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Comparando a velocidade de diálise com a velocidade de difusão
livre, e comparando a conductibilidade da membrana com a conductibilidade do líquido que enche os poros, podemos decidir de que estrutura se trata, e depois, a partir da permeabilidade para a água, pelas
equações citadas, calcular a secção dos poros ou a espessura das
fendas.
Estudando membranas de colódio preparadas como anteriormente
se disse, Manegold chega às seguintes conclusões:
1) Membranas com volumes de água por c. c. compreendidos
entre 0,930 e 0,910, tem estrutura de fendas.
2) Membranas com volumes de água compreendidos entre 0,910
e 0,800, correspondem a velocidades de diálise e a conductibilidades
compreendidas entre os valores de poros e fendas, o que leva Manegold a admitir que se trata de poros com secção elíptica.
3) Membranas com volume de água por c. c. próximo de 0,800
tem poros circulares.
4) Para membranas com volume de água inferior a 0,S00, os
valores da conductibilidade e da velocidade de diálise são inferiores
aos calculados pelas fórmulas. Manegold sugere duas explicações
para êste facto: ou há poros fechados, ou há impedimentos no movimento da substancia atravós dos poros.
Os estudos de Michaelis ( 3C ) sôbre o potencial de membrana
permitem decidir entre as duas explicações de Manegold, pois veremos que se fundam no impedimento causado por forças eléctricas, que
são as que teem maior raio de acção. Só depois de se manifestarem
estas forças começam a ter influência as forças de outra natureza
já citadas.
Como se sabe, quando pomos em contacto duas soluções d u m
mesmo electrólito com concentrações diferentes, se as mobilidades dos
iões positivo e negativo não são as mesmas, há uma diferença de
potencial no contacto; no caso do KCZ, em que as mobilidades são
iguais, a diferença é nula. Se as soluções estiverem separadas por u m a
membrana, Michaelis observou que a diferença de potencial é, muit s
vezes, diferente da que corresponde ao contacto directo, e, portanto,
para o KC/ pode ter um valor diferente de zero; é o que sucede
com as membranas de Manegold quando a hidratação ó i n f e r i o r
a 0 , 6 7 5 de água por c. c.. Michaelis explica êste fenómeno a p a r t i r
da diferença de potencial que corresponde ao contacto de duas fases
e que se manifesta, por exemplo, na electrosmose. Enquanto o raio
do capilar é grande, quando comparado com o raio de acção da
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dupla camada das paredes, a difusão dos iões é praticamente livre;
quando os dois raios são da mesma ordem de grandeza, há impedimentos eléctricos.
Segundo a teoria de Nernst, a diferença de potencial entre duas
soluções de concentração diferente, em contacto directo, é dada pela
equação:
u

v

rji

E =

c (

u = mobilidade do ião positivo
V= mobilidade do ião negativo

c-2

F = Faraday
Ci = concentração duma solução

— Iorj
u -}- V

It

c2 — concentração da outra solução.

Michaelis aplicou esta equação quando as soluções estão separadas por uma membrana. Quando há impedimentos de ordem
eléctrica os dois iões não são influenciados da mesma maneira, u e
v variam, e a diferença de potencial ó diferente da que corresponde
à difusão livre. Temos portanto um critério para caracterizar os
impedimentos eléctricos, e, como são estes os que primeiro se manifestam, sabemos que uma membrana que não acuse o efeito de
Michaelis para determinado electrólito não oferece impedimentos à
difusão desse electrólito ou de outras substâncias com pesos moleculares da mesma ordem de grandeza.
Manegold estudou as suas membranas debaixo do ponto de vista
de Michaelis e chegou à conclusão de que as membranas com hidratação compreendida entre 0,800 e 0,67 5 por c. c. tem capilares fechados. A quantidade de água W1- nesses capilares é dada pelas equações:
ò WF
K = — '-3
a

