utilizadas no traba-
lho de Souza e Ud013 e para as quais efetuaremos comparaçoes
com nossos resultádos teóricos.

111 I
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TABELA '.l'

Diâmetro, Densidade de Careça sUDerficial e
Campo el~trlcO na vlzinhança de dois tipos
de esferas.

Diâmetro (R)
Densidade de carg~ Campo el~tr.ico

jJC
0(-2 )

an
)(el~trons
IJ, esferc. E=

o (volt
€o \----cIn'

910 4 . -; 6054

1090 4898
!---------------~

•

conforme observamos, as intensidades dos campos elétr~

cos junto ã superfIcie das esferas pode ser da ordem de grande-

za preditos por Booth~ , para os quais a água sofre efeito de

saturação. No parágrafo que segue iremos analisar detalhadamen-

te o valor da constante dielétrica em funçaõ da intensidade do

campo elétrico. Para isto ~ necessário inicialmente descrever a

estrutura da água para podermos elaborar um modelo adequado pa-

ra a relação entre a constante dielétrica e a intimidade do cam

DO elétrico.

Na fase gasosa as moléculas de água nao sao l~neares ,

a.presentando um ângulo entre os átomos de hidrogênio e de oxigª-

nio da ordem de 1050 (Veja Figura 3.1.a). Nesta fase o átomo de

oxigênio apresenta 6 elétrons na 2a. camada (2s2p). Quando este

átomo de oxigénio se associa com os átomos de hidrogên1o a d1s-

tinção entre elétrons ~ e 2. deixa de existir, dí.strí.buí.ndo- se

: f'
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a) esquema do molécula
de água

b) ligação de hidrogênio entre.
dois átomos de OKi9inio

O: oxigênio
• : hidrogênio

FIGURA 3.1 - Esquema de uma molécula

de água.

d~ -forma que quatro pares de eletrons assumem quatro direções e

quí.va.lent.e s no espaço. Estes orbi tais estão arranjados mais .. ou

m~nos nas direções que unem o átomo de oxigênio aos cantos de

um J:etraedro imaginário. Os oito elétrons formam estados ~p3 hi
biidos, onde dois orbitais são utilizados para formar a ligação

O-H:,.permanecendo os outros dois livres. Estes, devido à r epu I»

sâo mútua dos pares eletrônicos fazem com que o ângulo H-a-liMO

seja exatamente igual "10 ângulo do tetraedro (109028" \, más um

pouco menor. Esta forma não .;.'_near da molécu 13. da água É que

lhe confere um momento de d í.po Lo elétr ico permanente I que ne i·é.'

1 9 10-18 ~ t - . . tze -gasosa e . x csu. em. Ou ra con sequ enc i.a an er es sarrt e

a~r.esentada pela água é a possibilidade da ligação eletrostáti-

I I I 'I ·1. "i I I lj.
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ca entre os dois orbitais livres com dois outros átomos de hidro

gênio, o que acontece no caso de um cristal de gelo, onde cada

átomo de oxigênio é rodeado tetraedalmente por quatro átomos de

oxigênio.

Na estrutura do gelo temos que entre cada dois átomo~

de oxigênio está localizado um átomo de hidrogênio formando uma

ligação de hidrogênio. Estes não estão localizadas exatamente à

meia distância entre os oxigênios, mas aproximadamente a 1 X do

oxigênio com o qual formam a molécula de água, conforme está

8squematizado na Figura 3.1.b, onde representamos um dos tetrae

dros que estabelelcem a estrutura do gelo. O gelo tem como um

todo uma estrutura hexagonal (distorcida) para os diversos áto-

mos de oxigênio. Quando a água estã no estado lIquido, Bernal e

Fowler23 verificaram que a est:rutura do gelo se mantém de certa

forma, isto é, permanece uma estrutura ordenada a curta distân-

eia, com basicamente as mesmas ligações tetraedrais, a qual en-

tretanto não se mantém para distâncias maiores conforme mostra-

mos na Figura 3.2.

O:El:WilH ligação de hidrogênio

FIGURA 3.2 - Esquema da estrutura da agua
na fase liquida.

. ~.,_._.,.".,."~,,,...•,~-----~
I \I
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No estado liquido esta estrutura semi-cristalina se di~
tribui em dominios de tamanhos variáveis onde grupos de molécu -
Ias constantemente estão se associando e dissociando, num compo!:.
tamento dinâmico onde competem as atrações para formarem liga-

ções de hidrogênio e as forças dissociativas geradas pela ener-
gia térmica.

Apreciada a estrutura da água liquida, vc;jarnoso que s~
cede quando introduzimos uma esfera de poliestireno. Estas esfe-
ras conforme já mencionamos possuem radicais -HS03 e que em con-
tato com a água se dissociam conforme a reação (2.1). Sobre a su
perflcie da esfera ficam radicais negativos, -S03' ligados, e os
cátions H+ se distribuem em torno da esfera sob a ação das for-
ças eletrostáticas e as de origem térmica. t: de se esperar que as"
moléculas de âqua , devido ao seu momento de dipolo elétrico Lrr-.
t.rLns í.co , irão se orientar na vizinhança das esferas carregadas
negativamente formando camadas primárias totalmente orientadas e
camada.s parci'almente orientadas conforme ilustramos na Figura·
J.3.a. A ori.entação se torna cada vez mais fraca à proporçao
que as moléculas de água estão mais afastadas da superficie, de-o
vido ao enfraquecimento do campo ocasionado pela distância e pe-
la blindagem das moléculas de água mais próximas da superfície •
No item 2 do presente parágrafo", levaremos em conta este

.
efel-.

to através da determinação da constante elétrica da água em fun-
ção da intensidade do campo elétrico, o que pode ser fundamental.
para a avaliação das forças repulsivas entre as esferas.

No caso dos íons de hidrogênio a situação e um pouco
mais complexa, uma vez que seus tamanhos são muito menores do

111 I , ,
i,lj '·;II,j
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água totalmente
,/ orientada

-
e molécula de água

FIGURA 3.:3 --t;stcltlJrada água na vizinhança
de uma esfera de poliestireno.

que o das mol~culas de água. Isto dificulta seu tratamento Sob

'.im ponto de vista macroscõpico como por exemplo através de corre

ções na constante el~trica. Aliás, seu numero e da ordem de 1020

vezes menor do que o das mol~culas da agua, o que nos per mí.t e

iesprezá-los no que tange ã constante dielétrica. Entretanto, -e

de importância o seu tamanho efetivo quando no meio aquoso, p0~S

stO provocara correções substanciais na sua distribuição em to~

::0 da esfera de poliestireno o que iremos analisar detalhadameri-

te no item 3 do presente parágrafo_ Para poder conc1uir sobre o

tamanho efetivo do H+ quando presente na agua, é necessário cOQ-
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siderar sua associação com as moléculas de H20 microscópicamen-

te. Segundo os trabalhos de Conway et al.24 , o íon H+ quando em

solução aquosa forma o hidrogênio (H30+), o qual por sua vez es

tá rodeado por quatro moléculas de água conforme a estrutura te

traédrica esboçada na Figura 3.4.

+FIGURA 3.4 - Ion de H30 e moléculas de
águas mais próximas.

+Nesta Figura o H30 está ligado através de três liga-

çoes de hidrogênio ao resto da estrutura da água, cujas molécu -

Ias identificamos com os índices 1,2,3 e 4. Os três hidrogênios
- .•. + f bque compoe o ~on H30 indicamos por a,b e c. Con orme o servamo~

a estrutura tetraédrica da água é mantida e pOde-se mesmo admi-

tir que para concentrações de H+ muito elevadas, ainda existem
+ligações em excesso, possíveis de serem ocupadas por H adicio-

I 11' u I I I I 'I .'i! 1·.11 , IIH
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nais. Isto nos permite aferir para cada íon H30+ um tamanho efe

tivo de aproximadamente 1 R (veja Figura 3.1), o qual estabele-

ce um limite superior para a concentração possível de H+ na vi-

zinhança de uma esfera de poliestireno. Além do mais, podemos

assumir com relativa segurança, de que a estrutura tetraédrica

da água nao é prejudicada de maneira drástica pela presença dos
-e + -lons H , o que nos sera de importância no ítem 2 do presente p~

rágrafo, quando calcularemos a constante dielétrica da água.

2. Constante diel~trica da igua
A primeira tentativa para estabelecer uma teoria para

a constante dielétrica de líquidos polares quando sob a açao

de campos elétricos intensos foi efeutada por Debye25 • Ele sa-

lientou que em eletrólitos, devido ao p~queno tamanho das partI

culas iônicas, haveria na vizinhança dos mesmos campos elétri-

cos de aLta intensidade. Sob estas a l, tas intensidades previu que

a agua passa à saturação de forma que sua constante dielétrica

efetiva passaria a um valor inferior ao normal. Para estimar es

te efeito, Debye substituiu o campo aplicado E na fórmula de
- 2 4~ ~. ~Langevin pelo campo de Lorentz, isto e, por .t; + T t', onde t' e a

polarização. ~ sabido atualmente, de que este procedimento é i~

correto uma vez que o mesmo nao assume o campo no centro da es-

fera de Lorentz devido à sua própria polarização. Além·do mais

os dados experimentais para líquidos polares não concordam com

as predições desta teoria. Mais recentemente, Onsager26 formu-
lou uma teoria bem mais aprimorada. Ele adotou num modelo pelo

qual obtém resultados para líquidos polares fortes, tal como a

! I'
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água, que sao satL-;;fatórios para campos elétricos de grande in-

tensidade mas que são por demais baixos para campos nulos (vej a

Figura 3.6). Mais tarde, Kirkwood27 elaborou uma análise mais

generalizada a partir da qual, conhecendo o momento de dipolo

elétrico da água no vácuo, lhe foi ppssível obter um valor sa-

tisfat6rio para a constante diel~trica para os casos em que a

intensidade do campo é baixa. No presente caso, necessitamos

uma expressao que forneça os valores corretos para a constante

elétr~ca para todas as ~ntens~d~~e~ do campo. Isto é, necessit~
•• ., •••••,'.,1' '. 1f',"!'I'4t' -,# .•. "1$."","' '-., -.' •••,••••.'-"".... _~ •••""", ,,,••• , _ .•••'

mos uma expressao que forneça os resultados de Onsager para cam

pos intensos e os resultados de Kirkwood para campos fracos. P~

ra alcançar este objetivo efetuamos uma generalizaçãodàs teo-

rias de Kirkwood e de Onsager, seguindo em princípio o procedi-

mento adotado por Boo t.h28 •

Para um material diel~trico isotrópico é homogêneo o

vetor deslocamento elétrico D está associado com o campo elét,ri

co pela relação

D = E: E (3.1)

D também pode ser expresso através,do vetar polarização elétri-

co P mediante

D = E: + 4rrP (3.2)

donde, comparando (3.1) e (3.2) obtemos'pará a constante diel~-

trica o valor de

E: = 1 + 41TP
E:

I; I li n I li! ~ I I I
< I1 I II
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ou
4rrM

€ = 1 + VE (3.4)

onde M é o momento elétrico do material por volume V.
Da constante dielétrica e: podemos separar as contribui

çoes devido aos deslocamentos el~sticos dos elétrons tratando-os ~
como um efeito macroscópico traduzido pelo índice de refração ó-
tico. As outras contribuições, como os deslocamentos dos núcleo~
deixam de existir para as frequências óticas devido ao seu eleva
do momento de inércia.

Designando por Mel o momento elétrico devido aos deslo-
camentos eletrônicos sob a ação de um campo E, e supondo-se os
nÚcleo$'atõm.;tcos (e consequentel11ente o'dipolo e"litrico intrfnai-:-
co das· ~~~~t.üi.t;; da água) como rígidas, podemos ea.cr,EWer dil:"e~~

meRteapé3l':t4.:rS"jaequação (3.4)

2'.' 4'1f
n = 1 + Vi Mel (3.S)

visto que de acordo com as leis de Maxwell a CQi.\Stantedlelêtri-
ca para altas frequências é igual ao quadrado do. índi.ce de r.efr!,

çao ri,

Des.1~ndo por <Mor> , o momento elét1'd:çoméaio de' UJrI

volunii v' d~~~,~' o~j.en:tação dos clipQ~ospe,:apa~,,'.'c~~j;.O$ .
".\

às moléculas da .água induzida pela ação de WIl êa.1IfpO' el{t.erno·. E,
teremos que

• (3.6)

donde (3.4) fica

I 11
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e: = 1 + 4n (M + < M >
VE el or (3.7)

Substituindo o valor de Mel obtido de (3.5) em (3.7) teremos

e: = n2 + 4n < M >
VE or (3.8)

Portanto, ao invés de calcular a polarização eletrôni~
introduzimo-la através da equação (3.8) como sendo uma quantida-
de empirica, subentendendo que n é o indice de refração ótico.
<M > refere-se ao alinhamento médio dos dipolos intrínsicos as-or
sociados às moléculas de água.

Para calcular <M > procedemos da seguinte maneira. Asor
sumimos que a água é um meio homogêneo e isotrópico, e separamos
da mesma um volume V que é suficientemente grande para ter as
mesmas propriedades dielétricas da água como um todo. A superfí-
cie desta região esférica não necessita ser exatamente redonda ,
podendo haver desvios da ordem das grandezas moleculares, e a su
perfic1e que consideramos deverá ser de forma a não seccionar as
moléculas. Estas considerações não tem influência no campo quando
as distâncias são grandes em relação às dimensões atômicas. Para
calcular o momenco elétrico < Mor >, iremos calcular a projeção
do momento elétrico médio da esfera com volume V na direção do
campo aplicado E. Para esta finalidade, todas as partículas den-
tro da esfera serão tratadas segundo as regras da mecânica esta-
tística clássica. A parte fora da esfera, será descrita pela

•constante di'ttlétricamacroscópica E. A principal diferença do
presente tr4~llto do trabalho de onsagerconsi4~e no fato de
levarmos em conta um maior número de moléCulas aQ invés de ape-

III I 1;1 H I I I , " , ,110
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nas uma, o que será evidenciado quando elaborarmos um modelo pa-

ra tratar os dipolos contidos dentro da região esférica. Além do

mais, o presente tratamento não requer a consideração de um cam-

po de reação conforme Onsager, pois a interação da molécula com

o continuo será tratada microscópicamente como veremos mais adian

te.

o campo local que atua dentro da cavidade de volume V e

que nao contém dipolos é dado por (veja AP~NDICE A) :

3E. -7

2 E
2E. + n

(3.9)

A expressão (3.9) apenas é válida se E: e rigorosamente

constante. Nós estamos interessados para o caso em que E: e uma
-+- 2função do c~ E. Quando E. »n , o que é válido para a agua sob

campos elétricos de intensidade comum, podemos escrever

E = ~ Eloe 2 (3.10)

onde o valor de E. exato não está envolvido. ~ razoável portanto

supor (3.10) correto mesmo quando E é uma função da intensidade

do campo, desde que c ~. n2 sempre. Naturalmente, à proporção que

E aumenta, E irá diminuir devido ao efeito da saturação, e conse

quentemente a aproximação de (3.10) se torna cada vez pior a pr~

porçao que E se torna cada vez maior. Infelizmente não existe u-

ma maneira simples para determinar os campos na cavidade quando

L é variável. O único método possivel, parece ser determinar E. a

partir de (3.10) e então, a partir do resultado obter uma expre~

são mais correta para El do que o valor dado por (3.10).oc

I \I
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Estamos agora em condições de c.i.l cul ar a ccmpone rm.s ~\:õ-

dia <M > I que é igual aor

M > =or , ~'" l:L,

onde <u> e o momentc de dipolo elétricO na direção do campo S d?

qualquer uma das mol~culas constltGlntes do liquido polar, pOI

exemplo a molécula .,i ". \; 6 o numerc de moléculas corrt í das no vs.

lume V e <1-1. > e dado por
I

;!....
IN) .

-e-
(f-' .e) (M. El )1 /kT ~=.

oc J I
,

<)J.>=
1 í r I r

I .... i exp~- lu -
, :: N

J N j ~.

'-. • '1
(M.E1 i: /kT>oc - .

j
dXl ... dX

N

(3.12)
-1"_ _ -+onde e e um vetor un í tar í o na direção de E, N e o numero total

de dipolos no volume V, UN e o potencial das forças intramolecu-

lares devido a todo o conjunto de moléculas no volume VeM i~ o

momento de dipolo elétrico total dado por

-+M=
N

Li=l
-+
)J,
1

(3.13 }

As interações sao sobre todos os deslocamentos permiti-

dos às moléculas e que no caso da agua serão as rotações, o que

veremos quandotra tarrnos de um modelo específico.O conjunto de co

ordenadas (xl,x2' ... ,xN) sera abreviado porx. Expandindo as ~x-

ponenciais em (3.12) obtemos:

III I , "
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( I
00

I n..,
E' 1J'~''J ('".

_f' 'kT , .) -~ -r- nn, exp l \ kTI
(M.e) dx\ '~.' ~! '-N"" 2 n!IFO

-: p. >=
1 r

,').) (~~.\, 1 (-; +. nt _ri ,!:;rT\'
'.-:,

dxexp n! \JVi.eJ
I

'-r' ".L· !., kT /N
...~ .. n=C./

(3.:t4i

em, tirando da Ln t eqr a.i '.:,s::er:nosindependentes das coordenadas

x, obtemos

I f 3E \ '"
n=O \ 2kT ;

1 ,--> -)- ..,. -" n
\ f,l~ .12) (M.e)

.L

< u, >
1

= -
,- I
" -'-------------- --------.--------------------

í'
(,

n=O
1 I e-UN/kT

i
I

./

-+- ..•. n(M.e) dx
N

./

(3.15)

A fim de condensar a notaçao vamos definir a integral

I(Xif) = f exp(-U /kT) dx
N

(3.16}

o que nos permite escrever a integral no denominador de (3.16)

como

-+-+n
I Xi (I>1.e)

TI

= 21T r (Me)n cosne
J

sin8d8 = -(Me)nTr«-l)n+l _
n+l

(3.17) -

e que apenas difere de zero para n = 0,2 r 4 ..• Isto nos permite

rearranjar o índice de soma e escrever para o denominador de

(3.15) a expressão

I 11



4Cl

00

1
,- l- I .. ) 2nI X: (Me II . J
'---

(3.18)Ln=O (2n+l) !

Efetuando a mesma análise para o numerador de (3.15) podemos es- .
.crever:

<11.>=
1

00 ! 3E \2n+l
L 2kT Jn=O

1 1
(2n+l)! (2n+3)

1
(2n+l)~

(3.19)

Agora procedemos à integração conforme Kirkwood, em dois está-
gios. Primeiro congelamos o dipolo "i" com coordenadas x. e efe'

1

tuamos as integrações sobre todas as configurações das N-l molé-
culas dentro da cavidade com volume V., Finalmente efetua-se a in
tegração sobre as variáveis x ..

1

Definimos a integral

(3.20)

onde dXi =dxld~ ... dxi_ldxi+1 ... dXN . Ai[f] é a média da
quantidade f sobre todas as coordenadas dX. para determinado va-

1

lor das coordenadas da molécula i, designadas por X., Num liqui-
1

do, as quantidades Ai[f] são independentes das coordenadas do d~~
polo i com excessão de uma região próxima ao contorno do volume ~
V que contém as N moléculas. Toma~Çlo,v suficientemente 9,rande, a -
razão. do volume desta região limitrófe pelo volume V pode ser -

lii I 1-1 M I I
"

111 ..



41

feita suficientemente pequena. t este o fato que na presente te~

ria elimina a necessidade de considerar o campo reativo de Onsa-

ger, que em sua aproximação considera apenas urna molécula deven-

do por isto levar em conta os efei tos de polarização da mesma sobre

o continuo fora da cavidade por ela ocupada.

UmR vez que num liquido todas as direções sao equivaleg

tes e sendo Ai[f) independente de i, podemos escrever (3.19) co-

mo

<]..1.>=
l

00 i 3E )2n+l
\' ,-

n~O \ 2kT
1 1

2n+3(2n+l)~
(3.21)

00 i 3E1 2n
I I,. 2kT Jn=O

1
(2n+l)!

-+onde]..l ~o n~erador se refere a qualquer molécula contida no

volume esféri~o V afastada da superficie do mesmo. Substituindo
"o valor de <1l1 ~ dado por (3.21) em (3.11), podemos

(3.8) como'~~:
.: ::'~, ·t~-,-,\~~-

escrever

I{~)2n+l 1 1 ~.A~~]
2 47TN n=O 2kT ' (2n+I)!2n+3

e:=n + EV , 3E )2n
. (3.22)

00
1 A~]I \2kT (2n+l):n=O

A fim de prosseguir com o cálculo, devemos agpra cons-

truir um modelo para a avaliação dos termos A(t] em (3.,22). No

item 1 do presente parágrafo já tecemos alguma, considerações so

bre a estrutura da agua. Agora é necessário elaborar um modelo

que leve em consideração o relacionamento de uma molécula com

seus vizinhos. Análises de Raios X efetuadas por Bernal e Fowle.r23
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mostram que para a água em estado líquido o número médio de vi~
zinhos mais próximos é aproximadamente 4, arranjados de uma ma-
neira bastante ordenada correspondendo a uma estrutura quase cris
talina. Ao contrário dos sólidos, entretanto, esta ordem desapa~

rece.gradualmente para as moléculas mais afastadas. Bernal e Fow
ler propõe um modelo para a água segundo o qual os quatro vizi-
nhas mais próx~os formam um tetraedro regular com uma molécula
ao centro do mesmo. As ligações de hidrogênio entre as moléculas
vizinhas é suposta dirigida ao longo da ligação O-H de uma molé-
cula, para o l.on de oxigênio da outra, analogamente como está es
quematizado na Figura 3.4 quando analisamos a estrutura do hidrô
nio. Para simplificar os cálculos que seguem vamos assumir que o
ângulo formado pelos ,hidrogênios é 1090 ao invés de 1050. Isto
trará pequena diferença no resultado final, e nos permite consi-
derar o tetraedro formado pelas quatro vizinhas de uma dada molé
cula de água como um tetraedro regular.

Uma maneira simples para visualizar o arranjo estrutu-
ral das moléculas com seus dipolos é considerar um cubo, do qual
quatro de seus ,vértices formam um tetraedro 'regular, e o centro
do mesmo como ocupado por uma molécula de H20. As quatro liga-
çoes que saem do centro, isto é, duas ligações -O-H ....O< e duas
>O ...H-O- estão situadas nas linhas que unem o centro com os ver
tices. O dipolo elétrico intrínsico das moléculas de água pode
ter qualquer uma das seis direções perpendicu ..ares às faces do
cubo (assumtnc:ioque cada uma delas ocupa o centro de um cubo se-
melhante). Entretanto, uma vez fixada a direção do dipolo cen-
tral, teremos que cada um dos dipolos vizinhos apenas pode ter

11; I {r l II I 'I I 11
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.lma das seouintes três '::írecoe~:::pns s3ve.: s: par a as duas moLêc uLas

'igadas pela ligaçac -O-h ...0< as direcoes dos dipolos se afas-

-2m do cubo, e para os out~GS acis s~ a~~oximam do cubo corno pc6e

ser visto na Figura J.~

FIGURA 3.5 - Molécula de H20 com seus
quatro vizinhos.

As outras três direções sao excluídas pois exigiriam lig~
--çoes do tipo -O-H ...H-O-

No cálculo de A[f] restringiremos o numero de moléculas

.::ontidasno volume V a cinco , e efetuaremos o cálculo relativa-

me.nte ao íon central. Além do mais, assumiremos que as posições

:iasdipolos indicados na Figura 3.5 são igualmente prováveis (tem

a mesma energia) e de que a correlação com os vizinhos mais dis-
-+tantes é desprezível. Designando por ~ o momento de dipolo elé -o

erico da molécula central e por u1'
-+ -,.. 4-

~2' ~3 e ~4 o dos vizinho~ te
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remos qt1e o momento total das moléculas na cavidade com volume v.

