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R E S U M O 

Este trabalho objeeivou a implantação da técnica de 

SAXS e o estudo de micelas em solução no sistema âodecil sulfa 

to de sódio JLS/água. 6 apresentada uma síntese da teoria de 

SAXS no estu<?~ de parâmetros (volume , raio de giro e superfí

cie específica e da função distribuição de distância de parti 

cuias homogêneas e inomogêneas) 

A implantação da técnica foi feita através do estu

do de uma amostra de carvão vítreo, que apresenta vazios na ma 

triz amorfa. Foram efetuadas medidas em diversas condições ex

perimentais, definindo-se as implicações dessas condições nos 

resultados. Foram implantados programas de cor putação p~.ra tra 

tamento dos dados. Concluímos que os vazios devem ser elipsói-

des oblatos com superfície externa enrugada e raio de giro - 20A. 

0 estudo de micelas em solução no sistema binário 

SLS/H.O permitiu definir que as micelas são esféricas, com raio 

parafínico de 16$ e raio total 25, 58. Efeitos de interação co

meçam a se manifestar em concentrações de 15% de SLS. Não há 

porém indicação de mudança de forma das micelas até 26% de SLS. 

A alteração na curva de ospalhamento é devida â interação en

tre micelas, havendo indícios de agregação. A possibilidade da 

transição esfera-cilindro ser medida pela formação de dímeres 

deve ser considerada. Foi também investigada a transição iso-

trópica-nemática no sistema ternãrio por adição de decanol . 

Conclui-se que há uma modificação na forma da micela por adi

ção de decanol ainda na fase isotrõpica. 
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1. 

C A P I T U L O I 

INTRODUÇÃO 

1.1) Considerações Iniciais 

Este trabalho se insere na linha de pesquisa sobre 

estudos estruturais em sistemas não cristalinos em desenvolvi 

mento no Laboratório de Cristalografia do IFUSP, e teve um du 

pio objetivo: 

1) implantar a técnica de espalhamento de Raios-X em Bai 

x xo Angulo (SAXS) no laboratório. 

A análise de SAXS permite obter informações sobre 

a forma e o tamanho de partículas (ou vazios) de dimensões da 

ordem de dezenas a centenas de 8, distribuídas numa matriz ho 

mogênea, 0 espalhamento é sensível à uiferença de densidade e 

letrônica entre a partícula e a matriz. A teoria de SAXS pre£ 

supõe como hipótese básica que a interação entre as partícu

las possa ser desprezada. 

Esta técnica vem sendo amplamente usada em estudos 

de defeitos em cristais, inomogeneidades em matriz amorfatt4), 

macromoléculas em solução* *' ( 4 3 )' < 5 2) # partículas coloi-

dais em solução , etc. 

Entretanto, a interpretação da curva de espalhamen 

to exige tratamento cuidadoso. A curva experimental obtida so 

fre vários efeitos devidos especificamente ã geometria do fei 

xe. Em geral, o sistema de colimação usado não é pontual, por 

problema de intensidade, e a utilização de um sistema de coli 
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maçao linha leva a uma intensidade espalhada "borrada" (smeared) . 

Para a implantação da técnica, fizemos um estudo uti. 

lizando uma amostra de carvão vltreo. Ê bem conhecido 

que carvão vítreo tem um espalhamento apreciável em baixo angu 

Io, sendo que o SAXS é devido a poros existentes numa matriz 

de carvão em estado amorfo. 

O estudo visou verificar as possíveis implicações 

das diferentes geometrias do feixe sobre a curva de espalhamen 

to, incluindo a necessidade ou não da utilização de radiação 

monocromática. 

2) estudar por SAXS características estruturais de mice-

las em solução isotropics, focalizando o sistema dode-

cil (lauril) sulfato de sódio (SLS)/ãgua. 

0 interesse nesse estudo vem em continuidade a uma 

década de estudos sobre cristais líquidos liotrõpicos no labo-

ratório(2-5)(19)(61)(76). 

Estruturas liquido cristalinas formadas quando mole 

cuias de anfifllicos, como sabões e detergentes, são expostas 

a água tem sido caracterizadas há bastante tempo e suas organi 

f 18 ) 
zações nos diagramas de fase binários são bem conhecidos . 

São constituídas geralmente por agregados de moléculas de am-
i 45 \ 

fifllicos esféricos lamelares e cilíndricos . 

Por outro lado, a observação de diagramas de fase 

( 18 ) 
ternários' mostra que a introdução de um terceiro componen 

te pode afetar profundamente as estruturas da fase binaria.Com 

ponentes adicionados como sal e álcool tem sido alvo de bastan 

te interesse nas fases llquido-cristalinas. Por exemplo, é co

nhecido que a adição de um álcool de cadeia longa, como deca-

nol, pode promover o aparecimento de fases nemáticas liotrôpi-
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( 23 ) 
cas com agregados anisotropicos finitos , que possuem or
dem orientacional de longo alcance. Constituem então , fases 

de grau de ordem intermediário entre as fases bem conhecidas 

( 45 ) lamelar, hexagonal e cúbica com ordem translacional de 

longo alcance e as fases micelares totalmente desordenadas. 

Estudos por difração de R-X(3'9'20,33), de neutrons(34) 

e NMR caracterizaram duas fases nemãticas uniaxials e um* 

(79) 
fase biaxial tern sido observadas entre elas. Dependendo 

de como o diretor da fase n se orienta paralelo ou perpendicu 

lar ao campo magnético 3 aplicado, as fases uniaxials tern si

do classificadas como calamíticas (N ) e discóticas (N_), cu

jas formas micelares correspondem, respectivamente, a elipsójL 

des prolatos (cilindros) e oblatos (discos). 

Atualmente, a forma e o tamanho das micelas nas fa 

ses nemáticas tem sido uma questão bastante controverti

da' ' ' ' ' , e tem também sido investigada do pon-

(42 49 50) 
to de vista teórico1 ' ' ' a transição isotrõpico-ne-

mãtico. 

São muito poucos os trabalhos na literatura por dl. 

fração de Raios-X - SAXS sobre soluções isotrópicas concentra 

das próximas â transição para as fases líquidas cristali-

( 33. 58 ) 
nas . Julgamos portanto interessante explorar mais 

a fundo o estudo de micelas em solução isotrópica diluída até 

próximo â transição Asotróoico-nemático por Raios-X. 

A escolha da solução SLS/água foi determinada por 

dois fatores: 

i) consiste em um dos sistemas mais estudados na fase iso 

tropica diluída (12-13,46-48,60,78) do ponto de vista físi-

co-química de sistemas micelares. Soluções concentra-
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das sô foram estudadas por Raios-X por Luzzatti hâ 

duas décadas e mais recentemente por neutrons por 

(32) 
Hayter e Penfold 

ii) obteve-se recentemente no laboratório, a primeira 

fase nemática ã base de SLS. Foi obtida a temperatura 

ambiente (T - 22°C) numa composição em peso de 25,0% 

de SLS, 70,53% de H.O e 4,47% de decanol. Essa compo 

sição corresponde a um sistema binãrio com 26,17% SLS 

e 73,83% H.O ao qual foi adicionado decanol. O inte

ressante é que essa composição está muito próxima da 
/ CO» 

composição para a qual Luzzatti propôs ocorrência 

de transição da forma micelar esfera-cilindro (~ 25% 

de SLS a 27°C. 

Entretanto, os resultados por difração de R-X da 

fase nemática ressaltaram ambigüidades quanto ã forma das 

micelas: a simetria da fase é cilíndrica, mas a ordem de cur

to alcance é do tipo lamelar. 

Assim, decidimos fazer uma investigação no sistema 

binãrio SLS/H.O por Ra .os-X em várias concentrações, desde bem 

diluído até a composição que dá origem ã fase nemática por 

adição de decanol, com o intuito de acompanhar as possíveis 

variações de forma e tamanho das micelas. 

A ênfase será dada na aplicação da técnica de SAXS 

sobre o sistema, e na determinação dos limites de validade da 

mesma quando as interações entre as partículas tornam-se im

portantes. 

Neste trabalho não entraremos portanto, nem na quês 

tão de interação entre micelas analiticamente, nem na transi

ção isotrópico-nemático, que exigiriam abordagem fora do âmbi 
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to de SAXS. 

Vamos discutir ainda nesta introdução, alguns aspec 

tos básicos da formação de micelas em soluções isotrõpicas , 

assim como forma e tamanho das mesmas em especial micelas de 

SLS/H-0 apresentadas até agora na literatura, e a seguir comen 

taremos o plano de dissertação. 

1.2) Sistemas micelares 

II.2.1) Considerações Gerais 

0 termo "anfifílico" é geralmente usado para desig

nar substâncias que possuem, ao meŝ io tempo, partes "hidrofíli 

cas", isto é, atração pela água, e "hidrofõbicas", ou seja, re 

pulsão pela água. Uma molécula de anfifílico típica consiste 

de uma ou duas cadeias de hidrocarbonetos hidrofóbxcas (ca

deias parafínicas) e uma cabeça polar hidrofílica que pode con 

ter grupos aniônicos ou iônicos. 

A existência destas propriedades opostas na mesma 

molécula quando dissolvidas em água, dá origem a forças termo

dinâmicas para formação da micela . 

Hartley (1936) foi o primeiro a propor um mode

lo explicando propriedades de solubilização de moléculas de an 

fifílico em solução aquosa, apresentado na figura 1. 

Neste modelo, as pequenas micelas assim chamadas , 

que existem a baixas concentrações de anfifílicos, são conside 

radas agregados esféricos de anfifílicos que se associam para 

diminuir a área interfacial de contato entre o interior de hi-

droccrbonetos e a água. A maneira mais eficiente de minimizar 
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essa interação hidrofóbica é fazer coro que as cadeias permane

çam na região mais interna do agregado esférico, resultando 

num empacotamento da região paraflnica, e na camada mais extejr 

na se encontram as cabeças polares. 

interior 

hidrofõbico 

^__ j£u 

Figura 1 - Esquema de uma 

micela: o interior hidrofõ

bico, é ocupado pelas cadeias 

parafinicas, com densidade 

eletrônica cte = 
par 

raio - R_„„; a camada polar 
par r 

de densidade eletrônica p , 

Raio R , , contém as cabe

ças polares, os contra-íons 

e a água ligados. 

Algumas aplicações importantes de anfifllicos deri

vam de sua propriedade de solubilização, isto é, compostos in-

solúveis ou muito pouco solúveis em água, na presença de um an 

fifllico aumentam sua solubilidade. Isto se deve ao fato que a 

estrutura micelar com um interior apoiar prove sítios energéti 

camente favoráveis para compostos não polares. Como exemplos 

práticos citamos os detergentes, sabões, preparações farmacêu

ticas, processos fotográficos, etc. Ê de grande interesse tam

bém, o estudo de anfifllicos em processos biológicos (fosfoli-

pideos, sais de bile, lecitina) ' ' ea apreciação das di

versas implicações fisiológicas da associação e solubilização 

destes compostos exibem questões ainda não resolvidas, devido 

a sua alta complexidade. 
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Quanto a formação da mie a, sabe-se que existe uma 

concentração característica, na qual o sistema sofre alterações 

em suas propriedades fisico-químicas, tais como: tensão super

ficial, condutividade, etc. Essa concentração (ou intervalo de 

concentração) recebe o nome de "concentração micelar crítica " 

(c.m.c), cujo valor pode variar em cada sistema, devido ã for 

te dependência com o tamanho da cadeia alkil, espécie polar , 

countra-íons, eletrólitos ou outros aditivos (come sal, álcool, 

etc), e contêm informação significativa para o entendimento de 

diversos aspectos da formação micelar. 

Numerosas técnicas podem ser empregadas para a de

terminação dos valores de c.m.c, sendo as mais comuns: condu-

nsão 

(46) 

(22) (82) 
tividade elétrica , tensão superficial , solubilidade e 

técnicas de espectroscopia 

1.2.2) Formação Micelar 

Um tratamento quantitativo para micelização vem sen 

do fonte de numerosos estudos sob bases termodinâmicas inicia

do por Debye (1949)(17' e refinado por Reich(57), Overbeek e 

Stigter(54), Hoeve e Benson(37), Stigter í70~73>, Tanford(72) , 

Ruckenstein e Nagarajam , Israelechvili e colaboradores, 

e mais recentemente por Wennerstrdn e colaboradores ' , Missel 

e colaboradores e McMullen e colaboradores . 

A base para esse tratamento consiste em se associar 

un e ujy potenciais químicos molares, â micela de número de a-

gragação n e ao monômero individual, respectivamente, e impor 

a condição de equilíbrio químico, na qual u • nu, . No ca

so de soluções isotróplcas diluídas, u e v, estão correlacio-

das a XR e X^, fração molar das micelas e dos monômeros, res-
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pectivamente, e mostra-se que a fração molar X ê determinada 

por dois fatores: (i) necessidade que n monômeros estejam lo

calizados na mesma região do espaço, e (ii) troca no potencial 

químico sob formação micelar, representado pelo fator de 

Boltzmann (w° - nua° ) (u° , wa° _ p o t e n c i a i s químicos pa

drão por monômero na micela e na água, respectivamente). 

As contribuições para a energia livre v divide-se 

em duas: de volume e de termos superficiais. Ê bem estabeleci 

do que para anfifllicos de cadeia longa seus interiores hidro 

carbonetos nas micelas e bicamadas estão num estado tipo li

quido acima de 0 C .Em geral, assume-se então, que a 

energia livre de volume por anfifllico seja uma função apenas 

tem] 

(39) 

da temperatura e do número de átomos de carbono n da mice

la 

No caso de anfifllicos iônicos, quanto aos termos 
(39) 

superficiais, considera-se como a soma da energia interfa_ 

ciai originária do contato, ãgua/anfifilico e a repulsão Cou-

lombiana entre as cabeças iônicas. Assim, considerando a área 

superficial por anfifílico, A, temos que a repulsão entre as 

cabeças polares tende a aumentá-la enquanto que o interior hi 

drofóbico tende a reduzi-la. 0 valor ótimo de área, a, então 

ressalta um compromisso delicado entre essas duas forças, sen 

do medida 5 interface hidrocarboneto-água. Hermann' e Tan-

(74) 
ford escolheram esta interface â distância igual ao raio 

de uma molécula de água além do limite de Van der Waals dos 

grupos metilenos mais externos. Israelachvili e colaborado-

(39) 
res definiram a interface no limite de Van der Waals. 

Os termos superficiais repulsivos são mais difíceis 

de considerar. Os investimentos tem sido concentrados sobre 
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micelas iônicas, para as quais as interações eletrostáticas 

são muito intensas. A interação Coulombiana é tratada no con 

texto de uma dupla camada elétrica, cuja teoria foi desenvo_l 

vida por Gouy-Chapmann, sendo que a distribuição de carga es 
(73) 

pacial obsdece a equação de Poisson-Boltzmann . Supoe-se 

uma dupla camada elétrica formada por n cabeças polares e 

(l-a)n contra-ions (camada de Stern de espessura 4 a 5A) e 

an contra-ions em torno da micela formando uma nuvem iônica 

difusa (figura 1) (30,46'72). Foi mostrado por Tanford(74) que a 

contribuição da energia repulsiva varia com cte/A. Assim, a 

energia repulsiva se origina de uma dupla camada de carga , 

como em um capacitor, sendo função da carga por unidade de 

área de distância de separação entre as placas no condensa-

dor e dos parâmetros característicos do tamanho e forma da 

micela(39). 

Para anfifilicos aniônicos, os valores de c.m.c. 

são menores em relação aos correspondentes iônicos e existe 

também uma tendência para formar grandes agregados. Estas ob 

servaçoes indicam que a repulsão entre as cabeças ê muito me 

nor que nos sistemas iônicos, mau alguma repulsão deve estar 

presente para que o agregado micelar seja estável. Entretan

to, uma análise quantitativa dessas interações parece muito 

dificil de se realizar(81). 

Devemos ressaltar ainda as limitações geométricas 
~~ / 39) 

que restringem as formas permitidas para as micelas* , in

cluindo tensões de empacotamento das cadeias no tratamento 

do fenômeno de associação. Isto é considerado supondo que a 

área média por anfifllico deve ser próxima a área ótima a , 
•» (39) 

por uma relação geométrica direta nntre superfície/volume i 
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1 , lamela 

-2- = i * 2 , cilindro 
v / t 3 , esfera 

A hipótese básica ê considerar que uma dimensão da 

micela não deve exceder 21, onde / ê o tamanho máximo da ca

deia alkil estendida, para que não haja vazios no interior hi 

drofóbico da micela. O valor de l é dado poc^ ': l - 1,5 • 1.265nç, 

sendo a o número de átomos de carbono da cadeia alkil. 

Deste cálculo simples, se observa imediatamente , 

que para um dado grupo polar com grandes razões entre v/l, a 

estrutura lame lar é favorecida pois resulta numa menor área 

por grupo polar. Para uma razão v/t dada, um grande grupo po

lar (com a grande) favorece a micela esférica. Isto é exempli, 

ficado pelo fato que anfifilicos com duas cadeias alkil para

lelas (grande v/l) como lecitinas tendem a formar ' estruturas 

lamelares, enquanto sabões com uma cadeia iônica formam, em 

geral, micelas proximamente esféricas, na ausência de eletrõ-

lito adicionado. 

Embora exista um acordo geral sobre os fatores bá

sicos que favorecem as diferentes estruturas, ainda existem 

controvérsias sobre como e quando a transição ertre as dife

rentes formas ocorrem, assim como a possibilidade de regiões 

(49) 

de coexistência entre formas . Em particular, existem pro

postas ' de pequena anisetropia nas micelas já em concentra 

ções próximas ao c.m.c. (formas oblata e prolata com razão 

axial < 2). 
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II.2.3) Sistemas Mlcelares de Dodecil Sulfato de Sódio 

(SLS) em ?gua 

Há aproximadamente 10 anos, o sistema SLS/H-O tem 

sido estudado por técnicas de espalhamento de luz por Ma«.er , 

Benedek e colaboradores ' , Rohde e Sackmann* *» por 

Corti e Digiorgio ~ , em concentrações baixas de anfifílico 

(desde c.m.c. atê - 4% de SLS) e com adição de sal. Estudos 

sistemáticos mostraram que a forma e tamanho da micela tan una 

forte dependência com a temperatura e a concentração de sal 

na solução. 

De uma maneira geral, duas situações foram observa 
\ 

das: 

i) soluções de SLS/H.O/sal até 2% de SLS apresentam mice 

las aproximadamente esféricas de tamanho constante , 

em altas temperaturas (- 75 C), independentes do teor 

de anfifílico e de*sal, O raio hidrofóbico da micela 

é aproximadamente igual ao tamanho da cadeia C.- es

tendida (16,78), e o raio hidrodinâmico total de apro 

ximadamente 258. 

ii) soluções de SLS/H-O/sal, com concentração de SLS de 

= 4% e alta concentração de sal (> 0,4M) apresentam 

crescimento das micelas. Nestas condições, os dados 

de espalhamento de luz do grupo do Benedek ' indi

cam uma transição de micelas quase-esféricas pequenas 

para grandes micelas esfero-cilindricas (corpo de um 

cilindro e final semi-esférico). Quanto maior a con

centração de sal, maior o intervalo de temperatura em 

que o crescimento ocorre. 
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O crescimento das micelau foi questionado por Corti 

e Digiorgio que se basearam na teoria DLVO da estabilidade 

de colóides. Quando consideramos a interação intermicelar, ne

gligenciada nos outros trabalhos, observamos que o potencial 

de Coulomb diminui sob a adição de sal (aumenta a tensão iõni-

ca da solução). A atração de Van der Haals torna-se significa

tiva, quando a tensão iônica pode balancear o potencial de Cou 

lomb, podendo levar a uma possível agregação das micelas. As

sim sendo, o que ocorreria quando a tensão iônica da solução é 

alta, seria um fenômeno de agregação. Se o tempo de vida do a-

gregado for suficiente para ocorrer reajustes dos monômeros den 

tro do mesmo, o fenômeno pode estar relacionado ã formação de 

uma grande micela cilíndrica com um único interior hidrofóbico. 