,

W

i

= W - W

e

em que K, ò e d são conhecidos. A secção do poro deverá ser calc u l a d a a partir de WR e não de W.
As membranas de Manegold, com hidratação inferior a 0,675,
impedem a difusão dos electrólitos e apresentam, portanto, potenciais de Michaelis.
A teoria de Manegold, embora incompleta, mostra-nos bem as
dificuldades que tem o conhecimento completo duma membrana, e,
além disso, mostra o caminho a seguir para obtermos um conhecimento perfeito.
Manegold observou também, no decurso dos seus trabalhos, o
efeito, já notado por Duclaux e Errera (:17) e também notado por
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Erb9 (38), da natureza do líquido sobre a porosidade da membrana. A permeabilidade específica duma membrana define-se pela
equação:
D h = D ^ , .
O valor de D®, segundo a lei de Poiseuille, dependerá unicamente
das dimensões do poro e não do líquido contido no poro. Como
os referidos autores notaram diferenças nesses valores, não só
para diferentes soluções aquosas como também para solventes
diferentes, temos de supor que as dimensões variam com o líquido.
É um fenómeno que nada repugna admitir, pois as paredes do poro
adsorvem as substâncias que formam a solução, e as dimensões da
camada adsorvida dependem da natureza dessas substâncias.
Brinkman (:l°) observou o efeito duma substância capilarmente
activa na permeabilidade, e verificou que a hemoglobina era retida
por alguns ultrafiltros, mas que, em muitos casos, a junção duma
substância capilarmente activa tornava o filtro permeável. A explicação do fenómeno é-nos dada pela adsorção, pois, sem substância
capilarmente activa, a hemoglobina é retida e tapa o filtro, ao passo
que na presença da substância activa as paredes dos poros são
cobertas por esta.
Bechold ( 4 0 ) estudou o efeito dos coloides protectores na permeabilidade, e chegou à conclusão de que estes tem uma grande
influência. Por exemplo, a partícula dum sole de azul da Prússia
era facilmente retido por uma membrana, mas, desde que juntemos
ao sole albumina do sôro, esta atravessa a mesma membrana. É possível que aqui tenhamos não só variação de permeabilidade, mas também alteração do coloide; Bechold fala em lubrificação. Nos nossos
estudos tivemos ocasião de notar que um filtro, da série Ultrafeii
da Membrangesellscliaft, era atravessado por um sole de hidróxido
de ferro, e perdia essa propriedade desde que o fizessemos atra
vessar primeiro por um sole de ácido lisalbínico.
Erbe (41) chama a atenção para a influência da pressão sobre a
porosidade da membrana, e, trabalhando com filtros da Membran
gesellschaft, cita casos em que essa influência ó muito grande.
Xesse trabalho também se faz notar bem a necessidade de utilizar
na preparação dos soles, líquidos óticamente puros, pois caso contrário as substâncias em suspensão no líquido podem tapar completamente o filtro. Ainda no mesmo trabalho, Erbe mostra que a
imbibição tanto pode causar um aumento como uma diminuição na
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porosidade. Por exemplo, os filtros Cella e .1 Iembran da Membrangesellsckaft são mais permeáveis ao álcool isobutírico que à
água, e, contudo, o Cella incha na água e o Membran incha no
álcool. O fenómeno era já conhecido, e a imbibição nunca pode
explicar um aumento de porosidade. Sôbre as perturbações do
curso normal duma ultrafiltração pode-se ler com vantagem um
artigo de Simon e Neth (42).
De tudo o que dissemos, podemos concluir que, por ultrafiltração, podemos, quando muito, obter a ordem de grandeza do tamanho
das partículas, pois os efeitos citados só se fazem sentir quando o
tamanho do poro ó da ordem de grandeza do tamanho da partícula.
Que a velocidade de diálise desce rapidamente com o aumento de
pêso molecular, mostram-no os trabalhos de Collander (43), e que,
para uma mesma substância, a velocidade de diálise desce rapidamente com o diâmetro do poro, mostram-no os trabalhos de Manegold (44). Contudo nunca se nota uma passagem brusca de zero a
ura valor finito.
Alóm do método que acabamos de citar há outros que, a-pesar-de
não estarem tão bem estudados como o de Manegold, podem servir
para determinar as dimensões dos poros. Citaremos em primeiro
lugar o método de deslocamento de Bechold ( 45 ), que tem a desvantagem de só se aplicar a capilares de secção circular.
Consiste o método de Bechold em determinar a pressão mínima
e necessária para que um gás, ou um líquido que não molha as
paredes dos capilares, desloque dêstes um líquido que molha as
mesmas paredes. Segundo uma fórmula devida a Cantor ( 4fi ) essa
pressão é dada pela equação:
2

a

P =r
r

<j = tensão superficial de contacto entre as duas fases
r — raio do capilar
P = pressão mínima.

A teoria completa do método é devida a Schlesinger ("). Êste
autor emprega uma pressão crescente com o tempo, que c dada pela
equação:
p

^

A = constante que depende das condições da experiência
t = tempo.