é dado por:
-)-M= L

i

->
)J,
1

i -= 0,1,2,.3,4. (3 ..23 :-

Os deslocamentos permitidos às moléculas estão indic·a'.."

das pelas setas na Figura 3.5. As variáveis de integraç~o dX~ ré

ferem-se as orientações dos dipolos num referencial centrado na

molécula i. Continuando a particularizar para o presente modelo

temos:

(3.2il)--

r 2n"',-Desta forma A,M i e dado por
'- -

r\,-7" í'-7"ln
ILll.o;)J,1

, 1 1": lJL.1
IdXo

-US/kT
e

=

onde uS'se refere a energia intramolecular devido ãs cinco molé~

culas que estamos considerando. Rigorosamente U5 é função do an-

guIo, isto é, da orientação relativa entre os dipolos, mas uma

vez quei as moléculas na realidade estão em interação com todos

os seus vizinhos, assumimos que todas as orientações e s boç ad a s

na Figura 3.5 sao igualmente prováveis, em outras palavras, ~ue

U5 é idêntica para todas configurações.

Fixando o dipolo t conforme indicado na Figura 3.5, a
o

equaçao (3.2S) pode ser reduzida ã forma:

I, I 11 III I H I ~ I I " ·1 I li .' , 'IH
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~5

u2nJ] dyd'(I r5 + 8 cosy + 12 cosy'J n e-US/kTA~nJ =-----~-
(r -(j /kT
I d d ' 5j) Y Y e

D. 26)

onde y é o ângulo formado por ~ e il; (1 = 1,2,3,4) e y' o ânguloo .L

formado por dois dipolos vizinhos, ambos localizados nos vért1.-
ces do cubo. Como já mencionamos, r'~ deveria ser função das ori-
entações entre os dipo1os, agora explicil:amente de y e y'. Uma
vez que consideramos todas as enerq í.as equivalentes, podemos efe
tuar a potência do polinôrnlo no numerador obtendo

((

U2n \' t' n )1: p \1 n-p J' p-q qL 5)1 dydyI (8 cosv) (12oosv')= E9~_P__'_q__ ., _

-u /kT5e

JJ dydy I

(3.27)

e, efetuando as integrações, obtemos (veja AP~NDICE B)

8P-q

ç:(p-q) (3.28)

onde
ç:(x) = J 1 quando

l3 quando
x=o
xr!O

o outro termo do numerador ~A M.M2n fica sendo

\'-+ (,-+ ,~.}n
LU. Ll1·· /.,t". 1. . 1. . 1.1. 1. 1.

-US/kT
e

(3.29)

que podemos reduzir da mesma ma~eira corno no caso anterior para:
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-'

(( n -u /kT-
JJ dydy' 112n+2 (l + 4 cosv) (5 + 8 cosv + 12cosy' ) e 5 - -

= ------------------------~----------------~-----
(( -US/kT

JJdydy' e
(J.3G)

Após desenvolver a potência do polinômio esta equaçao fica sendo

ffdYdY' (8 cosy)p-q (12cosy,}q

-
-u /k'r5 -e

-+

ff -U /kT
U dydy' e 5

I"rJJ dydy, 2P-q (4 COSI') p-q+1 (12 COSI' , )q
'-U /kT

~e -

(( -U /kT
JJdydy' e 5

(3.31)

onde, efetuando as integraç6es obtemos

4P-q+l
t: (p-q+L)

. i2q I
t:Jq) ! .

..;

(3.32)

Substituindo os resultados parciais (3.28) e (3.32) em

(3.22), e lembrando que o momento de dipolo el~trico 11pode ser

expresso em função r do momento do dipolo no vâcu Lo lJ vedo Indi-

ce de refração (veja APÊNDICEC) por

2
n + 2--113 v

., (3.33)

teremos,

• II ·1,11, ." E ','H
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00 (~ )2n+ll 1 1-- .
n=O 2kT (2n+l)! 2n+3

In2+2 ,2n+2
X A(n,p,q) [ ~ (p-q~~(q)

4 .,

E = n2 + 4'riN
\ 3 ]Jv} + 3F;(q) Ipq .J

EV i 3E )2n00

l 1

n=O \ 2kT (2n+l)!
I 2 . \2n 1 1i n + 2 \' A(n,p,q)3 ,. L ç; (p-q) ç; (q)V;

fXI

(3.34)

onde

A(n,p,q) = (~)(~~
n-p5 p-q8

A expressao (3.34) é basta~te incômoda para cálculos ig
terativos como os que apresentamos no fim do capItulo. Poriste,
baseados na semelhança estrutural apresentada por (3.34) com a
função de Langevin, aproximamos (3.34) para

3EV
(3.35)

22 4'JTN]Jv(n+2)
E=n +

onde L representa a função de Laagevin.
Esta expressão analítica é prática e facilita o manu-

seio numérico do sistema de equaçoes que deveremos resolverpar.a
obter a interação rep'ulsiva entre as esferas conforme veremos no
item 4 do presente parágrafo. A diferença entre (3.34) e (3.35)_
está evidenciada na Figura 3.6, onde obtivemos a melhor aproxim!!
ção para A = 2,18 e B = 2,35. Também incluimos na Figura 3.6 a cur
va para a constante dielétrica da água obti.da por OnsaCJer2.6, cu-

•
ja der.i.vaçãoa~resentamos no AP!NDICE O e que tem por resultado

I li
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4'TTN ]J (n

2 + 2)v+--~--- (3.36)

o ~ __~ __~ __~ __~~ __L-__J-__-L__~ L-~
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

E (107 V/em)

li' I

3EV

- - - - Equação (3.35) - Expressão teórica

_. _._- '-' Equação (3.36) - Expressão ajustada
(A=2.18ó 8=2.35)

~
'\ " Equação (3.37) - Expressão de Onsager.,
\. "
\ \
\ \
\ \
" \" "-

. "
'. <,'. "'-<, <,..•..... ..•.......................•.

' ..•.••.........
' ..•.••. -...'---........... :::- -------..:::--'-.

1.6 1.8

FIGURA 3.6 - Constante dielétrica da água em
função do campo elétrico

2.0

Nesta Figura observamos que a expressao de Onsager nao

H I .~
I I I 'I d~ "I ·1 ~ ii
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fornece o valor correto para a constante dielétrica quando o ca~

po aplicado é nulo. Por outro lado, verificamos que a curva esta

belecida pela equação (3.34) fornece o valor experimental de E

para campos de baixa intensidade quando fazemos um pequeno rea-

juste sobre o valor do dipolo elétrico da molécula da água. NO
~ -18vácuo, o seu valor e 1.9 x 10 esv. cm, o qual reajustamos para

-18 72.01 x 10 esv. cm. Para campo elétrico de alta intensidade 2 x Lü

v/cm obtivemos a constante dielétrica ~18, um pouco mais eleva-

da do que a predita pela teoria de Onsager. Entretanto, é do nos

80 parecer de que este resultado ainda pode ser melhorado levan-

do em consideração um maior número de termos na avaliação de

(3.34), visto que o nosso cálculo apenas be havia estendido até

os 16 primeiros termos das somatórias apesar da lenta convergên-

ci.a das mesmas. Conforme já mencionamos, a utilidade de uma for-

ma analítica para a constante dielétrica nos levou a ajustar uma

expressao na qual substituimos as somatórias por uma função de

Langevin. Mediante o ajuste dos parâmetros A e B em (3.35) obti-

vemos uma curva que fornece os mesmos valores extremos da curva

teórica (3.34) e apenas nos valores intermediári03 mostra uma p~

quena discrepância, a qual no nosso parecer, em pouco irá alte-

rar os nossos resultados.

3. Tamanho dos ions H+ e sua influência na distribuição de
cargas

o trabalho de Debye e Hückel em 192329 foi um grande a-

vanço para a elucidação da distribuição de cargas em torno de um

ion quando em solução. Eles consideraram os íons como sendo pon-
#

r I'
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tuais, e isto em muitos casos leva à concentrações de carga ex-
cessivamente elevadas. Por outro lad,), a simples introdução

um raio efetivo na teoria de Debye e Hückel não é suficiente
de

uma vez que o tamanho dos íons influi na repulsão entre os íons
da nuvem além de influir na interação com o íon central.

No caso das esferas de poliestireno, estamos interessa
dos na distribuição dos íons H+ à distância r do íon central
que no caso ~ a pr6pria esfera. Devemos portanto alterar a f6r-
mula para a concentração n(r) empregada por Debye e Hückel, is-
to é,

n (r) = no
-e<!>(rl/kTe (3.37)

onde é utilizado o fator de Boltzmann, e obter uma expressao que
d f d•. + 7consi ere o tamanho e etivo os lons H . Em (3.3 ) n e ao con-

centração dos íons positivos quando o potencial eletrostá t.ico
em r, <!>(r)~ nulo.

Conforme observamos, a porporçao que o valor absoluto
do potencial <I>(r)em (3.37) aumenta em valor absoluto (<j>(r) no
nosso problema é intrinsicamente negativo) a concentração n(r)
aumenta indefinitivamente. A alteração principal que almejéooos
na fórmula (3.37) mediante a consideração de um tamanho fin:Lto
dos lons H+, é obter um valor de saturação da densidade de car-
ga para valores elevados de <p (r). No que segue, vamos anal:lsar
o ptoblema seguindo o procedimento de Eigen e W1Cke30 •

o número de íons H+ por unidade de volume, numa dada

posição, onde o campo elétrico é da40 pelo potencial cp(r) é da-
do por n(r). cada íon ocupa um volume efetivo v, donde teremos

III I
I I I I 'I I i 1,,11· I"
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~J=l/v células a serem ocupadas por n(r) na unidade de volume. O

numero de células vazias é dado por N - n (r) = n .v

Consideremos uma camada esférica de volume ~V em torno

de uma esfera de poliestireno, e seja ~r sua espessura. Suponh~

mos que ~r é suficientemente pequeno para que o potencial ~(r)

possa ser assumido constante na camada. Nesta camada haverá

"v/v = N t:N células, das qua í s n (r) ~V são ocupadas pelos ions
+

H . As restantes (N - n (r j ) ôV = nv úV são as células vazias.

A função doe partição de nosso interesse é

Z = G e -E/kT (3.38).

onde o peso estatIstico G é o numero total de possibilidades de

distribuir os cátions H+ no total de N ~V células. E é a energia

da camada com volume 6V no campo elétrico. Portanto

z = (N ~V) ! -n(r)e~Vrp(r)/kTe (3.39L(n (r) ~V) ~ (n ~V)!v

N -N
.p Lícarido a aproximaçao de Stir ling N! '"N e obtemos

z =
(N V)N ~V e-N~V -n (r) etN$ (r) /l<Te ,n tN ';'n!1V

(n(r)6V)n(r)~ve-n(r)!1V(n ~V) v e v
v

(3.40 )

C' OTlde

jx,n Z
ón(r)

(3.41 )

I energia livre e então dada por

, I'



F (r)= -kT ,~n 7: = r:T [\\7 9.n(n ~r)6V) - kT 6V 9,n(n !:N) + eLv<p(r)
dn (r) v

ou,

F (r) = II V lrn 1:\.. ; ! 'I r

L
d

n1r
-\

-t- e(t, ([) I
. \,
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(3.42)

(3.43)

Uma vez que a di3~ribuiçao est~ em equi1ibrio, todas as

camadas tem a mesma energJ Livre. Tomando duas camadas, uma em

r e a outra em r ?;> r, ob t ernc ss

k'I' X,n n (r)
n (r)
v

n(r )s
n fi----rr-T 1-

v S

eó(r )s
:= kT

donde

n(r)
n(r-)

s

N - n (r ) [- J
N-n(~) = exp .~e(Cjl(r)-<p(rs»/kT

Resolvendo (3.45), obtemos

n(r)
i1(r) -

s

exp(-eL\<p/kT)
n (r ) [ .,:-.--"--'---- 1

NS exp(-e6<p(kT) -lJ1+

(3.44)

(3.45)

(3.46)

onde 6<jl = <jl (r) - <jl (r ). Esta expressao nos fornece a concentraçãos
.•. + - - -n(r) de 10ns H na posiçao r, em funçao da concentraçao n(rs)' A

distância r pode ser escolhida como sendo, por exemplQ, o raios
do volume esférico ~, ocupado por cada esfera de po1iestireno.

vejamos o valor limite para e6<p < k'I", De (3.46) obtemos

n(r)
n(r )s

n(r )
= 1 - e64 (1 _ skT. N

III ! , I ,I , 'I' li I I .),11 j,

(3.47)

, ,11'1
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pois n(r ) «N. Por outro lado, a teoria de Debye Ht1ckel, neste.s
limite tem o valor

n(r)
n(r )s

= 1_ eL1<jl
kT (3.48) -

mostrando que mesmo para pequenos valores de L1l1>o tamanho dos -

íons ~ levado em consideraç~o em (3.47) o que nao sucede em

(3.48). Para valores de L1<jlelevados, lembrando que L1l1>é intrin~-

sicamente negativo, temos de (3.46) que

n(r) -+N (3.49) _

fornecendo-nos o valor de saturaç~o desejado.

Uma limitaç~o apresentada por esta teoria e a nao con~ .

sideraç~o da interaç~o entre os íons positivos, a qual deve ser-

significativa para as altas concentrações que se verificam para-

campos intensos. Entretanto devido ao fato de que a regi~o em

que se verificam altas intensidades de campo se restring.irema uma ,

fina camada em torno da esfera de poliestireno, consideramos o

resultado (3.46) satisfatório para uma primeira aproximação.

C. Repulsio entre as esferas

Antes de considerarmos o problema da repuls~o Urtal que-

l~a esfera sofre quando está dispersa num meio e em presença de

Inúmeras esferas do mesmo tipo, vamos tecer algumas considera - .

ções sobre a interaç~o entre as camadas duplas (repuls~o) de

apenas duas partículas. Esta interação pode ser obtida em prin~-

cípio de duas maneiras. Pode-se por exemplo, calcular a força

53
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entre as esferas com suas respectivas camadas duplas em função
da distância, obtendo a energia potencial pela integração da for
ça. A outra maneira consiste em determinar a energia livre do
sistema formado pe~as duas c~ladas duplas (a camada dupla sempre
se refere às cargas presas à superfície da esfera com sinal neg~
tivo e à camada formada pelos íons positivos H+, que envolve as
esferas) em função da distância. Isto equivale a determinar a di
ferença entre as energias livres do sistema com e sem as camadas
duplas nas interfaces. Uma vez que a energia livre pode ser igual~
da ao trabalho realizado mediante um processo isotirmico e rever
sível para construir a dupla camada, a variação da energia livre
em função da distância entre as partículas i exatamente igual .à

variação da energia potencial das duas partículas, uma em rela-
ção à outra. Portanto, a curva da energia potencial entre du~s
partículas em função da distância entre as mesmas, nos i forneci
da de maneira direta pela energia livre.

Ambos os métodos tem vantagens e desvantagens. A obten-
çao de uma expressao para a força que atua entre as duas esferas
nao é uma tarefa fácil por si só, e a integração sequente apre-
senta dificuldades ainda maiores. Por isto, adotaremos o segundo
método, pois no caso em apreço este é relativamente mais simples.

Conforme mencionamos, a energia livre é a quantidade de
trabalho necessário realizar para construir por um processo re-
versível e isotérmico o sistema de camadas duplas. A formação de!
tas ocorre espontâneamente, quando as esferas são colocadas na
água, o que nos permite estabelecer a priori que a energia livre
do sistema é negativa (trabalho é ganho durante a formação). A

'" I H I,'~ I I "I I'I,!



sua determinação ~ feita da seguinte maneira. Conforme já descr:e.
....,., . '.~.

vemos, as part.Lculas de poLiest í reno contém o radf"cal
o

'-:H?03 1

do às mesmas. Quarido se estabe.iece c conta to com a água pró9~Ss,...l.
.,..;:....

-se a dissociação do mesmo. O radical -50 fica ligado à esf~ta,3

conferindo-lhe a carga negativa, e os íons H+ se difundem r..a sc-~
lução criando a camada dupLa (veja figura 3.7).

Imaginemos que esta c~mada dupla se forma por um proce~

so isotérmico e reversivel. Para aue isto seja possível, suponh~,,*~,~,
'00

mos que os radicais -ESO.., se di'ssociam em pequenas parcelas, uma
. ~

após a outra. Após a dissociação de cada urna destas parcelas, peE.

mitimos ao sistema relaxar, isto e, permitimos um rearranjo das

cargas até que se atinja equilíbrio entre os íons. Quando a últi

ma parcela de -HS03 se houver dissociado, teremos equillbrio iô-

nico completo, e o trabalho total associado com o transporte dos

íons H+ para a solução nos fornecerá a energia livre do sistema

fJrmado pelas camadas duplas. Este trabalho consiste de duas pa;:.

tes:

ii A origem da dupla camada é ~evido a uma distribuição desi-

gual entre os ions positivos e neqa t í.vos, que determinam a

diferença de potencial entre a superfície das part1'.culas e a

solução. No estado de equilíbrio final haverá um excesso de

íons -SO; sobre a superfície, mostrando que existe uma pre-"

ferência de natureza qulmica dos H+ de se ligarem às molécu-.
. +Ias de água vizinha, para formarem o hidronioH30 . Portanto,

para cada parcela de -HS03 que se dissocia, uma parcela.cor--

respondente de H+ caminha da superfície para a solução, e em

cada um dos passos acima considerado, haverá um ganho de.

, t'



energia livre, correspondendo a uma diferença de potencial
químico para os íons H+. No estágio final de dissociação, a
diferença de potencial químico é exatamente igual à difere~
ça de po t.enc í.a I elétrico gerado pela camada

1 ~ ~ 2tanto igua a -e<po por lOU, ou -o,/, por em. o

dupla, sendo pc>!:

de superficie ,
onde a é a densidade de carga da superficie. (veja Figura
3. 7) •

ii) A camada dupla é constituída gradualmente. Se durante um e,2,
tágio arbitrário de carregamento o potencial da superflcie
~e cp,observamos que 1> cr-esce em valor absoluto de O a <pO' e
a densidade de carga superficial o, de maneira análoga, cr~
ce de O a 0 • Portanto, o t.raba Lho elétrico efetuado duran-o

te cada estãgio de dissociação é dado por cpdo, donde o tra-
balho elétrico total, durante o carregamentà é dado por

J
0
0

1>do

o

que é a parte elétrica da energia livre da dupla camada. E.§.

w ~ =eletrico (3.50)

ta energia livre associada com o posicionamento das cargas
positivas e negativas é uma contribuição positiva para a e-
nergia livre total, tal qual a energia livre de um condensa
dor (energia necessária para carregá-Ia) .

Uma terceira quantidade de trabalho que pode ser consi
derada é a energia adquirida pelas cargas num rearranjo poste -
rior de cargas, isto é, sua distribuição no seio da solução. E.§.

te rearranjamento ocorre após cada passo considerado no carreg~
+mento e é o responsvel pela núvem difusa de H . (veja Figura

3.7). E fácil verificar que este trabalho n~o contribui para a
,"

" j.J I 'fI .11 j., ,I- .<
j ,,·r'!1
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energia da dupla camada. Os íons H+ da núvem estão acumulados ,na
vizinhança da superfície da esfera devido ao equ1l:.[brioentre a
at:;:-açãoelétrica da carga superficial e a agitação té,rmica que

tende, a distribuir os íons através de toda a solução.. O movimen-
to térmico faz com que os íons de H+ se afastem da superfíCie da

+esfera, eu seja, cada íon H efetua um trabalho contra o campo
elétrico que o atrai para a superfície da esfera. Entretanto, o
íon vai de uma concentração n (r = O) junto ã esfera para um posi-
çao r onde a concentração n (r) é menor do que n (r = O) • Haverá
portanto um aumento de entropia dado por k 1n(n(O)/n{r». uma
vez que a nuvem iônica está em equilíbrio termodinâmico, estas
duas contribuições ã energia livre se centrabalançam de maneira
exata. Também, podemos chegar ã mesma conclusão mediante uma aná-
lise baseada em argumentos cinéticos. Uma vez que todo o prbces-
so de carregamento é isotérmice, o trabalho, ou melhor, a ener -
gia elétrica ganha plees íons H+ quando eles se deslocam centra
o campo elétr-ico..,é transferiào para os outros íons e para as '1Il2

léculas de ág:ua sob fO~il de energia cinética, que facilm'ente es
capa dO S'is,:tema sob fonlA de calor.

r , " .. ,

'~"1r
"

Juntando os trabalhos em (1) e (li), podeaos~escrev.er

para a energia livre total da camada dupla (para 1 cm2 de super-
fície) a seguinte expressao:

F = -(1 4> +e o 4>dcr I (3.51)

o

na qual o primeiro termo (potencial qulmico) sempre é maior do
que o segundo (parte elétrica). Integrando por partes, podemos

I II
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rodieois_8

-SOi \8 (f)
e
e
8<±)e
88(±)

io8
ee8@
~J-------.~--------~~---~

potencial no
superf ície, ~o

FIGURA 3. 7 - Duplél. camada elétri:CII Da
supel~flcie de uma esfera
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-condensar a equaçao (3.51) para
rj)
o

F=- r
od<jlj

o

(3.52)

indicando de maneira explícita que a energia livre é negativa
conforme afirmamos anteriormente. Designando por q a carga de um
elemento da superfici.e, podemos escrever (3.52) como

<Pc

F = - J dS J q d~

S o

(3.53)

Se o potencial e proporcional a carga, teremos que
<1>0

J q d<l> (3.54)

o

e, assumindo que a distribuição da carga é uniforme sobre a su-
perfície e de que o potencial é constante sobre a mesma, obtemos

1
F = - 2" Q<I>o , (3.55)

onde Q e a carga total da superfície da esfera.
Assumindo que a carga de cada uina das esferas permanece

constante à proporção que elas são aproximadas do infÚlito até a
uma distância r, a energia potencial de interação, que é igual à

variação da energia livre, é dada por

v (r) = /:.;F = Q ( <I>o (r) - <jlo (00) ) (3.56)

I 11
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onde o fator 1/2 foi cancelado visto tratar-se da variação da

ene rq í.a livre da dupla camada de duas esferas. Q é a carga to-

tal da esfera e cp varia de cp (r = 00) a <p (r).

A equação (3.56) é a equação fundamental para o nosso

problema ,-que se traduz na determinação do potencial <P (r) nao
superfície de uma esfera quando as outras estão à distância r

sendo a carga superficial constante, o que condiz com a nature-

za do sistema em apreço. Este cãlculo para o caso das esferas

de pciliestireno ser~ apresentado no par~grafo E do presente ca-

pítulo.

o . A t r a çã o e n t r e a s e s f e r a s

Nós vamos assumir que as forças atrativas entre as paE

tículas do sistema coloidal são devido principalmente às forças-

atrativas de van der Waals-London. Existem forças atrativas de

natureza diferente que não vamos considerar, como por exemplo ~

as f~rças atrativas causadas peLo s campos de valências químicas

residuaiá, que se manifestam pêLr~ curtas distâncias. No caso

presente -est.amos interessados em distâncias macroscópicas, de

milhares de ~, entrando portanto em consideração apenas as :for-

ças de van der Waals-Lendon.

