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Introdução 

A avaliação da estabilidade de dispersões coloidais 

não é uma atividade trivial e faz uso de uma vasta 

gama de técnicas. No entanto, de forma geral todas 

apresentam limitações como longo tempo de análise 

e/ou necessidade da modificação irreversível do 

estado inicial da amostra
1
 ou ainda necessidade da 

indução do fenômeno de coalescência por adição de 

eletrólitos
2
. 

 A instabilidade inerente dos sistemas 

coloidais leva à coalescência das partículas 

dispersas, passando antes por uma etapa de supra-

agregação que, em muitos casos, é reversível. Este 

processo de supra-agregação pode ser modelado
3
 

como uma interação de auto-associação indefinida. 
 O tratamento postula a existência de um 

equilíbrio rápido e reversível na agregação 

endotérmica das partículas, seguido de uma etapa 

irreversível de coalescência. 

 O uso deste modelo aliado às informações 

obtidas por meio de técnicas de espalhamento de 

luz permitiu o desenvolvimento do método de 

espalhamento múltiplo de luz em temperatura 

variada (EMLTV)
4
 que permite determinar 

propriedades termodinâmicas de dispersões 

coloidais de forma rápida e sem alterar o estado 

inicial da amostra. 

 No presente trabalho são modeladas as 

equações cinéticas que descrevem os processos 

envolvidos no EMLTV a fim de avaliar a validade do 

uso de equações termodinâmicas de equilíbrio em 

situações de meta-estabilidade. 

Resultados e Discussão 

A resolução das equações cinéticas dos monômeros 

e oligômeros permite avaliar sua variação com o 

tempo, quando se submete o sistema a um stress 

térmico, como mostrado na Figura 1. 

 Verifica-se que há uma relação entre a 

concentração numérica (CN) de espécies presentes 

com o ΔH de supra-agregação e que quanto maior o 

valor de  ΔH menor a estabilidade do sistema. 

 Na Figura 2 mostra-se a influência da 

temperatura sobre CN, que reproduz 

qualitativamente os resultados obtidos pelo EMLTV. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Evolução temporal das concentrações das 
espécies sob stress térmico (ciclos de aquecimento 
e resfriamento). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Comportamento linear observado. A 
declividade das retas é proporcional à ΔH de 
agregação. 

Conclusões 

Os resultados obtidos numericamente para a 

estabilidade relativa de diferentes sistemas segue o 

mesmo comportamento que é constatado 

experimentalmente. Os resultados numéricos 

mostram também que o sistema reage às 

perturbações do equilíbrio de forma rápida, atingindo 

em pouco tempo uma situação denominada de 

cineticamente estável. 

 Pode-se concluir que as aproximações 

empregadas no espalhamento múltiplo de luz em 

temperatura variada são adequadas para a análise 
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