Soluções mais concentradas de énfifílico SLS foram 

muito pouco estudadas. Os pioneiros foram Reiss-Husson e Luz-

Í58) zatti por espalhamento de Raios-X em baixo angulo, com me-

(44) didas absolutas como ja mencionado no item (1-1), que estu 

daram sistemas SLS/H.O sem adição de sal, num intervalo de con 

centração de 5 a 40% de SLS, a temperaturas de 27°C e 70°C. Em 

baixas concentrações as curvas de espalhamento apresentam um 

pico característico, interpretado como sendo devido ã estrutu 

ra interna da micela. Para concentrações maiores, começa a for 

mar-se um segundo pico, que se torna mais alto e bem definido 

com o aumento da concentração. A concentração áe - 30% ocorre 

coexistência de fases entre a solução isotrópica e a fase hexa 

gonal líquido-cristalina; o pico de interferência ocorre na 

mesma posição para as duas fases, o que sugere que na fase mi

ce lar próxima â transição para a fase hexagonal as micelas já 

sejam cilíndricas. 
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A análise da fase isotrópica em baixas concentra

ções por SAXS foi feita assumindo-se um modelo de micela com 

duas densidades eletrônicas (p_ar»
 R

D a r
; Pr>ol' Rt>ol; po d o 

solvente). A análise da região de Porod nas curvas de espalha 

mento permite eliminar as formas oblata e prolata; um modelo 

de micelas esféricas é então ajustado ã cu^.a de espalhamento. 

(58) -

Dessa forma foi sugerida a ocorrência da tran

sição esfero-cilindro no sistema binãrio para 25% SLS a 27°C. 

(32) 

Recentemente Hayter e Penfold* estudaram amos

tras de SLS/H-0 com e sem adição de sal num intervalo de con

centração de It a 15% em peso de SLS, pela técnica de espalha 

men to de neutrons. As curvas obtidas apresentam um pico, não 

na mesma posição que os de Reiss-Husson e Luzzatti , que 

se movimenta para ângulos de espalhamento maiores e estreita 

com o aumento da concentração de SLS. A interpretação dos re-

(32) 
sultados e feita dividindo-se a intensidade em dois .fatores : 

um responsável pelo fator de forma da micela, e o outro, pela 

interação eletrostática entre as mesmas. O modelo seguido pa

ra o fator de forma é o de uma micela esférica, como o de fiar 

tley* e Reiss-Husson e Luzzatti* , mas a região parafíni

ca é dividida em duas: R , correspondendo a parte de hidre-

carbonetos puros, e R<n4., uma camada fina entre R „ e R , , 

inc. par poi 

que estima a possível penetração da água na micela. Verifica-

se que o fator de interação é o responsável pelo aparecimento 

do pico na curva de espalhamento de neutrons, ou seja, o pico 

de interação entre as micelas se pronuncia na curva de espa

lhamento em todas as concentrações, inclusive as mais baixas 

como por exemplo as de 1% de SLS. Com o acréscimo de sal esse 

pico pode diminuir, mas não é totalmente eliminado. 
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Estes resultados foram confirmados por Triolo, Ca-

(77) » 

ponetti e Graziano que utilizaram a mesma técnica e a mej> 

ma análise que Hayter e Penfold, no estudo de amostras micela 

res de SLS. Seguindo essa mesma linha, ressaltamos um traba-

lho de 2emb e Charpin que estudaram soluções em baixa con 

centração de SLS/H-0 (- 2% em peso de SLS), sem adição de sal, 

por espalhamento de neutrons e de R-X. Os autores observam uma 

curva de espalhamento bastante diferente com as duas radiações, 

devido â diferença no fator de forma micelar para as duas. 0 

espalhamento de neutrons reflete mais a interferência entre 

micelas, enquanto o de Raios-X reflete a estrutura interna da 

micela. 

Ressaltamos aqui que, recentemente, a técnica de 

espalhamento de neutrons e/ou de R-X vem sendo adotada por 

muitos pesquisadores co«\ outros sistemas micelares, como por 
í 7 ) exemplo o grupo de Bendedouch e Chen1 que estudam sistemas 

de lauril sulfato de lítio/H20, assim como por Hendrikx, Char 

(34) volin e colaboradores , em sistemas com decil sulfato de 

sódio. 0 modelo adotado é sempre o de uma micela esférica, es 

( 7 ) 

quematizado na figura 1, pois foi mostrado que mesmo ne

gligenciando a região de Rint» a análise nâo é prejudicada 

No caso de micelas anisotrópicas (fase nemática) foi adotado 

o modelo esférico em uma primeira aproximação, tendo em vista 

a pequena anisotropia de forma das micelas consideradas pelos 
(34) autores1 '. 

1.3) Plano de Dissertação 

Nesta introdução foram definidos oe objetivos ge-
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rais do trabalho e situamos o sistema mieelar a ser estudado. 

No capitulo II apresentamos a teoria de SAXS, in

cluindo as questões dos efeitos instrumentais, das formas de 

desconvolução e interpretação das curvas de espalhamento obti 

das. 

No capítulo III apresentamos a Parte Experimental, 

incluindo os arranjos utilizados, o tratamento de dados e as 

amostras em estudo. 

No capítulo IV fizemos um estudo por SAXS de uma 

amostra de carvão vítreo, com discussão pormenorizada dos de

talhes de tratamento de dados e interpretação de resultados . 

Poi possível obter resultados inéditos em alguns aspectos es

pecíficos do problema. 

No capitulo V apresentamos o estudo de micelas de 

SLS em solução com resultados por SAXS e em paralelo por foto 

grafia em concentrações que variam de - 5% a 26%. A análise 

completa por SAXS se restringe a concentrações até aproximada 

mente 15%, pois acima desse valor começa a se pronunciar um 

pico de interferência entre micelas. Discutimos a questão da 

mudança de forma da partícula com o aumento de concentração 

de SLS. 

No capitulo VI estão resumidas as conclusões obti

das neste trabalho. 

Em anexo detalhamos o programa de desconvolução de 

P. Moore utilizado. 
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C A P Í T U L O II 

TEORIA GERAL DE SAXS 

Quando se pretende estudar partículas de tamanho co 

loidal (entre dezenas e centenas de A°), a análise de Raios-X 

em baixo ângulo (S.A.X.S.) apresenta-se muito útil na determi

nação das características estruturais das mesmas. Qualquer pro 

cesso de espalhamento envolve uma relação inversa entre tama

nho de partícula e ângulo de espalhamento. Assim sendo, dimen

sões coloidais, que são bem maiores que o comprimento' de onda 

do feixe de R-X incidente (CuKa =1,54 A°) espalham num inter

valo angular de pequenos ângulos. 

Uma vez que Raios-X são espalhados pelos elétrons , 

SAXS pode ser observado somente se existir inomogeneidades de 

densidade eletrônica de tamanho coloidal na amostra. 

Em nosso estudo vamos considerar somente o espalha

mento coerente, uma vez que o espalhamento Compton é negligen

cia vel em ângulos muito pequenos. 

II.1) Interferência 

0 processo de espalhamento pode ser visto como se

gue: os elétrons entram em oscilação com a incidência de un fei 

xe de R-X, e emitem ondas secundárias coerentes que interferem 

entre si. 

É conveniente representar uma onda secundária em 

sua forma complexa: Ae . 

A fase i> é 2n/X vezes a diferença entre o caminho 

ótico e um ponto de referência arbitrário. 

0 cálculo de * é ilustrado na figura 2: 



17. 

Figura 2 

sn = direção do feixe incidente 

s = direção do feixe espalhado 

e = metade do ângulo de espalhamento 

A diferença de caminho de um ponto P em relação ã 

origem £ é dada por: 

- r.(s - sQ) 

Assim, a fase é daia por: 

= - <2n/x)r.(s - s0) 

colocando íí = 2n/X (s - s Q), temos: 

* = - fi.r (l) 

Mas, da figura vemos: oue: 

I s - *Q| * 2 sen e 

Portanto, 

h » (4n/x) sen e (2.a) 
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Em termos do ve tor de espalharaento usual s = (s-sc)/x , 

temos: 

n = 2n í (2.b) 

A amplitude resultante pode ser obtida somando-se 

todas as ondas secundárias. Mas, considerando-se o enorme 

número de elétrons e o fato que um único elétron não pode 

ser exatamente localizado, é conveniente introduzir o con

ceito de densidade eletrônica: pode ser definida como o nú

mero de elétrons por unidade de volume (cm ) , e então ser de 

notada por p (r). Um elemento de volume dv a uma posição r 

conterá p (r)dv elétrons. Assim, a soma pode ser substituída 

por uma integral sobre todo o volume V irradiado pelo feixe 

incidente: 

F(ií) = ÍJf p(r).exp(- iíí.rJ.dV (3) 

e a intensidade 1(h) é dada por: 

Kn*) = FF* = ffJJ|íp(r1).P(r2)exp(-iíi(r1-r2))dV1dV2 (4) 

Esta é uma integral de Fourier, envolvendo somente 

a distância relativa r • (r. - rJ) • cte para todo par de 

pontos. 

Ê conveniente resolver a integral (4) em dois pas

sos distintos. 

No 19 passo vamos integrar 
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PÍr^.pír^.dVj^ 

e substituir r0 * r, - r , temos: 2 *1 

(r1)p(r1-í)dV1 = p(ri* p (r) = p
2(r) (5) 

onde a operação matemática corresponde ao quadrado da convo 

lução ou autocorrelação e a função resultante ê conhecida 

como função de Patterson. 

0 29 passo consiste em integrar então: 

1(h) « |||p"2(r)exp(-in\r)dV (6) 

A eq. (6) é novamente uma transformada de Fourier. 

Assim, a distribuição de intensidade em h, ou espaço reci

proco, é determinada pela estrutura do objeto, expressa por 

P2(r). 

Ressalta-se aqui, que a distribuição da intensida

de medida experimentalmente, representada por J(h), é a di£ 

tribuição da intensidade 1(h) multiplicada pelos fatores 

instrumentais íFinst^
n^ e fator de normalização (N). 

II.2 - Espalhamento em Baixo Angulo 

Vamos introduzir duas restrições que são encontra

das na maioria dos casos, e simplifica ão o nosso problema: 

i) o sistema é estatisticamente isotrópico (independen 

temente da isotropia ser propriedade da estrutura 

das partículas ou uma conseqüência de qualquer alte 
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ração do sistema no tempo, por exemplo, rotação de 

partículas). 

-2 

Como conseqüência, temos que a distribuição p (r) 

no espaço C depende somente do módulo cie r , e não 

de sua direção, assim como o fator de fase exp(-in.r) 

deve ser subst i tu ído pela média em todas as direções 

de r: 

< e - i h . r > . sen_hr ( ? ) 

ii) não e::iste ordem de longo alcance. Isto significa 

"' que rão existe correlação entre 2 pontos bem separa 

dor,. 

II.2.1) Aproximação de Guinier 

Se as partículas são bem separadas umas das outras , 

e de igual tamanho, é plausível assumir que elas terão con

tribuições independentes para a intensidade, de modo que ê 

suficiente considerar uma única partícula para efeito de 

cálculo de raio de giro "R ". Supondo que esta partícula pos 

sua um centro de simetria, temos que a média do quadrado do 

fator de estrutura da partícula é dada por: 

2 sen (h|M.M.|) 
F * li f.f. _ ^ * •>— (8) 

k 3 hlM^I 
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onde f. = fator de espalhamento do j-ésimo centro espalhador. 

M.M. - x - distância entre centros espalhadores M^ e M.. 

Para ângulos pequenos, podemos expandir sen hr/hr 

em uma série de Taylor dada por: 

.2 2 . 4 4 
sen hr _ , h r . h r . 
— — — — — — X ™ ' " " T — — — — f- % + 9 

hr 6 120 

Vamos considerar como origem o ponto 0, centro de massa ele

trônico da partícula, tal que 

rfk0Mk = o 

Resulta então: 

2 2 h2 Efkl0Mk!2 h4 I fk' 0 Mkí 2 2 
F^th) = (zfv) a - - — — + — ( — - — — r + . . . (9) 

3 Ef. 30 If,_ 

Vamos introduzir agora, o parâmetro R , definido 

pela relação: 

2 E£kl°Mk|2 

9 If 
£tk 

Por analogia com a mecânica clássica, R pode ser 

considerado como "Raio de Giro Eletrônico" da partícula. 

Ê possível mostrar que os termos até a 3- ordem 

da série (9) são idênticos aos termos até 3- ordem da série 

- -h R /3 
de potências para e g' . Sabendo-se que rf^ • n • número 

total de elétrons na partícula, podemos reescrever (9) 
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como: 

F2(h) = h2 exp(- h2R2/3) para h = 0 (10) 

ou ainda 

1(h) = Ie(h) n
2 exp(- h2R2/3) (11) 

onde 

Ie(h).n
2 * 1(0). 

As equações (10) e (11) são conhecidas como "Lei 

de Guinier" onde R e obtido fazendo-se um grafico de tnl xh 

(gráfico de Guinier): R é proporcional â raiz quadrada da in 

clinação da tangente no limite quando 26 tende a zero (h ten

de a zero). 

II.2.2) Análise de Porod 

(29) 
Ê conveniente considerarmos uma flutuação da 

- — - -2 
densidade eletrônica n = p -p# sendo p o valor p para r grande . 

(29) 
A função de Patterson ou auto-correlação 3 então i«*defini 

da como: 

n2 - P 2 - V p2 - V Y(r) (12.a) 

Introduzimos a assim chamada função da correlação y(r) ' 

Definimos também 

Y (r) - Xíll (12.b) 
° 1(0) 
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função que ê somente determinada pela geometria da amostra 

Resulta: 

Y (0) = 1 e y^(r > D) = 0 (12.c) 
o o 

(D = maior dimensão da partícula). 

Vamos considerar uma solução diluida de partículas 

idênticas de densidade eletrônica constante o embebidas num 

meio de densidade eletrônica constante p . Somente a diferença 
2 

Ap - o-o será relevante para o espalhamento. Resulta Y(0) = Up) 

e Y ( D = (Ap)2 Y0(r). 

Levando (12) em ( 6 ) temos 

1(h) = V(Ap)2 J 4w r 2 Y0(r) £en_hr d r ( 1 3 J 

Comparando a eg. (13) com a eg. de Debye para 

um gás molecular, definimos a função distribuição de distân

cias 

2 
p(r) = Y(r) .r 

vale também 

p(r) * l 

2* 
Iíh)(hr) sen(hr)dh (14) 

o 

Conclusões Gerais 

1) para h - 0, temos de (13)i 
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1(0) - 4» Y(r) r2dr • 4w p(r)dr * \Tiop) « (An) 

Jo ^o 
(15) 

Portanto, a intensidade em zero é igual ao quadra

do do número de elétrons an. Para aplicações práticas, deve 

mos ter em mente que a intensidade, medida em experimentos, 

também envolve o número de partículas, o fator de espalha-

mento eletrônico, etc. 

2) para r = 0, temos pela antitransformada de (13), lem 

brando que YQ(0) • 1: 

[l(h).h2.dh = 2»2(Ap)2.V (16) 
) 

definindo um invariante 

Q = í h2 1(h) dh, (17) 

e combinando (17) com (16), temos: 

v s iilim , de) 

o Volume da Partícula 

Observamos aqui que a intensidade aparece tanto no 

numerador quanto no denominador. Assim, o volume pode ter 

determinado diretamente dos dados experimental sem necessi^ 

dade de obter medidas absolutas. 

3) vamos definir um comprimento de correlação l como a 

média ponderaria de ti 

file:///Tiop
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Isto eqüivale â descrição: se linhas são desenha

das por todos os pontos em todas as direções, o valor médio 

do tamanho de todas as cordas assim obtido ê igual a ££. 

Demonstra-se que 

rD 

(26) . 

< c 2 2 Y (r)dr = i = 
° l 

I (h) .h dh 

c (19) 

Novamente, o parâmetro l independe de fatores adi_ 

c ionais da intensidade. 

4) vamos estudar a eq. (13) para valores grandes de h: 

rD 

1(h) = V(Ap) , 2 , . sen hr . 
4w r Y o ( r ) — B r - d r 

Integrando por partes (3 vezes): 

Kh) - - 8itV(Ap) Yo(0) 

(a) 

1 
Y "' (r) sen hr dr + 

(b) 

^ 
(Tr0"(.r) + rY0"' (r)) cos hr dr 

(c) 

Observamos que o termo (b) varia com h"5 enquanto 
-4 

(a) e (c) com h . Portanto, para h grandes, o termo em (b) 

pode ser negligenciado. 

Quanto ao termo (c), ele inclui um fator oscilante, 
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cujo período de oscilação depende do tamanho da partícula . 

Para um sistema polidisperso, a soma de cada tamanho (repre 

sentando a soma de vários períodos de oscilação) tende a se 

anular. 

Para um sistema monodisperso existirão oscilações 

superpostas ao decréscimo monotônico da intensidade, repre

sentado pelo termo (a). Entretanto, para partículas anisomé 

tricas dispostas ao acaso ocorrerão várias distribuições de 

tamanho e o sistema se comportará como polidisperso, portan 

to, as oscilações também se anularão. 

Assim sendo, pode-se dizer que, em geral, para ân

gulos grandes, a intensidade varia com b~ , com o termo (a) 

dominante: 

lira 1(h) « 
h— 

v J (26) sabendo que : 

dyo(0) 

dr 

8*VUp)2 

• 

i 

7 

(20) 

temos: 

l im 1 ( h ) . h * « 8»v<flP>2
 ( 2 1 ) 

h— X 

Porod*5*' es tabe lece que 

1 S 
-z - — (22) 
I 4V 

Substituindo (22) em (21) , ficamos com 



27. 

U m I(h).h4 » 2» S(Ap)2 

h — 
(23) 

nos 

2 2 
Usando novamente o invariante Q = 2* (Ap) .V, te-

».lim h 1(h) 
h — S 

V (24) 

a superfície especifica da partícula 

Novamente, este parâmetro independe de medidas ab

solutas. Ressalta-se ainda, que Porod provou que essas rela 

ções permanecem válidas para sistemas densamente empacota

dos, desde que tenham superfície interna bem definida. 

5) uma outra maneira de se obter R ê relacioná-lo com 
9 

a função característica de Y (r). 