Quem primeiro postulou a existência de forças atrati ....

vas entre duas moléculas neutras, quimicamente saturadas foi

van der Waals. Seus argumentos são cl~ssicos e basearam-se no

fato de moléculas portadoras de dipolos elétricos intrínsicos

se influe-nciarem mutuamente, havendo como resultado uma atração

entre as mesmas. Este problema havia sido tratado por Debyeg e
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em seguida ampliado por Keesom32 que demonstrou que a atração-ã
aumentada devjdo à polarização mútua. No caso de moléculas nao
polares, forças desta natureza também deveriam estar presentes,.
o que justificaria a liquefação do Hélio, Hidrogênio, etc. Quem
realmente demonstrou a existência destas forças atzativas que
atuam entre moléculas não polares foi London 33 • Ele utilizou ar
gumentos quânticos que podem ser compreendidos como sendo o re-.

sultado da influência mútua devido ao movimento dos elé~ nos·
.

dois átomos sob consideração. As flutuações de carga de um átü-
mo causam em primeira aproximação a indução de um momento ded~
polo elétrico no outro átomo o qual por sua vez induz um dipo~ó ....•
no primeiro átomo, dando como consequência uma atração entre os:
mesmos. Uma ·,ez que o campo de um dipolo elétrico é proporciq-:
nal ao inverso da terceira potência da distância do diPOlo, o~
dipolo induzido também mostrará esta dependência com relaçãoã ...
distância entre os dois átomos. O potencial atrativo entre dois~

-3dipolos é proporcional a r I donde as correspondentes forç.s~
atrativas são proporcionais a r-4. Portanto I de acordo com ~ ·a~
teoria de London, as forças de van der Waals entre dois átomo~~
sao pr"oporcionais a r-7, o que implica num decaimento rápido de:
sua intensidade com o aumento da distância entre os átomos ou'"
moléculas sob cosideração. o potencial atrativo resultante

-6 ~proporcional a r , isto e,

.-e ...

(3.57) ...

onde u é uma constante que depende das propriedades dos átomos- .
(ou moléculas) sob consideração, sobre a qual teceremos comentá-

11 '
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rios mais adiante. Uma vez conhecendo a atração entre duas molé

culas podemos calcular a atração entre duas partículas. Para i~

to, vamos supor que as duas partículas são de substâncias dife-·

rentes e de que os potenciais dados por (3.57) se somam sobre

todos os pares de mol~culas diferentes. Designando por ql e q2

o número de átomos existentes por unidade de volume nas part.rc~

Ias 1 e 2 teremos para a energia de atração

(3.58)

onde dvl, dv2, VI e V2 sao os e l.ement.cs de volume e os volumes

totais das partículas 1 e 2, respec t.ívamente, e onde r é a dis-

tância entre os elementos de volume dVl e dv2 •.~12 é a constan-

te de London rela tiva aos corpos 1 e 2.

As expressões (3.57) e {3.58} são válidas para peque~

nas separações, quando o tempo de propagação do campo elétriéo

é desprezível em relação ao tempo de relaxação do dipolo elétrf

co induzido numa molécula, pelas; flutuações de carga na outra

molécula. Nos sistemas em que estamos interessados, as distân-

cias são relativamente grandes e esta aproximação não é mais vi

lida como foi demonstrado por Casimir e Polder34 em 1948. pode-

-se mostrar35 de que o potencial de interação entre duas partí-

culas, localizadas a distâncias em que o tempo de propagação das

ondas eletromagnéticas não pode mais ser desprezado é dado por

Vretardado = VLondon f(p) (3.59)

, 'I I '111 a.
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2rrronde p = ---'-- , sendo À umcomprimento de onda que corresponde â's ,
- À

oscilações eletrônicas intrinsicas aos átomos. A função f(p) é -dã-

da por_

:f (p) = 1,01 - 0,14 P para O < P < 3 (3. 60a) ~

e

-f(p} 2,45 2,04
= P - ~

P
para 3 < P < (X) (3. 6Gb] =

Disto seque que o efeito de retardação, como é classic~-
. 21Tho .. :

mente chamado', começa a ser significativo a partir de Po;:::---x- = ~'_

onde ho é:a distânqiaminima entre a superfície das duas partíci!.-

Ias sob ~onsideração. Sendo À da ordem de 10-5 cm, isto significa:

que d atr ,~çãoentre partículas coloidais separadas por distâncias-
. -

maiores do que 200 ~ sofrem substanciais afeitos devido à retarda ~
-

ção. As dispersões colo~dais .q.ueestamos estudando apresentam uma-

distância média entre as partlculas. maior
-

do que 2000R, isto é =
-

p > 10, valores para os quais os potenciais sao totalmente retarda-

dos. Nest~s ~$OBpbdemós aproximar (3.60) para

:f(pl t= 2,;5 = 2~!5 À (3.611 --r
~opotencial de atração fica então sendo, de (3.59)

-~-

(3.57),-

·V ;:::_.2 t 45 ld.l = a.
_.A 2'11" r 7 r 7

(3.62 )

onde a == - 2~!SlJ.À •. A energia de interação (3.58) entre duas esfe= =

ras formadas pela mesmasubstância, fica então sendo

·v =-
A

1 (3.63f~
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A integral sobre a primeira esfera é efetuada considerando UID.pog
to p fora da esfera a uma distância OP = R (veja Figura 3.8) • A. .es~
fera centrada em O interceptará uma segunda esfera de raio r - e

ce nt.r ada. em P segundo uma superf.ície ABC, cuja área é dada por -

Superfície (ABC) =

2n

J d41 de r2 sin e , (3.6-4}

o o
sendo-e -dado por

o·

fornecendo para (3.64)

Superfície (ABC) nr= R

p

IA /'

\/ op= R

FIGUEi\ 3. 8 .~ Sup2rfície ABC

" I "I I
·'1 ! .'
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o elemento de volume indicado pela parte hachurada na Figura 3.8

é dado por

Superfície (ABC) .dr = TI: (R~ - (R - r) 2)dr (3.67)

Portanto" a energia de um átomo ou molécula situado no
ponto P a distância R do centro da esfera é dado por

E = - a.q
p

(3.68')

fornecendo

+ 1

A integiação em relação à segunda esfera, também com raio R e ce!!,

tros à'distância C é obtido aplicando o mesmo método (veja FigllJta.
3.9) .

FIGURA 3.9 - Integração sobre a 2a. esfera

11 '
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Portarito,
C+Ro

I (3.70)

C-R
O

a qua~,- integrando após substituir o valor de E dado por (3~69),p
fornece

v ;::- 1f2q2a
{ e R~ [

1 + (e _12Ro)-' ]
+A C (C+2R )3o

2CI++ 28R C2 + 16RI+ 8R2
R2 }+ o o o + in (3.:7-1)..- 1-4 -

2 (C2 - 4R2) 2 C2 C2
o

-- _ - 2 45~Àcom ~ = - ' 21f • A equaçao (3.71) fornece a energia totalménte
retardada entre duas esferas do mesmo mateiral. A constante de Ha
maker é definida por

-
A=1f2q2~ , (3.72)

e que _no caso das substâncias serem diferentes é dada por

permitindo-nos definir a constante de Hamaker retardada por -

(3.74)

A derivação até o presente se refere a esferas de ~~li~
estireno situadas no vácuo. Devemos portanto levar em considera-
çao ãinfluência da água, a qual cert·amente modificará a intera -
ção "{3.71), pois a atração de van der Waals também se manifesta
entre as moléculas de poliestiremo e as mo~éculas de água. A pri-

II I I II I • '! I, ••I! il 11' , j;
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meira vista, pOde-se inclusive pensar de que se esta interação ~e

maior do que a anterior (apenas esferas), o efeito total resulta!!

te poderá ser de repulsão entre as esferas ao invés de atração;

Isto entretanto não acontece conforme foi demonstrado por Hamaker

e Boer36 •

Para avaliar a influência da água consideremos dois cor

pos com forma qualquer S e T, formados por substâncias sólidas 1

e 2 e mergulhadas no fluído o. Para avaliar a energia de intera~

çao devemos considerar além dos corpos SI e T2' o volume desloca-

do de fluído, isto é, So e To. Seja:

vl2 - a energia de interação de SI e T2
VIO - a energia de interação entre o sólido SI e o cor~

po To

V20 - a energia de interação entre o fluído So e o cor-
po T2

VOO - a energia de interação entre os dois corpos de
fluído S e T .o o

Estas energias são função da distância entre os corpos.-

Agora, se VI representa a energia do sólido SI no líquido quando

localizado no infinito, passará a ter a energia VI +V12-VIO quag

do é colocado na presença de T2. Entretanto, à proporçao que aprg

ximamos sl e T2 devemos ao mesmo tempo remover o corpo de fluído

So para o infinito. A isto corresponderá urna variação da energia

de Vo + V 20 - V 00 para Vo que é a energia de So quando no infinito.

Urna vez que VI e Vo sao constantes, as variaações de energia rela

tivas à aproximação dos corpos SI e T2 sera

(3.75)
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Até este ponto, a expressao é independente da na t.urez a

da força. Além do mais, o argumento de Hamaker depende do press~
posto de que a energia de interação de um corpo sólido can o flui
do não é afetado pela presença de~ outro corpo sólido. Esta Lí.mí>

tação é violada no caso de líquidos polares, pois a orientação
do fluido em relação a T2 certamente é influenciado pela presen-
ça do corpo Sl.Quanto mais próximo Sl estiver de T2 maior sezâ

a influência sobre a orientação das moléculas, o que redundari
numa alteração da energia. Vejamos agora como o fluido altera a
energia de interação entre duas e sf eras compostas pela rresma s:ubS

tincia. Seja VA a energia de atra.ção entre duas esferas no vicuo
dada por

(3.76~

onde f(G) é uma função que depende da geometria (veja equaçao
(3.71) e (3.74» e AR = 7f2q2a.. Se aos duas particulas são diferen~

- - R _ 2tes a constante de Hamaker e dada por (3.74), isto e, A12-7fqlq2aU.
A equaçao (3.75) fica então

(3.77)

isto é, com uma constante de Hamaker retardada efetiva igual a -

-
(3 ..78)

No caso dos dois corpos serem iguais (3.78) se reduz a

A
Ref =11 (3.79)

" I 'I ' 'li! 1111'
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ou,

ARef =11

Para a avaliação da constante de Hamaker retardada e-fe-
tiva, pOde-se lançar mão de teorias e experimentos efetuados -com
as diferentes substâncias isoladamente, conforme foi feito per
Sc herike L e Ki tchener 35 , que obtiveram para o caso das esferas

-12poliestireno em suspensão aquosa o valor de 0,5 x 10 erg
a constante de Hamaker não retardada. Também existem medidasindi

-
retas efetuadas por Zeichner e Scholwate? que mediram o efei to~ de
forças hidrodinâmicas sobre a estabilidade destes sistemas, obtég
do o vaior para a constante de Hamaker não retardada de 0,002xlO-)2
ergo Os valores teóricos do comprimento de onda característico- =À

em {3. 61) situa-se na ordem dos 100 nm 34,35 • Das discrepâncias a?i
ma apresentadas pOde-se concluir que muito ainda deve ser fei~o
no que se refere à avaliação e determinação da constante de Ha-
maker retardada efetiva.

-Das limitações às teorias existentes podemos enunqiar~~

1) o método da sorna por pares de moléculas que interaqem ap~-
~

nas é uma aproximação para o caso da matéria condensada.- ~t

muito ,provável que forças de três corpos e de muitos corpÇs
tenham contribuições significativas.

I L) Nas teorias usuais para a avaliação da constante de Hamaker,
normalmente se assume que as forças de van der Waals-London
sao determinadas por urna única frequência dominante. Isto
nao é verdadeiro frente ao comportamento ótico apresentado

11 '
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.pe Ias moléculas.

iii) Nbrrnalmente as moléculas sao tratadas como entidades porr- -
-

t.ua í-so que em certas condi.ções pode ocasionar divergências

como no caso quando a distância entre as particulas tende- â -

-zero-.

Nosso interesse se situa em determinar os agentes fisi- =

cos maisr~levantes no que se refere à interação entre as esferas
de pol.iestireno. Para uma primeira avaliação consideremos a con s- _
tante de-Hamaker mais elevada encontrada na literatura, e, como -

veremos no~ parágrafo seguinte mesmo assim, a contribuição atrati-

va será~isprezivel frente à repulsiva.

E. Resultados e Discussão
- ~este parágrafo iremos aplicar os resultados par c í a.í s ~

- - - .

obtidos -a:té o presente aos sistemas de esferas de poliestireno em ~
suspensão ~quosa. Nos cálculos que seguem procuraremos nos mante~ -
o mais: p~óximo possivel às condições prevalescentes nas amostrasr -

evitando-idealizações que iriam prejudicar comparaçoes com os re~-
sultados :experimentais.

1. Potencial de atração
No parágrafo D do presente capitulo, apresentamos o cá1 -

culo para a interação atrativa entre duas esferas devido às for -
ças de: London-van der Waals. Nos sistemas formados por esferas de -
poliestireno em suspensão aquosa, cada uma das esferas tem à sua_
volta um certo número de vizinhos mais próximos. Quando o sistemá
está na base cristalina, o numero de vizinhos mais próximos é de

, I !" I ~ i I I , 'I I
'II_! II lI!
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ô ou 6, dependendo se a estrutura é bcc ou fcc. Na fase lIquida,

o número de vizinhos mais provável é estabelecido pelo fator de.

estrutura, dado por

g(r) =<N(r,r+6r» (3.81)
2Trpr26r

onde N(r,r+6r) e o número médio de partículas existentes entre

r e r + ar, p é o numero de partículas por unidades de volume. O

fator de estrutura para partículas de 460 R de diâmetro foi de-

terminado teórica e experimentalmente por Megen e Snook38 para

diversas concentrações. Estes resultados estão na Figura 3.10,Il'O~ -

trando claramente que para concentrações mais elevadas surge um-

2~------------------------------~
g (r)

~=O.009°/o0r----r~~----T_--~--~----~--~

'P= O.OIeo/o0r---~--~--~~--Y---~--~__-;
'li:. 0.030·/.O~ __ ~ __ ~ .- __ ~ __ ~ ~ __ ~

~::0.044 %O~~~--~----~---r--~------~--~

I

r: distância centro a centro
0"= 2 a : diâmetro

~: 0.070 %O~L-~--~----~--~---r--~--~
5 10 15 20 25 30 35 40

FIGURA 3.10 - Fator de Estrutura g(r) para várias
frações volumétricas ~(r)

11
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aCÚlntilo-mais acentuado para vizinhos mais próximos e começa a se
delinear um aumento do número de vizinhos seguintes aos mais pr~-
ximos.

Podemos então, baseados nestes fatos, calcular o poteJ?-
cial atrativo sofrido por uma esfera no meio de urna dispersão,- a-
través do seguinte modelo:
i) Assumimos urna esfera corno esfera base, localizada no cent~o

de urna célula unitária circular com volume Q dado por 4/3'Jfr-3,_s
onde Q = N-l, sendo N o número de partículas por unidade de
volume.

ii) Em torno desta célula assumimos uma distribuição de massa,
sob a forma de uma esfera oca centrada na célula base e ocim
raio médio igual à r , que é a distância média aos vizinhosm

mais próximos. (veja Figura 3.11). A massa total contida
nesta esfera é igual à massa dos vizinhos mais próximos _ ~e
com volume proporcional à densidade.

iii) Ainteração de van der Waals entre a esfera base e os viz±-
nhos próximos é considerada igual à interação da esfera com
a esfera oca, equivalente aos vizinhos -mais próximos.

Desta forma, a energia de interação atrativa é dada por

v =A tR.
1

(3.82)

onde utilizamos o resultado paz c í aL anterior (3.69), e as converr-
çoes da-Figura 3.11. E passa a ser a energia de atração sofridap
por um átomo localizado num ponto P sobre a esfera oca, devido -a

1 I 1 " , 'I I' II '11_1 il lH
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- - - - - limite da célula unitória
CD: esfera base

®@@)@:vizinhas mais próximas
b) Modêlo equivalente.

a) Esfera central com 4 VIZI-

nhos mais próximas.

FIGURA 3.11 - Esquema bi·-dimensional do
modelo utilizado para o
cálculo da interação Van
der \\1aals.

,-açao da esfera central. R. e R
l e

-"sao os raios interno e externo áa

esfera oca respectivamente.

Integrando (3.82) com o valor de E dado por (3.69) ob-
P

11 '
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temos

4ARef [ 4R ') 5R3 (~:ev = o o
15 +A (Ri_R2)3 (W'_p'2)2o . o

1

(3.83 j

Considerando a estrutura bcc, cada esfera tem 8 vizinhos mais pr~
~ 1/3xí.mo s à distância R = (3'/311) r. Os raios internos R, e exterm s 1.

no R são obtidos a partir das equaçõese

4-3 ir (R j - R ~)e l
= 8 4

3 (3.84a)

e

R + R.e 1

2 = Rm (3.84b)

Resolvendo (3.83) entre estes extremos, para diversos r ,s obtive-

mos os resultados para VA/ARef que estão evidenciados na Figura

3.12.

A constante de Harnaker retardada efetiva para o sistema

água-esferas de poliestireno pode ser estimada com base na discus

são apresentada no parágrafo D do presente capítulo. Tomando para

a constante de Hamaker efetiva, não retardada o valor estiroadopor
-12Schenkel e Kitchener 35 de 0,5 x 10 erg, e para o comprimento de

onda À o valor de 100 nm, teremos a partir de (3.74)

Ref -17A = 1,95 x 10 erg. cm

Isto mostra que para as distâncias que estarrosinteressados (r IR ~6,7)s o
o valor da energia atrativa i extremamente pequena, da ordem de

-1710 ergo No ítem que segue, verificaremos que esta energia e to

talmente desprezível frente à energia repulsiva de origem eletros

, "I I' ill.! Ii li! , "14
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FIGURA 3.12 - Potencial atrativo

tática prevalescente entre as esferas de poliestireno e as atmos':'
+feras de H em volta das mesmas.

2. Potencial derepulsâo

No parágrafo C do presente capítulo, descrevemos o pro-

cedimento utilizado para o cálculo da interaçâo repulsiva entre

duas esferas envolvidas por uma dupla camada de cargas elitricas~

Para duas esferas obtivemos o resultado

I1
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v (r) = -Q ( ,~ (r) - $ (00))R o o (3.85)

onde Q é a carga total localizada na superfície da esfera e ~ (r). o -

é o potencial sobre a superfície de uma das esferas quundo elas
,

estão à distância r. Para o cálculo do potencial <jJ(r) adotaremoso .
o modelo celular sugerido por Fra.hm e Diekmann39, o qual apresen-
taremos a seguir.

Em princípio, a relação entre o campo elétrico local e
a distribuição de cargas p na camada difusa que envolve as esfe-
ras é dada pela equação de Poisson

d Lv LcE) = 41Tp (3.86)

onde o campo elétrico E e dado por

E = - grad <jJ (3.87)

E é a constante dielétrica e <jJÉ~ o potencial eletrostático local.
O cálculo da distribuição p é o principal problema que enfrenta ~
mos, e e conveniente assumir a estatística de Boltzmann para des~
crever a interação eletrostática entre os Ions da nuvem difusa. -

Nosso objetivo é de l.í.ne az um método numérico de fácil
aplicação e resolver a equação de Poisson-Boltzmann, levando em
consideração:
i) A influência do tamanho finit.o dos íons na distribuição de

cargas.
ii) A dependência da constante dielétrica da intensidade do campo

elétrico.
Outras interações de curto alcance como a polarizabili-

"I I
" iil! 'I lI! i H
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dade dos ions e de suas camadas de hidratação, as próprias forças
de hidratação~ e a compressibilidade do solvente, iremos neglige~
ciar. Desta fotma, a equação de Poisson-Boltzmann fica sendo

div ( E grad </> ) = -4 TIP (3.88)

A dependência da constante dielétrica do campo elétrico
já foi discutida no item 2 do parágrafo B do presente capítulo - ,
onde obtivemos a expressao analitica (3.35), isto é,

2
E (E) = n +

4 TINu (n
2

+ 2) A (n 2
+ 2) 11 E )____~v________ _ L B v

3EV B 2kT
, (3.89)

com os valores de A e B ajustados para 2.18 e 2.,35 respectivame!!.
te.

o efeito do tamanho finito dos 10ns H+ também foi d~s~
tido neste capitulo, no item 3 do parágrafo B, onde obtivemos ~o
resultado (3.46), que iremos reescrever trocando n(r) por p(r) p.!

ra evitar dubiedades na notação que segue, isto é,

exp (-ell4>/kT" <.3 ~.9'Q) . "
.:

1+ p(rs) r ]
-~N- texp(-eA4>/kT) - 1

onde ll<p=<p{r) -4>(r).s
Uma vez que estamos estudando partículas esféricas -é

aconselhável o uso deste tipo de coordenadas, ficando a-_ equação
de poisson-Boltzmann com a forma

- 4TIp (3.9i)

11
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onde E=t:(E) e p==p(QJ) sao dados por (3.89) e (3.90) r espect í.va-

mente. Efetuando as diferenciais em (3.91) e adotando a notação

<1>'= a<l>/ar e <1>"== a2<1>/ar2, teremos

q," +
_t:'("") 2 41Tp(:)EM <jll + r <1>'+ E (<I>t) == O (3.92)-

sendo t:1 (<1» dado por

cb"(1(<1>1) ==-3~Y "fi 1 + 6a L
si nh 2, (-- 8 <I>' ) B <I>1 3

+

+ 3a _<1>_cotgh(-S<P')
B <P 1 2

( 3 . 93)-

onde a e [3 sao dadas por

21TN(n2 +2)2].12
a = V A

9 V kT
(3.94a)~

e

B(n2+2)].1
S = v B

2 kT
(3.94bL

Substituindo (3.93) em (3.92) obtemos

<1>"+ F(r,<I>,<I>') =0

onde

F(r,<p,e,p') =
3a1- ---o:--

s sinh 2
(- 13<1>' )

6a + _3a+ --=- rotgh (-13</l' )
E8<P,2 c8</l'

(3.97)-

, I 1-' , "I <
l'II-1 , ,I I~
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-A equaçao (3.96) e uma equaçao diferencial nao linear de segunda

ordem, e podemos -transformá-la nwn sistema de duas equaçôes dife:

renc í ai s de primeira ordem fazendo u = q>' e v = <p, donde

u ' + F(u,v) = O 1'3.98a)

e

v' = u

Nesta forma, podemos utilizar o método numérico de integracãc QE

~-:>''.l:)c;e-Kuttade 4a. ordem40
I após estabelecermos as condições de

con t.orno condizentes com o problema aue estamos estudandc. O

equacionamento do problema até este ponto é geral e é aplicável

a qualquer tamanho de esferas. Entretanto desejamos comparar os-

nossos resultados com os dados experimentais à nossa disposição_

e neste aspecto somos premiados com urna simplificação imediata .-

Doi s tipos de esferas utilizadas por Udo e Souza 12, 13 estão reau-.

midas na Tabela 3.1, onde também apresentamos as intensidades dos-

campos elétricos E , junto à superficie das mesmas. A dependên-o

cia da constante di elétrica da água da intensidade do campo elé-

trico implica na seguinte relação, válida na vizinhança imediata

das esferas

(J
(3.99-)E €(E )o o

Da Figura 3.6 observamos que o valor da constante dielétrica pa--

ra a agua completamente saturada se situa em torno de 20, donde,

os campos elétricos locais, junto à superficie das esferas e

igual a

E = 0,26 x 107 vycms para esferas com diâmetro de
910 R (Lot n? LS 1132 B)

11 '
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-,
E = 0,12 x 10 I VIcms para esferas com diâmetro de

1090 ~ (Lot n9 LS 1044 B)

Consultando a Figura 3.6, observamos que estes campos elétri
cos, calculados com a constante dielétrica para a agua completa -
mente saturada, sao insuficientemente fortes para contribuir de
maneira significativa na dependência E: = c (E). Isto nos permite es
tabelecer, para esferas de poliestireno com diâmetros em torno dos
1000 ~ a condição de contorno

E = -4>' = constanteo o (3.100)

dada por (3.99). ~ óbvio que para esferas menores elou com densi-
dades de carga maiores, esta condição de contorno deixa de preva-
lecer. Podemos então assumir a constante dielétrica da água como
constante e igual a 78, o que nos permite reescrever (3.92) s~b a
forma

4>" + ~ 4>' + 4TIp(r) = O (3.101)r e:

que passa a ser a equaçao que devemos integrar. A outra condição
de contorno estabelecemos a part:ir das características do sistalla.
Assumimos que o volume total da solução pode ser dividido em célu
ias de igual tamanho, cada uma contendo urna esfera. O volume de
cada célula é dado por rt = 4/3 TIr3, e dentro de cada urna delas de-s
ve prevalecer neutralidade elétrica sobre o todo. Desta forma, p~
demos estabelelcer a condição de contorno que consiste em que o
campo elétrico sobre a superfície da célula seja nulo. Caso isto
não se verificar, cargas elétricas poderiam fluir para dentro ou

i , I' 'I I" I .~ I I I I i I '! j, ~ • I 11'1 11111
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para fora da c~lula. ~irando-lhe a neutralidade el~trica necess~-

r.ia. Portanto,

;j)1 (r = r j = O
s

13 ..•. 02

Combinando (3.100) e (3.102) com (3.101), teremos ~ue

qua i que r solução do problema de con tor no nao linear para a ~qu,..-

c ao de Poisson-Bol t zrnann será única '';. Entretanto, para que ". S(J-

~ução seja compatível com a realidade fisica do nosso prob~ema

devemos introduzir a condição para a normalizaçao das cargas elé-

tricas, isto e,

r p dv = -Q
Jn

(3.103)

Resumindo, nosso problema está estruturado da seguinte maneira.

Devemos resolver a equaçao

4>11+ 2 4>'+ 4np(r) = O
r E (3.104)

onde

o (r) = p (r )s
exp (-e 6p/kT)

1+ o (r ) [
NS exp(-e64>/kT)

(3.105)

com :.c.~=<1J(r)-4>(rs)' sujeita as condições de contorno

4no~' = - --o E
(3.106a)

e

qJl (r=r ) =0s
(3.106b)

11
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Para resolver a equação (3.104) pelo método de Runge
Kutta, e necessário conhecer em um dado ponto ~(r) e ~'(r) simul-

taneamente. Por isto, para solucionar (3.104) iniciamos com a con

dição de contorno (3.l06a) e um valor para ~ arbitrário. Este va
o

lor de ~o é ajustado até que se obtenha a condição de contorno
(3.106b). Em seguida, conhecendo-se a função ~ = ~ (r) efetua-se a
integral referente à condição de normalização (3.103). Dependendo
do valor obtido, retorna-se ao procedimento acima descrito com um
novo valor para p (r = r ), até qUE~ se obtenha um resultado paras
~ = ~ (r) que satisfaça a todas as equações, isto é, de (3.103) até
(3,106). Os detalhes do prooedf.menco numérico estão desenvolvidas
na Tese de Mestrado apresentada por A. Caliri "'2. Portanto, p (rs)
isto é, a densidade de carga na superfície da célula' o valor
que é ajustado neste processo interativo.

O cálculo foi efetuado inicialmente para as esferas de
poliestireno com diâmetro de I090R. Para cada valor de r, istos
e, para cada concentração o processo foi repetido, permitindo-nos
obter o potencial cj> (r ) na superfície das esferas em função dao s
concentração r . Estes valores levados em (3"85) nos permitem ob-s
ter a interação de repulsão entre duas esferas em função da dis-
tância entre seus centros (2r ), e o resultado está ilustrado nas
Figura 3.13, isto é, a curva para Q = 4898 elétrons correspondente
à densidade de carga superficial a = 2,1 uc/cm2 (veja Tabela 3.1).

3. Discussão
No ítem 1 do presente parágrafo, obtivemos o potencial

de atração que urna esfera sofre devido aos seus vizinhos mais pr~

I i !I , I 1<1 ,
1 " "I I- I, iil!
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ximos. Da Figura 3.12, observamos que a ordem de grandeza deste
-16potencial nao ultrapassa a 10 erg para as distâncias aue esta-

mos interessados. Por outro lado I' os resultados obtidos para o p~

tencial repulsivo ~ da ordem de 10-9 erg (veja Figura 3.13), o

que evidencia de maneira dramática a irrelevância das forças atra

tivas para os sistemas que estamos estudando. Isto nos permite

concluir, de maneira segura, que a interação entre as esferas que

estamos estudando ~ de natureza puramente repulsiva.

No Capítulo II mencionamos que forças puramente repu:si
,

vas sao Lnoapaz es de estabelelcer posições de equilíbrio estável,

o que, juntamente com os resultados at~ agora obtidos, nos coloca
\

o desafio de elucidarmos a na ture aa do ordenamento observado nas

amostras por Udo e Souza 12.13 , Crandal1 e Wil1iams 10 .11.11+ e por

Marcelja, Mitchel1 e Ninham9• A primeira observação que podemos

fazer a partir dos resultados apresentados na Figura 3.13 para as

potenciais repulsivos para esferas de 1090 g de diâmetro e carreg!.

das com Q=4898 elétrons, é de que a repu1são é significativa pa-

ra distâncias que se estendem até 20 vezes o diâmetro da esfera

(kT ~ 10-13 erg). Por outro lado, a concentração mais baixa para a

qual Udo e Souza 12.13 obtiveram ordenamento foi de 1,14 x 1012 esfe
3ras/cm . Para esta concentração determinaram um parâmetro de rede

(bcc) de 8,7 x10-5 cm, que correaponde a r = 4,28 x 10-5 cm, ou ses -

j a, a r /R = 7.85. Se admitirmos que o mecanismo de ordenamentos o
é do tipo Kirk'l'lood-Alder8, devemos definir para r /R :::7 ,85 a cons o
centração volumétrica efetiva dE~ 0,54, o que nos fornece um raio

efetivo para as esferas igual a 14,5 vezes o raio da esfera, pois,

, I I, I ~ I I i I I I" 4' i, IIII
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= 0,54 e
r s
Ro

= 7,85 donde

Desta ruane.í ra estaria explicado o ordenamento da amostra mais di-

LuLda , Resta esclarecer o ordenamento das amostras mais concerrt.ra

das.

Na Figura 3.14 apresentamos o resultado para o poten-

cial na superfície das esferas de 1090 R de diâmetro, calculado

no ítem 2 deste parágrafo, em função da concentração r . Observa-os
mos que a proporçao que a concentração aumenta (r IR diminui) os o
potencial na superfície da esfera aumenta (fica menos negativo)

Isto indica que para concentrações mais elevadas, o potencial qui
+mico dos H na suspensao na água é maio~ do que aquele para con-

centrações mais diluídas, o que pode dar origem ao seguinte meca-

nismo. Quando a concentração é baixa, todos os radicais -HS03 pr~:

sos às esferas se dissociam, uma vez que o potencial químico para

os H+ suspensos na água ê mais baixo do que a energia que liga o~

H+ aos 503. A proporção que a concentração das esferas aumenta ,~

o potencial 4>0 na superfície também aumenta, de forma que o poten

cial químico dos H+ passa a ser mais elevado. Podemos então pres-

supor que ao se preparar uma amostra contendo esferas em concen -

tração mais elevada, o número de -HS03 que irão se dissociar nao
+irá ultrapassar o valor para o qual o potencial químico dos H na

água seja maior do que a energia de ligação dos HS03.

Esta pressuposição é que nos levou a'calcular o poten-

cial de repulsão entre duas esferas com diâmetro de 1090 R com me

tade da carga (Q = 2449 elétrons) conforme pode ser visto na Figu-

I1
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r a 3.13. Neste cálculo u t í Lí zamo s o método exposto no item 2 -do

presente parágrafo. ~ claro que a va1idez do mecanismo acima d~s-

cri~o, implica numa modificaç~o da condiçâo de contorno (3.100)

o~c deveria ser reescrita como sendo

(~ < co "o rnâx í3.IC7)

oric e y é o potencial máximo na superficie, determinado pela
o max

energia de ligação do H+ ao 80; , no radical -H803 preso a esfe-

ra. O desconhecimento do valor exato desta energia e que nos le-

vou ao procedimento que estamos apresentando, e que pode ser

ajustado aos resultados experiment_is da seguinte maneira.

Postulando que o ordenamento das esferas se processa

quando estão sujeitas a uma força repulsiva com intensidade ig~al

àquela que se verifica para as amostras mais diluídas (r /R =7785)s o
isto é, 2.38 x 10-4 dinas (Esta força está relacionada com o po~e!!

cial químico do H+) teremos que para 2449 elétrons esta força oeor

re para a concentração r /R ~ 3,2. Pelos resultados de Udo e 8õu-s o
13 -za12113 isto corresponde a uma concentração de ~6,2 x 10 esferas/

cm3, permitindo-nos definir pelo critério já-usado anteriormen~e,

o raio efetivo R f ~ 2,4 R. O mecanismo de Kirkwood-Alder já l:la-e o
via sido invocado por Hachisu e Kose415 para explicar o ordenaJ!te!!

to para concentrações acima de 5% de fração volumétrica (rs/Ro < ~,O)

conforme descrevemos no Capitulo 11. Mediante o critério acíma

exposto, podemos estender esta conclusão para amostras extremamen

te diluidas de uma maneira bastante consistente. Obviamente ainda

falta a elaboração de uma justificativa teórica para explicar - o

ordenamento das esferas para quando estão sujeitas à força repul-

11
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si va de 2,38 x 10-4 dinas (considerando apenas duas esferas), que

foi obtida a partir do ajuste da curva correspondente a Q = 4898

elétrons na Figura 3.13, aos dados experimentais mais diluidos

em que se observou o ordenamento.

, I 1"1 , 1 " 'I " II 'H i j ~
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cP,r1rULO IV

TRANSIÇOES DE FASE NA ESTRUTURA ORDENADA

i- Introdução

No capitulo ;11 analisamo~ exaustivamente as caracce'~i~

Llcas físicas do slstema formado por esferas de poliestireno em

~~spensao aquosa. Mediante a integraç~o num~rica da equaç~o de

Pcisson-Boltzmann nâo llnearizada, obtivemos ü potenciaJ repulsi-

ve entre duas esferas. Tamb~m avaliamos o potencial atrati\0 e,·,.1"_

função da concentraçào, e verificamos que o mesmo pode ser despr~

zado frente ao potencial repulsivo. Desenvolvemos em seguida uma

sistemática para definir um raio efetivo para as esferas, permi -

tindo-nos extender o mecanismo proposto por Kirkwood-Alder para

explicar o ordenamento verificado em amostras com baixíssinlas con

centrações de esferas.

Entretanto, não nos foi possível concluir sobre a fase

assumida pelos sistemas ordenados. O mecanismo de Kirkwood - Alder

consiste num processo de empacotamento de esferas e para que as

concentrações cheguem aos valores por eles preditos, foi necessa-

ria a definição de um raio efetivo para as esferas. Uma vez que

existe uma interação entre as esferas, a fase adotada pelo siste-

ma ordenado será aquela que tiver a mais baixa energia. Antes de

nos dedicarmos ao cálculo da energia de formação para uma estrut~

ra bcc ou fcc, vejamos se e necessário levar em consideração d

energia t~rmica do sistema.

11
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B. Amortecimento pela ãgua
Uma das perguntas que surge imediatamente ao se contem-

pIar a suspensio aquosa de esferas de poliestireno i sobre a exis

tência de vibrações correlacionadas que seriam o equivalente ma-

croscópico de fonons em cristais comums. Obviamente que para res-

ponder a esta pergunta ~ necess&rio analisar a influência da ãgua

no movimento das esferas, o que vamos fazer mediante um modelo

unidimensional bastante simplificado.

Consideremos uma rede cristalina unidimensional confor-

me está esquematizado na Figura 4.1 e vamos assumir as seguintes

simplificações:

i) cada esfera apenas interage com seu vizinho mais próximo o

que pode ser materializado por uma mola com constante K;

ii) a âqua exerce uma força de at.r í.t,o na esfera que e proporcio-

nal à sua velocidade, isto e,
.

F = -y us s

onde u i o deslocamento da esfera s medido a partir 'de suas
posiçio de equilíbrio. y i o coeficiente de amortecimento.

Podemos entio escrever a equaçao de movimento para a

partícula s como sendo

M
du

= K (us+l + us-l - 2us) - y d: (4 • 1)

onde M é a massa de uma esfera de poliestireno. Tomando para solu

ção da ~ao (4.1) a expressao

u = A eiwt
s+p

i(p+s)kae (4. 2)

, I
I" "
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M S-1 M s M S+1 M

• posição de equilíbrio

O posição das esferas

M massa das esferas

FIGURA 4.1 - Rede unidimensional

onde p é um número inteiro, positivo ou negativo, w é uma frequê!:!,

cia que pode ser complexa e k é o vetor de onda, a equação (4.1[

fica

-w2u M -- R (eika -ika 2) .+ e - u - 1. ywuS S S

a qual para que nao tenha soluç6es triviais (u =0) deve sat~sfa-s
zer

w2M+2R(coska-l) -iwy=O (4.4)

A equaçao (4.4) tem para raizes

w= 1 V 2 8R Ii ..r... ± - i L - -(1- cos ka)
2M 2 M2 M

(4 ~5)

Antes de prosseguirmos e analisarmos as raizes explici-

tamente, vejamos algumas ordens de grandeza. O raio das esferas

11
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de po1iestireno é da ordem de r ~ 103 ~ = 10-5 em. O coeficiente de

atrito para esferas é dado pela expressão de Stokes:

y = 6nnr (4 .6)

onde n é a viscosidade da água, :Lgual a 102,2 x 10 -6kg seg/m2

-2 2 ~-610 dinas se cz'cm . Portanto, o valor de y e ~ 2 x 10 g. seg.

massa das esferas cuja densidade é 1,05 g/cm3 é M= 4 x 10-15 g.

A

A

ordem de grandeza da constante de mola K pode ser avaliada a par-

tir das medidas de Crandall e Williams 16 para o módulo de Young ,

E ~ 10 dinas/cm2. O módulo de Young, é definido por

E = F5Ax j/, (4.7)

onde F é a força que atua na âr ea A e x é a e Lonqaçâo produzida

por F no comprimento j/,. Para uma rede cúbica, idealizando um cri~

talite de lado NR onde N é o número de esferas e R é a distância

entre a~ mesmas, podemos reescrever (4.7) como

(4.8)

donde

F = xENR (4.9)

Por outro lado, considerando uma das arestas do cristalite e, in-

troduzindo molas de constante K, teremos:

F = KNx (4 • 10 )

Igualando (4.9) e (4.10), teremos

K = ER (4.11)

-4donde K ~ 10 dinajcm.

I I !i l' I " iil,j .. i I ~ I~
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Podemos agora comparar os valores relevantes da expres-

sao (4.5), obtendo,

-r» 8
M

K(l - cos ka)
M2 e v 2K

-'- »2M '( (4.12)

?odemos então expandir o radical de (4.5) e mantendo apenas os

termos em primeira ordem, teremos

w=i .s:
2M

+ 1 .2 l
.r,
2M ~-

L

(4.13 )

obtendo as raizes

w' = i ..l
2M (4.14a)

e

w" = i
2K

(1 - co s ka)
y

(4.14b)

A rai z w' depende apenas do amortecimento, enquanto a raiz w" além

do amortecimento, também depende da frequência da rede unidimen-

s í.ona L não amortecida. Senão, vej amos. Fazendo y = O em (4,4) obte

mos para a frequência não amortecida o valor

w ~ = 2: (1- cos ka) (4.15)

que nos permite escrever a raiz "corno

w" = i l4. 16)

Das raizes podemos obter a ordem de grandeza dos tempos

de decaimento. De (4.14a) ternos

T' = 1 -9'" 10 sego (4.17)1m (i,'

11
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que é um decaimento nao relacionado com a frequência do sistema

nao amortecido. corresponde ao tempo para "parar" uma esfera aba!!
donada dentro de um potencial determinado pela constante de mola.

o decaimento relacionado com a raiz (4.16) é mais inte-
ressante

T" = 1 - y
- W2M

o
(4. 18)Irn w"

mostrando claramente que o tempo de decaimento é inversamente pr~
pocional
w2 =1011
o

ao quadrado da frequência não amortecida. Para k -r '!T/a
-3 2donde T n ::: 5 x 10 . Para outros valores de k , Wo tem va Lo

res menores, implicando em tempos de decaimento maiores.
As conclusões que podemos tirar da análise acima, sao

as seguintes:

i) o sistema é completamente amortecido pela açao da água;
ii) no caso de se induzir uma oscilação forçada coletiva capaz de

neutralizar o efeito da água, teremos a partir do momento em
que se desliga o agente indutor da oscilação, um decaimento ~
Este é inversamente proporciopal ao quadrado de frequência não
amortecida.

Estas conclusões nos sao de grande utilidade, pois nos
permitem inferir que a transição bcc-fcc observada na fase ordena
da é realizada sem a presença de vibrações correlacionadas, isto
é, sem a existência de "fonons". Outra conclusão importante é a
possibilidade de se efetuar exper í ênc í as induzindo oscilações for
çadas. Desligado o agente indutor das mesmas, pode-se medir o de-
caimento das oscilações pelo mét:odo de batimento ótico da luz es-

. 'I I' I; ,11'1 11111 s • I '4 '
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palhada, visto que os decaimentos sao maiores do qu~ 10-6, telllpos

para os quais a técnica acima mencionada apresenta ótima resolu:-
çao. Quanto aos subsIdios teóricos necessários para interpretar

as medidas deste tipo, retornaremos no capitulo que segue.

C. Transição bcc-fcc. Caso estãtico
Uma vez que o sistema é amortecido pela água, e, saben-

do-se a partir de informações experimentais 12 .13,1", que o sistema

apresenta fase bcc para concentrações baixas e estrutura fce para

concentrações mais elevadas, nos propomos a avaliar a razão

Ubcc - Ufcc
Iubccl

(4.19)

onde Ub e uf são as energias do cr.istal quando tem estruturacc cc
b e f respectivamente. ~ nossa espectativa que (4.19) .eja aecc cc -
gativo para concentrações mais baixas, indicando que a fase ma1a
estável é a bcc e que para concentrações mais elevadas seja poa&-
tiva indicando que a estrutura fcc é a preferida. A coneentraç~

para a qual (4.19) é zero seria ent.ão uma região de coexi8tincta

entre as duas fases, pois ambas tem a mesma energia.

A maneira correta para avaliar (4.19) é utilizal'1lOs os
resultados obtidos no capitulo anterior. Entretanto, isto é de di.-
ficil execução pelas seguintes razoes.

Conforme podemos observar nas Figuras 3.13, o. potencial

repulsivo entre duas esferas tem um decaimento relativamente len-
to, e sua ação se exerce sobre distâncias que podem incluir vã-
rias outras particulas além dos vizinhos mais próximos •.1portan-



to necessário levar em consideraçao a contribuiçâo de tantas e~-
feras quantas forem necessàrias para assegurar uma boa converge~

ci a para o po t.errci a I repulsi vo nas duas es truturas. Além do mais r

veremos que a diferença de energia fracional (4.19) entre as fa-

f ' d ' d 1 -4 ,ses bcc e cc e a orcem e O "o que torna necessario que nos

so cãlculo convirja at~ a quinta cada decimal. Para obter e s t.a

precisão necessitamos de uma forma analítica para o potencial r~

pulsivo de maneira a nos possibilitar o desenvolvimento de t~cni

cas que assegurem uma boa converqência. Devido â isto vamos sün-

plificar o procedimento apresentado no capítulo anterior, assu -

mindo que a constante diel~trica da água é constante e de que o

tamanho dos íons pode ser desprezado, isto é, as esferas e os
~ +10ns H passam a ser pontuais.

Sob estas hipóteses a equaçao (3.91) fica sendo

4n
E: p(r) (4.20)

onde p(r) ~ dado por (3.90) com N +>, e que e

p(r) =p(rs) exp [-et.4l/kT] (4.21)

onde t.cp = 4l(r) - 4l(rs). Tratando os íons como sendo pontuais e con

siderando sistemas alt.arrentediluídos intrcxiuzirrosurna aproximaçãoadí cí.o

nal, fazendo ct>(r) =0. Desta forma (4.21) fica sendos

p(r) = p+ exp [-e q;(r)/kTJ (4.22)

onde : indica a densidade de cargas positivas quando o poten-

cial é zero. Uma vez que os íons agora são pontuais (inclusive

as esferas) I tudo indica que o caminho a seguir é a aplicação àa

, , 'I "I ;~ "'I ,. j, 111·, .'



teoria de Deqye-Hüchel. Devemos então incluir em (4.22) a densida
de de cargas negativas, pois nesta teoria, trabalha-se num volume
mo qual o número de todos os tipos de partículas e apreciável.Ne~
te ce.so, a densidade de cargas é dada por

p (r) = p + e - eq,/kT + P Q</l/kTe (4.23)

onde Q e a carga das esferas. Efetuando a linearização obtemos

~(;).;,::~~.:,0~..~~~p J.+ ..!:.~eN- Ll.~Z-k~ .~ t
-. """. J •.• ., ••••• - ••••• _ -'., •• .......- - ••••••..

exprimimos p+ e p pelo número concentração N e pela

, (4.24)

onde

,...'.-
•••••
valêlj-

..• ':-C'.

cia Z de cada tipo de ion

+ Z+ N+P = e e p = Z e N
-

(4.25-)

A expressao (4.24) fornece

p (r) = L
i = +,-

Z~ e2 N . q, (r)
1 1

kT

pois

, (4.27)

devido à neutralidade elétrica existente na suspensao. Segundo -e!.
ta teoria, o inverso do comprimento de blindagem é definido por ~

À2 = 47T
e:kT I

i = +,-
N. Z: e2
1 1

(4.28)

o que nos permite escrever (4.20) como

11
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pois, ~e (4.28) e de (4.26) temos

p(r) =- E- À2cp(r)
41T

{4.30)

A integração de (4.29), levando em consideração as diversas condi

çQes de contorno fornece (veja AP~NDICE E)

- -Àr
<p (r) Z e e= --

E r

ou

-Q ~Àr
cp(r) e=

E: r

(4.)1)

-Substituindo (4.32) em (4.30) obtemos a densidade de carga expre~

sa em termos da blindagem À ,

p{r)
-Àre
r

Esta densidade de carga representa a estrutura que _as

cargas, posi tivas devem assumir em termos da carga origem -Q, para

que se- verifique o potencial dado por (4.32). Quando co í.ocemos o

limite 1..-+0, teremos da expressao (4.33) que p-+O, isto é, as. car
-gas positivas anulam as cargas neq at í va s como pode ser visto - _de

(4_0 28) -e Conforme vimos no capitulo anterior, isto se verifica até

certo ponto, quando o potencial na superficie da esfera <p (r )~pa
o s -

ra dada concentração r , é maior do que a energia de ligação -de- s
-HS030- Enquanto este potencial não é atingido, com o aumento _da

concentração apenas se verifica uma compactação da nuvem dos -H+

em torno das esferas, o que naturalmente também implica numa alte

ração da blindagem À. Por isto, a definição (4.28) para À, obtida

pela teoria de Debye Hückel, não se aplica para o nosso sistema .

Além do mais, a equação (4.28) foi obtida corno urna consequên~ia

~ i II 41 j, 1111+"
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-da lin~arização (4.24), que é altamente discutível na vizinhança

de esfBras pontuais com cargas da ordem de 103 elétrons. Por ~i~-

to, preferimos não adotar os resultados da teoria de Debye-H~cnelf

passando a elaborar um pouco mais sobre o modelo que vamos ~ti~~

zar.