Vamos substituir em (13) a expansão sen hr para h 
-> .» «r 
2 2 

pequenos. Chamando 1(0) - V (Ap) , temos: 

1(h) = K0M1- ÜÍ1 
6 v 

h4 1 
4*r Y0(r)dr + ^ ^ 4*r°Y0(r)dr 

(25) 

comparando (2S) com (11), temos (até 3- ordem) 

• í - * j 4nr Y0(r)dr 

Lembrando que 
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4*r Y (r)dr. 

temos: 

R 2 = ^ -

r V l r l d r o 

2 M o ( r ) d r 

(26) 

e chamando p(r) - r Y(r) , temos: 

2 

' o 

< - * 

p(r)dr 

(27) 

2 lp(r)dr 
\ ' 

2 
Portanto, R é proporcional ao segundo momento no£ 

malizado de p(r). 

II.2.3) Estudo de partículas anisométricas 

II.2.3.1) Partículas de Forma Cilíndrica: 

Vamos considerar um cilindro de comprimento L e 

secção transversal A. Neste caso, a amplitude pode ser separa

da em 2 fatores pertencentes a L e a A, respectivamente. Isto 

é feito introduzindo as componentes correspondentes r = z + r , 

mostrado na figura 3 .Da equação 3, temos: 

'«••««•^S^íí *•••*• «« 
Figura 3 
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onde y = cosseno do ângulo entre h e o eixo do cilindro. 

Vamos agora assumir que L ê muito maior que o diâ

metro D da secção transversal. Como conseqüência temos que o 

fator axi*l vai a zero muito rapidamente, exceto quando y é 

muito pequeno, compensando o efeito da dimensão de L. Isto e-

quivale a dizer que os cilindros contribuem a difração apenas 

quando se encontram proximamente perpendicular a h. Quando is

to ocorre, os 2 fatores podem ser considerados independentes , 

e a média de seus quadrados pode ser feita separadamente. 

Para o fator axial temos: 

< F2 = L 2 ^ n h L T / 2 , 2 . L • {29) 
L 'o hLy/2 h 

0 outro fator, quando quadrado e mediado, fornece 

a função 1(h) que está relacionado apenas com a secção trans

versal. 

Assim sendo, para um cilindro temos: 

1(h) = L.j| . Ic(h) (30) 

0 fator T- é característico de partículas em forma 

de cilindros. 

Para o cálculo de I_(h) devemos ter em mente que S 

se encontra no plano da secção transversal, e o problema agora 

é bi-dimensional. A média do fator da fase, portanto, deve ser 

alterada da equação (7), uma vez que a variação é em duas di

mensões ao invés de três: 

<e"inrc> - Jrt(hr ) (31) 
o c 
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onde J é a função de Bessel da ordem zero. 

O calculo é bem simplificado no caso de uma secção 

transversal circular, e a amplitude ê dada por : 

= (Ap)f 
* r\ 

J.íhR ) 
F = (AP) I 2üdr J (hr) - (Ap) .A. (2 — ) (32) 
C jo ° hR 

1(h) = F2(h) c c 

j,(hR ) é a função de Bessel de 1- ordem . 

I o ¥ 

A intensidade t o t a l 1(h) e s tá correlacionada, ago

ra, cr-n a função de distr ibuição de dis tância p (r) através de : 

N o [" J 

1(h) = 2JTL P„(r) . -°-
J (hr) I (h).n.L 

_ c . r . . - . - dr = -± (33) 
lo c 

II.2.3.2) Partículas em Forma de Disco; 

Por analogia ao caso dos cilindros, temos que 1(h) 

é separada em um fator - h e um fator de espessura I.(h): 

1(h) = hH . I.(h) (34) 
li * 

It(h) - (Ap)
2. T 2( s e n h V V (35) 

_ hT/2 

onde T = espessura da partícula e Ap « cte. 

E a função distribuição de distância da espessura 

Pt(r) quando as partículas são alongadas em 2 direções (lame-

las, vesículas finas, etc) está correlacionada com 1(h) atra

vés da equação: 
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1(h) - 4nA 
_ , , cos(hr) - A.2n _ ... 
Pt(r) — j - d r = — 5 — It ( h ) <36> 

10 h h 

II.2.4) Interpretação da Função Distribuição de Distância; 

Esta função (multiplicada pelo fator 4«) represen

ta para partículas homogêneas o número de distâncias dentro da 

partícula, isto é, o número de linhas com tamanhos r que se en 

contram em combinações de qualquer elemento de volume i com 

qualquer outro elemento k. Esta situação é um pouco mais com

plicada no caso de partículas inomogêneas porque temos de le

var em conta a diferença de densidade eletrônica nos elementos 

de volume. Então, a função p(r) das partículas inomogêneas é 

proporcional ao número de pares de diferenças eletrônicas sepa 

rados pela distância r que são achados na combinação de qual

quer elemento de volume i, com qualquer outro elemento de volu 

me k da mesma partícula. O número de pares de diferenças ele

trônicas é dado pelo número de pares dos elementos de volume 

pelo produto do número de diferenças eletrônicas n. e n. situa 

dos nos elementos de volume correspondente (figura 4 ). Re-

VPif.i.ívtfji 

•f*V-«vi«k» 

Figura 4 = i lustração para def inição de p(r) 
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giões com sinais opostos de diferença de densidade eletrônica 

dão contribuições negativas a p(r), podendo p(r) ser negativa 

em algumas regiões. 

Uma classificação qualitativa da forma e estrutura 

(25) 
interna da partícula pode ser obtida diretamente de p(r) . 

Além disso, como já vimos no item (II.2.2), diversos parâmetros 

estruturais podem ser derivados quantitativamente, como dimen

são máxima da partícula D, uma vez que p(r) se anula para r = D . 

II.2.4.1) Partículas Esféricas 

A distribuição de distância de uma esfera é conhe-

\ t CC] 

cida analíticamente : 

pír) * 12x2 (2 - 3x + x 3 ) , x •= | (37) 

onde D é o diâmetro da esfera. Esta função tem seu máximo pró

ximo a r = D/2 (x z 0,525). Seja r(Max) o valor de r do máximo 

de p(r). Qualquer desvio da forma esférica, a razão M = r(Max)/D 

decresce na seguinte seqüência: partículas esféricas, achata

das, e tipo cilindro. (Vide figura 5.a) 

JI.2.4V2) Partículas Cilíndricas; 

Neste caso consideramos a secção transversal A (com 

dimensão máxima d) pequena em relação ao comprimento L da par

tícula toda: 

d << L L - (D2 - d 2 ) 1 / 2 = D 
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Nest?, aproximação p(r) é zero para qualquer r > D. 

A função p(r) aumenta constantemente com decréscimo do valor 

de r começando de r = L, e ê dada por: 

p(r) = "Â f f f (AP)2 dfx df2.dx = •^f(Ap)
2.A2(L-r) (38) 

' r •'A -"A 

Embora nenhuma descrição analítica geral da função 

de p(r) é conhecida, os testes mostram que p(r) tem um máximo 

na região 0 < r * d (a posição real depende da forma da sec-

ção transversal e da razão d/D) e ê linear para r > d. 

Segue da eq. (38) que a inclinação da parte linear 

é proporcional ao quadrado da área da secção transversal: 

tan, . - - $ - % ^ »») 

II.2.4.3) Partículas Discóticas 

A forma da função p(r) de partículas alongadas em 

duas dimensões é mais complicada, uma expressão analítica pa-

(55) ra discos finos circulares é dada per: 

p(r) • —zr x(arc cosx - x /l-x2) (40) 

onde x = 5 • 

As características da função pode ser estudada com 

a ajuda de um modelo (figura 6). Vamos considerar um ponto no 

centro de uma lamela, iniciando de r » 0, o número de distân

cias aumentará com a segunda potência de r, correspondendo a 
2 

superfície de uma esfera 4nr (fig. 6.a). Para r >, d, o número 
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Figura 5 - Comparação da função p(r) de uma esfera ( ), de 

um elipsóide prolato de revolução (—.—.—), e um e-

lipsóide oblato de revolução (• ) com o mesmo 

raio de giro. 

(a) (acima) função p(r); (b) (abaixo) função f(r). 

(oi (»> (Cl 

Figura 6 - Distância em uma partícula lamelar. 
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de distâncias aumenta linearmente correspondendo ã superfície 

de um cilindro 2nrd (fig. 6.b). A função p(r) decresce devido 

a perda de vizinhos correspondendo a forma total e torna-se 

zero em r = D. A transição em r = d não pode ser vista clara

mente num gráfico de p (r) x r. Somente um comportaraento convexo 

em r > d pode ser reconhecido distintamente. 

A situação torna-se muito mais clara se usarmos a 

função: 

f(r) = -r(r).r = £ ^ 
r 

Na figura 5.a, temos uma comparação das funções 

p(r) de uma esfera, um elipsoide prolato de revolução (tipo 

charuto) e de um elipsoide oblato de revolução (tipo disco) . 

Já na figura 5.b, percebemos que a forma da função f(r) perna 

te o melhor reconhecimento de uma partícula lamelar; neste ca 

so, a curva começa com um aumento linear, em r = d torna-se 

quase linear com um leve decréscimo devido a perda de frontejL 

ras. A espessura da partícula pode ser lida do ponto de tran

sição. 

II.2.4.4) Modelos para partículas inomogeneas 

Quando a partícula apresenta uma estrutura interna, 

com variação de densidade eletrônica, o problema torna-se mais 

complexo. Foram estudados em detalhe os casos de camadas con-

cèntricas em geometria esférica ' e cilíndrica . 

As funções distribuições de distância de modelos 

de multicamadas esféricas com sinais opostos de densidade ele 
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trônica são ilustrados na figura 7 , abaixo: 

1 
* r 

! i 
I I 
-1—4-

M | 100 

" n 
L ._J 

-pa. 
•M : «o u 

Figura 7 - (a): funções p(r). 

(b): perfis de densidade eletrônica correspondente. 

Uma análise quantitativa direta da distribuição de 

densidade eletrônica p(r) da função p(r) não é possível. Sob 

a condição de estruturas compactas, a ocorrência de um mínimo 

na função p(r) significa a existência de região de densidades 

eletrônicas com sinais opostos. O número de tais regiões é 

igual ao número de máximos na função p(r). O diâmetro mais in

terno da camada mais externa pode ser estimado do ponto de in

flexão entre os últimos extremos. 5' 3' 

Nestes casos, para análise das dimensões das par

tículas devemos propor modelos e comparar a curva observada ex 

perimentalmente com a hipotética. 0 fator de forma e a intensjL 

dade espalhada por camadas esféiicas com duas regiões de densi^ 

dade eletrônica diferentes, podem ser expressos analiticamente 

por 
( 7) 

F(h) = 4j ((Pi _ p 2 ) * (sen h Rj • h Rj cos h R.) + 
h 

* (P-> " P « ) * (sen h R, - h R- cos h R,)) (41.a) 
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1(h) * <F(h))2 (41.b) 

(59) 
Já no caso de cilíndricos concentricos temos: 

J,(h R,) J,(h R,) 
F (h) = (p. - p_) -± ±- + (p3 - p ) — — (42.a) 
c X 2 h Rx

 2 ° h R2 

I„(h) = (F (h))2 (42.b) 
c c 

No estudo de micelas, na qual adotaremos um modelo 

das duas regiões de densidade eletrônica diferentes, pode ser 
v - (58) 

mostrado de uma generalização c a lei de Porod que: 

4 

c-^ 5* 2* ^ p a r - ^ p a r * "*' {ppol"Ppar}" + 
lim h*.I(h) _ - ,S. „ ,_ x-l*|fn „ >2 2* ^)„__.<». (P„__) I lP««i~P-»../ 

e 

+ V i - PH,0)2'Kn| (43'a) 

K * 1 + 

"X 

ci-)a-PH2o »poi) 
a ( p p a r r (ppol"pH20

) 

a = número de elétrons da cadeia paraflnica em rela 

ção ao número de elétrons da molécula total. 

c 
(-) • superfície especifica da cadeia paraflnica 

p , s densidade eletrônica da região polar 

p„_ " densidade eletrônica da cadeia paraflnica. 

4*pol • volume especifico parcial da região polar, 

c • concentração eletrônica. 
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n = O, 1ameia; i , cilindro; ̂ , esfera. 

Do valor de {-) podemos obter os valores de 

R e R . através de: l par pol 

" W ^ W '• Rpol*RparKJ 

onde para lamela: i = j « 1 

cilindro: i « 2; j * 1/2 

esfera: i - 3? j • 1/3 

Além do mais, guando se trabalha com medidas de in 

tensidade absoluta, mostra-se que a integral da curva 

I . (h)/ pode estar relacionada com a flutuação média qua-
ODS c r 

e 
drática de densidade e l e t rôn ica : 

h2 1(h) dh = ( P - P ) 2 (43.b) 
2 , 2 . c e c e J 

Se o valor da integral (43.b) permanece constante, 

quando a concentração varia, mostra-se que a forma e as dimen 
- - (58) 

soes das partículas se mantém 

Ressalta-se que mesmo em medidas não feitas em es

cala absoluta, essa análise pode ser feita através da combina 

ção das relações (43.a) e (43.b) para c diferentes. 

II.3) Efeitos da geometria do sistema 

Toda a discussão feita até agora referia-se â in

tensidade I (h), correspondente ao espalhamento por um feixe 

pontual, perfeitamente colimado e com único comprimento de on 

da. 

Vamos agora analisar os efeitos devidos a geome

tria do sistema e ao fato do feixe não ser realmente monocro

mático. 
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II.3.1) O sistema de colimação 

Seja I (x,t) a distribuição da intensidade em duas 

dimensões do feixe primário que atinge a amostra, onde t é a 

coordenada do centro do feixe primário na direção da altura 

da fenda e x ê a coordenada perpendicular a t. Se considerar

mos que a distribuição da intensidade ao longo da vertical ê 

similar para todos os valores das coordenadas horizontais, po 

demos escrever 

Io(x,t) = Q(x).P(t) 

Assim, o efeito da colimação em duas dimensões po-

de ser dividido em dois efeitos unidimensionais. 

' II.3.1.1) O efeito da largura do feixe 

O perfil da intensidade com sua distribuição Q(x) 

causa uma intensidade espalhada borrada (smeared), J(m). Con

forme figura 8, a abscissa experimental m mede a distância en 

tre o feixe espalhado e o centro do feixe primário no plano 

de registro. 

A(x,0) 

Figura 8 

a s distância amostra-detetor. 
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Seja A de coordenadas (x,0) um ponto da anostra a-

tingida pelo feixe e que espalha em um ângulo a.. Seja 26 , 

a posição do detetor. A intensidade total medida pelo dete

tor é a intensidade do feixe direto vezes a intensidade es

palhada por todos os pontos da amostra e que atingem o dete 

tor nessa posição: 

J(26) = ÍQ(2e,).I(o1)do1 

onde Q(2e') = função distribuição de intensidade do feixe 

direto. 

De considerações geométricas: m = a tang 2o •* para 

ângulos pequenos •* 2 senô - m/a 

h = y sen e - m = J| . h = &.h (44) 

= fQ(2e«; J(2e) = |Q(2e,J 1(26-26') d26 • • Q(26)* 1(26) 

ou 

J(m) = Q(m)* I(m) • (45) 

Portanto, a função I(m) pode ser determinada atra

vés da desconvolução da eq. (45). 

II.3.1.2) 0 efeito da altura do feixe 

Vamos assumir que o perfil de Q(x) é infinitamente 
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estreito. Conforme figura 9. 

Figura 9 

temos que, analogamente: 

P(t).I(/t 2 . _2 J(m) = P(t).I(/t~ + m')dt (46) 

e usando (44): 

L Jíh) = I P(c).I( /t2 • h2)dt (47) 

Esta ê a equação a ser usada para qualquer perfil 

do feixe incidente e qualquer forma da função de espalhamento. 

Vamos analisar os resultados para alguns casos particulares. 

1) Quando a curva de espalhamento real é representada por 

uma gaussiana, a curva observada é sempre proporcional â cur

va real. Se a altura do feixe é grande e a intensidade ê 

cte = c, independente de t, (feixe linear infinito), temos: 

J(h) - £ - ^ 1(h) (48) 

No caso da curva de Guinier, onde: 
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1(h) 

hV 
1(0) e , temos: 

J(h) = c / 3 n . 1(h) (49) 

e R é obtido diretamente da curva observada. 
9 

ii) jâ na região de Porod, na condição de feixe linear in-

nito, a curva de intensidade, conforme as equações (20, 21 e 

-4 
23), tem a forma Kh , e a curva observada J(h) varia assinto-

ticamente com h~ . Assim: 

J(h) = cK 

Jm 

2 2 2 
(t* + h*)' 

dt (50.a) 

chamando t = m tang a, temos: 

h3 J(h) c | .h4 1(h) (50.b) 

o invariante 

Q » Kh) h dh * i : J(h) h dh (51) 

J(h)dh = cn h 1(h) dh (52) 
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Levando (48), (49), (50) e (51) em (18), (19) e 

(24), temos: 

V = 
4n R J(0) 

q 
/3n f' 

J(h) h dh 

Í53) 

21 J(h)dh 

_ifl 

íj(h) h dh 
""o 

(54) 

£ = 4 
V 

lim hJ J(h) 
h-»« 

J(h) h dh 

(55) 

ill) vamos agora achar um critério de validade para a 

(62) 

aproximação de feixe linear infinito, seja um feixe da al

tura t., e ao invés de integrar a eq. (50.a) de -» a + • , 

vamos integrá-la de -t^ ,« a t w ? 

J(h) * cK 

'1/2 

" 3 — 2 — 

( t + h V 
dt 

-t 1/2 

2££- fl arctg -i + \ sen 2 arctg — 
h* l2 2h 4 2h 
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-4 4 
Lembrando que 1(h) s K.h , temos K = 1(h).h . As

sim: 

J(h).h3 = c. 1(h).h4 
t, wi 1 1 

arctg(^é) + ^ sen2arctg(^j) 

(56) 

Para que a eq. (56) seja igual a eq. ( 50.b)é ne

cessário que: 

arctg — = í , ou seja: 
2h 2 

t. >> 2h ou ainda 

-y- » h (57; 

Portanto, a hipótese de estarmos trabalhando com 

feixe linear infinito se mantém se o perfil P(t) é constan-
* * 

te dentro de uma região que t/2>>h , onde 1(h), para h » h 

é negligenciávelmente pequena. Assim, o perfil P(t) deve ser 

obtido experimentalmente para podermos avaliar a relação en 

tre t. e h e termos segurança no tratamento de dados a par 

tir da curva de espalhamento obtida. 

Devemos lembrar ainda que o detetor possui uma fen 

da de recepção que também causaria um "borrão" (smearing) na 

curva de espalhamento. Entretanto, esta convolução já é feî  
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ta experimentalmente se o perfil p(t) é registrado com a mes

ma janela do detetor. 

II.3.2) Monocromatização do feixe primário 

Os efeitos policromáticos devem ser eliminados, ou 

experimentalmente ou numericamente. 

Numericamente, o efeito "borrão" (smearing) causa

do por uma distribuição de comprimento de onda u(X') no feixe 

1261 
primário pode ser descrita por uma integral 

IA(m) = u(A') Km/X') dX' 

o 

onde X' = V * 0 e * é comprimento de onda médio. A determina 

ção experimental precisa de u(X') é difícil, e isto se torna 

uma aproximação grosseira. 

Quanto aos métodos usados experimentalmente são: 

i) discriminador de altura de pulso 

ii) filtros balanceados 

iii) monocromador de cristal (reflexão de Bragg), ou no fel. 

xe incidente ou no feixe difratado. 

(27i 
Entretanto, num trabalho recente de Glatter so 

bre as informações obtidas de SAXS usando radiação sincroton 

policromática, o autor conclui que os resultados confiáveis 

não se limitam aos parâmetros obtidos da parte central da cur 

va de espalhamento, como R e i (0) , mas que é possível obter 

informação qualitativa da partícula através da função de dis

tribuição de distância p(r), assim como detetar trocas quali-
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tativas em sua forma. 

Entretanto nos preocuparemos neste trabalho em veri 

ficar a real necessidade de utilização do monocromador. 

II.4) Técnicas de desconvolução e Transformada de Fourier; 

Como jâ visto nos itens anteriores "observamos" a 

partícula indiretamente por meio de seu espalhamento. Este pro 

cesso físico pode ser descrito matematicamente por uma trans

formada de Fourier (equação 13) que resulta na intensidade não 

borrada ("unsmeared") 1(h). Passando pelos vários efeitos de 

colimação chegamos a intensidade espalhada borrada ("smeared"), 

os dados experimentais são ainda afetados pelo erro estatísti

co e (h). 

O problema no tratamento de dados, então, é obter 

as funções 1(h) e p(r) dos valores de intensidade observados 

experimentalmente . Este procedimento deve ter acurácia esta

tística (alisamento, aproximação dos mínimos quadrados), reso^ 

vendo o problema do desmearing e realizando a transformada de 

Fourier. 

Historicamente, o primeiro procedimento de "desmearing" 

foi desenvolvido para o efeito considerado mais importante, a 

altura da fenda. 

(29) 
Guinier e Fournet (1955) descreveram um método 

que assume um feixe infinitamente grande. A integral de "smearing" 

(equação 47) é resolvida por um procedimento onde o integrando 

é a primeira derivada da função de espalhamento "smeared": 

Kh> » - £ 
JM/h 2 + t2) dt 

/h2 * t2 
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Entretanto, o cálculo da 1- derivada de J, dos da

dos experimentais, é um problema sério. 

(68) — 

Schmidt (1965) assume uma função P(t) gaussia-

na e levando ã equação (47) pode computar o efeito do desmearing. 

Com o passar dos anos vários autores se preocuparam em compu

tar o efeito do feixe; Damaschun et ai. (1968, 1971) ' , 

Schelten e Hobfeld (1971)(65), Schmidt e Fedorov (1S78)í69), 

Schelten e Hendricks, 1 9 7 8 ) í 6 , etc. 
(24) 

Glatter (1977) desenvolveu um procedimento cha 

mado de método de Transformação Indireta, que elimina o efei

to de borrão ("smearing") do tamanho do feixe, se preocupa com 

o alisamento, fornecendo ao mesmo tempo a função distribuição 

de distância p(r). A condição de alisamento requer uma estima 

tiva da maior dimensão da partícula para qual: 

p(r) = 0 para r >, D, 
max 

Uma função hipotética p(r) é gerada no espaço real pela adi

ção de um conjunto de funções "spline" auxiliares (p(r) = 
N 

= £ c * (r) , onde i> = funções splines). Estas funções (con 
v=l 

siderando o efeito do feixe) são transformadas de Fourier no 

espaço recíproco e ajustadas por um algoritmo de mínimos qua

drados para obter um "ajuste" ótimo aos dados experimentais. 

As funções splines assim ajustadas são então correlacionadas 

com a função p(r) no espaço real. 

O método tem sido amplamente testado e usado por 

(52) 

(28) 

(52) 
alguns autores ', e recentemente refinado na desconvolução 

no sspaço real 

Uma modificação ao método foi realizado por P. 

Moore (1980) , onde as funções splines são substituídas por 
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funções senoidais. Utilizamos neste trabalho o programa de 

Peter Moore que nos foi fornecido pela Profa. Yvonne P. Mas-

carenhas do IFQSC. Os princípios do programa e os limites de 

validade são detalhados no anexo. 
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C A P I T U L O III 

PARTE EXPERIMENTAL 

III.l) Arranjos Experimentais 

III.1.1) Difratômetro de baixo ângulo 

Para o estudo das curvas de espalhamento de R-X em 

baixo ângulo utilizamos um difratômetro de baixo ângulo da Ri-

gaku-Denki, do Laboratório de Cristalografia do IFUSP. 

Foram utilizados arranjos com e sem monocromador 

de grafite. 

Todas as experiências foram feitas com tubo de co

bre. Quando não se utilizou o monocromador, o feixe foi filtra^ 

do por uma película de níquel de 0,018mm de espessura. O ní

quel reduz em 45% e intensidade da linha Ka do espectro de R-X 

gerado no tubo e 99,4% a intensidade de linha KB. 

O feixe de R-X produzido no tubo possui duas geome 

trias que diferem fundamentalmente em termos da potência emiti 

da por unidade de área: geometria linha e geometria ponto. Os 

estudos foram feitos usando geometria ponto, com colimaçâo de 

fendas ponto, e geometria linha com dois sistemas diferentes 

de colimaçâo: fendas linha e câmara Kratky. 

III.1.1.1) Fenda Linha 

Este sistema de colimaçâo é feito com duas fendas 

de secção retangular fixas e uma tarceira, denominada fenda lá 
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bios de altura fixa e largura variável, conforme figura 10. Es 

sa ferida é posicionada o mais próximo possível da segunda fen-

da e sua função é reduzir a radiação parasita espalhada nas bor 

das da segunda fenda. Essa fenda não deve tocar o feixe direto 

para justamente não se tornar ela mesma uma nova fonte de ra

diação parasita. 

Como observamos na figura, existe ainda um quarto 

colimador "soller", (opcional) posicionado entre a amostra e o 

detetor. Este colimador ê constituído basicamente por uma sé

rie de placas colimadoras paralelas ao plano equatorial regu

larmente espaçadas. Sua função é eliminar a divergência verti

cal do feixe. Em suas duas posições extremas são também coloca 

das fendas de secção retangular (fendas linha), sendo que o a-

linhamento dessas duas fendas com o feixe espalhado é crítico. 

A utilização da fenda soller será discutida no ca

pitulo seguinte. 

Jetetor 

Figura J.0 - f l » 1- fenda; f2 » 2- fenda; 3^ = fenda lábios ; 

Fe = fenda de espalhamento e f * • fenda de recepção, 

x^ = distância entre o foco e f,; x- * distância en 

tre f^ e fj? x3 « distância entre f2 e f,; x - dis 

tância entre f3 e amostra; x. • distância entre a-

mostra e f.. 
4 

M - monocromador (sua utilização ou não será Indica 

da em cada caso estudado). 
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Em nosso estudo trabalhamos com dois tipos de re

solução, que chamaremos de normal e alta resolução em função 

das dimensões das fendas utilizadas. A tabela 1 , abaixo , 

esguematiza as dimensões e respectivas distância entre as fen 

das nas duas resoluções. 

f l 

1 

fe 

f4 

xl 

x2 

X3 

xam 

x4 

Resolução Normal 

0,5 x 10 mm 

0,3 x 10 mm 

0,3 x 15 mm 

0,1 x 15 mm 

30 mm 

220 mm 

90 mm 

30 mm 

340 mm 

Alta Resolução 

0,2 x 10 mm 

0,1 x 10 mm 

0,1 x 15 mm 

0,05 x 15 mm 

28,5 mm 

240,5 mm 

60,0 mm 

40,0 mm 

28,2 mm 

Tabela 1 - Dimensão da fenda • x h, • • diâmetro da fenda , 

h * altura da fenda. 
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O arranjo só permite a colocação do monocromador 

na frente do detetor, de modo a monocromatizar o feixe espa

lhado. 

Para a detecção do feixe espalhado utilizamos um 

detetor de cintilação, que acoplado a um sistema eletrônico 

permite um registro automático das medidas de espalhamento. 

111.1.1.2) Pendas Ponto 

0 sistema é análogo ao da colimação de fendas li

nha, onde as fendas de secção retangular são substituídas por 

fendas de secção circular; a fenda lábios e a soller estão au 

sentesi (1- fenda I o e 2- fenda 0,5°). 

111.1.1.3) Câmara Kratky 

A câmara Kratky é usada para obter resoluções me

lhores que o sistema de fendas, e é montada sobre o difratõme 

tro no lugar das três primeiras fendas. 

Os princípios são ilustrados na figura 11: o fei

xe de R-X incidente é controlado por três blocos A, B e C, on 

de apenas A é variável, dentro da câmara. A resolução varia 

com a distância entre A e B (que pode ser de 5, 10, 20, 40 e 

70 micra). Entre os blocos B e C existe uma fenda cuja altura 

pode ser variada até um limite superior de 20 mm. 

Figura lia- Esquema õa Câmara Kratky. 
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i.\ ri 
Bloco C 

.f4 f c /nostra 
A 

Rloco 
D 

Bloco 
A 

Figura 11b - Esquema do sistema de colimação com Câmara Kratky 

f : fenda de espalhamento; f.: fenda de recepção 

e M: Monocromador (a ser discutido no próximo ca

pitulo. 

As distâncias usadas foram: 

1) distância da câmara a amostra : 15 mm 

2) distância amostra - 4- fenda: 300 mm 

3) distância 4- fenaa - monocromador: 50 mm 

4) distância monocromador - detetor: 65 mm 

III.1.2) Fotografia 

No caso do estudo de sistemas micelares, utiliza

mos em paralelo ao sistema de detecção com contador, a detec

ção por emulsão fotográfica: geometria de câmara Laue um filme 

sensível â R-X foi colocado posterior a amostra, perpendicular 

mente ao feixe incidente (geometria de transmissão), com dis

tância amostra-filme de 5 a 10 cm, dependendo do ângulo de es

palhamento que se queria observar. 
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111.1.3) Difratôraetro de Cristal Duplo 

O difratômetro foi usado no estudo da transmissão 

da amostra (discutida no próximo capitulo). Nele, dois cris

tais de silício são colocados na posição paralela para obter 

máxima intensidade. Como sistema de detecção usa-se um conta

dor. 

111.1.4) Perfil do feixe incidente de R-X 

Para avaliarmos a influência do perfil vertical 

do feixe, foi construída uma peça adaptável ao detetor que 

possibilita o movimento do mesmo na direção vertical. Uma sé

rie de filtros de alumínio foram colocados na frente do dete

tor para evitar a danificação do mesmo. 

O arranjo utilizado corresponde ao de fenda li

nha - alta resolução, sem soller e com monocromador, e regis

tramos inicialmente o perfil na horizontal (largura do feixe) 

e em seguida na vertical (altura do feixe). 

Segundo a equação (44), medimos o parâmetro m (em 

mm) cue está correlacionado com o vetor de espalhamento pela 

relação: 

m — -yr .h — *.a.s 

onde a • distância ?mostra-detetor = 350 mm . 

Os dados são apresentados na tabela 2 : 
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m(nun) 

0,00 

0 60 

1,20 

1,80 

in (nun) 

0,0 

3,3 

6,6 

10,0 

13,3 

16,6 

20,0 

MX"1) 

0,000000 

0,007113 

0,001422 

0,002134 

MR"1) 

0,000000 

0,038830 

0,077660 

0,116490 

0,155320 

0,134150 

0,232980 

largura do feixe (cps) 

26 500 

20 

0 

0 

altura do feixe (cps) 

26 500 

26 500 

26 500 

26 500 

8 000 

40 

0 

Tabela 2 

III.2) Amostras 

III.2.1) Amostra de carvão vítreo 

(14) -Conforme Cralevich , carvão vitreo se origina a 

partir de uma resina orgânica que é colocada na forma desejada 

e continua com um tratamento de aquecimento a temperaturas va

riando entre 500 a 3000°C. Sua estrutura consiste de átomos de 

carbono ligados tetraédricamente numa parte amorfa que liga ca 

madas do tipo grafite ao acaso. 
3 

A densidade do grafite puro e 2,15g/cm enquanto 

que a do carvão vitreo é menor que l,50g/cm . Esta grande dife 
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ferença não pode ser levada em conta supondo que a densidade 

de um material decresce quando este passa de um estado crista 

lino para amorfo. O SAXS apreciável deste material indica a 

presença de inomogeneidade na concentração eletrônica, suge

rindo a possibilidade de explicar essa diferença pela presen-

ça de vazios 

A nossa amostra de carvão vitreo possui: massa 

2 
m = 0,156g, area superficial a - 1,57 cm , espessura x = 0,09cm 

3 
e densidade eletrônica p = l,10g/cm (px = m/a). Essa amostra 

nos foi cedida pelo Prof. Aldo Craievich. 

III.2.2) Amostras micelares 

Estudamos amostras de lauril sulfato de sódio (SLS) 

em água bidestilada em diferentes concentrações, a temperatu

ra ambiente. As amostras foram homogeneizadas por agitação e 

centrifugação. 

O SLS foi obtido comercialmente da Merck (99% de 

pureza). 

O anfifilico SLS é um composto iõnico cuja fórmu

la química é 

CH3 - (CH 2) n - O - S03Na 

Cada concentração estudada está representada na 

tabela 3. Do valor de c (g/g) podemos calcular c , a 

concentração eletrônica (número de elétrons do anfifilico mi-

celizado por elétrons de solução) através de : 
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onde C = c - (c.m.c), a concentração do anfifílico miceliza-
m 

do. 

c.m.c = concentração micelar critica = 2 x 10 g/g 

Z e FM : o número de elétrons e a massa de uma molécula de 

anfifílico (subscrito a) ou de água (subscrito 0), 
respectivamente: 

Z « 10 
o 

PM^ = 18 o 

156 

PM = 288 

c(g/g) SLS 

0,0498 

0,0906 

0,1492 

0,2001 

0,2625 

c 
e 

0,0467 

0,0866 

0,1440 

0,1961 

0,2576 

Tabela 3 

c - concentração em massa de SLS na solução 

cfi = concentração eletrônica do anfifílico miceliza 

do. 

III.3) Tratamento de Dados 

III.3.1) Considerações gerais 

Quando obtemos experimentalmente uma medida de in-
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tensidade do espalhamento em Baixo ângulo devemos inicialmente 

subtrair-lhe a radiação de fundo eletrônico (BG =back-ground). 

Entretanto, o resultado obtido só será correto se não houver 

radiação parasita no ponto de observação. 

Consideramos radiação parasita a parte do feixe dî  

reto que foi transmitido pela amostra e deve ser retirada da 

intensidade medida. 

Portanto, equacionando temos: 

J^ = (J - BG) - (J - BG).T (58) 
m m o 

onde: Jc = intensidade medida corrigida m 

J = intensidade medida experimentalmente 

J = intensidade parasita 

BG = radiação de fundo eletrônico 

T - transmissão da amostra 

Logo, a determinação da transmissão, e conseqüente 

mente a absorção da amostra se apresenta muito importante para 

correção das medidas experimentais obtidas. 

A fórmula (58) só está correta se estivermos sufi

cientemente longe do feixe direto para que o termo de correção 

(radiação parasita atenuada) seja relativamente pequeno. 

Além disso, podem existir flutuações de densidade 

eletrônica dentro das partículas* ' * ' ' ' ' que não são re

solvidas, chamadas de espalhamento de fundo, sendo praticamen

te constante a ângulos grandes. Este termo de flutuação, if , 

pode ser determinado de acordo com Porod e Luzzatti * con 

siderando: 
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h r 

4 4 

De um gráfico apropriado de {1(h).h ) x h , i- po

de ser determinado da inclinação da reta. A intersecção com a 

ordenada representa o termo constante de Porod, que permite a 

extrapolação além do intervalo angular medido. Isto é importan 

te sempre que se precisa a integração da função de espalhamen-

to de zero a infinito, como a transformada de Fourier e a de

terminação do invariante Q, discutidos no item ( II.2.2. ) do 

capitulo li . 

Resta agora considerar um termo de interferência 

entre partículas, principalmente quando estudamos soluções com 

concentrações mais altas. O efeito de concentração é observado 

por um decréscimo da função 1(h) quando h tende a zero, ou os

cilações negativas na função distribuição de distâncias p(r) 

na região de n m a x» 

Este efeito pode ser eliminado medindo-se o espa-

lhamento para uma série de concentrações e extrapolando-o para 

diluição infinita (concentração tendendo a zero). 

III.3.2) Radiação de Fundo Eletrônico 

Para a verificação do B.G (radiação de fundo) es

tudamos três situações num intervalo angular de 0o a 10°, com 

o tubo operando com 40 kV/20mA: 

i) janela fechada do tubo: o BG corresponde ao BG prove

niente do sistema eletrônico de aquiLição e registro 

de contagens, denominado BG eletrônico. Obtivemos um 

valor em torno de 0,5 ctg/s. 
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ii) janela aberta do tubo, com uma placa de chumbo obturan 

do o feixe na saída da mesma. Obtivemos o mesmo valor 

de 0,5 ctg/s. 

iii) janela aberta do tubo, amostra padrão de carvão vítreo 

colocada na posição do porta-amostra, e uma placa de 

chumbo após a amostra obturando o feixe espalhado. No

vamente obtivemos um valor em torno de 0,5 ctg/s. 

Assim sendo, para o tratamento de dados, conside

ramos o valor do BG praticamente constante e igual a 0,5ctg/s. 

111.3.3) Saturação do detetor 

Notou-se um efeito de perda de contagens (bloqueio ) 

do detetor a partir de 2000 ctg/s quando não era utilizado o 

monocromador. Com o uso do monocromador esse efeito de satura

ção somente ocorria a partir de 50.000 ctg/s. Por esse motivo, 

fizemos a maior parte das medidas com monocromador. 

111.3.4) Transmissão da Amostra 

A relação (58) explicita a importância de se conhe

cer a transmissão da amostra. 

Quando um feixe de R-X monocromático de intensida

de I atravessa normalmente uma folha muito fina de espessura 

dx, a intensidade no feixe emergente decresce por uma quantia 

dl, tal que a seguinte relação se mantém: 

^ = - Pdx 
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e integrando: 

1 = 1 exp (- v-"./ (59) 
o r 

onde I = intensidade do feixe não atenuado (antes da amostra) 
o 

e u depende do comprimento de onda da radiação incidente e da 

natureza do absorvedor. £ tem dimensão do inverso do comprimen 

to, e assim é referido como coeficiente de absorção linear. 

A transmissão da amostra será: 

T » I/I = exp (- wx). (60) 

v 6 conveniente definir o coeficiente de absorção de 

massa, v - v/p, referente a intensidade perdida por grama do 

material atravessado pelo feixe e reescrever (59) 

I « I„ exp(- -X.PX) 

m o * p 

Na hipótese que outras perdas são negligenciãveis, 

«. (38) 
o coeficiente de absorção de massa é dada por : 

v x a 
P » - » - + - (61) 
m P p p *° ' 

onde 1 - coeficiente de absorção fotoelêtrica e 

o • coeficiente"de espalhamento (coerente mais incoeren

te) total. 

Os valores desses coeficiente são de natureza empí 

rica. 

A determinação do coeficiente de absorção de uma 

amostra se torna um problema difícil guando a mesma tem espa-
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lhamento em baixo ângulo. 

A medida do coeficiente de absorção para um mate

rial que tem um espalhamento apreciável em baixo ângulo, depen 

de de como este é contado como parte do feixe transmitido. 0 

espalhamento em baixo ângulo de um material de espessura espe

cificada depende de inomogeneidades dentro da amostra. 

2 
Seja m, a massa por cm da substancia espalhadora, 

u o coeficiente de absorção de massa ordinário e ii_. o coefi-m on 

ciente de ahsorção de massa adicional resultante do espalhameri 

to em baixo ângulo. 