Em primeiro lugar, baseados no resultado (4.32), vamos

assumir que a interaçã<? entre duas esferas tem a forma dada por

U(r) -
(4.34 )

que também é a forma da interação entre duas esferas macroscóg1-

cas 11. 1t3 • Para simplificar o raciocínio que segue, postulamos: que

o potencial na vizinhança de uma esfera, tomada como bas~ é dªdo

por

<I> (r) =-Q
-Àr

e
r

de forma que a localização de outra esfera com carga -Q em r re-

sulea na interação (4.34). EVidentemente, no limite À -+ O recai. -

mos no problema puramente Coulombiano, isto é, teremos no s~sie-

ma ap~nas cargas ne~ativas, surgindo o problema da neutralidade

elétrica. Conforme já mencionamos, a densidade de carga (4.33_>

obtida pela aplicação da equação de Poisson em (4.35), é que ~ a

responsvel pela blindagem que aparece em (4.33). Obviamente, _ a

integração da densidade (4.33) sobre todo o espaço fornece a~ne-

cessária neutralidade elétrica, sempre que À~ O. Quando À = O ~s-

to não ocorre, pois (4.33) fornece p = O. Isto equivale a
que quando À -+ O as cargas positivas são comprimidas sobre as _es-

feras, tendendo a anular seu efeito, ou seja, a variação de-

11
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equivale à alteraçao da estrutura da unidade responsável p~lc P2
tencial (4.35). Esta estrutura jã foi analisada no capItulo II ;

ltgora que estamos desenvolvendo um modelo de esferas pontuais, ª
estrutura que leva ao potencial (4.35) deixa de ser re lev ant e .

Por outro lado, as sumir c po t.encí al (4.35) como um po st.uIado nos

leva ao problema de estabelecer a neutralidade elétrica, lsto e;
de estabelelcer um fundo positivo que compensa as esferas que

interagem via (4.34).

No caso do Cristal de Wigner (que é o limite de

quando À +0) o fundo positivo é postulado corno sendo a carga el~

trica necessária de ser introduz.ida numa célula unitária para a~

segurar.neutralidade elétrica. Isto é, se o sistema e formadõ

por cargas pontuais -Q, o fundo positivo é definido como send.o -

p = +Q
b . r2 (4.3Q}-

onde ~ é o volume ocupado pela partícula -Q. ~ óbvio que nao e

este o papel desempenhado pela densidade (4.33)., pois no limite

À +0 a densidade tende a zero.

Com base em argumentos físicos que vamos expor em se~

guida, definimos um fundo de cargas segundo

Q -Àr= fi e (4.37).

onde introduzimos o volume ~ como um fator de normalização de m~

neira análoga ao que é comumente feito para o caso puramente C0~

lombiano, isto é, para o Cristal de Wigner conforme podemos ver

em (4.36). As consideraç6es que nos levaram a definir (4.37) saQ

as seguintes:

I I . 'I •. • 1111<1 I,' ,~I' , i j '111 "
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i) . Assumimos um volume S'2 inicialmente neutro e colocando no_in
-terior deste volume uma particula que origina o potencia~

-
(4.35), a maneira correta para neutralizar esta particu~a e

a introdução de uma particula imagem que gera o potencla~

ó Lr ) =Q
-Àre
r

(4.3-8)

Este procedimento e o análogo à neutralização das cargas --Q

no caso do Cristal de Wigner quando se adiciona a carga - ~+Q

em cada célula. ~ a média desta carga sobre S'2 que forneçe o

fundo apropriado neste caso. No nosso caso, que podemos~e-

nominar Cristal de Wigner blindado, em cada ponto r em n ~e
-observa uma carga Coulombiana equivalente, Q , dada por _eq

Q =-Qeq
-Àre (4.-3.9)

localizada na origem r = O. Consequentemente, em cada ponj,o

r-é necessário definir uma carga -Q para compensar (4.)-9)eq
a·qual irá originar em cada ponto a densidade

p = _ Qeg
b S'2 (4 •-4{»

a qual, com (4.39) fornece o fundo dado por (4.37).

I í.) Podemos afirmar que, após introduzir no volume Q, iniciaL-

mente neutro, uma particula que origina o potencial (4.35~,
será necessária uma carga total

rsJ e-Àr

o
r2 dr (4 .4 i)

onde r é o raio de uma esfera com volume Q , paras
-obter

11



neutralidade elétrica em ~. O resultado de (4.41) é

(4.42)

Mediante este racioclnio ~ posslvel obter uma compreensão_do
,que e subentendido por um fundo compensador no caso de po~e!!.

ciais de Cou Lomb blindado: é; uma carga total igual a Qb 'À)
dada por (4.42) e que i necess~rio distribuir dentro de - g
com a estrutura dada por (4,,37) para compensar a partlcula
que origina o potencial (4.35).

iii) Tomando o limite À -+ O na expressão (4.37) obtemos a dens í.d'a-
de do fundo compensador do Cristal de Wigner. Tambim, como é
de esperar, o limite de (4.42) quando À -+ O fornece Qb (À= O)~,
resultados que tornam o presente modelo consistente.

Uma vez estabelecido o modelo, podemos calcular (4.19}
A-energia U por célula é determinada da seguinte maneira:

Escolhemos uma das esferas blindadas como origem e ima-
ginamos que podemos removê-Ia da rede sem perturbar a nuvem das
cargas do fundo compensador dado por (4.27). Mediante esta hipó-
tese podemos escrever a energia total por célula como sendo

u;- ~[$(l) + $(2)] (4.43)

onde ~(l) é o potencial na posição da partícula que removemos -de
vido a todas as outras partlculas. Este termo é dado por

~(l) = _Q \1 exp(-ÀR(2»)
~ R (2)

onde os R(2) indicam o módulo das posições de equilibrio das par-

111
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ticulas. O sinal no somat6rio significa que R(1) =0 nao estã in~

cluido na soma.

<p (2) e o potencial no mesmo ligar devido ao fundo (4.37)

que permaneceu inalterado quando removemos a esfera com carga -Q
e e dado por

00

<p(2) 47TQ J
-Àre r2dr (4.45)= Q r

o
onde o limite inferior de integração ~e zero uma vez que estamos

desprezando o tamanho das particulas. Integrando (4.45) obtemos:

3Q
À2 rs s

(4.46)

onde colocamos À = Àr como um parâmetro adimensional e r e os s s
raio do volume esférico da célula unitãria Q, definido por

n 4 7Tr3= '3 s

A expressao (4.43) fica então

u= +
Q2 [r exp (-ÀR (1))

3rJT R (1) À2
s

(4.47)·

(4 .48)

Para avaliar (4.48) efetuamos um cãlculo preliminar pa

ra avaliar a somatória. Apenas obtivemos uma convergência razo~

vel após somarmos sobre 70 esferas de coordenação (3118 par ticu-

Ias) para a fase bcc e 60 (3102 particuIas) para a estrtitura fce

para valores de À > 1,o. Para valores de À inferiores a I,O as s
convergência não foi satisfatória e para À < 0,5 simpIesroonte naos
convergiu como pode ser visto pelos resultados esquematizados na-

Figura 4.2.
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Teste •• convergência.

FIGURA 4.2 - Teste! de Convergência

Devido a isto, decidimos adaptar o método de Ewald para a avalia-
çao das sana.tóriasque surgem em (4.48). Os detalhes da dedução
bem como o procedimento numérico são desenvolvidos por J. Medei -
ros~ em sua tese para obtenção do título de Doutor em Física. A
transformação teta é obtida com o auxílio da integral

I , 1'1 , . 'I I
,.
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ao

J exp(-a2x2 -b2/x2)dx /TI exp(-2ab) (4.49)= 2a
o

o que permite escrever a somatória em (4.48) sob a forma

-ÀR(R.)

L e R(R.)R.

ao

= Um
x-o

(4-.50 )

-+
O integrando em (4.50) sendo periódico em R com a periodicida~e

da rede, permite aplicar o método de Ewald sem maiores problemas.
-+ -

A transformação teta para R -+ O e

I exp (-R 2 ( R.)t 2) =
R.

3/2n
r2 I

h

exp (_rr2y2 (h)/t2)

t3

-(4.51)

onde y(h) é o módu10 dos vetores da rede recíproca. Dividindo a
-integral em (4.50> em dois domínios obtemos com (4.51) as seguin-

tes integrais

E

I =

~

( a) dtexp ---1 t 2 t 3

e
00

I =

~

exp (_a2t2_ b
2

) dt2 t2

(4.52)

(4.53)

E é o parâmetro de Ewald, que é arbitrário e escolhido de maneira

a obter boa convergência. a= P2/4 + rr2y2(h», a=R(R.) e b=À/2.

A integração de (4.52) é imediata. Para integrar (4.53)

expandimos exp(-b2/t2) e integramos por partes obtendo

KI =- I (-1)-
2 K=O (l-2K)K!

ao

~ (_l)K
K=O

00

(4.54)
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onde

r . '.' T) : -' .; t-' )r::: .;>" 1 .. c~ _

- (K-1) dt
I

)
E

I. ê f a c i lmente int.t:jcradô pCira }\:= 0.1 e para K 1 d integral e ta

be Lada " .

Levando os resultados em (4.48) obtrnnos o resultado :i-

nal dado por

Q_2u== 2rs

r
Ir- II +l S

r B + \ :- (,\ /2 )
s s ec s

2 exp (_>--2 /4)
S'

3 I
i '

), .: I

S J
(4.56 )

onde F significa função erro complementar, e, onde A e B sao daec
dos por

2
A=--

Inr s
li {- I(_l)n
.í:, n=l

[
ITIR(~) À~ /TI ]

+ 8 + R(.í:,)
00 (-1)n 1 (ÀsR('~»)~n-lF (R(.í:,)/2)+ I A

ec n=2 (1-2n)n! s 4 -

[
n-l n-2(-1) 2 Fec(R(.í:,)/2» +

(2n-3)!!
~ (R~~))3-2n

(_l)m 2m+l R2m(9,) ] }
(2n-3)(2n-S) .••(2m-2m-3) . (4.57)

e

B = 3 exp (- À 2/4) I
rs s 9'

exp (-TI 2 H 2 ( 9, I ) )

(21TH(9,'» + ;',2
s

(4.58)

I , I,; I ~I
I I I

I, .11_j I1 lU " I Ili-
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onde redefinimos R(9,) por

(4.59a)

e H(2.') é dado por

-+
y(9,I) = f H(9,')

ro
(4.59b-)

Para a rede bcc, o conjunto de três inteiros 9, = (tl,t2,t3) é to~
do par ou todo ímpar e tI = (ti,t2,t) é todo par ou dois intei-
ros ímpares e um par. Para o caso de rede fcc, t é trocado por

-+ -+ -+
tI. Os vetores podem ser obtidos por R (1) = fn (t) e H (t I) = n (t}/f,

onde n(9,) é o vetor cartesiano formado pelo conjunto dos números
inteiros 1 El,·J,' acima descritos.

1\re~ entre o raio r do volume esférico da cê LuLa vu-
.s

nitária e o lado ro do cubo convencional da rede bcc ou fcc
3 3~-,~r = fr .onde f = llfii71' para a rede bcc e f = 1161T 73 para a redeo s

fcc. Na· avaliação de (4.56), (4.57) e (4.58), escolhemos para .pa
. 0 ~

râmet.ro.::ae·awald E = r-1 , o qual provou ser uma boa escolha uma. s
vez que. deu boa convergência para todos os valoEes de Às' bastan
do efetuar a soma até a quinta esfera de coordenação.

Em (4.56), quando fazemos À'" O nosso problema se t.rans=
forman9 p,roblema Coulombiano puro, isto é num sistema -formado
por cargas pontuais -Q com um fundo de cargas positivas com den~
sidaàe Q/O . Ao efetuar este limite deve-se tomar cuidado, pois
(4.46) e (4.58) divergem quando consideradas separadamente. Para
eliminar a divergência separamos o termo em H(t' )=0 de (4.58) . e
o analisamos juntamente com o resultado dado por (4.46). Tomando

11
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os dois termos juntamente obtemos para À -+ Os

exp(-À~/4) - fr
s

= - % ) (4.60 )

Com (4.60) e fazendo À -+ O em (4.56) obtemoss

Fec(R(Q,) /2) 3
--"----- + -

R(Q,) 4'TT2

L' exp _'TT2H2 CR,' )
Q} H2 (Q,')

_2._l]·
4 -,

/TI

(4.61)

que ~ idintica com o resultado obtido por Fuchs% para o cristal

de Wigner estático.

D. Resultados e Discussão
Os resultados numéricos para a diferença de energia f;-!

cional- (4..19) estão resumidos na Figura 4.3. Para Àr = O, isto.~s .:
para a:en~r9ia 'fracional do cristal de Wigner obtemos o valor ~e

0,62 x 10-4 que coincide com o valor calculado por Fuchs46 até .,

quinta casa decimal. Para Àr = 1,05 verificamos a ocorrincia de- s
uma transição de fase entre as estruturas fcc e bcc. Observ~s

que a transição ocorre mediante a contribuição de dois f at.or'es",

isto é, a concentraçãotraduzida por r e a constante de blinda-s
gem À • Isto nos permite concluir que na fase ordenada o sistema

~de Wig~er blindado assume uma estrutura que e determinada pela

energia da rede cristalina, exatamente como é o caso para o cr~s

tal de Wigner es t ãt.í.co"? . Para Àr =0,25 observamos um valor má-s
ximo para a diferença de energia fracional entre as duas fases,

mostrando que para este valor a estabilidade de fase bcc e -a

, , 'I I
~ ,11 "I I " 11111 , I I <.,j4 " fI.
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mais elevada.

A partir dos resultados obtidos para o modelo do Cris-
tal de Wigner Blindado efetuamos algumas comparaçoes com os si~

temas formados por esferas de poliestireno em suspensao aquosa.
Infelizmente as transições bcc-fcc observadas nestes sistemas
por Crandall e Udoll, 13, 14 , foram efetuadas com amostras pob.rernen

te especificadas, principalmente no que concerne às cargas elé-
tricas superficiais das esferas~ Avaliando o valor de Àr com as
expressao para À obtida pela teoria de Debye-Ht1chel (4.28), can
base nos resultados experimentais, verificamos que as transi-
çoes observadas ocorrem para valores de Àr que são diferentess
para cada amostra (todos Àr com aproximadamente a mesma ordems
de grandeza) com urna ordem de grandeza maior do que o resultado
teórico. Esta discrepância entre o resultado teórico e os resul
tados experimentais é mais uma prova de inadequação da fórmula
(4.28) para a blindagem. Por outro lado, podemos estimar o va-
lor de À a partir dos cálculos que efetuamos no Capítulo III ,
resumidos na Figura 3.13, para esferas com diâmetro de 1090 R .
udo e Souza49 observaram que este tipo de esferas sofrem uma
transição entre as concentrações de (bcc) 1,91 x 1013 e (fcc)
2.53 x 1013 esferas/cm3. Para estas concentrações elaboramos a
Tabela 4.1.

Concluímos então que a transição bcc fcc foi observa-
da para r /R situado entre 3,5 e 4.9. Consultando a Figura 3.lls o
observamos que para rs/Ro = 4,2 corresponde um potencial repu l.s í,

vo igual a 8 x 10-9 ergo Tomando para esta COncentraçãoQ=0,6x4898
= 2939 elétrons, obtemos À da igualdade (4.62)

I , 'I I'
II fll ...
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TABELA 4.1

CONCENTRAÇÃO PARÂMETRO DE REDE r
(esferas/an3) EXPERIMENTAL s r IR

(cm) (em) s o

bcc 1,91x 1013 4,2x10-5 2,7 x10-5 4,9

fcc 2,53x 1013 4,9 x 10-5 1,91 x 10-5 3,5

8 x 10-9 erg
-À(2r)

Q2 e s
= (4.62)

2rs

que para um r médio igual a 2,3XIO-5 em fornece À=3,68XI04•s
- -9Portanto, para a energia de repulsao de 8 x 10 erg, obtido a

partir de uma interpolação criteriosa na Figura 3.13, obtemos

para a transição de fase o valor Àr = 0,846, que está em ótimas
concordância com o valor de 1,05 obtido pelo modelo pontual do

Cristal de Wigner Blindado.
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CAPITULO V
PROPRIEDADES DINAMICAS DE UM MACROCRISTAL

A. ,1,,'troduçã,o

Neste capítulo discutiremos os aspectos dinâmicos das

dispersões cristalizadas, estabelecendo diversos resultados par-

ciais. Para o estudo da dinâmica destes sistemas será necessário

nos apoiarmos em modelos simplificados como já fizemos no capít~

10 IV, quando introduzimos o modelo do Cristal de Wigner Blinda-

do, para o estudo da transição de fase bcc-fcc. Nesta ocasião vi

mos que a água provoca o amortecimento de qualquer vibração, o

que naquela ocasião nos fez encarar o problema sob um ponto de

vista puramente estático. Desta forma surge, de maneira natural,

a pergunta sobre a utilidade de desenvolver o estudo dinâmico des

tas dispersões intrinsicamente estáticas. No que segue veremos

que as motivações são diversas.

Em primeiro lugar, já mencionamos no Capítulo IV a po~

sibilidade de efetuar medidas capazes de medir o decaimento de

oscilações forçadas sobre as esferas de poliestireno. Estas medi

das seriam um teste direto do modelo teórico, o qual por sua vez

fornece informações sobre as constantes de força que atuam no

sistema. No Capítulo 11 também apresentamos os resultados exper~

mentais obtidos por Crandall e Williams14 , os quais estudando as

propriedades elásticas destes sistemas apenas foram capazes de

avaliar por um método semi-indireto a ordem de grandeza do módu-

10 de Young. O conhecimento da dirumuca do sistema possibilita a

determinação teórica das diversas constantes elásticas do cris-

I , 'I I' II ."
-fi
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tal em suspensao. Isto, como veremos adiante, e obtido pelo méto-

do das ondas longas desenvolvido por Born e Huang50 •

Além destes aspectos de interesse direto para os siste-

mas de esferas de poliestireno em suspensao aquosa, surgem outros

subprodutos dos modelos teóricos que empregamos. Veremos que me-

diante o conceito de Cristal de Wigner Blindado, nos e- possível

construir uma matriz dinâmica a qual se reduz à matriz dinâmica

desenvolvida por Pollock e Hansen 20 quando a constante de blinda-

gem À, tende a zero. Isto nos permite, em todos os cálculos, ob-

ter valores limites (À~ O) que correspondem aos resultados parà o

cristal de Wigner não blindado.

o conhecimento das frequências do cristal de Wigner pa-

ra diversas blindagens nos permite avaliar a energia livre para

as estruturas bcc e fcc em função da concentração e da temperatu-

ra. Quando estas energias livres forem iguais existe uma possível

transição de fase, a qual neste caso leva em consideração além fta

energia estática como no Capítulo IV, a energia vibracional -do

sistema. Estes conhecimentos nos permitirão elaborar um diagr~a

de fase, o qual designaremos Diagrama de Fase de Debye Wigner. -E~

te diagrama tem como parâmetros a temperatura, a concentração e a

blindagem. A transição bcc-fcc no plano correspondente à blinda -

gem x concentração já foi determinada no Capítulo IV, e e a curva

para a qual Àr = I, 05. A seguir vamos estabelecer as principaiss

fórmulas para o cálculo das grandezas acima mencionadas.

B. Matriz dinâmica
A avaliação das componentes da matriz dinâmica (F.71)- ,

1I
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envolve somas sobre potenciais que atuam a longas distâncias. D~

vida a isto ~ necessãrio recorrer ao modelo do Cristal de Wigner

Blindado apresentado no Capitulo IV pois os resultados num~ricos

desenvolvido no capitulo 111 nao s~o aplicaãveis para as conver-

gências que necessitamos.

A energia potencial total do Cristal de Wigner Blindado

obtemos da seguinte maneira. Novamente tomamos uma esfera como

referência. Seja esta a esfera ~, e avaliamos a repuls~o que ela

sofre devido a todas as outras esferas. Para isto novamente lan-

çamos mão do artifício de subraírmos a esfera Q, do sistema, dei-

xando a nuvem do fundo compensador intacta (veja Figura 5.1). As

+ + + + +

+

-+

+

+ posição de equilíbrio das esferas
/,. - "-

I '

\ "" '"

fundo compensador

posição ocupado pela esfera -I" -retiradao
• posição ocupada pela esfera" 1111

FIGURA 5.1

I , 1.1 I ~I I II ,li"!,, I "'II'fll
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sumimos que a nuvem continua centrada na posição de equilíbrio da

esfera, ou seja, pressupomos que a nuvem é rígida, não aconpanha~

do os deslocamentos das esferas. Sob esta hipótese o potencial no

local da esfera retirada (que segundo nosso modelo e pontual) de-

vida à esfera ~, é dado por

UR,R,I = -Q
1

-+ -+
-À r(.Q,)-r(~I)1

e (5 .1)

-+onde r(~) é a posição instântanea da esfera R,.
A força restorativa da partícula para a posição de equ!.

líbrio é a força dipolar que se origina entre a partícula e o cen

tro geométrico da nuvem do fundo compensador devido à assimetria

das cargas. A esta energia potencial designamos UR,["ti(R,)] que e

igual para todas as esferas fora do equilíbrio e é dado por (veja

Figura 5.2)

= ºn
u (i)

J
00

U [U(i)] J
u (R,)

-Àre
r

o

(5.2)

onde o primeiro termo é o potencial sobre a superfície esférica

com raio igual ao módulo de Ú(i) devido às cargas no seu interior,

com distribuição dada por Q/n exp(-Àr) e o segundo termo é o po-

tencial sobre a mesma superfície mas devido às cargas e~ternas a
-+esfera com raio U(i).

A equação (5.2) é facilmente integrável e fornece

1 _ 41TQ l 2 +.l...) e - À u (~)
u Cz) n À3u(i) À2

(5.3)
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"iimite" do fundo
_ compensodor~ -!-...-

./
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/ da nuvem .,
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/
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A energia potencial total do sistema é então dada por

U=U - !Q L I Uoo, - Q I uo[u(Q,)]
o 2 9.,.Q,' f Q. x. x: 9., s:

(5.4)

~Aqui Uo e a auto ener9ia do sistema, composta pela ener

gia necessária para colocar as E~sferas nas diversas posições de

equilíbrio R9., , e pela energia para formar uma unidade blindada.

Substituindo (5.2) e (5.3) em (~).4) obtemos

..•. ~

U = U + 1 Q2 I L
e-OXIr (9.,)-r (9.,') i

_ Q2 r [ 8. 1
2" --o 9- 9,'f9- 'r (9,) -r (Q,' ) I Q, ~À 3 U (.o

41T ( 2 + 1) -XU(Q,)] (5.5)
n À 3U (~D ;:-; e

" I
e , 11,1 , 11 III
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Agora expandimos U em torno das posições de equilíbrio-

~(i). Para isto reescrevemos ~ -+ -+(5.5) fazendo r(Q,) = R(Q.,) +u(n ob--

tendo:

U = u +o
1 Q 2 v-

2 L
<7

-+ ~ -+ ~
e- ~IR (;?~) - R ( Q, I ) +u (Q ) -u (X ' ) !

! R ( t) - R u' , ) +u (í:) -u (X, I ) I

'\ [ 8n
L
Q À3

1

u (:q

(5.6)

ctilizando a forma vetorial da expansao de Taylor
00

-+ -+ \'
f (r + a) = L

n=O
1
n!

-+ -+ n
(a.V) f(r) , (5.7)

teremos

+ 1 Q2 '\ I [(uO~)-UO,I» evttl2
U([RU~)-R(t') I)~4" Ls. 1'~1 . .

~ I L (aul, (U('I,)) )- u (ta) -Q t a au (ta) o

Q2 L L
(a'ul. (u(l.») L u (ta)u (t'B)- 2Q . au (ta)au (1'B)tl' aS

(5 e 8)

onde u (la) é a componente cartesiana a=x,y,z do
-

deslocamento

u(Q) da partlcuLa t. A energia U(1R(1)-R(t') I> é dada por

11
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! -+ -+u t R(~)-R(~') I) = I (5. 9)

e

(5.10)

onde u(~) é o módulo de u(~).
Na expansão acima, todas as derivadas sao calculadas na

posição de equilíbrio. Apenas mantivemos os termos de 2a. ordem
-+em u (Q,) uma vez que estamos interessados na aproximação harm5nica.