Se estivermos num arranjo tal que o espalhamento 

em Baixo Ângulo atinge o detetor, a intensidade transmitida é 

proporcional ao coeficiente de absorção ordinário do material, 

ou: 

I = Io «xpC- Vm) 

Entretanto, se o espalhamento em baixo ângulo não 

atinge o detetor, o feixe transmitido diminue pelo efeito de 

absorção ordinária e pela perda da intensidade do espalhamento 

em baixo ângulo. Equacionando: 

I' - I 0 exp(- C B + ySA).m) 

a rigor esta situação nunca é alcançada na prática, pois l(h=0)^0 

sempre atinge o detetor. 

Warren* ' utilizou um difratômetro de cristal du

plo para medidas de coeficientes de absorção de algumas amos

tras de carvão vitreo que espalham em pequenos ângulos. Neste 

método dois cristais de calcita são colocados para obter mãxi-
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ma intensidade na posição paralela. Como sistema de detecção 

usa-se um contador. A amostra ê colocada em duas posições: A, 

entre os dois cristais, e B, entre o segundo cristal e o con 

tador. Com a amostra em B, o espalhamento em baixo ângulo a-

tinge o detetor. Com a amostra na posição A, a maior parte 

do espalhamento em baixo ângulo ê suficientemente desviada 

não podendo ser refletida pelo segundo cristal. 

Já, Chipmann usou um arranjo experimental em 

que uma fenda era colocada na frente do detetor. Diminuindo-

se em várias etapas a largura dessa fenda, cada vez menos es 

palhamento em baixo ângulo era contado ~omo parte da intensJL 

dade transmitida, e como conseqüência, quanto menor a largu

ra da fenda, até um valor físico possível, obteve um coefi

ciente de absorção de massa do carbono cada vez maior, e da 

curva u x largura da fenda, extrapolou para valor zero da 

largura obtendo p/p limite. 

Portanto, o coeficiente de absorção da amostra 

deve ser cuidadosamente investigado experimentalmente. 

Neste trabalho fizemos um estudo detalhado da de 

terminação da transmissão da amostra de carvão vítreo, usan

do vários métodos (inclusive o método do espalhador, usual

mente utilizado em SAXS). 

Também nos preocupamos em verificar os limites 

de validade da relação (58), para ângulos de espalhamento 

muito próximos do feixe direto. 
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C A P Í T U L O IV 

ESTUDO DO CARVÃO VÍTREO 

Este estudo, de uma amostra de tipo já bem conheci 

do, teve por finalidade testar os métodos de obtenção e trata

mento de dados e implantar uma sistemática de estudos por SAXS 

no Laboratório de Cristalografia do IPUSP. 

IV.1) Estudo da Transmissão da Amostra 

IV.1.1) Métodos e Resultados 

O estudo foi realizado usando um difratõmetro de 

baixo ângulo com sistema de geometria linha com colimação de 

fendas linha (resolução normal e alta resolução) , colimação 

Kratky, e um difratõmetro de cristal duplo. 

Procuramos medir a transmissão da amostra por 3 ma 

neiras diferentes; os resultados estão na tabela 4. 

IV.1.1.1) Geometria de feixe direto em baixo ân

gulo 

Medimos a transmissão da amostra por uma razão di

reta entre a intensidade transmitida pelo carvão vltreo e a in 

tensidade do feixe direto que eram contados no detetor coloca

do em 0 . Uma série de filtros de alumínio foram colocados na 

frente do detetor para não danificar o mesmo e utilizou-se mo-

nocromador para evitar o efeito de saturação. 

Medimos a transmissão por esse método com fenda li 
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nha de alta resolução e com câmara Kratky. 

IV.1.1.2) Geometria com espalhador de carvão ví-

treo em baixo ângulo 

,0 próximo passo foi usar uma outra amostra padrão 

espalhadora, também de carvão vítreo, e medimos as intensida

des fora de 0o. A amostra cuja transmissão está sendo medida é 

então colocada antes da amostra espalhadora, conforme a figura 

12, abaixo. 

i" . 
i 

Na figura 12, a amostra espalhadora de carvão ví

treo (F2) é colocada no lugar do porta-amostra, e o detetor em 

26 qualquer (fora do zero) conta a intensidade espalhada J. , 

proporcional ã intensidade incidente J nessa amostra espalha

dora. 

A amostra de carvão vítreo em estudo (F.) foi in

troduzida entre a segunda (f2> e a terceira fenda (f3) (e tam

bém entre a primeira (fj) e a segunda fenda (f2>). A intensida 

de incidente na amostra espalhadora cai para J' e a contada no 

detetor para Jl. 

A transmissão dessa amostra é dada pór: 

f «TDostra esywllKutora F, 

detetor 
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pois admitimos que o único efeito dessa amostra P. ê atenuar o 

feixe incidente na amostra espalhadora Fj. O espalhamento em 

baixo ângulo de F. só atingiria o detetor através de um espa

lhamento duplo em F. e F~> com pouca probabilidade de ocorrên

cia. 

£ usual que as medidas de atenuação sejam feitas 

num ângulo 20 = 1,5°, fixo. Fizemos um estudo da variação de T 

com 20 para definirmos a melhor maneira de medir a transmissão 

da amostra. 

Os resultados de T com o sistema de colimação de 

fendas linha com resolução normal sem monocromador são apreseri 

tados no gráfico 1. Percebemos que existe uma região angular 

(de 0,3 a 2,0 ), onde o valor da transmissão é praticamente 

cte, independente do parâmetro experimental 20, e da posição 

da amostra em estudo. 

Com fendas linhas em alta resolução, com monocroma 

dor, colocando a amostra imediatamente anterior ã 2- fenda ob-

tivemos os resultados do gráfico 2. Novamente observamos uma 

região angular de 0,2° a 2,5° na qual o valor da transmissão 

não se altera, embora esse valor seja diferente do anterior. 

Com a câmara Kratky e monocromador, a amostra foi 

colocada no interior da câmara, acoplada ao bloco B (figura 11). 

Os resultados estão no gráfico 3, com resolução de 40y. 

Os resultados com esse sistema de colimação não fo 

ram tão bons quanto o de fendas linha, pois notamos uma maior 

variação do valor da transmissão. O valor estimado corresponde 

a um valor mínimo avaliado dentro das flutuações obtidas. 
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Gráfico 1 - Transmissão -Sistema de colimação fendas linha 

solução normal, sem monocromador. 
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Grafico 2 - Transmissão-Sistema de coliaação fendas linha 

ta resolução, com monocromador. 
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Gráfico 3 - Transmissão. Câmara Kratky, com monocromador. 
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Gráfico 4 - Transmissão x largura da fenda - Câmara Kratky. 
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IV.1.1.3) Geometria com difratõmetto de c r i s t a l 

duplo 

Neste método dois c r i s t a i s de s i l í c i o são co loca

dos para obter máxima intensidade na posição p a r a l e l a . Como 

sistema de detecção usamos um contador. Registramos a intensi_ 

dade do fe ixe direto e em seguida , medimos a intensidade quan 

do a amostra foi colocada entre os dois c r i s t a i s , onde a maior 

parte do espalhamento em baixo ângulo é s u f i c i e n t e desviada 

pelo segundo c r i s t a l . 

O resultado do valor da transmissão por e s t e meto 

do foi o mais baixo de todos. 

geometria 

f e i x e d i 

r e t o 

geometria 

carvão e s 

palhador 

geometria 

di fratõme 

t r o c r i s 

t a l duplo 

fenda l inha 
re so lução nor 
mal sem mono-
cromador 

-

T= 0,594 Í 0,004 

fenda l i n h a a i 
t a r e s o l u ç ã o 
com monocroma-
dor 

T - 0,557*0,006 

T = 0,538*0,004 

câmara Kratky com 
monocromador 

20^ T = 0,517 * 0,003 

40^ T = 0,531 * 0,008 

70p T = 0,554 ± 0,007 

40p T = 0,55 * 0,01 

T * 0 ,50 ± 0 , 0 2 

T * transmissão 

Tabela 4 
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IV.1.2) Discussão dos Resultados 

Analisando a tabela, observamos que o resultado que 

exclui maior parte do espalhamento em baixo ângulo atingindo o 

detetor (T menor) ê o da geometria utilizando um difratômetro 

de cristal duplo. Entretanto esse método exige que se disponha 

do Difratômetro de Cristal Duplo, o que pode ser difícil mui

tas vezes. Seria necessário também adaptar um acessório que 

permitisse a fácil colocação da amostra (não existente no mo

mento) . Os resultados com câmara Kratky mostraram que nessa 

geometria é melhor fazer a medida de T diretamente, com fil

tros, usando alta resolução (desde que se consiga bom alinha

mento). Já com sistema de fendas linha, a resolução não é sufi 

ciente para exclusão do espalhamento em baixo ângulo e torna-

se mais confiável o método do espalhador de carvão vltreo. Es

sa medida não deve ser feita em 1,5 apenas sendo conveniente 

investigar o comportamento de T como função de 26, escolhendo 

um valor no patamar observado. 

0 método do espalhador do carvão vítreo é preferí

vel no caso de geometria de fendas, mas implica em erros siste 

máticos que aumentam quando se piora a resolução. 

Podemos analisar ainda os resultados obtidos para 

várias fendas com câmara Kratky seguindo a sistemática adotada 

por Chipman .No gráfico 4 estão os valores de T em função 

da largura da fenda. Verificamos uma relação linear que permi

te a extrapolação para resolução ideal. O valor obtido é T « 0.5 , 

coincidindo exatamente com o valor obtido com o difratômetro 

de cristal duplo. 

Os resultados mostraram que erros sistemáticos de 

até 20% em T ocorrem facilmente se não houver um investimento 

na medida da transmissão. 

0 melhor valor de T para nossa amostra pode ser a-

gora usado para se obter o coeficiente de absorção de massa -, 
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conhecendo-se sua massa "m" e sua área "a" através de 

JL = 5 f n í T ) - 1 

p Bi 

± = (7,0 t 0,5) cm2/g 
P 

Teoricamente, o c o e f i c i e n t e de absorção de massa ê 

dado pela equação (61) do item (III.3.4) 

E s i + £ 

Os valores desses coeficientes são de natureza em

pírica. Allen determinou o coeficiente T/O para a absorção 

K do carbono: 

X2.92 i = 1.38 o 

(41) e Klein-Nishina o coeficiente a/p 

i -N <w z / A 

onde os valores N°. _ em relação aos comprimentos de onda X e 

(33) 
Z/A sao encontrados nas Tabelas Internacionais 

Para A - 1,542 8 

* = 5,08 cm2/g 
p 

Verificamos portanto que o coeficiente de absorção 

de massa obtido experimentalmente é bem maior que o teórico 

(que não inclui pgA ). Conforme discutido no item 3.4 do capi

tulo III, isto é evidencia de que estamos conseguindo subtrair 

a maior parte do feixe espalhado em baixo ângulo do feixe trans 

mitido. 



72. 

IV.2) Curvas de Espalhamento do Carvão Vitreo 

IV.2.1) Condições Experimentais 

Obtivemos medidas de espalhamento da amostra de 

carvão vitreo segundo todos os sistemas abaixo relacionados: 

1) sistema de fendas linha - resolução normal - sem e com 

monocromador, com fenda soller (descrito no item III.1.1.1) 

2) sistema de fendas linha - alta resolução - sem e com 

monocromador, sem e com fenda soller (descrito no item 

III.1.1.1) 

3) sistema de fendas linha - alta resolução - com monocro 

mador - fenda limitadora de altura. 0 sistema é o mes

mo descrito no item III. 1.1.1, incluindo uma fenda de 

2mm na frente da 2- fenda, para estudar o efeito inter 

mediârio entre feixe linha e ponto; 

4) sistema de fendas ponto - com monocromador (descrito 

no item III. 1.1.2) 

5) sistema de colimação câmara Kratky - USP e IFQ de São 

Carlos (descrito no item III.1.1.3) 

Uma curva característica do SAXS de carvão vitreo 

em todas as geometrias, da intensidade I espalhada pela amos

tra (em cps) em função do ângulo de espalhamento 26 é apresen 

tado no gráfico 5. (Comparando com a curva de feixe direto). 

Para o tratamento de dados, como visto nc item 

III.3, devemos corrigir as medidas observadas experimentalmen

te subtraindo-lhes o feixe atenuado pela amostra. Da relação 

(58): 
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J™ = <J» * BG> " <J~ - B6).T m m o 

onde usamos o valor de T = 0,538 ± 0,004 do resultado do sis

tema de fendas linha - alta resolução - com monocromador sem 

soller, usando uma 2- amostra de carvão vitreo como espalhado 

ra (item IV. 1.1.2), e BG = 0,5 cps. (itemlll.3.2 ). 

Ressaltamos ainda, que estudando as curvas de es-

palhamento de carvão vitreo (próximo item), segundo análise 

de Guinier na região central da curva, percebemos uma região 

linear a partir de um certo ângulo de espalhamento (2o - 0,2 

na maioria dos casos). Para ângulos mais internos a razão de 

intensidade entre a curva de espalhamento da amostra e a do 

feixe direto ê pequena e a correção (conforme equação 58) não 

é adequada. Nessa região se observa que uma pequena alteração 

do valor da transmissão, por exemplo, de T = 0,50 (difratôme-

tro de cristal duplo) para T = 0,538 (colimação fendas linha - al̂  

ta resolução) resulta numa variação de intensidade corrigida, 

tornando*-se, portanto, crítica a análise nessas condições. 

Fica claro portanto a impossibilidade de usar a 

equação (58) quando nos aproximamos do feixe direto. 

IV.2.2) Estudo da Região de Guinier 

Lembrando que, conforme equação (11), para re

giões de h = 0, temos: 

1(h) = I e 
o 

podemos obter o valor do Raio de Giro, HR ", de uma partícula, 

fazendo um gráfico de tnl (h) x h2. A inclinação, p, da reta 

-T* 
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R2 

obtida fornece R (p = -£ ). Da extrapolação da reta para h=0, 

podemos obter o valor experimental da intensidade em 29 = 0 , 

ou seja, 1(0). 

Nesta análise de Guinier podemos utilizar direta

mente J(h) medido, pois foi visto que as duas curvas são pro

porcionais na região de Guinier. 
2 

O gráfico 6, (InJ x h ) de Guinier da curva de es-

palharaento do carvão vitreo ê característico para todas as geo 

metrias utilizadas. Neste, observamos sempre duas retas com in 

clinações distintas, cuja mudança de inclinação ocorre, em to

das as geometrias, para 28 - 0,6 . Vamos esquematizar a situa- , 

ção na tabela 5, onde calculamos para cada inclinação, um va

lor de R e J(0) na região considerada. 

9 

Observamos que nessa região estudada, não existe 

influência do uso do monocromador e da fenda soller, pois o va 

lor do raio de giro é praticamente o mesmo para as diferentes 

geometrias, excetuando-se o sistema de fendas ponto e câmara 

Kratky de IFQ São Carlos, nos quais os valores medidos até 0,4° 

possuíam muita influência do feixe direto, alterando as incli

nações das respectivas curvas. 

Então, como podemos explicar duas inclinações e/ou 

qual da região escolher para obtenção de R e J(0)? Será que 

duas Inclinações diferentes indica a presença de duas partícu

las de tamanhos diferentes, uma vez que a análise de Guinier 

foi desenvolvida para sistema monodispersos de partículas inde 

pendentes? 

Para responder essas perguntas fizemos um estudo 

mais detalhado sobre as implicações da aproximação de Guinier. 

Lembrando a equação (11); 
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Gráfico 6 - Gráfico de Guinier - carvão vítreo. 
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7 6 . 

2 
Guinier inl x h 

Sistema Fendas Li
nha - Resolução nor 
mal - sem monocroma 
dor com soller 

Sistema Fendas Li
nha - Resolução nor 
mal - com monocrcna 
dor com soller ~ 

Sistema Fendas li
nha - Alta Resolu
ção sem monocroma
dor com soller 

Sistema Fendas Li
nha - Alta Resolu
ção com monocroma
dor com soller 

Sistema Fendas Li
nha - Alta Resolu
ção com monocroma
dor sem soller 

Sistema Fendas Li
nha - Alta Resolu
ção com monocroma
dor com fenda lim.h 
sem soller 

Sistema Fendas Pon
to com monocromador 
sem soller 

Câmara Kratky USP 

com monocromador 

Câmara Kratky 

IFQ São Carlos sem 
monocromador 

Rg(8, 

(17,8 ± 0,2) 

(21,69 ± 0,06) 

(18,1 ± 0,4) 

(21,78 ± 0,09) 

(17,84 ± 0,08) 

(21,67 t 0,05) 

(17,7 ± 0,1) 

(21,69 i 0,03) 

(17,7 ± 0,2) 

(21,33 i 0,04) 

(16,3 ± 0,2) 

(21,39 ± 0,04) 

(15,6 t 0,3) 

(23,98 ± 0,06) 

(20,1 ± 0,2) 

(20,93 ± 0,04) 

(1,6 ± 0,1) xlO 

(19,02 t 0,07) 

J(0) (cps) 

(301,8 ± 0,5) x 10 

(336,3 ±0,8) x 10 

(90,6 ±0,3) x 10 

(99,9 ± 0,4) x 10 

(486,3 ± 0,2) x 10 

(53,7 ± 0,1) xlOO 

(267,7 ± 0,2) x 10 

(297,5 ± 0,4) x 10 

(516,5 t 0,6) x 10 

(56,7 ± 0,1) x 100 

(142,9 ± 0,2) x 10 

(164,7 ± 0,3) x 10 

(38,3 ± 0,2) x 10 

(49,9 ± 0,2) x 10 

(395,7 t 0,5) 

(407,7 * 0,7) 

(76,3 í 0,8) 

(83,9 * 0,3) 

Intervalo An-

qular 

de 0,2° a 0,6° 

de 0,7° a 1,3° 

de 0,2° a 0,6° 

de 0,7° a 1,4° 

de 0,2° a 0,6° 

de 0,7° a 1,4° 

de 0,2° a 0,6° 

de 0,7° a 1,3° 

de 0,2° a 0,6° 

de 0,7° a 1,4° 

de 0,2° a 0,6° 

de 0,7° a 1,4° 

de 0,3° a 0,6° 

de 0,8° a 1,5° 

de 0,2° a 0,6° 

de 0,7° a 1,5° 

de 0,46° a 0,62° 

de 0,67° a 1,44° 
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1(h) = 1(0) exp(- h2R2/3) para h = 0 

sabemos que apenas os termos até a 3- ordem dessa série são 

idênticos aos termos até a 3- ordem da média do quadrado do 

fator de estrutura da partícula: 

hV hV hV 
1(h) = 1(0) (1 -j-2 + -30 a - "630 + • • • > (62) 

Assim sendo, vamos simular duas curvas de espalha 

mento usando diretamente a equação (62) até a 4- ordem e em 

seguida até a 6- ordem, e depois graficá-las em Inj x h . 

Considerando J(0) = 1 e R = 18A , temos as cur-
y 

vas de espalhamento (gráfico 7) e InJ x h (gráfico 8), de 

0,2° a 1,5°. 

Podemos visualizar do gráfico ( 8 ), duas retas com 

inclinações distintas nas regiões de 0,2° a 0,6° e 0,7° a 1,4°, 

respectivamente, análogo aos resultados obtidos experimental

mente. Assim, a presença de duas retas nessa região estudada 

não representa uma característica especial da amostra, mas sim 

da função de intensidade espalhada (eq. 62). 

Para ressaltar essa conclusão, no gráfico ( 9) de 

J(h) x h do carvão vltreo foram ajustadas as funções até 4-

ordem e 6- ordem, onde obtivemos R - 188 . Os dados apresen

tados foram obtidos com sistema de colimação de fendas linha- aj. 

ta resolução - sem soller - com monocromador, valendo esse a-

juste polinomial para as demais geometrias. 

Ainda em relação ao gráfico ( 9 ) , observamos que 

a função até 4- ordem se ajusta melhoz que a função até 6- or 

dem. Assim, concluímos que um ajuste de J(h) até 4- ordem é 
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Gráfico 7 - Curva de espalhamento de carvão vítreo simulada da 

equação 62, usando R = 18A e J(0) = 1. 
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Gráfico 8 - Gráfico de Gu.Lnier da curva s imulada. 
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suficiente para avaliação dos resultados. 

Com esse ajuste observamos que o valor de R en

contrado é muito mais próximo do obtido segundo análise de 

Guinier na região de 0,2° a 0,6° (1- reta) (tabela 5), sendo 

a 2- reta uma conseqüência da escala logarítntica sobre a cur

va de espalhamento. 

Esta análise mostra que deve-se ter muito cuidado 

na análise de curvas de Guinier que apresentem mais de uma in 

clinação. 6 comum na literatura, nesses casos, se despre

zar a primeira região (alegando por exemplo problemas de espa 

lhamento múltiplo ou outros) ou então admitir-se uma polidis_ 

persividade. 

Um bom critério é verificar a condição de valida

de da aproximação de Guinier (h R - 1). Para R - 2o8 vemos 

que o limite de validade coincide com a região onde observa

mos a mudança de inclinação. Portanto, nos casos emquehRg>l, 

deve-se fazer um ajuste incluindo mais termos. -

IV.2.3) Análise da região de Porod 

Lembrando do item (II.3.L2) quando estudamos o e-

feito da altura do feixe, verificamos que para um feixe li

near infinito, a curva de Guinier não se altera (eq. 49). En

tretanto, para a região de Porod a curva de intensidade I que 

-4 

tinha a forma K.h (eq. 20, 21 e 24) passa â curva observada 

J(h) variando assintoticamente com h (equação (50.b). 

Para que possamos obter os valores dos parâmetros 

da partícula (volume V, comprimento de correlação l , superfl 
c ^ 

c 
cie especifica ^) devemos ter confiança nas correções usadas 
supondo um feixe incidente de perfil linear infinito (equa-
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Gráfico 9 - Ajuste da curva de espalhamento de carvão vítreo, 

usando a equação (62) até; ( ) 4- ordem e até 

( ) 6- ordem. 
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Gráfico 10 - Gráfico de Porod - Carvão Vítreo. 
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ções (53), (54) e (55)) sobre a amostra. 

Vamos inicialmente analisar nossos resultados sem 

adotar nenhuma técnica de desconvolução. Ou seja, vamos pro

curar definir para quais condições experimentais a aproxima

ção de feixe linear infinito é válida. 

A análise de Porod ê usualmente feita graficando-

se U.h4)xh ou (J.h ) xh . Entretanto um gráfico desse tipo (gráfi

co 10) é bastante dúbio , pois em geral mesmo para geometria 

Kratky existe uma região mais ou menos constante e outra com 

desvios acentuados. Existem vários efeitos intrínsicos da a-

mostra que podem levar a desvios da lei de Porod ' «Fica 

portanto dificil decidir diante de um gráfico desse tipo a 

origem da discrepância, principalmente quando não se tem cer

teza sobre a validade da aproximação linear infinita. 

Vamos portanto investigar outras formas de análi

se da curva J(h). 

Uma maneira de se fazer essa análise é graficar 

In J(h) x ín h, donde devemos obter uma reta cuja inclinação 

deve ser de -3. Uma curva característica de todas as geome-

trias é apresentada no gráfico (11). 

Esse tipo de curva apresenta várias vantagens pa

ra uma análise inicial: permite que se separe de maneira cla

ra as regiões de Guinier e Porod (o que pode ser bastante útil 

nos casos em que a região inicial apresenta mais de uma incli 

nação) e permite verificar a grosso modo se existem desvios 

marcantes no expoente de Porod. 

Entretanto, observamos que a qualidade do ajuste 

melhora se ao invés de ajustarmos uma reta no grafioo InJ(h) x £nh , 

ajustamos a função 
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J(h) = a.h 

na curva de espalhamento J (h) x h na região de Porod, gráfico 

12. 

Vaaos esquematizar nossos resultados, novamente , 

através da tabela 6 . 

A primeira observação importante é notar que no 

caso de sistena de fendas linha, os valores de b são todos 

maiores (em valor absoluto) que -3, exceto no caso onde tira

mos a fenda soller do sistema. Neste caso, assim como quando 

analisamos os resultados com câmara Kratky ( onde também a 

soller está ausente), obtemos b = -3, indicando que nestas sî  

tuações está valendo a condição de feixe linear infinito. Por 

tanto, a fenda soller ao obturar o feixe linear em várias par 

tes,devido ao seu sistema de placas paralelas para eliminar a 

divergência vertical do feixe,prejudica a geometria de feixe 

linear infinito. Concluímos portanto que a geometria de fenda 

linha com alta resolução pode ser utilizada sem problemas des 

de que se retire a soller. 

Outro fato observado é que quando diminuímos a al̂  

tura da fenda linha com a fenda limitadora e em seguida usa

mos fenda ponto, notamos que o valor de b cresce ( em termos 

absolutos), devendo, se conseguíssemos uma geometria de feixe 

exatamente pontual, obter para b o valor de exatamente -4, co 

mo esperado teoricamente. 

Concluímos também que a monocromatização do feixe 

não é importante, pois obtemos resultados semelhantes no caso 

de feixe filtrado. 
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Gráfico 11 - Ajuste da região de Porod por £nJ(h) x ính. 
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Gráfico 12 - Ajuste da região de Porod através da função 

j(h) » a.hb. 
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Tabela 6 

J(h) = a h b 

Sistema fendas linha - Reso

lução normal sem monccrcmador 

com sol ler 

Sistema fendas linha - Reso

lução normal com monocrcma-

dor com sol ler 

Sistema fendas linha - alta 

resolução sem monocrcmador 

com sol ler 

Sistema Pendas linha - alta 

resolução com monocrcmador 

cem sol ler 

Sistema fendas linha - alta 

resolução com monocrcmador 

sem sol ler 

Sistema fendas linha - alta 

resolução com monocrcmador 

com fenda lim. altura sem 

sol lei 

Sistema fendas ponto cem 

monocrcmador sem sol ler 

Câmara Kratky USP cem mo

nocrcmador 

Câmara Kratky IPQ São Car

los sem monocrcmador 

b 

- 3 , 2 5 6 t 0 ,007 

- 3 , 2 2 t 0 , 0 1 

- 3 , 2 7 3 ± 0 ,007 

- 3 , 3 6 2 ± 0 ,003 

- 2 , 9 8 6 ± 0 ,005 

- 3 , 3 1 4 i 0 ,005 

- 3 , 5 4 1 t 0 ,007 

- 2 , 9 8 5 i 0 ,005 

- 3 , 0 0 8 i 0 ,007 

I n t e r v a l o angular 

26 = 1 , 6 ° a 26 = 4 , 2 ° 

20 • 1 , 6 ° a 20 = 4 , 2 ° 

26 = 1 , 6 ° a 26 = 4 , 2 ° 

26 = 1 , 5 ° a 26 = 4 , 2 ° 

26 = 1 , 6 ° a 26 = 4 , 2 ° 

26 • 1 , 6 ° a 26 = 4 , 2 ° 

26 » 1 , 5 ° a 26 - 9 , 5 ° 

26 » 1 , 6 ° a 26 = 4 , 2 ° 

29 = 1,54° a 26 = 4 , 2 ° 
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Observamos ainda que a região de Porod está com

preendida, na maioria dos casos, num intervalo angular de 

2e = 1,6° a 26 = 4,2°. Como já discutido no item 3 , do capí

tulo III , existe uma radiação de fundo, praticamente cons

tante a ângulos grandes, que deve ser subtraída da intensida

de medida experimentalmente, por uma extrapolação da lei de 

Porod. Isto é importante na derivação de parâmetros correla

cionados com a integração da função de espalhamento de zero a 

infinito, como no caso da determinação do tamanho de correla

ção, do volume, superfície específica e função distribuição 

de distância da partícula. 

Tal extrapolação da lei de Porod pode ser feita 

ou pelo gráfico 12, J (h) = a.h , onde tiramos o valor de 

b - -3 e o parâmetro constante a, necessário na avaliação do 

3 3 3 

lim J(h).h = a , ou graficando (J(h).h ) x h , gráfico de 

Porod, exemplo no gráfico 10 obtendo o valor de a da intersec-

ção com a ordenada em h = 0. 

IV.3) "Desmearing" da curva observada J(h) 

Com o intuito de estudarmos a influência do feixe, 

usamos o programa de P. Moore, já discutido no item II. 4 do 

capítulo II ,. (anexo), para compararmos os resultados obti

dos na condição que consideramos válido feixe linear infinito, 

com a função de espalhamento 1(h) desmeared, resposta do pro

grama. 

O gráfico 13 apresenta a função 1(h) desmeared em 

função de h, junto com a função J(h) observada experimental

mente e alisada pelo programa . 
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Do gráfico 14, 1(h) x h, ajustamos a função 

1(h) = a.h , no mesmo intervalo angular de 2e= 1,6° a 28= 4,2°, 

e obtivemos b - -4. Isto eqüivale a dizer que usando o proce^ 

so de desmearing considerando o efeito das dimensões do feixe, 

conseguimos eliminar sua influência. 

Entretanto, por efeito de truncamento, a curva a-

lisada e desmeared pelo programa exibe oscilações no final 

(veja anexo). Por esse motivo não utilizamos o programa de P. 

Moore para obtenção da função p(r). 0 procedimento seguido foi 

alisar essas curvas e a partir da região onde ê válida a lei 

de Porod (de 1,6° a 4,2°) extrapolá-las segundo o i..asmo para 

h grandes. Com isso ao mesmo tempo eliminamos essas oscilações 

arbitrárias e a radiação de fundo. 

A função p(r) foi calculada de forma independete, 

a partir de 1(h), pela relação ( 14 ) e pode ser vista no grá

fico 15 . 

IV.4) Determinação dos parâmetros da partícula 

A tabela 7 , abaixo, relaciona os vários parâme

tros que podem ser derivados da análise da curva de espalha-

mento da amostra, para os resultados obtidos diretamente , 

J(h), e aqueles cuja influência do feixe foi considerada 1(h). 

Comparando os resultados* notamos uma leve discre

pância apenas em relação ao parâmetro L de aproximadamente 

4°. . Quanto ao valor do raio de giro, Rg, nos parece mais con 

veniente obtê-lo do segundo momento normalizado de p(r), uma 

vez que utilizamos a curva inteira de espalhamento em seu cá^ 

culo, e não apenas a região central. 
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Gráfico 13 - Curva de espalhamento de carvão vltreo. 

(***) J(h) "desmeared" pelo programa de P. Moore 

(ooo) J(h) experimental alisada. 
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Gráfico 14 - Região de Porod da curva desmeared 1(h) ajuste 

através da função 1(h) * a.h . 



J(h) (cps) 

R = 18,0 ± 0,2 8* 
9 

J(0) • (28,95 ± 0,15) cps 

R • 20,81 t 0,3 8** 

Q » 0,0742 t 0,0001 

V = (50,5 ± 0,2)xl0383 

| = 0,190 ± 0,003 

S = (95,9 ± 0,2)xl0282 

tc = (28,4 i 0,3)8 

1(h) (cps) 

R « 20,0 ± 0,2 8* 

J(0) - (59,2 ± 0,3) cps 

R„ « 20,1 ± 0,2 8** 
9 

Q = 0,0237 ± 0,0001 

V = (49,2 ± 0,l)xl0383 

| - 0,221 ± 0,002 

S « (10,9 • 0,l)xl0382 

I m (32,1 ± 0,2)8 
C 

Tabela 7 

* _ 
Analise de Guinier 

** R 2 m /r2 p(r)dr 
g / p(r)dr 
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Os estudos realizados por Rpthwell e Craievich 

sobre carvão vítreo, prevêem que a forma das partículas (va

zios) deve ser de elipsõides de revolução. 

Fazendo a curva de p(r) x r, gráfico 15, observa

mos que a dimensão máxima da partícula (para qual p(r) = 0) é 

de aproximadamente 58A. Se a partícula fosse esférica este va 

lor deveria se aproximar do valor de l , ou seja, do valor mé 

dio de todas as cordas contidas dentro dela, o que não aconte 

ce. Além disso, conforme discutido no item 2.4 do capitulo 

II para partícula esférica a função p(r) tem seu máximo pró 

ximo a r - D/2, e no nosso caso, p(r) atinge um máximo em 

r - 258 e não em 298 como esperado. 

Se ao invés de p(r) graficarmos a função f(r) = p(r)|r, 

gráfico 16 , observamos que a curva tem o comportamento ca

racterístico da função r*e uma elipsóide oblata (tipo disco ) 

de revolução, com um aumento linear, em r • d (d = espessura) 

a curva torna-se quase linear, decrescendo devido a perda de 

vizinhos. (Conforme item 2.4 do capitulo II ). 

Para confirmar o resultado, vamos calcular o volu 

me e a superfície de uma esfera, de raio r com distribuição 

de densidade eletrônica uniforme. Temos: 

.2,3.2 
Rg 5 r 

Para partículas de R • (20,1 t 0,2)8, temos: 

V - (73,2 ± 0,4) x IO3 8 3 

que é cerca de 30% maior que o obtido experimentalmente. 
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Gráfico 15 - Carvão Vltreo - função distribuição da distân

cia p(r). 
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Gráfico 16 - Função f(r) • p{r)/r. 
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No caso de elipsóides, temos: 

« o3 #2+o*.-3/2 
V • -ç • o R ( E — ) 

3 9 5 

onde o = - 'S = eixo de revolução; a • eixo perpendicular! 

V = | « a2b ; S 
2 

2 11 a2 + * ̂  *n y±| (oblato) 

*> -V. 

excentricidade * 

«a2 • 2w~ sin_1c (prolato) 

/a^n?'/a 

Usando o valor do volume obtido experimentalmente, 

podemos calcular o e por conseguinte os valore? dos semi-eixos 

a e b do elipsóide, assim como a superfície. Os valores obti

dos são apresentados na tabela 8 abaixo: 

' elipsóide 
prolato 
0 = 2,10 

elipsóide 
oblato 

0 - 0,414 

esfera 

a (8) 

17,70 

30,50 

25,90 

b<8> 

37,27 

12,63 

25,90 

S (X2) 

292319 

7528 

8430 

Tabela 8 

Do gráfico 16, f(r) x r, da partícula, do ponto 

de transição ao comportamento linear da curva, dá d - 158 , 

v».lor muito próximo do eixo de revolução do elipsóide oblato 

(- 138). 
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Assim nossos resultados concordam com os de Rothwell e 

Craievich, concluindo que a forma dos vazios deve ser de elip-

sôides oblatas de revolução com superfície externa "enrugada", 

o que fez com que a superfície observada experimentalmente se

ja maior que a esperada pelos cálculos. 

Ressaltamos que determinações de p(r) não haviam 

sido feitas nos trabalhos anteriores , e que nossa aná

lise portanto dá uma contribuição a mais para esse estudo. 

\ 
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C A P Í T U L O V 

ESTUDO DE SOLUÇÕES DE SLS/H;0 

V.l) Apresentação dos Resultados do Sistema Binário 

Conforme já visto no item (III.2.2) estudamos amos

tras de lauril sulfato de sódio/H-O, em concentrações variando 

de = 5% até - 26% em peso de SLS. Tentamos estudar amostras 

mais diluidas. Contudo, não observamos espalhamento significa

tivo que pudesse ser analisado. 

^ As amostras foram acondi?ionadas em capilares de vi 

dro Lindmann de lmm de diâmetro, sendo que a vedação foi feita 

envolvendo-o em parafilme e sobre este colocamos uma camada de 

esmalte. 

As soluções foram analisadas por SAXS - detetor e 

por método fotográfico: 

i! Detetor: Quando usamos detetor, as curvas obtidas fo

ram feitas com arranjo de fenda linha - alta resolu

ção - com monocromador - sem soller. A transmissão de 

cada amostra foi avaliada pelo método do espalhador de 

carvão vltreo (iter IV.1.1.2), na qual tomamos muito 

cuidado com a centragem do capilar na frente do feixe 

incidente. Os resultados da transmissão (T) para cada 

concentração são apresentados na tabela 9. 
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c % peso SLS 

• 

4,98 

9,06 

14,92 

20,01 

26,25 

T 

0,268 ± 0,002 

0,283 ± 0,003 

0,243 í 0,003 

0,186 t 0,003 

0,271 i 0,002 

Tabela 9 

Para o tratamento de dados, inicialmente retiramos 

da curva experimental o BG eletrônico e a radiação parasita , 

conforme equação (58). Ressaltamos que essa equação só é con

fiável para 2e > 0,7°, quando a intensidade da radiação para

sita é menor que a intensidade espalhada pela solução. Assim, 

apesar de termos medido pontos mais internos que 2e = 0,7° , 

as curvas são apresentadas a partir desse ângulo de espalha-

mento. 

Na maioria dos trabalhos que estudam partículas em 

solução, considera-se o solvente como radiação parasita. No 

nosso caso não temos conhecimento a priori de quantas camadas 

de água estão ligadas à mi cela, e nem de uma possível varia-

çao com a concentração. Alguns autores consideram uma ou 

duas camadas de hidratação a baixas concentrações de SLS, en-

(26} ~~ 
quanto outros prevêem um grau de hidratação maior, existe 

também uma camada de ligação intermediária. Assim, fica difí

cil estabelecer um critério sobre como retirar a água do espa 

lhamento total da amostra. Fizemos uma tentativa de retirar o 

espalhamento da água ponderado pela fração em volume de água 
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em cada solução estudada. Entretanto, os resultados nio foram 

aceitáveis, pois em certas regiões as intensidades corrigidas 

se tornavam negativas. Optamos então, em não retirar o espa-

lhamento da água da curva experimental obtida e, consideramos 

radiação parasita o feixe direto atenuado por cada amostra. 