-+ -Os termos lineares em u(~) sao nulos o que pode ser facilmente ve
rificadc, ficando então a expressão (5.8) reduzida a

[

a2uQ,(u(~» ] u(Q,a)u(Q,'S)
au (~a) au (~ , S) o

(5.11)

Efetuando as derivadas ficamos com

u=u + Q2(U(~)_U(Q,,»2 e-À1R(Q,)-R(Q,')!(_o 4

. 1 ) + f( li (Q, ) -li (Q, , ) )
jR(Q,)-R{9})13 L

i R ( k,) - R ( .Q. ' )! 2

(

À 2 _~

!R(Q,)-R(9,') 13

(5.12)

I I 1,'1 ," "1" I ~ ,li ,q ~ ", d I I1 i
I "
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que nos permite calcular o termo ~(~a,Z'B) definido no AP~NDICEF

-equaçao (F.8):

+

+ -+-À!R(Q,)-R(Q,') !e

Podemos então escrever as componentes da matriz dinâmica a pa~~r

da equilÇão (F. 71) onde escolhemos R UI.) como origem e lembramos <àue

,

onde o .aPóstrofe no sinal da somatória significa que o termo 1, ~ O
./

é excluído.

t [,(,1
Q, R3 (1)

(
3 31. 1.2 )']1e-I.R(il+ik.R(.1)

RS (1) + R~ (1) + R3 (1) r
(5" 1-'4)

-
Introduzindo as convençoes já utilizadas no capítulo anterior ~ ,i2,

to é,

À = Àrs s e
-+
R (Q,)

fr s -+= -2- n (Q,)

II
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onde ti(t) é o vetar formado pelos conjuntos de números inteiros
definidos no Capítulo IV, obteremos

47TQ2
{ 6 [(

4Á )-+ aS + 1 LI 8
+ en2S(~)DaS (k) = M?r" ÔCLS3" 3 ~ f3n3 (~)

fn(J.alfn(lSl ( 24
12;\ 1..2

)]}+ S + S

f5n5 (~) fl+nl+(~) 4f3n3 (~)

À fn(~)s
2

~- -+
+ ik.R(~)

e (5.16)

Para- manter consistência com a notação utilizada no Capítulo IV ,
-redef inimos R (Q,) = fn (~) e designamos w2 = 47TQ2/Mn para ap

cia âeplaama (veja referências 19 e 20), obtendo
frequê!!.

(5.17)
-+kr

onde K = s-2-

Desta maneira, para cada densidade dada por rs
temos

uma frequência de plasma u) • Podemos então, com a matriz dinâmi-
p

ca colocada nesta forma, determinar as frequências do sistema, re
solv€ndo a equação determinantal (F.72)

-+
D Q (K) -

aI--'
(5.18)

i I 1,11 ';1. I ., I I' jl '11." I ,,'11 [n
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~onde DaS(K) e a matriz dinãmica (5.17) dividida pelo q~adrado da

frequência de plasma w2. A partir de (5.18), para cada valor dep
~
K teremos três resultados W2/W

2 = w2. Em resumo, podemos então,p s

para dada blindagem ~s = Àrs' obter o respectivo espectro de fre-

quência w2, cuja grandeza é proporcional à densidade r, pois-s s
w2 = 3Q2/M r3
p s

O cálculo de (5.18) nao pode ser efetuado diretamente

a partir da (5.17). Devido às lentas convergências que aparecem

em (5.17), principalmente para baixos valores de À ,é necessa--s
rio adaptar novamente o método de Ewald para os diversos termos,

analogamente como fizemos no caso estático desenvolvido no Capí-

tulo IV. Este desenvolvimento e a discussão dos resultados éapr~

sentada detalhadamente por Medeiros44 e nao 'lamos nos alongar

nesta discussão.

Conforme mencionamos no inicio do capítulo, estamos i~

teressados em comparar nossos resultados com aqueles obtidos pa-_

ra o cristal de Wigner blindado. Para isto, fazemos o limite-

À ~ O em (5 • 17), obtendos

3R(R-a)R(R-S)
R 5 (R-)

(5.19)

Pollock e Hansen20 obtiveram esta expressao para a ma-

triz dinâmica seguindo o procedimento de CarrB , o qual estabele-

ceu esta equação partindo de um modelo para o cristal de Wigner_

nao blindado. Cabe aqui mencionar que o desenvolvimento por ele-

11
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apresent~do é obscuro, principalmente na parte que concerne à ob.
tenç~o da força restorativa. Ele assume cada partícula (no caso
elétron) envolvida por uma esfera de raio muito grande com carga-
positiva homogênea e com densidade que garante a neutralidade e-

létrica elo sistema. Sob estas hipóteses ele obtém que os termos
lineares na expansão de Taylor para o seu potencial, forneçam a
contribuição do fundo (no caso (2TI/3) IU2(~» quando o potencial

~
é integrado fora da esfera de ra1:O muito grande considerada. Es-
te pro~edimento no nosso parecer é dubio pois segundo o mesmo a~
tor estes termos deveriam se anular unicamente por razões de si-
metria.

Antes 'de encerrar este parágrafo, devemos apontar algu-
mas restrições do nosso modelo. l?rimeiro, a integração do segun-'
do termo na equação (5.2) tem para extremo de integração infini--
to. Isto elimina a ap Lí.cab í.Ld.dade do nosso modelo pura os casos
em que a blindagem é pequena (deca í.menco das cargas contribuintes_
da nuvem lento com a distância) ou para os casos em que a densi--

-dade de Earticulas é elevada. Pelo resultado (5.3) estamos assu-_
mindo q~e a superposição das cargas que originam o fundo compen--
sador é desprezível, além de estarmos desprezando as cargas que_
originam os fundos das partículas vizinhas. A maneira correta de-
proceder seria a inclusão de uma condição de normalização para a
distribuição das cargas responsá.veis pelo fundo restringindo - as -
a ocupar uma só célula unitária, conforme fizemos para as carga~-
que originam a blindagem, no cálculo apresentado no Capítulo lI!...
iSte pto~ed1lA18nto iria entretant:o complicar demasi adamente a ava .
liaçãodas frequências, conforme pode ser facilmente percebido.

, 'I ' ~' ,111 IIIH
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C. Constantes elãsticas
Neste parãgrafo vamos deserivolver a conexao entre a des

criçao microscõpica do sistema de esfer~s de poliestireno confor-

me apresent,:mos no parâgrafo O com as propriedades elãsticas ma-

croscõpicas, traduzidas pelas constantes elâs t í.ca s . vamo s iniciar

com um breve resumo da descrição macroscõpica.

Segundo a lei de Hooke, para pequenas tensões a elonga-

ção e proporcional à tensão aplicada. A afirmação inversa também

é verdadeira e é expressa por

S =ay
3
L8=1

3'\Il Ccq,6,\ e8,\ a,6 = 1,2,3 (5.20)

onde eS>-

sao. As grandezas Cay/S>- são

são em número de' 81 e formam

é o tensor deformação (elongação) e S e o tensor te~ay
as denominadas, constantes elásticas.

um tensor de 4a. ordem, que liga~s

tensores de segunda ordem, ten8ão.~-4,efotmação. Tem as proprieda-
';">~"

des

Cay,SÀ = C ya,S>-
e

C," ':6 C 'ay,SÃ ay,Ãf3

(5.21a)

(5.21b)

que reduz o número de constantes de 8I.para 36.

A partir da lei de Hooke pOde-se mostrarSO que a den~i-

dade dê energia elástica é dada por

1 \~ = ~ + L C e eSÀo 2 a6YÀ ay,SÀ ay (5.22)

1I
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onde

(5.23 )

e ~ e a densidade de energia na aus~ncia de deformação.
'o

A semelhança ent.r~ (F.3) e (5.22) é que sugere a liga-

çao entre as constantes elásticas e a energia do potencial harmô-

nico. A diferença e que agora lidando com um sistema macroscópico

caracterizado por um conjunto de constantes macroscópicas. Estas

por sua vez apresentam a mesma simetria permutacional~ das gran-

dezas microscópicas (F.IO), isto é,

(5.24)

e que por sua vez reduz o numere de constantes independentes de

36 a 21. A simetria do cristal reduz ainda mais este número de

constantes. Por exemplo, cristais cfibicos tem apenas 12 constan-

tes elásticas diferentes de zero, das quais apenas 3 sao indepen-

dentes.

Adotando a notação consagrada pela elasticidade, onde

ay 11 22 33 (23,22) (31,13) (12,21)

i 1 2 3 4 5 6

podemos reescrever (5.20) na sequinte forma

s. =
l

C .. e.
lJ J

j = 1,2,3,4,5,6 (5.25)

I I , ' 'I I'
~ 'I II ·i 1",,,11 til
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onde, devido a (5.24)

c .. = c ..
1) )1

(5.26)

Suponhamos agora que o cristal é tensionado homogen~

te e de que a tensão é retirada num dado instante de tempo. As

forças elásticas restorativas induzem vibrações, sendo que as ~

çoes que descrevem estas vibrações sao

.. \'
C

aeSÀpu = La ySÀ
ay, SI.. ax y

ou
a 2U

pu = L c B
a ySÀ

ay, SI.. aXÀ axy

(5.27)

(5.28)

pois o tensor deformação é definido a parti,r dos deslocamentos que

um ponto sofre devido à tensão aplicada, isto é,

aue. )+ --dX a
(5.29)

-+onde x ~ (x ,xQ,x ) sao as coordenadas cartesianas do ponto consi-a I-' y
der ado , p é a densidade do material. Para resolver (5.28) tentatos

a solução

(5.30)

que substitulda em (5.28) fornece

-+ -+A(k) ~(k)
=

(5.31)

...• -+
onde representamos o vetor deslocamento u (k) por uma matriz colu-

na ~(~) ~ {u(a!f )}. As componentes da matriz real A sao dadas por

fA (k-7-) '. =A ::: 'aS ) k kY .\.. (5.32 i

11 '
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A matriz ~(k) é o análogo microscópico da matriz dinâmica (F.70),
-+DaS(k), considerada no AP~NDICE P. Para que (5.31) tenha soluções

nao triviais para ~(k) a equação determinantal

deve ser satisfeita. As soluções de (5.33) fornecem três valores
..•.para os quadrados da frequência para um onda ao longo do vetor k.

Estas representamos por .w2{kj) e mediante seu conhecimento, pode>
mos obter os vetores deslocamentos tt (k, j), j = 1,2,3 .

...,. -Os elementos da matriz A(k) sao dados pors:

(5.34)

I I j 011 ~ '11' I ", 11111
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~<i~) é quadrk1co em k:, donde w2 (it) também o é, si~ifi.eaDdo que

w (kj) é uma fUDÇãQ linear do módulo de k. Esta depend_i.a linear
é geralmente -expressa por

j = 1,2,3 (5.35)

onde C(kj) é a velocidade de propagaçao das ondas acústicas cor -
respondendo à jéSima raiz da frequência na direçãe k = k/lkl

Para achar o equivalente microscópico dé expressa:> (5.31)

que significa a conexão das constantes elásticas com as constan-
tes de força contidas na matriz dinâmica, vamosar-licar o método
perturbacional desenvolvido por Bornso • Iniciamos com a equação

...(F.7l), do anexo F, para a matriz dinâmica, substituindo k por
.•. ... ~nk, e expandimos cada quantidade dependente de k ruma serie de P2

tencias em torno do parâmetro n . Isto é um tratan.ento perturba ti
.•. .•.vo no qual a direção de k e fixa e sua magnitude ~stã variando. Te

remos portanto

(5.36)

que escrevemos na forma

(5.37)

onde todas as matrizes tem a dimensão três e suas componentes, in
dexadas pelas componentes cartesianas a, B,são dadas por
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L <p(Oa,.Q,B)
~

(5.38)

e = -I cjJ(Oa,Q,B) H(Q,y)R(Q,À)
Q,

onde R (Q,y) é a componente y do vetor posição R (Q,) da partícula L

Todas as matrizes (5.38) são reais. A partir de si.a definição ~e

fácil demonstrar as seguintes propriedades

D (O) - (O)= D

D (1) - (1) (5.39)= D=y =y

D (2) - (2)= 2..yÀ=yÀ

Vamos também representar os vetores de polarização e as frequên-

cias de um ramo j pelas seguintes expansoes:

(5.40)
e

-+
w(nk,j) = nw (l) d~:j) + ~ w (2) (kj) +

2 '" .. , (5.41)

onde as frequências foram representadas numa séri ~ que garante
-+

w -+ O para k -+ O. (No caso de se efetuar o presente tratamento para

um sistema dia~co , isto equivale a procurar res lltados exclusi-

vamente para os ramos acústicos). Substituindo (5 37), (5.40) e

(5.41) em (F.61), a qual em forma matricial e

(5.42)

l. I . ~I q" I;j,
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...teremos, as seguintes equaçoes apos igualar as mesmas potencias

de n

12(0) e(O)(kj)=O

!l{O) e(l)(kj)=-

(5.43)

(5.44)

e

k k
À

e (O) <i~j) +y -

(5.45)

A equaçao (5.43) nos fornece uma solução não trivial que tem a

forma

~(O) (kj) = 1M ~(j) (5.46)

onde ~(j) pode ser qualquer vetor arbitrãrio no espaço, pois

(5.47)

pela propriedade expressa no AP~NDICE F, equaçao (F.13) e (F.II).

Evidentemente existem três soluções independentes do

tipo (5.46), correspondendo a qualquer conjunto de três vetores ~

colhidos mutuamente perpendiculares ~(j), um para cada frequência

I-L\ (kj). Além destes vetores serem linearmente independentes eles

permanecem até este ponto com módulo completamente arb~trário, a~

bitrariedade que poderemos remover com a equaçao de segunda ordem

(5.45). Antes disto, vamos resolver a equação em 9rimeira ordem

(5.44). Para que esta equação seja solúvel vamos utilizar um co-

nhecido teorema da ãlgebra que pode ser colocado na seguinte for-

ma52 •

11'
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Considerando-se as equaçoes com as incógnitas xl' X2'
x ,s

s
In=l

A x = Cnm n n , m=I,2, ..,s (5.48)

pode-se resolver este sistema com o uso da matriz inversa de A ,rnn

suposta não singular, isto é,

•
de t ]A I 'I Omn (5.49)

Existindo uma ou mais soluções x (j) para a equaçao homogêneam

s
In=l

A X (-i) = Omn n..J (5.50)

onde j distingue as diferentes soluções quando existe mais de uma

solução, tem-se que a matriz A é singular. Neste caso o sistemamn
não homogêneo (5.48) não é solúvel. A condição necessária e sufi-

ciente para que o mesmo seja solfivel é de que

s
Lm=l

x (j) C = Om m (5.51)

para todos os j. A relação (5.51) e uma relação de ortogonalidade

entre xm (j) e Cm, considerando·-se ambos os cojuntos de valores co

mo vetores coluna com as componentes.

Substi tuindo a soLuçâo da equação em ordem zero, equa-
-çao (5.46) na equaçao em ordem um (5.44) teremos

~o ~(l)(kj) = - I
y

D(1) k 1M u(j)
=y y - (5.52a)

que sob forma de componentes fica

~., I



131

r D~~) e{l) (B~j) =
B

- L D(1) kylM l-d BIj)By a.S,y (5.52b)

As incógnitas sao ~(l) (kj). O lado direito e esquerdo

de (5.52) correspondem à parte homogênea e não homogênea respect~

vamente. Observamos que o lado direito da igualdade (5.52), isto

é, a parte homogênea, é idêntica em sua fprma às equações de or-

dem zero (5.43). Uma vez que estas tem soluções da forma (5.46) ~

de todas as componentes ~(j) são arbitrárias, é fácil verificar

que a condição de solubilidade, (5.51), neste caso se reduz a

e (O)Ckj') {- L ~l)ky ~ (O) (kj)} = o,
y

j ,:j I = 1, 2 , 3

(5.53 )

a qual, com (5.46) fornece

M L D(l) k ~dt3lj) = O
6y 0.6,)' Y

(5.54)

Esta igualdade é satisfeita, o que pode ser verificado diretamen-

te a partir da definição Q~l), equação (5.38) e pela propriedade

(F.22) .

Antes de discutir a solução de (5.52) é interessante o~

servar que esta equação tem uma interpretação intimamente relacio

nada com a deformação homogênea da rede. Numa região pequena com-

parada com o comprimento de onda de uma onda longa (k~O), a rede

cristalina está num estado de deformação homogênea. Portanto, den

tro de uma região deste tipo, os deslocamentos das partículas de-

vido à onda de ordem zero, pode ser escrita como veja (5.40),

(F.24) com C = IN e (F.73»
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~(O) (R) = 1

1M
(5.55)

e que, com (5.45) fica

~(O)(R) =~(j) eink.R (5.56 )

Esta onda, pode ser descrita em primeira ordem por uma deformação

homogênea do tipo (P.14), devido a uma deformação externa macros-

cópica, com os parâmetros de deformação dados por (veja F.15)

u =aS
(O) ( ) . -+ -+

dU a _ . k ( i ) e1nk , R
dR(S) - a n S u ai] (5.57)

Aqui a exponencial pode ser considerada constante den-

tro da região que estamos analisando. Com (5.57) podemos escrever

para (5.52) a seguinte expressao:

L D (O)
S aS (5.58)

que mediante as definições (5.38) fica

(5.59)

definindo

ink.Re (5.60)

observamos mediante (5.60) que u(l) (S) representa os deslocamen -

tos das partículas devido à onda em primeira ordem, isto é, a pa~

te da onda associada com o termo em primeira ordem na expressão

(5.40). O lado direito de (5.59) é a força que atua sobre a parti
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na origem devido a urna deformação externa dada por (5.57). A equ~

ção (5.60) descreve portanto certos deslocamentos rígidos (consi-

derando o fator exponencial constante na região em consideração )

da rede cristalina, descrevendo portanto um estado interno de ten

sões. O lado esquerdo de (5.59) é a força negativa sobre a partí-

cula na origem devido a esta tensão, de forma que (5.59) eviden-

cia o equilíbrio entre estas tensões.

A interpretação de (5.52) torna-se fácil após estas con

siderações. A onda de ordem zero submete cada região da rede a

uma tensão externa praticamente homogênea. A onda em primeira or-

dem, dada pela solução ~(l) (kj) de (5.52) descreve por sua vez a

tensão interna induzida de forma a manter o equilibrio elástico

lnterno.

Retornando à solução de (5.52), vamos inicialmente def!

nir ~ , inversa da matriz dinâmica em ordem zero, Q(O} , suposta

não singular . ~ deve satisfazer a

\' o D (O) = õ = 'i' D (O) o
L a8 8y ay L a8 Sy
8

(5.61)

Multiplicando (5.52) por o e somando sobre a=1,2,3 obtemos]Ja

I L o D(O)
8 a ]Ja a8

(5.62)

e(l} (]Jlkj) = - I o I 1M D(l} k u(8!j) . (5.63)
a ]Ja Sy aB,y y

DO ~ simétrico 8, também simétrica, istoUrna vez que aS e em a e z e

11·
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..
e,

(5.64)

Substituindo a solu'ão de ordem zero (5.46) e a s(lução de prime~

ra ordem (5. 63) na ,::quaçãode segunda ordem (5. 45), -bt.emos :

(5.65)

A condição de solubilidade é obtida nov,mente como an-

tes, multiplicando a parte não homog~nea pela sol ção da homogi -

isto ..nea, e,

M [w (1) (j~j)12 1 " M D (2) k kÀu (j)
1 L M

(1) k D(1) kÀ ~ (j)= - )

2 L ='y'\ y - 2 'Y Y =À
..I y), yÀ

(5.66)

que escrevendo sob forma de compoenntes se reduz ,

(5.67 )

onde

- JQ ,L'1 j, Y J-. (5.68a)

(C1'(, 13)) -
( 1 \D ~)

CtjJ,y
o

)J \)
(5.68b)

I I I I
~ I' 'I I '" I ~I
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As equaçoes (5.57) satisfazem às seguintes propriedades

(5.69a)

(aS,yÀ) = (80:.,YÀ) = (y.\,aS) (5.69b)

as quais são facilmente verificadas através das definições (5.38).

Podemos observar que a equação (5.66) que descreve on-

das acústicas longas é semelhante à equação (5.41) que descreve

ondas elásticas num meio inicialmente livre de tensões,especific~

~er;~e, quando os coeficientes ~(Oa,~S) contidos nas definições

(5.68) são definidos em relação a uma configuração de referência

em aue as tensões são nulas. No que segue, vamos verificar que p~

ra que as equações (5.67) e (5.41) sejam compatíveis, os colche-

tes (aS, YÀ] devem satisfazer certas relaçõ.es, das quais podemos i!!

fer ir que estas relaçõeq expressam restt,ições sobre as derivadas,

as quais pot:sua vez est.ão ·rélauonâ.-c;los.coma condição de ausen-

cia de ten~es. Nós não vamos prolongar neste assunto, o qual e

discutido exaustivamente por Born e Huang~

Para que (5.41) e (5.67) sejam idênticos é necessário

que

(5.70)

-+que se verifica para qualquer valor de k. Segue que

C 81 +i C , Q = 2íaS,YÀ] + (Cty,~3À) + (aÀ,S"rJ (5.71)ay,.1\ aA,J.JY L

relações que devem ser satisfeitas, observando as relações de si

metria (5.68), (5.20) e (5.24).

Consideremos os termos em colchetes em (5..71) conheci -

dos, e sejam as equações (5.71), as eg;uaçoes que determinam as
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constantes elásticas C. S,. Observamos que os termos em parênte-ay, /\

ses apresentam as mesmas propriedades de simetria com relação a

permutação dos índices às constantes elásticas. Isto nos permite

eliminar os parêntese, mediante a introdução de

c = d + (ay, SÃ)ay,BÃ ay,8>- (5.72)

de forma que (5.71) fica

d +d =2aS,yÃay,SÀ aÃ,Sy
(5.73)

As quantidades d 8' devem evidentemente satisfazer as mesmas reay I /\

lações de simetria que C 8
'

e (ay,BÀ). Vamos expressar estas reay, 1\

lações nas duas maneir:asque seguem:

d . = dày,BÀ ya,SÃ
(5.74a)

e

d = da.y/SÀ SÀ,ay (5.74b)

Podemos agora considerar os termos d 8' corno sendo asay, /\

incógnitas e procurar as soluções para (5.73) que sejam consisten

tes com (5.74a). Suponhamos para tal fim de que existem duas solu

ções distintas para (5.73) e que vamos designar por dI 8'. ay, /\

d" 13" ambas consistentes com (5.74a). A diferença destas
'J.y, /\

soluções deve ser simetrica no primeiro par de índices, isto e,

e

duas

t.d = 6d
ay,8À ya,SÀ

(5.75)

-e satisfazer a equaçao

t.d 8' + t.d , p = Oay,1\ a/\,...,y
(5.76)
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que é obtida mediante a substituição de d' Q1 e d" Q1 em (5.73)ay,l-'/\ ay, 1-'/\

e a posterior diferença das duas equações. Trocando os índices a

e y por y e a, a equação (5.76) fica

lld Q 1 + lld , Q = Oya,l-'/\ y/\,I-'a (5.77)

De (5.74) segue que o primeiro termo em (5.76) é igual ao primei-

ro termo em (5.77 ). Subtraindo (5.77) de (5.76) obtemos

lld - lld . = O ( 5 .78)aÀ,Sy yA,Bo.

Em vista de (5.75) podemos permitir os dois promeiros indices em

ambos os termos. Designando em seguida os índices À,a,y por a,

y, À obtemos

lld - lld = Oay,SÀ aÀ,!3y (5.79)

Somando (5.79) com (5.75) teremos que

lld Q 1 = O (5.8O)a,y,l-'/\

donde d~y,BÀ e d~y,BÀ sao necessariamente iguais. Isto significa
que a solução de (5.73) é única. Pode-se verificar com o auxílio

das relações de simetria (5.69a) que

(5.81)

satisfaz (5.73) e de que é simétrica no primeiro par de índices.