Apresentamos nos gráficos 17 e 18, as curvas obti

das, normalizadas pelas respectivas concentrações eletrônicas 

c . (tabeladas no item III.2.2) 
e 

ii) Método Fotográfico: Em paralelo ã exposição por SAXS, 

observamos o espalhamento da amostra também por méto

do fotográfico - câmara Laue (item III.1.2), que pos

sibilita uma visão do espalhamento da amostra no pia-

no perpendicular ao do feixe incidente. Os resultados 

para cada concentração são apresentados na figura 

13. A tabela 10 apresenta os valores de s" (8) 

dos halos que aparecem nos diagramas de R-X, em fun

ção da concentração. 

c(% em peso de SLS) 

4,98 

9,06 

14,92 

20,01 

26,25 

i 

s"1 (8) 

35,88 

35,78 

33,54 

32,15 

51,84 

29,54 

52,79 

Tabela 10 
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Curvas de espalhamento de amostras de SLS/H.O , 

J . / c x h, para concentrações do SLS: 

(+++) 4,98%; (***) 9,06%; (xxx) 14,92%. 
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Gráfico 18 - Curvas de espalhamento das amostras de SLS/H20 , 
Jobs^ ce x n ' p a r a c o n c e n t r a Ç ° e s d e SLS: 
(xxx) 14,92%; (***) 20,01%; (+++) 26,25%. 



j L 
(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 

Figura 13 - Diagramas de R-X das amostras de SLS/H.O, com con

centrações de SLS: (a): 4,98%; (b): 9,06%; (c) : 

14,92%; (d): 20,01%; (e): 26,25%. 
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V.2) Discussão Inicial dos Resultados 

De uma maneira geral, analisando os resultados de 

amostras com concentrações atê 15% de SLS, gráfico 17 e figu

ras 13, ia e c), observamos um único halo nos diagramas de 

R-X concordantes com o pico observado nas curvas de espalha-

mento. 

As curvas de espalhamento com concentrações atê 

15%, gráfico 17, apresentam um pico centrado na mesma posição, 

cuja forma é praticamente constante para ângulos crescentes , 

diferindo apenas na região de menores ângulos (h * 0,00758" ). 

Isto evidencia que esse pico deve str devido â estrutura in

terna da micele. Não se observa comportamento característico 

de Guinier na região central. Como veremos na discussão mais 

adiante, isto se deve à forma do fator de estrutura interno 

da micela. Portanto, a ausência do pico central não ê necessá 

rlamente devido ã interferência entre micelas, mas â interfe

rência interna na micela. 

Notamos também um decréscimo de J (obs)/c tanto na 
e 

linha de base da intensidade, como no pico, com o aumento de 

concentração de SLS. Como o espalhamento da amostra considera 

do contém o espalhamento das micelas mais a água não ligada , 

podemos associar essa perda de intensidade na linha de base 

com o aumento de concentração de SLS, ao decréscimo de contrjL 

buição da água não ligada ã intensidade total conforme decres 

ce seu teor na solução. 

Vimos na introdução, que recentemente alguns auto

res como Hayter e Penfold'32, Triolo e colaboradores^' 
(83) 

Zemb e Charpin estudando amostras de SLS/H-0 por espalha-
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mento de neutrons, observaram que mesmo para amostras química 

mente bem diluídas (- 1% de SLS) jâ ocorre efeitos de interfe 

rência. 

Observamos na região de ângulos pequenos, antes do 

pico, uma mudança no comportamento da curva com a concentra

ção, correspondente a perda de intensidade por efeito de con

centração. Assim, em nossos resultados, deve existir correla

ção entre as micelas mesmo em soluções mais diluídas, que ex

plica também o decréscimo da intensidade total por micela do 

pico com o aumento de concentração. Isto porque sabe-se que a 

intensidade total por partículas em soluções dominui com o au 

mento de concentração devido ao aumento de correlação entre 

, (53) 
elas '; 

Estudando agora as concentrações mais altas, nas 

figuras 13.de 13-e observamos o aparecimento de um segundo halo 

mais interno, que se torna melhor definido para a maior con

centração. A curva de SAXS, gráfico 18, exibe um compromisso 

entre os dois picos: com o aumento de concentração, a intensJL 

dade por micela do pico mais interno aumenta enquanto a do pi 

co mais externo decresce. Isto indica que o pico interno é de 

vido à interação entre micelas. 0 efeito de correlação entre 

as micelas deprime também a intensidade a ângulos pequenos sen 

do que na região além do pico, não mais se observa perda de 

intensidade por micela com o aumento de concentração de SLS , 

Indicando que toda a água deve estar ligada âs micelas. 

Analisaremos separadamente a região de baixas con

centrações , até 15% de SLS, na qual os efeitos de interferên 

cia não alteram significativamente a forma da curva de espa-

lhamento. Nessa região a teoria de SAXS pode ser aplicada com 

http://13.de
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maior segurança. 

V.2.1) Análise da Região de Porod 

Para a interpretação dos resultados, vamos adotar 

um modelo para » micela com duas regiões de densidades eletrô • 

nicas diferentes, tal que: 

i) ocupando o interior da micela temos a região parafíni_ 

ca (grupos -CH_- e -CH.) do anfifilico. Nesta região 

a densidade eletrônica é constante e igual a: 

ppar " ^par*"1 = °'275 e /* 3 ( 5 > (*par " v o l u m e e5 

x peclfico parcial 

da parafina). 

ii) as cabeças polares, os contra-ions e a água ligada ã 

micela estão contidas numa camada representando a re

gião polar. Sua densidade eletrônica p , é desconhe

cida. 

iii) as regiões do solvente ocupadas pela água não ligada 

a micela de densidade constante p * 0,327 

A análise das curvas J0v8(n) x h para as soluções 

com até 15% de SLS, mostram que nas concentrações de - 5% e 

- 9% a lei de Porod se verifica. Na concentração de - 15% de 

SLS, o expoente de Porod cresce (em termos absolutos) para 

- 3.7, não se observando portanto, válida a lei de Porod. 

Usando o programa de P. Moore, obtivemos as respec 

tivas curvas 1(h) desmeared. Os gráficos 19 e 20 apresentam 

as curvas experimentais J(h) x h e desmeared 1(h) x h para as 

concentrações de - 5% e - 9% de SLS, respectivamente e as cur 
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Curva de espalhamento da amostra SLS/H-O com 

4,98% de SLS. (+++) Curva experimental J(h) ; 

(***) Curva "desmeared" 1(h). 

50 r 

0 

\ 25 
4> 
C 

0 

Mumim*»** 

'0 .0 

Gráfico 20 

7̂2*4" 0. 48 
H 

Curva de espalhamento da amostra SLS/H^O com 

9,06% de SLS (+++) Curva experimental J(h) ; 

(***) Curva "desmeared" 1(h). 
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vas ajustadas da função j = ax na região de Porod (b : -3 na 

curva J(h) x h e b - -4 na curva 1(h) x h, no intervalo angu

lar de 28 = 2,8° a 2e « 4,0°). 

As oscilações que aparecem no final da curva, como 

já mencionados no capitulo III, IV e apêndice, são devidas a 

efeitos de truncamento. Adotamos a mesma sistemática usada no 

caso do carvão vítreo: extrapolamos a curva através da lei de 

Porod, para h grandes, eliminando, ao mesmo tempo, essas osci 

lações arbitrárias e a radiação de fundo. A curva 1(h) ainda 

apresenta um efeito espúrio na região central, porque o pro

grama supõe soluções diluidas de partículas, onde o efeito de 

correlação não é importante, não havendo depressão na zona de 

Guinier. Assim, a curva 1(h) desmeared apresenta uma região 

de Guinier, embora a curva experimental dê evidências ao con

trário. Da necessidade do cálculo da integral Q (eq. ) pa 

ra a análise dos dados, também fizemos a extrapolação da cur

va I (h) para h tendendo a zero, seguindo o comportamento das 

curvas experimentais J0v,s(h). 

Ressaltamos, que as curvas 1(h) desmeared apresen

tam os picos centrados na posição angular compatível com os 

observados pelo método fotográfico: s" • 35,738 e 35,508, pa 

ra as concentrações de - 5% e : 9,0%, respectivamente. 

Então, com a função 1(h) desmeared obtida, vamos ex 

trair o valor de p . das relações (43a) e (43b), lembrando que 

apesar de não estarmos trabalhando coro medidas em escala abso 

luta, a razão entre (43a) e (43Ü variando c , contorna essa di 

ficuldade. Do valor de p . obtemos a superfície especifica 

da região paraflnica (^>par
 d a equação (43a), supondo a mice 

la rsférica, cilíndrica ou lamelar, e consequentemente os va-
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l o r e s de R e R 1 (equação IX2.4.4). Nos nossos c á l c u l o s usa 

mos: 

= 0 ,62 ; p = 0 , 3 2 9 e / 8 3 ; *_Q 1 = 1 ,15 A 3 / e ( 5 8 ) . 

Os resultados são apresentados na tabela 11: 

Pp^íe/A3, 

esfera 

'f'par'*"1) 

Rpar(8) 

R
Pol

( 8 > 

Cilindro 

'vV*'1) 
R
Par

( 8 ) 

Rpol(8) 

1ameia 

^W*'"1 

dpar(2) 

dpolí8) 

ce 

0,0466 

0,37 ± 0,01 

0,198 ± 0,005 

15,4 ± 0,3 

23,6 ± 1,7 

-

0,203 ± 0,001 

14,72 ± 0,05 

27,8 t 2,5 

0,233 ± 0,002 

4,29 t 0,03 

18,0 i 3,0 

0,08658 

0,37 ± 0,01 

0,198 ± 0,005 

15,4 ± 0,3 

23,6 ± 1,7 

0,203 ± 0,001 

14,72 ± 0,05 

27,8 ± 2,5 

0,233 ± 0,002 

4,29 ± 0,03 

18,0 i 3,0 

Tabela 11 
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Da análise da tabela, percebemos que os valores en 

contrados para a lameIa não são compatíveis com a dimensão es 

perada para uma micela de cadeia alkil com 12 carbonos 

(l - 16.7Ã). Os parâmetros obtidos para micela cilíndrica e 

esférica são muito próximos (dentro do erro) e assim, aceitá-

(58) 

veis. Seguindo esta analise, Reiss-Husson e Luzzatti en

contraram para a solução isotrôpica a 70 C que apenas as di

mensões obtidas para esfera eram aceitáveis (R___ • 14.58) , 

excluindo cilindro (R_„ = 9.48) e lamelas (R_„,, a 4,28). No 
par par 

nosso caso as duas formas são aceitáveis. 

Para um refinamento dos nossos resultados decidi

mos então, calcular a intensidade espalhada supondo modelo es 

fêrico e cilindro para a micela, e superpô-lo ã curva obser

vada. 

V.2.2) Fator de Estrutura das Micelas 

Conforme vimos no item (II.2.4.4), as equações (41) 

>* (42) podem expressar a intensidade espalhada por uma micela 

esférica e pela seção transversal de uma micela cilíndrica , 

onde ajustamos os valores de p -, R . R ,. 
pol par' pol 

Inicialmente estudamos a curva I (h) da solução mais 

diluída (- 5% SLS), supondo uma micela esférica e uma micela 

cilíndrica. Conseguimos um bom ajuste com a função de espalha 

mento supondo um modelo esférico, gráfico 21, com parâmetros 

compatíveis: 

p
Par " °'

275 f ppol ' °'36 '' Po " PH20 "
 0'327<e/A3> » 

Rpar " 16'7* e Rpol " 25'2* 
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0. 48 

Gráfico 21 - Amostra de 4,98% de Si£ - ajuste pelo modelo es

férico com Rpar -. 16,78, B p Q l » 25.28, P p o l = 

0,36(e/A ). (+++) curva 1(h); ( ) função ajus

tada. 

Esta analise evidência portanto que o pico dominan 

te ê devido â estrutura interna da micela. 

Pa forma analítica de P(h) (equação 41.a) para es

feras, observamos que a região central de espalhamento pode 

ser deprimida variando o contraste entre a densidade eletrôni 

ca da cabeça polar s da água e/ou da região parafínica. Assim, 

a depressão obtida na região de Guinier vem como conseqüência 

dos dois fatoress interferência interna da partícula (P(h)) , 

e interferência entre partículas (S(h)). 

A primeira tentativa para o cilindro foi ajustá-lo 

usando os mesmos parâmetros que os da esfera, em uma curva 

(1(h).h) x h, gráfico 22. 
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0. 24 

H 

0. 48 

Gráfico 22 - Amostra de 4,98% de SLS - ajuste pelo modelo ci

líndrico com R - 16,78, Rpol - 25,28, p p o l • 

0,36(e/A3) (+++) curva 1(h).h; ( ) função aius 
tada. 

0748 0. 24 
H 

Gráfico 23 - Amostra de 4,98% de SLS - ajuste pelo modelo ci l índrico 
ccn Rpar - 13^' V i " 17^ e ppol " 1 ' ° e^3' í+++) ca^ 
va I (h).h; (—) função ajustada. 
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Várias tentativas foram realizadas para o ajuste , 

porém sem sucesso. O único ajuste no qual conseguimos, pelo 

menos, acertar a posição do pico, gráfico 23, corresponde a 

aumentar a densidade eletrônica polar para 1,0 e/83 e diminuir 

R e R . para 13°, e 178, respectivamente, e mesmo assim , 

o ajuste não é bom. O pico central também seria mais acentua

do para miceIas cilíndricas, devido ao fator h característi 

co dessa simetria, na curva 1(h) medida. 

Concluímos portanto, que nesta concentração, a mi-

cela é esférica com R-- * 16,78 e R Q I " 25,28; existe uma 

pequena discrepância em relação aos dados de Porod. 

Seguindo com a análise, verificamos que na concen

tração de 9% de SLS, a micela não sofreu alteração nem na for 

ma e nem no tamanho, haja visto que ajust tmos bem a função ,de 

espalhamento de uma micela esférica com os mesmos parâmetros 

anteriores, gráfico 24. 

Já o gráfico 25, na qual temos 15% SLS, percebemos 

que a curva de espalhamento, supondo uma micela esférica com 

os mesmos parâmetros, não se ajusta tão bem, principalmente 

na região ã esquerda do pico, porque a curva experimental já 

começa a se alargar devido ã influência do fator de interfe

rência que está começando a aparecer nessa região. 

(32) 
Relembrando os resultados de Hayter e Penfold , 

(83) 
Zemb e Charpin e outros , temos que a baixas concentrações 

já aparece um pico de interferência que se desloca para ângu

los maiores quando a concentração aumenta. Em concentrações 

menores que 5%, esse pico se encontra em 0,058 < h < 0,069 . 

Quando voltamos aos nossos resultados de modelos esféricos 

(gráficos 22 e 24) observamos que essa região angular é muito 
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0. 48 

H 
Gráfico 24 - Amostra de 9,06% de SLS - ajuste pelo modelo es

férico com Rpar - 16,78, R x = 25,2% e Ppol = 
0,36 e/8 . (+++) curva 1(h), ( ) função ajusta 
da. • 

0. 24 0748 

H 
Gráfico 25 - Amostra de 14,98% de SLS - ajuste pelo modelo esférico 

com R • 16,78, R ^ • 25.28 e p , * 0,36 e/A 
(++•) curva I (h), (—) função ajustada. 
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próxima ao primeiro zero do fator de forma da partícula, por

tanto, não perceptível na curva de espalhamento observada que 

é diretamente proporcional ao quadrado do fator de forma da 

partícula e da função de interferência entre partículas, des

crita analíticamente por: 

1(h) = F2(h).S(h) 

onde F = fator de estrutura da partícula e 

S - fator de interferência. 

Ressaltamos que se a micela fosse cilíndrica esse 

pico de interferência a baixas concentrações seria bem mais 

acentuado. 

V.2.3) Função distribuição de distância da partícula p(r) 

Vamos analisar agora a função distribuição de dis

tância das partículas, admitindo simetria esférica. 

A função p(r) foi calculada independentemente do 

programa de P. Moore, a partir da curva 1(h) desmeared (alisa 

da e extrapolada) através da relação (14), e pode ser vista 

no gráfico 26, para as concentrações de - 5% e - 9% de SLS. 

A pequena diferença entre as duas curvas pode ser 

atribuída a dois fatores: o fato de não ter sido retirado o 

espalhamento do solvente, a que leva a níveis diferentes na 

radiação de fundo; uma possível contribuição de interferência 

entre micelas, principalmente na concentração de 9%. Calcula

mos também p(r) para 15% mas os resultados já apresentam for

te deformação na parte terminal de p(r). 
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Gráfico 26 -

20 40 60 

R (Â) 
Função distribuição de distância das micelas p(r) 

para concentrações de (++•) 4,98% de SLS e (*** ) 

9,06% de SLS. 

Como vimos no item (II.2.4.4) podemos estimar o nú

mero de regiões de densidades eletrônicas de sinais opostos pe 

Io número de máximos da função, assim como estimar R a par-
par F 

tir da inflexão entre os primeiros picos positivo e negativo . 

No gráfico, observamos dois máximos de p(r) concordantes com o 

modelo proposto, sendo que do ponto de inflexão obtemos o raio 

da camada parafínlca R - 16,0 X. A dimensão máxima da parti 

cuia é dada pela condição que p(r) » 0 para r ^ D , e no ca-

so da solução mais diluída (= 5% de SLS) encontramos D » 51,5°.. 
max.. 

Estes valores concordam com os obtidos pelo modelo esférico. 

O acordo dos valores obtidos por p(r) e ajuste de 
2 

P é muito bom. A pequena discrepância em relação aos valores 

obtidos pela análise de Porod pode ser atribuída â imprecisão 
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ao cálculo da integral Q por não ter sido retirado o solvente. 

Concluímos portanto que para concentrações de até 

- 10% as micelas são esféricas, com R = (16.0 + 0,5)8 e 

R . - (25,5 + 0,5)8, possuindo número de agregação da ordem 
pol 

de 50 e uma camada de hidratação de - 58. 

Ressaltamos aqui, que a função p(r) das micelas de 

lauril sulfato de sódio só parece ter sido obtida antes num re 

sultado de MOller que não fci publicado e se encontra no livro 

(26) 
de Glatter e Kratky , para concentrações até 10% de SLS e 

0,15M de NaCl. A micela proposta é esférica com R_ « 168 e 

diâmetro de 648. Para solução sem adição de sal, é a primeira 

vez que se obtêm a função p(r) das micelas, estimando um diâme 

tro máximo de 51,5 8. Há portanto indicações de que o sal se 

distribui preferencialmente ao redor da micela, aumentando 

Rpol' 

V.2.4) Concentrações mais altas (20% e 26% de SLS) 

A partir da amostra de 15% de SLS, gráfico 18, ob

servamos o aparecimento de um segundo pico que se define bem 

na concentração maior de - 26% de SLS. 

Tentamos usar o programa de P. Moore para desconvo-

lucionar a curva experimental do efeito do feixe. Entretando , 

testes mostraram que isto não era possível, devido ao efeito 

de interferência do pico. 

Uma vez que o objetivo do trabalho não incluia o es 

tudo analítico de sistemas de partículas interagentes, fizemos 

apenas uma análise sobre o desenvolvimento dos picos com o au

mento de concentração. Decidimos ajustar duas funções que fos-
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sem bem comportadas, e escolhemos uma função gaussiana para o 

pico de interferência e uma lorentziana para o pico mais ex

terno, com o intuito de observarmos alterações significativas 

nas curvas com a variação de concentração. 

Preocupamo-ncs em considerar o efeito da geometria 

do feixe incidente sobre as curvas de espalhamento. Supondo: 

2 2 (x-x_) A0.o. 
I(X) = A. exp 5 + 5 y 

1 2o*0 (x-x^+a* 

(x = /t2 + h2) 

obtivemos a curva J.(h) através da equação (47): 

Jjth) P(t). li /t 2 + h2)dt 

Com a variação dos parâmetros de posição e largura 

x , o , x., o. da fjnção gaussiana e lorentziana, respectiva

mente, otimizamos os melhores parâmetros que se ajustaram â 

função J(h) observada experimentalmente, levando em conta as 

posições dos picos pelas fotos. 

Os gráficos 27 e 28 apresentam os resultados obti

dos para as curvas de espalhamento de - 20% de SLS, respecti

vamente. A tabela 12, apresenta os parâmetros ajustados. 

0 ajuste as curvas experimentais não é perfeito , 

nem poderia ser. 0 modelo adotado corresponde a superpor um 

pico de interferência ao pico interno, na verdade teríamos uma 

função de interferência que não cairia a zero apôs o primeiro 

pico. Compreende-se portanto qualitativamente o excesso de in 

tensidade na curva experimental entre os dois picos. 
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'0 0. 48 0. 24 

H 

Gráfico 27 - Amostra de 20,01% de SLS: (+++) curva J(h) expe

rimental; ( ) curva ajustada. 

0. 24 0. 48 
H 

Gráfico 28 - Amostra de 26,25% de SLS: (+++) curva J(h) expe

rimental; ( ) curva ajuFtada. 
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c(% em peso de SLS) 

20 ,01 

26 ,25 

G a u s s i a n a 

. „ - » * 

49,47 

50,26 

o (em u n i d . h) 
o 

0 ,025 

0 ,017 

L o r e n t z i a n a 

-l1 

3 3 , 2 4 

3 1 , 4 1 

o, (em unid. h) 

0 ,037 

0 ,036 

Tabela 12 

cnde para a gaussiana temos que a largura na meia altura é da

da por: 2 /2£n2 o . 

A análise dos resultados mostra que o pico de es

trutura interna da micela não altera sua forma, apresentando 

mesne largura. A pequena mudança aparente na posição do pico po, 

de ser atribuída a uma depressão preferencial na região entre 

os dois picos na função de interferência. 

Não há portanto indicação de mudança de forma da 

partícula até a concentração de 26,25% de SLS, mas apenas do 

surgimento de interação entre as micelas. 

Reiss-Husson e Luzzatti* ' propuseram a ocorrên

cia da transição esfero-cilindro partir de evidências indire

tas: o fato de se admitir micelas cilíndricas na fase hexago

nal, a posição do pico de interferência (em 548) nas fases he

xagonal e isotrópica e a mudança no valor da integral Q. 

Ressaltamos entretanto que a mudança na integral Q é 

devida ao aparecimento de interferência e-tre as micelas, não 

indicando necessariamente mudança de forma das mesmas, 

O pico de interferência entre micelas permanece na 

mesma posição .-»as duas concentrações mas muda de largura, indi 

cando o alcance de correlação entre micelas. 
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Podemos estimar esse alcance usando a largura da 

gaussiana ajustada ao pico de interferência, para cada concen 

tração, através da fórmula de Scherrer: 

A(2e) • úàss 

onde A (29) = largura na meia altura em rd 

6 = posição angular do pico 

D = alcance de correlação. 

Obtivemos D = 7oR e D = 1028 para 20% de SLS e 26% 

de SLS. Portanto temos para a maior concentração -.una intera

ção de primeiros vizinhos. 

O fato mais importante observado é que a posição 

do pico de interferência para as concentrações mais altas é • 

da ordem da dimensão máxima da partícula e não muda variando 

a concentração, ou seja, as partículas estão bem juntas, indjL 

cando um possível fenômeno de agregação entre elas. Em parti 

cular, a formação de pequenos agregados (dímeros de micelas ) 

deve ser considerada. 

A possibilidade da transição esfero-cilindro ser 

medida pela formação de dímeros parece bastante viável. Seguin 

do a proposta de Corti e Degiorgio quando as micelas es

tão bem próximas pode ocorrer um rápido rearranjo entre os mo 

nômeros moleculares. Esse processo poderia numa etapa poste

rior levar à agregação linear na direção de um cilindro. 

Assim, concluímos que até concentrações de 26% de 

SLS não há indicação de mudança na forma da micela, que pro

vavelmente continua esférica, havendo indicação de possível 

agregação de primeiros vizinhos. Seria necessário investigar 

em detalhe concentrações mais altas para definir a forma de 
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transição para a fase hexagonal liquido-cristalina. 

V.3) Transição Isotrópico-Nemático 

Recentemente foi obtida em nosso laboratório uma 

fase nemática com composição de 25,0% de SLS, 70,53% de água 

e 4,47% de decanol, a partir da fase binaria com 26,17% de SLS. 

Estudamos então a partir da fase binaria isotrôpi-

ca, várias soluções isotrópicas ternárias aumentando gradativa 

mente a concentração de decanol, até obtermos uma fase nemáti

ca â concentração de 25,12% de SLS, 70,93% de HjO e 3,95% de 

decanol (fase TI). 

Observamos uma variação sistemática da posição do. 

pico de interferência com o aumento de decanol, até a fase iso 

tropica T2 imediatamente anterior â nemática (25,44% de SLS , 

71,84% de H-O, 2,72% de DeOH. O valor de s cresceu de 528 pa 

ra 60°>. 0 segundo pico em 30Ã torna-se então uma segunda ordem 

do primeiro. Já na fase nemática a posição destes picos, se 

mantém, ocorrendo somente um efeito de orientação, conforme no 

tamos na figura 14, referente.? a resultados de fotografia nas 

fases Ti e T2. 

Concluímos portanto, que deve estar ocorrendo uma 

mudança da forma da micela pela adição de decanol na fase iso-

trópica, uma vez que o pico de interferência muda de lugar , 

mas que a fase nemática se caracteriza pelo efeito orientacio-

nal das micelas, não ocorrendo uma mudança abrupta perceptível 

nas dimensões da micela na transição isotrõpica nemática. 
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(a) (b) 

Figura 14 - (a) fase isotrópica T_; (b) fase nemãtica T-. 

No presente trabalho não será feita uma análise de

talhada das curvas de espalhamento do sistema ternãrio ao lon-

go da transição isotrópico-nemático. Tal análise escapa ao âm

bito de SAXS e exigiria estudo analítico das interações inter-

micelares, com modelos para a função de interferência S(h) . 

Pretende-se dar continuidade a este trabalho nessa linha de in 

vestigação. 

Podemos entretanto concluir que o sistema binãrio 

que dá origem ã fase nemãtica é constituida por micelas ^sféri 

cas interagentes, e que a mudança de forma das micelas se dá 

por adição de decanol, ainda na fase isotrópica. 
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C A P I T U L O VI 

CONCLUSÕES 

Esta dissertação teve um duplo objetivo: implantar 

a técnica de espalhamento de Raios-X em Baixo Angulo (SAXS) no 

laboratório e estudar por SAXS características de micelas em 

solução isotrôpica, em especial o sistema dodecil (lauril) sul 

fato de sôdio/H20. Estes objetivos foram alcançados de manei

ra satisfatória. 

Vamos analisar separadamente as conclusões obtidas 

para cada objetivo. 

VI.1) Implantação da Técnica de R-X 

Através do estudo das curvas de espalhamento por 

SAXS da amostra de carvão vítreo, estebelecemos uma sistemati^ 

ca de utilização da técnica e análise de espalhamento de R-X 

em baixo ângulo. 

Várias etapas foram seguidas: 

1) estudo da transmissão da amostra: usando três métodos 

diferentes, concluimos que a geometria, utilizando um difratô 

metro de cristal duplo é a melhor. Na impossibilidade de seu 

uso, com a câmara Kratky o melhor método é medir a transmis

são com várias larguras de fenda e extrapolá-la para largura 

nula. No caso de sistema de fendas linha, o método do espalha 

dor (carvão vítreo) é preferível, lembrando do compromisso de 

erros sistemáticos com a piora da resolução. 
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ii) estudo da região de Guinier das curvas de espalhamen-

to: concluimos que nessa região não existe influência das di

ferentes geometrias usadas, bem como do uso do monocromador e 

da fenda soller. Na curva característica de Guinier a presen

ça de duas inclinações não representa necessariamente uma ca

racterística especial da amostra, mas pode ser conseqüência 

da invalidade da aproximação de Guinier no intervalo angular 

considerado. Recomenda-se nesse caso o uso de termos de ordem 

superiores na aproximação. 

iii) estudo da região de Porod: concluimos, que semente com 

o sistema de fenda linha - alta resolução, sem soller, assim 

como com a câmara Kratky, a geometria do feixe pode ser consi_ 

derada linear infinita para a região de espalhamento estudada. 

A fenda soller ao obturar o feixe linear em várias partes, de 

vido ao seu sistema de placas paralelas para eliminar a dive£ 

gência vertical do feixe, prejudica a geometria do feixe li

near infinito. 

iv) a monocromatização do feixe não é importante na análi

se qualitativa dos dados, tornando-se significativo, porém, o 

uso do monocromador em medidas com saturação do detetor. 

v) no estudo da influência do perfil do feixe incidente 

sobre a curva espalhada, implantamos o programa de P. Moore 

que, para sistemas diluídos de partículas esféricas, forneceu 

a curva 1(h) "desmeared". 0 programa não forneceu resultados 

condizentes quando estudamos sistemas de partículas interagen 

tes (contidas no 29 objetivo). Entretanto, mesmo para siste

mas diluídos a curva (1(h) exibe efeitos de truncamento, cau

sando como conseqüência oscilações na função p(r) resposta do 

programa. Assim, as curvas 1(h) foram alisadas e extrapoladas 
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pela lei de Porod para h grandes, e a função p(r) das partí

culas foi calculada de maneira independente do programa. 

vi) com a função p(r) calculada e mais os parâmetros ob

tidos da análise de Guinier e Porod, concluimos que a forma 

dos vazios na amostra de carvão vltreo deve ser de elipsôides 

oblatas de revolução, com superfície externa enrugada. Res

saltamos que a análise por p(r) dá uma contribuição a mais 

para o estudo do carvão vitreo. 

VI.2) Estudo das amostras SLS/H^O 

Foram estudadas amostras binárias isotrópicas com 

concentrações variando de - 5% de SLS a 26,25% de SLS e amos 

trás ternãrias isotrópicas com adição de decanol â concentra 

ção de 26,25% de SLS, até a obtenção da fase nemática líqui-

da-cristalina. 

As amostras micelares binárias com concentração 

até 15% de SLS apresentam um único pico na curva de espalha-

mento, característico da função de interferência interna da 

micela. Efeitos de interferência entre partículas não afetam 

a curva de espalhamento de uma maneira perceptível. Assim , 

estudamos as amostras menos concentradas por três análises 

diferentes: 

i) estudo por SAXS, feito para curva obtida experimen

talmente e "desmeared" pelo programa de P. Moore, mostra que 

para soluções contendo até 9% de SLS, a lei de Porod permane 

ce válida. Da análise generalizada de Porod para concentra

ções até 9% de SLS, determinamos os parâmetros de um modelo 

com duas camadas, obtendo P__< (0,37 t 0,01) e/A3. Supondo mi 
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celas esféricas, cilíndricas e lamelares os resultados permi

tem excluir a forma lamelar, mas não descriminam (dentro do 

erro estimado) a forma esférica da cilíndrica para a miceIa. 

ii) para um refinamento dos resultados, simulamos curvas 

espalhadas por modelos esférico e cilíndrico para a micela , 

superpondo-os ãs curvas observadas. Dessa análise concluímos 

que para concentrações de até 9% de SLS, as miceIas são esfé

ricas, evidenciando que o pico observado é devido à estrutura 

interna da micela. Na concentração de = 15% de SLS, começa a 

se pronunciar efeitos de interferência, devido ao alargamento 

do pico. 

iii) obtivemos a função p(r), a partir da curva 1(h) des-

meared (alisada e extrapolada). Da função p(r) encontramos 

R e R__i que concordam com os obtidos pelo modelo esféri

co. Assim, concluímos que até - 10% de SLS as micelas são es

féricas, com R „_ = (16,0 t 0,5)8 e R . = (25,5 i 0,5)8, pos 

par poJ- -

suindo número de agregação '50 e uma camada de hidratação da 

ordem de 58. 

iv) para amostras com concentrações maiores que 15%, ob

servamos o aparecimento de um segundo pico que se define bem 

na maior concentração estudada, associando ã interferência en 

tre micelas. Como não objetivávamos o estudo analítico de sis 

temas de partículas interagentes, fizemos apenas uma análise 

sobre a variação dos picos com a concentração. 

Do ajuste de uma função gaussiana para o pico de 

interferência e de uma função lorentziana para o pico interno 

da micela, observamos que o pico de estrutura interna não al

tera sua forma com o aumento de concentração apresentando 
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mesma largura, sendo que a pequena mudança aparente em sua po 

slção pode ser atribuída a uma depressão na função de interfe 

rência na região entre os dois picos. 

Não existe assim, indicação de alteração de forma 

da partícula atê concentração de 26,25% de SLS, mas apenas o 

surgimento de interação entre as miceIas. 

A análise do pico de interação fornece uma estima

tiva do alcance de correlação entre as micelas que varia de 

70S a 20% de SLS, para 1028 para 26% de SLS. Portanto, temos 

uma interação de primeiros vizinhos para a maior concentração. 

O pico de interferência é observado na posição da 

ordem da dimensão máxima da micela, cuja posição não varia com 

a concentração. Assim, as micelas estão bem próximas indican

do um possível fenômeno de agregação entre elas. 

A possibilidade da transição esfero-cilindro ser 

medida pela formação de dímeros parece bastante viável. 

v) para as fases ternãrias com adição de decanol observa

mos uma variação contínua da posição do pico de interferência, 

que passa de 528 a 60X. 0 segundo pico torna-se uma segunda 

ordem do primeiro . As posições de difração da fase i so tropi

ca com 2,72% de decanol e da fase nemática com 3,95% de deca

nol são as mesmas. 

Concluímos que o sistema binário que dá origem â 

fase nemática é constituído por micelas esféricas interagen-

tes e que a mudança de forma da micela se dá por adição de de 

canol, ainda na fase isotropica. Não parece haver mudança per 

ceptível nas dimensões da micela na transição isotrópica-nemá 

tica. 



123. 

VI.3) Perspectivas Futuras 

Este trabalho propõe uma continuidade de pesquisa 

na investigação detalhada das transições de fase isotrõpica-

hexagonal no sistema binãrio e isotrópica-nemática no sistema 

ternãrio, tanto no que se refere ã mudança de forma das roice-

las como aos processos de interação entre as mesmas. 
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A P Ê N D I C E 

PROGRAMA DE PETER MOORE 

O método usado por P. Moore é uma adaptação ao mé-

(241 
todo de transformação de Glatter , que a partir da dimensão 

máxima da partícula, faz um alisamento da curva experimental , 

leva em conta o efeito do borrão (smearing) causado pelo per

fil do feixe incidente e realiza o desmearing da curva, forne

cendo simultaneamente a função distribuição de distância da 

partícula p(r). 

x A primeira observação importante é que o algoritmo 

está desenvolvido em unidades de vetor de espalhamento s (s « 2sen9/A). 

Os princípios para a análise admitem que a intense 

dade espalhada por uma solução diluída de partículas esféricas 

é dada por: 

IW-J%lr>*g|gSar U.1) 

p ( r ) * 8irr s I ( s ) sen (2irrs)ds (A. 2) 
o 

Define-se duas funções Q(r) e U(s), de modo que: 

Q(r) = p(r)/r 
(A.3) 

ü(s) - s I(s) 
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Então (A2) e (A2) tornam-se: 

ü(s) £ | Q(r) sen (2nrs) dr (A4) 

I> Q(r) = 8» I U(s) sen(2nrs) ds 
o 

(A5) 

Supondo d, a máxima dimensão da partícula temos 

Q(r) = p(r) = 0 para r = 0 e r * d, soque que Q(r) pode ser 

expressa por uma série seno de Fouriw : 

Q(r) - 8* Zĵ  an sen (^p) (A6) 

Substituindo (A6) em (A4) vem: 

ü(sA)= 4 ran J sen (^p) sen (2*rsi)dr (A7) 

Chamando a integral de B(n,i), temos: 

VisL) = 4 zan B(n,i) (A8) 

onde 

B(n,i) = | 
senUn - 2nds.) sen(nn + 2irds.) 

wn - 2irds. *n + 2nds, 

Para determinar os coeficientes a„ usa-se o méto-
n 

do dos mínimos quadrados: 

X2 - I * , |U(8t) - 4 Ean 8(n,i)|
2 

i 2s1
2o2 i n (A10) 

onde (S4O corresponde ao erro padrão de ü em s. 
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3 Y 2 

Impondo -*- - 0, tem-se: 

m 

- «T 
Z — — U(s,)B(m,i) = 4 1 ? -~2-|B(m,i)B(n,i)| 
s*oJ * i n«l s*o* 

(Ali) 

Associa-se: 

E-^- B(m,i) B(n,i) = C(mfn) 

-i°l 
(A12) 

Z-^~ ü(s.) B(m,i) = Ym 

Si°i 

(A13) 

y « 4AC 

A = 7 YC"1 

(A14) 

(AlS.a) 

°m = I IC" 1^»)! 1 7 2 (AlS.b) 

Quando A foi achado, a melhor representação de 

I(s) pode ser calculada por (A8) e (A3). 

Esquematizaremos o procedimento do programa: 

1) para cada dm_„ fornecido, ele calcula as B(n,i) fun-
max 

ções a partir de (A9). 

2) para corrigir o efeito Mbor :âo" causado pelo feixe, o 

autor considera: 

Jobs ( 8 ) " /2(8-«'> W(s,s')ds' 

onde W(s,s') corresponde a função envolvendo largura e altura 
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do feixe, e constrói as funções B P(n,i) a partir das B(n,i) 

com o perfil do feixe fornecido, tal que: 

Bín^-s') 
BPÍn.i) = / -T H(s.,s')ds' (A 16.a) 

s2—s i 

Jobs(s) » 4 Ean BP(n,i) (Al6.b) 

3) os coeficientes a são calculados pelo método dos ml-
n 

nimos quadrados, onde a função B(n,i) e U(si) em CAIO é subs

tituída por BP(n,i) e J . (s), respectivamente. 
4) calcula Y, analogamente a (A13) por: 

. °i 

5) calcula C por (A12J t a l que: 

C = ZBP(m,i) BP(n , i ) /o* 

6) inverte a matriz C 

7) calcula os coeficientes an como A = i YC~ , e imprime 

seus valores. 

8) calcula Q(r) a partir de (A6), e oQ(r) e depois 

p(r) « r.Q(r) 

o (r) » r oQ(r) 

9) calcula a intensidade "desmeared" e a "smeared", res

pectivamente por: 
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ü(I) = 4 lan B(n,i) 

US(I) = 4 ran BP(n,i) 

O programa pode operar em dois modos. No modo um 

executa as etapas de 1 a 9 e para cada djnax fornecido, o pro

grama imprime duas tabelas: 

r p(r), op(r) e 

s, J o b s<s), U(I), US(I), oü(I) 

no modo dois são executadas as etapas de 1 a 8. A partir de 

p(r) ele calcula e imprime para cada à , x2, R , (oR ) * 

1(0) (o (I )), V(ov), parâmetros característicos da partícula. 

Quanto aos limites de validade do programa foram 

feitos alguns testes, tendo em vista alguns problemas observa 

dos durante a análise. Ressaltamos efeitos de truncamento no 

final da curva de espalhamento, alisada e,"desmeared" , con se 

quentemente, porque o programa pré-determina o número de coe

ficientes a . Alguns testes foram feitos aumentando esse nume 

ro, mas que começaram a comprometer outras partes da curva. 

Quando esses efeitos eram pronunciados a função 

p(r) determinada e consequentemente os parâmetros obtidos a 

partir dela, sofriam sua influência. 