Portanto, (5.81) é a única solução de (5.73), e além disto é con-

sistente com a relação de simetria (5.74a).

Entretanto,a solução não é compatível, de maneira geral,

com a relação de simetria (5.74b) que ainda não utilizamos. Isto
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pode ser verificado mediante a substituição de (5.81) em (5.74b),

que fornece as relações

(5.82)

Designando 8,y,a,À por y,S,À,a, a equaçao (5.82) fica

(5.83)

Somando (5.82) com (5.83) e levando em consideração as relações

de'simetria (5.69a), obtemos

~y ,(ú] = [aI-, Sy] (5.84)

Estas condições de compatibilidade, devem estar relacio

nadas com a condição de que a rede cristalina não está sujeita a

tensões. Já mencionamos que os coeficientes ~(ta,t'a") referem a

rede cristalina sem tensões. Se isto é verdadeiro, (5.67) deve

ser idêntico a (5.31), donde (5.84) deve ser automaticamente sa-

tisfeito.

Portanto, para uma rede livre de tensões (o que se veri

fica se (5.84) é verdadeiro), as constantes elásticas são dadas

por (5.72) onde substituimos o valor de d Q' dado por (5.81)ay,~1I.
isto é,

Ora, os colchetes e os parênteses sao dados pelas equa-

çoes (5.67) e (5.38), ou seja, são basicamente funções das cons-

tantes de força ~(Oa,t8) dadas pela equação. (5.12). Estas cons-

tantes de força são um subproduto possível de se o~ter quando se

avalia o espectro de frequência do cristal, de forma que a avali
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açao de (5.85) se reduz a um problema de computação.

D. Energia livre e diagrama de fase Debye Wigner
No parágrafo B do presente capítulo, desenvolvemos o

formalismo necessário para levantar o espectro de frequências de

um cristal de Wigner blindado. Além da possibilidade de avaliar

as constantes elásticas, este espectro nos permite avaliar todas

as grandezas termodinâmicas, como por exemplo, o calor específi-

co, a temperatura de fusão , etc. DeI.tre as grandezas que no mo-

mento mais despertam nosso interesse, está a avaliação da ener-

gia livre de Helmholz, em função da temperatura e do parâmetro

À que é função da blindagem e da concentração. O conhecimentos

desta energia para as estruturas bcc e fcc nos permitirá prever

a transição de fase entre estas duas estruturas, o que poderá 0-

correr devido à variação de temperatura, da concentração ou da

blindagem.

Vejamos como se calcula a energia livre por partícula .

Esta energia é dada por

F (À, r , T) = U + Fths o (5.86)

onde Do é a auto energia do sistema, cujo cálculo já foi discut!

do no Capítulo IV. Fth é a contribuição térmica à energia livre,

dada por

thF = -kT 9,n Z (5.87)

onde Z é a função de partição. Neste ponto utilizamos o modelo

A apresentado no APtNDICE F, onde o espectro de frequências foi
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considerado como um sistema de 3N modos normais, cada um tendo a

função de partição
•

z =w

3N
In=O

(5.88)

onde n é o nível de ocupaçao e w é uma das ~resuências possíveis

do sistema. Desenvolvendo (5.87) obtemos

z =e-A1w/2kT (l_e....nw/kT)-l
w (5.89)

que nos fornece a energia livre correspondendo a uma frequência

w, isto e,

=..rlw+ kT .R.n(1 - e-.fÍw/kT)
2" (5.90)

Designando por g(w ) a função que fornece a distribuição das fres
quências w = w/w e cujo cálculo foi discutido no parágrado B dos p

presente capítulo, obtemos a contribuição térmica à energia li -

vre, após considerar todos os modos de vibração possível pelafóE

mula
maxWs

F
th =1 Fw s

o

3dw = -11 w
s 2 P

maxws

J w g(w) dws s s +

o

+ 3k'DJ.l
p

-.t1w w/kT
g (w ) (1 - e P ) dw

s s
(5.91)

o

onde a função distribuição g(w ) é normalizada conformes
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•

~max
Ws

~ g(ws) dws = 1
o

(5.92)

e onde o fator 3 surge devido ao fato de estarmos calculando a

energia por partícula.

Estamos por~anto em condições de calcular a energia li-

vre por partícula para as estruturas bcc e fcc. Os pontos em que

a diferença

•6.F= Fbcc - F fcc (5.93)

for igual a zero, teremos uma provável transição de fase.

A transição do caso estático já foi analisado no capít~

10 IV onde concluímos que À = x r = 1.05 e o valor em que as eners s
gias estáticas das estruturas bcc e fcc sao iguais. Podemos en-

tão, mediante este resultado e a avaliação de (5.93) construir

um diagrama de fase, o qual designamos Diagrama de Fase Debye

Wigner, em três dimensões. Os parâmetros seriam a blindagem 4, a

densidade traduzida por r e a temperatura T. O resultado do Ca-s
pí tulo IV nos fornece a curva no plano À x r , que designamos pors
plano de Debye e que ilustramos na Figura 5.3. . .

Falta portanto acrescentar à Figura 5.3, o eixo das tem

peraturas. Neste caso o plano À=O seria o plano de Wigner, pois

essencialmente se refere ao cristal de Wigner tradicional.

Desejamos ainda mencionar que a.transição de fase no

plano de Wigner foi avaliado por L. Foldy53 o qual entretanto es-

tá errado~ , sendo impossível obter a partir dos seus resultados
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interpretações para esta transição de fase.

f

FIGURA 5.3 - Diagrama de Fase Debye-Wigner
Plano T == 0°1(
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CAPITULO VI
CONCLUSOES

Conforme pudemos inferir do texto, o presente trabalho

é uma análise bastante geral dos sistemas de esferas de poliesti

reno em suspensão aquosa. Por isto, é de interesse fazer uma sin

tese das conclusõe~ que obtivemos nos capitulos anteriores.

No Capitulo 11 descrevemos os vários trabalhos já exis

tentes a respeito destes sistemas e demos enfoque aos fenômenos

de maior interesse do ponto de vista de Fisica dos Sólidos. Ali

observamos que as interpretações apresentadas por outros autores

são várias, principalmente àquelas que concernem à transição or-

dem-desordem. Para amostras de alta concentração Luck et alI fo-

ram induzidos à interpretação do empacotamento puro das esferas,

no qual elas inclusive estariam em contato. Isto foi reforçado

pela ~strutura hexagonal por eles observada. Para concentrações

mais baixas , Hachisu e Kose 5,6 continuaram invocando o mesmo pr~

cesso, mas foram levados a admitir a existência de algum raio efetivo

para~as esferas a fim de alcançarem as concentrações previstas

por Alder, Hoover e younga para justificar uma transição do tipo

Alder-Kirkwood. Marcelja e Mitchel19 prepararam amostras extrema

mente diluidas em que adicionaram KCl para assegurar a existên-

cia de regiões entre as particulas em que a densidade de cargas

elétricas era uniforme. Observando que o ordenamento nestas amos

tras .per sdst í.a , repudiaram as interpretações de Hachisu e Kose 5,6

sob o 4rgumento da impossibilidade de definir um raio efetivo de
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maneira nao ambígua com base nas características estruturais das

cargas.~ Por isto afirmaram de maneira vaga de que o processo de

ordenamento deveria ser análogo ao que se verifica no Cristal de

Wigner ..•

No Capitulo 111, considerando amostras diluídas utili-

zadas nas experiências de Udo e Souza 12,13 , investigamos cuidado-

samente os potenciais atrativos e repulsivos que atuam sobre as

esferas em suspensao. Concluímos que os potenciais atrativos sao

desprezíveis frente aos repulsivos. Este fato descartava nossa

suspeita inicial de que as esferas de poliestireno quando na es-

trutura cristalina, ocupariam posições em que se verifica um mi-

nimo secundário. Este mecanismo é conhecido prevalescer em colo!

des anã-Iogos, mas até o presente apenas foi verificado em amos .-

tras cujas concentrações aproximam as partículas a distâncias que

estão entre 2 e 3 diâmetros43 • Baseados nas interpretações de

Marcelj:a e Mi t.che.Ll.", desenvolvemos um modelo que denominamos

Cristal de Wigner Blindado. Calculamos a diferença da energi~a

fracional estática entre as estruturas bcc ê fcc, e obtivemosu-

ma transição de fase para Àr = I, 05. Disto concluímos que no ca.-s
so ~o Cristal de Wigner Blindado, a transição é determinada con-

juntamente por dois fatores: a blindagem À e a concentração r.s
Faltava-verificar se este modelo teórico se adpata ao sistema-de

esferas de poliestireno. Inicialmente comparamos os valores te6-

ricos com os valores experimentais, calculando À segundo os ':re-

sultados da teoria de Debye-Hückel. As discrepâncias foram da or-

dem de uma ordem de grandeza, comprovando-se a inoperância desta

teoria. Procuramos então uma maneira para obter o valor de À cor
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reto.-

- Para isto nos apoiamos na forma do potencial repulsi vci :

atuante -ejltre duas esferas, obtida rigorosamente no Capitulo III,-

Figura- 3.-13. Escolhemos a concentração mais baixa em que seob ..•.-

servou o 9rdenamento bcc da amostra para a qual efetuamos os cál -

culos,· e postulamos que o ordenamento era determinado pela força ~

repulsiva: que as esferas sofrem a esta concentração. Isto nos -

foi sugerido pelo comportamento da curva rep~esentativa do pote!! ~

cial sobre a superficie da esfera, Figura 3.14, onde observamos-

que os -mesmosaumentavamà proporçjio que aumenta a concentração ..

Dai lançamos a hipótese, baseados na diferença do potencial qui- -

mico dos ions H+quando ligados ao HS03da esfera e quando na

suapeneão., de que a quantidade de H+ liberada pela esfera deve~-

ria depender da concentração. Calculamos então uma segunda curva

para o potencial de repulsaõ entre duas esferas, mas consideran- -

do as mesmas com apenas meia carga. Sobre esta curva determina - ~

mos o pon.co em que a tangente fosse igual à força repulsiva de-:--

terminada sobre a curva relativa à esfera totalmente carregada ;_

Este ponto correspondeu às concentrações mais' elevadas determi~~~

das por Udo e Souza12,13 • A partir dai, foi simples efetuar uma.

interpolação cri teriosa e obcer o valor correto para o À cor re a- -

pondente â transição de fase observada. Obtivemos o ~ Àr ~O,8,-s .
o qual consideramos em excelente concordância como resultado ob -

tido pelo modelo do Cristal de Wigner Blindado.

Disto podemos concluir que as fases ordenadas nos sis-.

temas; forlnados por· esferas de poliestireno em suspensao aquosa '-

se processam mediante ummecanismo análogo ao apresentado peLos "
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Cristais de Wigner, visto que a estrutura adotada é a de mais bai

xa energia. Por outro lado, assurnindo este mecanismo corno verda -

deiro,é necessário definir uma força (determinada pelo valor do

potencial químico do H+ na suspensão) a partir da qual se obtém o

valor da blindagem para a qual se processa o ordenamento. Isto

por sua vez implica na definição de um raio efetivo dando margem

à interpretação do tipo Kirkwood-Alder. Enfim, ambas conclusões

sao válidas, dependendo do modelo com que se encara o sistema re-

al.

No Capítulo 111 ainda obtivemos outros resultados. De -

senvolvemos um modelo para a determinaç~o da dependência da cons-

tante dielétrica da Lnt.e n sí.dade do campo elétrico, obtendo os va-

lores preditos para o caso de altas e baixas intensidades de cam-

po. Além do mais, obtivemos urna expressao analítica ajustada ao

resultado exato, que pOderá ser de grande utilidade nos cálculos

para sistemas preparados com esferas menores e/ou com maioresqe!:!.

sidades de carga. Infelizmente para as esferas utilizadas em nos-

sos cálculos esta dependência não se verifica devido às baixas_i!:!.

tensidades do campo elétrico prevalescentes em toda a supensão.

No Capítulo IV desenvolvemos o modelo para o Cristal de

Wigner Blindado. Ali destacamos a ênfase que demos à conceituação

do fundo compensador que assegura neutralidade elétrica e nos peE

mite de maneira consistente recuperar os resultados obtidos por

outros autores para o Cristal de Wigner sempre que fazemos À+Q •

O modelo sugerido para o fundo compensador permite a eliminação

das divergências que ocorrem na aplicação do Método de Ewald de

maneira rigorosa e bastante elegante. O cálculo da diferença de
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energia fracional para as estruturas estáticas bcc e fcc para o

Cristal de Wigner Blindado nos forneceu uma mudança de fase para

Àr = 1,05. Para Àr = O obtivemos os resultados para o Cristal des s
Wigner't6 e para Àr = 0,25, observamos o máximo de estabilidades
para a estrutura bcc.

No Capitulo V estabelecemos diversos resultados que de

verao ser utilizados em trabalhos futuros. Inicialmente desenvol

vemos a matriz dinâmica para o Cristal de Wigner Blindado. Nova~

mente verificamos que para À -+0 recuperamos a matriz dinâmica ob-

tida por Pollock e Hansen20• Mediante a expressão obtida, efetua-

mos cálculos preliminares e obtivemos frequências reais para ve-

tores de onda com diversas simetrias, indicando a estabilidade do

sistema.

Motivadas pelas experiências de Crandall e Williams 14 ,

que determinaram experimentalmente o modulo de Young para os si~

temas em apreço, desenvolvemos para o Cristal de Wigner Blindado

as expressões para as constantes elásticas pelo método das ondas

longas. Acreditamos na validez deste procedimento visto a conco~

dância obtida para a transição de fase bcc-fdc estática, pelo ~

delo de Cristal de Wigner Blindado e pelos dados experimentais.

Finalmente derivamos uma expressao para a energia vibr~

cional do Cristal de Wigner Blindado em função da temperatura.~

ta expressão será de utilidade na elaboração de um diagrama de

fase tridimensional, em função da temperatura (T), concentração

(r ) e blindagem (À). Os resultados para a transição bcc-fcc nos
plano T = O já foi determinado a partir dos resultados do capf tu-

10 IV, sendo a parábola x r s = 1,05.



148

REFERtNCIAS

1. W. Luck, M. Klier und H. Wesslau, Berichte der Bunsengesellschaft
2.2, 75 (1963)

2. J.W. Vanderhoff, H.J. Van den Bul, R.J.M. Tausk and J.T.G.
Overbeek, CZean Su~faces: Their preparation and Charac-

terization Stuâies. (G. G01dfinger Ed.),
Dekker, New York, 1970.

3. P.A. Hiltner and I. Krieger, J. Of Phvs. Chem. li, 2386 (1969)

4. S. Hachisu, Y. Kobayashi and A. Kose, J. of Co~loid and Inter-
face Science, ~, 342 (1973).

5. A. Kose and S.Hachisu, J. of Col1oid and Interface Science ~,
460 (1973).

6. (S. Hachisu and Y. Kobayashi, J. of Col1oid and Interface Sci-
ence 46, 470 (1973).

7. D.J. Shaw Introduction to Coll,oid an.d Surface Chemistry" But-
terworth and CO. Ltd. 1970, Landon.

8 . B •J. Alder, W. G. Hoover and D.A . Young I J" ,chém. Phys. .!2.,
3688 (1968).

9. S. Marce1ja, D.J. Mitche11 and B.W. Ninham, Chem. Pb.ys. Letters
Q, 353 (1976).

10. R. Wi11iams, R.S. Crandal1 and'P.J. Wojtowicz,' P:ttyi.Rev. Let-
ters, 37, 348 (1976).

11. R. Wi..l;J.~.••• aJl.q.R.S. CrandaLL,~hy:~fl,(). L~tters'4'eA, 21.S (1974).

12. M.K. Udo, sabr:« a Cpistalização dt4 Es!eTlQ$.ã;' l'o'Liestireno em
Suspensão Aquosa" Teserpara ?btenção dotlt:ulo Me$tre em
ciências apresentada ao Instituto de Física e Qulrnica de são
car Los , .USP, em Agosto de 1979.

13. M.K. udo and M.F. de Souza, ace í.copara !,1.l1;>Ii.caç,ãona ,Solid St.
Commi:(19.aO) •



149

14.
15.

R.S. Crandall and R.Williams, Science, 198, 293 (1977)
R. Furth, Nature (Loridori) 145, 741 (1940)
Referência 9, pago 357.
E. Wigner, Trans. Faraday. Soco l!, 678 (1938).

16.
17.
18. M. Gell-Mann and K.A. Brückner, Phys. Rev. 106, 364 (1957).
19. W.J. Carr Jr., Phys. Rev. 122, 1437 (1960).
20. E.L. Po11ock and J.P. Hansen, Phys. Rev. A8, 3110 (1973).

?1~ H.J. van deri Hu11 and J.W. Vanderhoff, Journal of Colloid
and Interface Science 28, 336 (1968)

22. F. Booth, J. of Chem. Phys. 19, 391 (1951).
23. J.D. Bernal and R.H. Fowler, J. of Chem. Phys. !' 515 (1933).
24. B.E. Conway, J.O'M. Bockris and H. Linton, J. of Chem. Phys.

24, 834 (1956).
25. P. Debye, Polar Molecules (Chemical Catalogue Company,

Reinhold, New York, 1929).
26. L. Onsager, J. Am. Chem. Soco 58, 1486 (1936).
27. J. Kirkwood, J. Chem. Phys. l, 911 (1939).
28. F. Booth, The J. of Chem. Phys. 19, 391 (1951).
29. P. Debye and E. Hückel, Z. Physik, 24, 185 (1923).
30. E. Wicke und M. Eign, Z. Elektrochem., 56, 511 (1952).
31. P. Debye, Physik Z., 21, 178 (1920).
32. W.H. Keesom, Proc. Acad. Sci. Amsterdam, 22, 129 (1921);

22, 643 (1921).
33. F. London, Z. Physik, ~, 245 (1930).
34. H.B.G. Casimir and D. Polder, Phys. Rev. 73, 360 (1948).
35. J.H. Schenkel and J.A. Kitchener, Trans. Faraday Soc., 56,

161 (1960).
36. H.C. Hamaker, Physika!, 1058 (1937).



150

37. G.R. Zeichner and W.R. Scholwater, J. of Coll. and Intei.:'"
face Sei. 71. 327 (1979).

38. W. van Megen and I. Snook, J. Chem. Phys. i§. , 813 (1977)~.

39. J. Frahm and S. Diekmann, J. of Col!. and Interface Sei.
70, 440 (1979).-

40. R. Bronson in The.oJty a.nd PJtoble.m.ll06 Mode.lLn In.tlLodu.ctolLy
V~66e.ILe.n~a.l Equ.a.t~on.ll, McGraw-Hi11 Inc. (1973).

41. P.B. Bai1ey, I.F. Shampine and P.E. Waltman i~ Non tine.a.~
Two Po~nt Bou.nda.ILY Va.lu.e.PlLoble.m, Academic Press, New
York, 1968.

42. A. Ca1iri, lnte.lLa.ção e.ntlLe.Pa.JttZcu.la..lIColoida.i~, Tese apr~
sentada ao Instituto de Física e Química de são car Los. ,

USP, para obtenção do Título de Mestre em FíSica, S~o
Car1os, 1980.

-43. E.J.W. Verwey and J. Th. G. Overbeek in Theo~y of the St~-
bility of Lyophobic Co Ll oi.ds , Elsevier Publishing Co.,
Amsterdam, 1948.

44. João Medeiros e Silva, Cristal de Wigner Blindado. Tese
apresentada ao Instituto de Flsica e Qulmica de são Car-
los, para obtenção do Título de Doutor em FIsica,são
Carlos, 1980.

45. 1.5. Gradshteyn and I.M. Ryzhik, I'ab l:e of Tn t eq ra l e , Series
and P'ro du c te , Academic Press, 1970, pg. 307, integr-al
n9 3335.

46. K. Fuchs, Proc. Roy. SOCo (London) A151, 585 (1935), equa-
ção (15).

47. Referência 46, parágrafo 4.

48. Cada lote de esferas produzido apresenta características de
carga diferente.

49. Infelizmente o lote utilizado por Udo e Souza (ref. 12 e 13)
nao e o mesmo para o qual van den Hull (ref.. 21) determi
nou a densidade superficial.



151

50. M. Born and K. Huang, Dynamiaal- '1'heoryof Crystal. Lattiae·s~
Oxford at the Clarendon Press, 1954.

51. J.F. Nye, Physiaal Properties of Crystal.s, Clarendon Press,
Oxford, 1957.

52. R. Courant and D. Hilbert, Méthods of Mathematiaal Phy8ias~
Interscience, New York, 1953, velo I.

53. L. Fe1dy, Phys. Rev. B3, 3 (1971).
54. R. Wi11iams, comunicação particular.



A.l

APtNDICE A
CAMPO ELtTRICO DENTRO DE UMA CAVIDADE

Consideremos um dielétrico homogêneo e infinito com

constante dielétrica estática E:l, o qual contém uma região esfé~

rica de raio a com constante dielétrica &2. Desejamos calcular o

campo elétrico dentro desta esfera gerado por um campo elétrico
-+E longe da esfera sob consideração.

Seja o potencial elétrico 4> ,tal que

E = -~<P (A. 1)

o potencial <p satisfaz a equaçao de Laplace

(A. 2)

e tem as seguintes condições de contorno

-+ -+para r »a , EIOC= E , isto e, ip ::: -E r cosa

e
-+para r=Q Eloc= fini to ,

(A. 3)

(A. 4)

onde r é'a distância a partir do centro da esfera e a o ângulo

entre r e o eixo z escolhido ao longo de Ê. As outras condições

de contorno são que a componente' tangencial do vetar campo elé:-

trico e a componente tangencial do vetor deslocamento elétrico se

jam contínuos em r = ai isto é,

Ea = - 1 2.1
r da contínuo em r = a (A.5)
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e

D = €E coser
\ ~con t.Lnuo em r = a (A. 6)

Desenvolvendo ~ em esféricos harmônicos, teremos que d~

vido a (A.3) apenas são mantidos os termos proporcionais a cose,

e a solução de (A.2) será

$ = - (rA, + Br) cose (A. 7)

on~e A e B sao constantes arbitrárias que terão diferentes valo-

res fora (Al,Bl) e dentro (A2,B2) da esfera. Portanto temos de

(A.3) que Bl = E e de (A.4) que A2 = O. De (A.S) e (A.6) temos res

pectivamente

AI
+ E B2=

a3

e

AI
E:lE=€2B2-2€ - +

1 a3

De (A. 8) e (A.9) obtemos

AI €l - €2 E=
a3 2E:l+ E:2

e

B =
3E:l E2 2E:l+ €2

(A. 8)

(A~ 9)

(A.l0)

(A. II )

A constante B2 é evidentemente o campo elétrico dentro da e~fe-

ra, donde

(A.12)
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APtNDICE B
C~LCULO DOS MOMENTOS

o momento A[M2nJ é dado pela equaçao (3.28) do capítu-
10 III,

11
2n r (~)(~)

pg

rr -US/kTSn-p JJ dydy' (8 cosy)p-q (12 C08Y,)q e -

rr -US/kTJJ dydy' e
(B.l )

onde y é o ângulo formado pelo dipolo central e um dos dipolos
nas vértices e y' é o ângulo formado por dois dipolos localiza-
dos nos vértices. Urna vez que consideramos as energias equivale~
tes para todas as orientações possíveis dos dipolos, a exponen-
cial pode ser fatorada. Os valores que cosy e cosy' podem as~
são o, o, 1 relativos aos ângulos TI/2, TI/2 e o. O termo genérico
de (B.l) envolve a seguinte expressão

JJdYdY'
-U /kT

(8 cOSy)p-q (12 COSy,)q e 5
I =1 rr -US/kTJJ dydy' e

J3(12 COSY12)q d(COS~12)[õ(CX>SY12-1)+õ(CX>8Y12>+õ(C08Y12>] •

.J{8 COSYOl)d(cx>sY01>[õ(CX>SY01-l)+Õ(C08YOl>+·Õ(COSYOl)}

~3d(CX>SY12)[Õ(COSY12-l)+õ(cosY12)+ õ(C08Y12>]

. Jd (CX>SY01)[õ(cx>sy01-1)+ s (COSYOl>+ õ (ex>sy 01)]

(B. 2)



onde os índices, isto e, Y 01 e Y12 sao explicados na Figura (3.5)-..
Os valores que I pode assumir sao

l2q sp-q q;iO p-q;iO-3- -3- para e

sp-q
q=O p-q;iO-3- para e

1=
12q

q;iO p-q=O-3- para e

1 para q=O e p-q=O

o que nos permite escrever (B.l) como

A[ M2n] ]J2n I (nl(p) n-p sp-q 12q
(B.3)= 5 ~(p-q) t,; (q)pq p q

onde
para x;i O

para x = O

O outro momento é t.A[MM2n] dado pela expressao (3.32)
do Capítulo III,

n-p5
!JdYdY' (S oosy)p-q (12 oosy')q

-US/kT
e

rr -US/kTJJ dydy' e

r( -US/kTJJ dydy' e

(B.4)
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o primeiro termo é dado por (B.2) e o segundo termo

obtido ~e maneira similar, fornecendo

2n+2
]J

4P-q+l
~(p-q+l)

n-p5 [
aP-q

~(p-q)

-e

+

(B. 3)
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APtNDICE C
MOMENTO DE DIPOLO ~ DENTRO DE UM DIELtTRICO ~

FUNÇAO DO SEU VALOR ~v NO vAcuo

De maneira análoga ao AP~NDICE A, consideremos um die-

létrico homogêneo e infinito com constante dielétrica estática

€l' o qual contém uma região esférica de raio a com constante

dielétrica €2. Agora vamos calcular o campo elétrico dentro e

fora desta esfera, induzido por um dipolo pontual ~ colocado ao

longo da direção z e no centro da esfera.

Novamente temos que o campo elétrico é dado por

-+ -+
E=- 'V4> (C.l)

e o potencial deve satisfazer à equaçao de Laplace

~24>=O (C.2)

As condições de contorno agora sao

para r -+ O 4>= (C. 3)

e

para r »a E=O (C. 4)

As outras condições de contorno sao a continuidade das-componen

tes do campo elétrico e vetor deslocamento elétrico na superfí-

cie da esfera, isto é,

E =_!2..te r ar con tínuo em r = a (C. 5)
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e

'O = e:E coser contínuo em r = a (C. 6)

A solução geral de ~ em vista de (C.3) deve manter os

coeficientes dos cossenos, isto é,

$ = - (r~ + Br ) co s 8

Oe (C.4) teremos que Bl = O e de (C.3) que A2 = - lJ/e:2• Aplicando

(C. 7)

(C.S) e (C.6) teremos

(C. 8)

e

-2e:1 (C. 9)

Resolvendo (C.8) e (C.9) temos

(C.lO)

B =2 (C.11)

A constante B2 representa o desvio do campo elétrico dentro da

esfera devido ã polarização do dielétrico fora da esfera, e e

denominado campo de reação,

(C. 12)

Fora da esfera, o potencial é dado por
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Al cose
~.= - }l cose

r2
(C.13)

Por outro lado , sabemos que o potencial de um dipolo II num meio
infinito com constante dieleErica t:l é dado por

(C.14)

sabemos que o dipolo II no centro de wna esfera
com constante dielétrica t:2 é dado por (C.13). Colocando II num
meio t:l, teremos que o potencial fora da esfera pode ser repre-
sentada por (C.14) se

3t:l
II =e (C.15)

Se t:l=l, .í.s co - - E: = n2 meio considerado, teremose, o vacuo e 2 o

3 (C.16)li = IIv 2 + n2
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APtNDICE D
EQUAÇAO DE ONSAGER

Conforme mencionamos no item 2 do parágrafo B do capi-

tulo 111, Onsager considera a açao do campo de reação e o campo

local devido a um campo aplicado E sobre a molécula de momento

de dipolo t .
Portanto, o campo que atua na molécula é dada por

E =loc
3E: E + (D-1)

onde utilizamos (A.l2) e (C.l2) com E:l = E: e E:2 = n2• Segundo O!}.

sager, a cavidade engloba apenas uma molécula, onde a é o raio

médio da molécula. A constante dielétrica E: é uma função do

campo elétrico. Sendo E: »n2 para a agua sob campos elétricos

de baixa intensidade, pode-se aproximar (D.1) para

E = lÊ+-.l!..-
loc 2 2 sn a

(D. 2)

Sendo e o ângulo entre o momento de dipolo elétrico t e o cam-

po aplicado Ê teremos que o valor médio do cose é dado por

< cose> =

TI

Io~-----------------------------= LTI

Io

cose exp(t. Eloc!k'I')sine de
~2kT (Do 3)

onde L (x) é a função de Langevin isto é,

L(x) =cotgh x -; (Do 4)
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Então, podemos escrever para a equaçao (3.9) do Capítulo 111,

(0.5)

a qual, podemos expressar em função do valor do mamento de dip~

10 da molécula no vácuo, isto é, mediante (C.16)

L [(n2 + 2) E]~v 2kT ~v (D. 6)



APtNDICE E
INTEGRAÇAO DA EQUAÇAO DE POISSON BOLTZMAN LINEARIZADA

A equaçao de Poisson-Boltzman linearizada é dada por

(3.17)

(E.l)

Introduzindo a variável

ep(r) = 1:..
r (E. 2)

teremos

dep (r) == d E. =
dr dr r

_ ..H.... + ! dw
r dr (E. 3)

donde

dp(r)
dr == 1 d (_ W + r ddrlJ)~ dr

1 (- S!.l!. + r ~ + ~)=
r2 dr dr2 dr

= !~
r dr2

(E. 4)

Portanto, a equaçao diferencial (E.l) fica

(E. 5)

(E. 6)
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Esta equaçao admite a solução geral

-Àr B +Àr~ = Ae + e (E. 7)

onde A e B sao constantes a serem determinadas. De (E.2) obte-

mos

<j>(r)
+Àr

+ B e
r

(E. 8)

~Para r -+00 devemos ter <j>-+O, o que apenas e satisfeito

se B = O. A constante A é avaliada considerando o íon central co

mo pontual e tendo uma carga -Q. Portanto, quando r -+O o po t.eri-'

cial é igual ao potencial de uma carga puntiforme, isto é,

<j>(r-+O)= -Q€:r (E. 9)

Ao mesmo tempo, temos de (E.8) com B = O, para r -+O

A<j>(r-+O)=
r

(E.lO)

donde obtemos o valor de A,

A = - º (E .11)e

o potencial a uma distância r, da esfera central e então lado

por

<p(r) = - º-c
-Àre
r

(E .12 r
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APtNDICE F
DIN~MICA DA REDE DE UM SISTEMA MONODISPERSO

Neste Apêndice damos os subsídios necessários para o

cálculo das frequências de um sistema cristalino monoatômico e o

modelo estatístico empregado para o cálculo de grandezas termodi

nâmicas.

1. Hamiltoniano e Equações de Movimento
Consideremos uma rede cristalina infinita, com infini-

tas células unitárias, cada uma sendo um paralelepípedo determi-
- - """" -+ -+nado por tres vetores nao coplanares al, a2 e a3. Cada célula

contém apenas uma partícula. Escolhendo uma delas para orige~ ~
-+das as demais tem posição de equilíbrio especificada por R(~) on

de ~ especifica a célula unitária considerada. Portanto

(F.l )

onde ~ = (~1'~2'~3) são numeros inteiros positivos e negativos.
Se o sistema estiver oscilando, cada partícula é deslo

-+cada da sua posição de equilíbrio por um vetor u(~), e a energia

cinética da rede pode ser expressa por

1T= 2" (F. 2)

onde M é a massa igual para todas as particulas e uCta.) ~e a com-

ponente cartesiana a.= x,y, z do deslocamento da partícula Q, a paE.

tir da posição de equilíbrio R(~).

Assumimos que a energia potencial total U do sistema
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é uma função das posições instânaneas de todas as partículas •

Podemos então expandir U numa série de Taylor em potencias dos
-+deslocamentos u(t), obtendo

u (ta) +

u(~a) u(,Q,'a')+ .•. (F. 3)

onde as derivadas sao avaliadas nas posições de equilíbrio. Uo
é o potencial estático (de equilíbrio) do cristal.

é a componente a da força negativa atuando na pa~
tícula situada em R(~). Urna vez que a força é ava
liada na posição de equilíbrio este termo deve
ser zero.

pode ser interpretado corno a força atuan-
-+do na partícula situada em R(~} na dire -

çao a devido a um deslocamento unitário
na direção u,' da partícula situada em R(t').

Este termo, a derivada segunda do potencial

é denominado termo harmônico, e urna vez que na expansão não co~

sideramos termos de ordem superior, a teoria que desenvolvemos

no restante deste apêndice é comumente denominada "aproximação

harmônica".

Desde que o sistema e conservativo, podemos escrever

para o Ramil toniano

R=T+U (F. 4)
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e de (P.2) e (P.3) obtemos explicitamente

u(,q,'a')

(F.5)

Em termos restritos (F.5) nao é um Hamiltoniano, a nao ser que

expressemos (F.5) através do momento conjugado de u(~a), isto é

P(~a) == M ~(~cd (F. 6)

De (F.5) podemos obter as equaçoes de movimento do sistema

M ü(~a) = 3D =dU (~cd L~'a' [

d 2U 1 (" )
dU (~a)dU (~ , a ') I u ~ a

.Jo
(F. 7)

Para abreviar a notação introduzimos

cp (~a, ~, a.' ) , (F • 8)

reduzindo (F.7) para

M ü (~{l) + L <p ( ta , Q, , a ') u (~ , a') = O
x.'a'

(F. 9)

que corresponde a um sistema de 3N equaçoes, onde N é o número

de partículas do sistema considerado.

Da definição de <p(~a,~'a') observamos que devido à si

metria das forças que

q; ( X.rx , t ' c.') = cP I},1 a', ta) (F. 10)

A simetria de translaçâo da rede cristalina requer..que, se a rede ccme ~m todo ~ translatada por t(~"), ela deve
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coincidir com ela própria. Portanto n" = n" n" n", N - Nl,N2')\,3 pode ser acres
cido a ambos os índices R,e ~, em ~(~a,R,'a') sem alterar o seu

valor, o que implica em que ~(R,a,R,'al)seja dependente apenas da

distância -+ -+R(~) -R(R,') entre as partículas e não de R{~) e R(Q,')

separadamente. Podemos então escrever

~(R,a,R,'a')= cjJ(R,-.Q,',aiO,a') (F.ll)

A simetria translacional ainda confere outra proprie -

dade de interesse. Por exemplo, consideremos em (F.3) os deslo -
-+camentos u(R,a) iguais a um valor constante t(t ,ts,t ) indepen-a y

dente ãe R,. Isto corresponde a uma translação do cristal como um
-+todo a uma distância t, e a energia potencial não pode ser alte_

rada devido a este deslocamento. A equação (F.3) para um desloca

mento desta natureza e

1
U = U +o 2" IR,a

R,'a'

q,(.Q,a,.Q,'a') t t , + •..
a a (F. 12)

onde omitimos o termo da derivada primeira que sabemos ser igual

a zero. Sendo t e t , arbitrários, devemos tera a

I <p(x'a,.Q,la')= °
.Q,R,'

(F .13)

para que U dado por (F.12) se conserve.

Outra propriedade de importância pode ser obtida apl~

cando-se uma deformação homogênea sobre a rede cristalina, por

exemplo, em torno do ponto R(R,). Os deslocamentos das diversas

partículas pode ser obtido da seguinte maneira. Em primeiro lu-

gar submetemos as coordenadas de todas as partículas na rede a
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urna transformação linear homogênea, isto ê, uma partlcula que

inicialmente ocupava a posição R é deslocada para uma posição R'.
R'(a)=R(a) + L

a'
u Raa' a' (a,a' = 1,2,3), (F.14 )

onde u sao constantes denominadas parâmetros de deformação. O
aa'

segundo termo de (F.14) representa o deslocamento de R para R'

Se a rede cristalina é composta por partlculas, uma em cada célu
->-Ia, podemos deslocar cada urna das mesmas pelo mesmo vetor u. A

partlcula R, sofre portanto um deslocamento total dado por

U(R,a) = u In ) + L u R (R,a' )
, 0.C( I

C),

(F. 15 )

onde R(o) é a posição inicial da partlcula R,. Para duas partlcu-

Ias, uma em R(R,) e outra em R(~t) teremos

u ( Q, a) - u ( Q, I a ) = \
La'

u
aal

( R ( Q, Cí. ') - R (Q, I a ' ) ) (F • 16)

e tomando a partlcula 'R (Q,) corno aquela que nao sofre deformação,

temos

u(9.,'a)= '\
L
0.1

u
o o '

(F. 17 )

Após a aplicação de uma deformação homogênea a estrutura perman~

ce cristalina, cada partlcula ocupando uma posição de equillbrio.

Sob certas condições, designando por U o potencial do cristal ho

mogeneamente deformado, deveremos ter que as forças sobre as pa~

tículas na posição de equillbrio devem ser nulas, isto é,

(F. 18)
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para qualquer deslocamento u(.R,a) , isto é, nao relacionado com o

deslocamento homogêneo (F.17). Podemos agora, expandir a deriva-

da em (FoI8) nos deslocamentos homogêneos (F.17), obtendo

au _ ( au ) + ~1m (.R,a) - au(.R,a) o Q, I~'

(F.18)

onde u(.R,'a') se refere às deformações homogêneas e os zeros nos

parênteses indicam os valores para os quais u (Q,' a') sao zero.- U

é função das deformações homogêneas. Tomando (F.18) na

de equilíbrio, temos com (F.18)

posição

I
.R,'a' au (.R,a) au (.Q,,a' ) t u(2'",') + •.•. = O (F .19)

ou, com (F.17)

I
Q, , a'

[R(.R,'all
}- R(.R,all

)]+ • o. = O~

(F o io)

Uma vez que (F.20) é válido para parâmetros arbitrários uaS' te-

remos que todos os coeficientes dos potenciais de u ,11 devema a
ser nulas. Tomando R (.R,) = O, teremos

I ( a
2u ) R(Q,'a") = O.R,, au(.R,a)au(.Q,'a')o

ou

I cP (.R,a, .R,a') R ( .R,a") = O
.R,

(F. 22)
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2. Coordenadas Normais e Notação Matricial
A fim de sintetizar a notação, vamos definir as segui~!!

tes matrizes:

u:: {u{R,a)} ~matriz coluna com 3N componentes, isto e, uma
cada coordenada ta

para

M:: {óaci' ôR,R,' M} matriz diagonal (3N x 3N) correspondendo às ma s>
sas das partículas

1:: {~(ia,t'a')} matriz correspondendo às derivadas segundas da
energia potencial. ~ uma matriz quadrada (3N x 3N}.

Mediante esta notação, as equaçoes de movimento (F.9)-
podem.ser escritas na forma

(F.23J

onde

Para obtermos as frequências a que o cristal está .vr-
brande,: consideramos que a solução de (F. 23) deve ser oscilató =-
ria, tomando para solução

-iwt~=Cxe (F.24-)

-onde cé um fator de escala arbitrário. x:: {X (R..a)} é a amplitude

complexa da oscilação e é um vetor com estrutura análoga ao vé-

tor u. .Subs tituindo (F.24) em (F.23) obtemos

(F.25:)

Para que o sistema de equaçoes representado por (F.25)



F.20

tenha uma solução nao trivial para X, ê necessário que se veri-

fique a seguinte equação determinantal

(F.26)

cujasolução nos fornece os 3N valores de w2 procurados. Cada so

lução de w2 determina por sua vez um vetor X. Designando por w~

uma das soluções de (F.26) e por X(f) o vetor X por ela determi-

nado~ podemos escrever (F.25) como

(~ - w~ tP X (f) = C (F • 27)

Da mecânica clássica sabemos que os X(f) formam um con

junto completo de auto-valores independentes e que podem ser to-

madas ortogonais em relação a ~, isto ê,

= r'"ff' (F.28\

A completeza ê dada por

(F. 29)

onde lê a matriz unidade com dimensão 3N x 3N. Podemos então de-

finir uma matriz cujas colunas são formadas pelos auto-valores

X(f). Esta nova matriz tem as conhecidas propriedades

xMx=!=-= -
(F.30a)

e

(F.30b)

que podem ser verificadas facilmente a partir da definição de 1
-e das propriedades (F.28) e (F.29). A matriz w2 é definida por
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(F•31)

Do problema do auto-valor sabemos que as coordenadas

normais estão relacionadas com os deslocamentos u através da

equaçao

~ = 1~ (F. 32)

onde ~= {df} é o vetor coluna formado pelas coordenadas normais

de
De (F.30) obtemos a transformação inversa

(F. 33)

Devemos observar que na nossa notação (F.32) e equivalente a

(F. 34)

vejamos agora se os df realmente sao as coordenadas nor

mais do sistema. Podemos escrever (F.5) em forma matricial

1 [~ •
H= "2 utlu (F.35)

Substituindo em (F.35) os valores de u dados por (F.32) obtemos

(F. 36)

ou,

(F. 37)

a qual em (F.30) fornece

1 (-;. -)
H = '2 ªª - ~2ªª (F. 38) .
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.
que expressando pelo momento conjugado Pf = df fornece

(F. 19)

Como f pode ter 3N valores (número de graus de libeida

de do sistema) concluímos que o Hamiltoniano (F.39) tem a forma

de um Hamiltoniano para um sistema de 3N osciladores harmônicos

independentes em coordenadas normais. Portanto, como era de espe-

rar, df são coordenadas normais e r é a matriz que liga as coor

denadas normais às coordenadas cartesianas.

Vamos agora resolver o Hamiltoniano (F.39) clássica _ e

quanticamente. Comecemos com a solução clássica. O momento

conjugado de df e

p =f
(F. 40)

donde

(F. 4].)

A derivada de H em relação a df fornece

aH 2= Wf dfadf

Por outro lado, da equaçao de Hamilton obtemos

.1!!.. = -p =-d
aPf f f (F. 43)

que igualando com (F.42) fornece
-

(F .4-4)
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~que e a equaçao de movimento da coordenada normal df' Uma solu -

çao geral de (F.44) e

-iw t
df<t) =Cf e f (F • 45)

onde Cf é determinado a partir das condições iniciais. A equaçao

(F.45) também pode ser escrita na forma

-iwft
,:;>

C I explici tando a parte real e a parte imaginária Cf = CfR -I- i CfI

t:eremos

(F.471

Os deslocamentos das particulas sendo dados por (F.34), fornecem

com o auxilio de (P.47)

(F. 48)

que e a soluç~o clássica para o Hamiltoniano (F.39).

Vejamos a solução quântica. Neste caso devemos introdu

zir adicionalmente ao Hamiltoniano as relações de comutação:

[
.1
u ( ~ a), Hu ( ~ ' Ci. ' :' J = i -ti o ~,~' '.5Cia I (F. <19)

e, mediante (F.32) obtemos as relações de comutaç~o entre as coar

denadas generalizadas e os momentos conjugados

(F.50a)



F.24

e

(F. SOb)

Introduzindo os operadores

( 1 r/2 .
a = 211 wf

(df - iWf df)f

+ ( 1 r/2 .
a = 2~ wf

(d
f

+ iW
f

df)f

(F.51a)

(F.51b)

onde observamos as propriedades hermiteanas dos operadores df e.
df (pois u{ta) e p(~a) são hermiteanos) obtemos de (F.51) a ex-.
pressao inversa para df e df' isto é,

. ( 11 )1/2d =J. -
f 2wf

(F.52a)

e

(F.52b)

+Mul tiplicando os operadores af af podemos obter o Harnil

toniano em função dos mesmos:

, (F. 53)

onde utilizamos as relações de comutação (F.50). De (F.53) obte-·

mos após multiplicar a equaçao por~wf

+ 1 ('2 2 1-fi wf afaf = 2' df + Wf df) - 2'1'i wf (F. 54)
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Definindo a partir de (F.41)

(F.55)

obtemos com (F.54)

(F .56)

que nos fornece o Hamiltoniano total

(F. 57)

Designando os auto estados de Hf por Inf> , teremos

(F.58J

pois, os auto estados satisfazem as relações

(F.59a)

(F.59bJ

onde nf é o numero de ocupaçao de termos com frequência wf' O

estado fundamental é obtido de

(F • 60)

donde

(F • 61)

que em representação de coordenadas é

(F. 62)
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cuja solução fornece os polpinômios de Hermite. A função de onda
total é dada por

3N
n [nf> = I {nf}>

f=l
(Fo 63)

onde (F.63) satisfaz

(F o 64 )

A expressao (Fo64) nos permite descrever a rede crista-

lina mediante dois modelos:

MODELO A

f=3N

FIGURA foI

MODELO A
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onde a Figura (F~l) representa um sistema de 3N modos normais

(osciladores) e onde nf fornece o grau de oscilações do modo f.

MODELO B

•
·····

• • •
• •

FIGURA (F.2)

MODELO B

onde a Figura (F.2) representa um sistema equivalente a um gas

de fonons que não interagem, ocupando 3N nlveisde energia hw1,

hw2, ... , hw3No Nesta descrição os fonons podem ser considera-

dos bosons. Neste caso, por exemplo, o número médio de bosons

com energia hWf e dado por
-SEL nf e nf

nf<n > =f -SE
L e nf

nf

(F. 65)
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que fornece

I (F.66)

3. Matriz Dinâmica
Até o momento ainda nao analisamos como se resolve -o

problema da dinâmica da rede de um cristal na prática. Partindo

das equações (F.25) e (F.26),

(F.67)

e

(F .68 )

verificamos que a solução das mesmas e uma tarefa de impossívei

execução devido aos seguintes aspectos:

i) o auto valor Xi' as matrizes ~ e ! tem dimensão 3N

ii) alim da enorme dimensão das matrizes envolvidas, é necessá--

rio estabelecer um modelo para as forças de interação entre

as partículas, isto é, obter os elementos da matriz!, q~e

no caso consiste de (3N x 3N) termos.

o artifícioque se utiliza ~e explorar as proprie~ades de
simetria de translação do cristal e trabalhar na rede recíproca

do mesmo. Para isto escrevemos para (F.67) uma solução sob a for

ma,

(F. 6 ~)
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que substituindo em (F.67) fornece

L
a'

(F. 7 O)

onde

<j) ( ~a , ~ I o. I )

,(F.71)
L

~' M

.- -7- .- •••onde indexamos as frequencias por k, isto e, pelo numero de onda..
Observamos que devido à periodicidade do cristal ~ (~a,~' 0.') ape-

nas depende da diferença ~-i', o que permitiu reduzir o proble-

ma de 3N equaç6es (F.67) para N conjuntos de 3 equaç6es (F.70)

N i determinado pelas usuais condiç6es de contorno cIclicas de

Born-van Karman. Para obter as frequências, basta resolver aequ~

çao determinantal

(F. 72)

onde ~(k) i uma matriz 3 x 3. A solução de (F.72) fornece três va

lores para w2, os quais v amo s indicar por w2{kj), onde j = 1,2,3

Conhecidas as frequências, podemos obter os deslocamentos para

cada uma delas, as quais indicamos por

1

INM
(F • 73)

Os vetores k sao escolhidos dentro da zona de Brillonin. Resta

portanto estabelecer um modelo para ~(~a,~'a'), o que pode ser

efetuado considerando apenas a interação de um átomo com os vizi

nhos significativos para o problema, pois ~(ta ,t'a') apenas de-

pende da diferença t-t', como está exemplificado no CapItulo v.