Considera agora uma membrana imbebida pelo líquido que molha
8
parede, e supõe que sôbre uma das faces comprimimos o outro
liquido, ou o gás, com uma pressão dada pela equação anterior.
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Determina o tempo necessário para que na outra face apareça uma
gota de líquido ou uma bolha de gás'(supõe que as gotas visíveis
tem o diâmetro de 1 mm.), e a pressão correspondente a éste tempo.
Temos a equação :
r,! = viscosidade do líquido 1
•no = viscosidade do gás ou líquido 2
e — comprimento do poro.

Fazendo duas determinações com valores diferentes de A, ou com
dois pares de líquidos diversos, e resolvendo o sistema de equações,
chega ao valor do diâmetro e do comprimento do poro. Os cálculos de Schlesinger permitem, além disso, determinar o tempo de
espera necessário para que haja a certeza de que uma determinada
pressão não ó capaz de forçar o líquido através dos poros. Êste
tempo é dado pela equação:

Ar
A ordem de grandeza dêste tempo chega a dias, mas para as membranas correntes ó de uma hora. Contudo Bechold, aumentando
continuamente a pressão, determinando a pressão a que aparece a
gota e usando factores de correção, consegue trabalhar rapidamente.
Os factores de correção são independentes do tamanho do poro, e.
portanto, conhecidos para uns poros ficam determinados para sempre.
Uma vantagem importante do método de Bechold-Schlesingei
é a determinação do comprimento do poro, e, em alguns casos, esse
comprimento é quinze vezes a espessura do ultrafiltro. Bechold
aproveitou êste facto para explicar porque é que coloides com
partículas de determinado tamanho (determinado directamente
são retidos por filtros com diâmetro de poro 10 vezes maior; a
passagem dos coloides pelo caminho tortuoso dum poro provocam
o depósito das partículas nas paredes. Isto só se pode aplicar
quando o equilíbrio de adsorção ainda não está atingido, pois, caso
contrário, a retenção não se dá. Contudo, como a superfície das
paredes ó muito grande, a adsorção pode reter quantidades importantes e portanto aparentar durante muito tempo a impermeabilidade.
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O que dissemos até agora só se aplica a membranas homoporosas e, caso contrário, determinamos apenas o diâmetro máximo
dos poros. O método pode contudo ser aplicado para determinar a
distribuição dos poros pelos diferentes tamanhos, como se vê pelas
considerações teóricas de Erbe (48J, e pelas experiências de Pisa (4fl).
Supunbamos uma membrana homoporosa de poros de raio r e
imbebida por um líquido que molha as paredes, e supunhamos que
comprimimos um líquido, que não molha as mesmas, através da
membrana, empregando pressões que vão de zero a um valor elevado;
observar-se-bá então que, até uma pressão p, não passa corrente, e
que a partir dessa pressão a corrente segue a lei de Pouiseuille.
Portanto:
mrr1

o u
P =

AS =
r

P
8 ns l

n = número de poros por c m 2
AS = quantidade de água quo atravessa 1 em 2 em 1 segundo.

Se tivermos um filtro com poros de dimensões n, r^ r3, r^ a
curva de variação da corrente em função da pressão terá a forma
da fig. 1.
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Temos:

AS4 =

AS3 =

8 ns h

8 -ns I 3
0

n 2 P 2 TI r*

AS2 =

2 7
Pi =

4
P2 =

AS4 =

2(7
Il
CO
CL,

M 3TP> 3 I t r 43

« , PD, « r4,

ri

r3
2 !7

2*
P4 =

8 Vis Z2
8 YJs 14
r2
Mi, n2, M3, ti\ são o número de poros correspondentes a ri, r2, r 3 , r4

n

No caso dum filtro real temos uma curva com a forma da fig. 2.
O raio dos poros com maiores dimensões corresponde à pressão a
que a corrente começa a passar, e o raio dos poros menores corresponde à pressão a partir da qual a corrente segue a lei de Poiseuille. Consideremos agora no eixo das abscissas intervalos iguais
P 2 - P i , P 3 - P 2 , P 4 - P a - P s - P i , P G - P 5 ; fazendo a construção indicada na figura obtemos os valores A Si, AS 2 , AS3, AS 4 ,
ASr,. Temos:
A O
A
S i = PT->2 «ITT (/

R

*

R

-—'

+

8 -i\ s l

r
A S r. = PMK Tt ( 1 ''
' )'*
\
2
J 8 ns l

com
q
P 1 = -—
ri

Pc

=

w

i = número de poros com raios
entre ri e r2

:
M5 = número de poros com raios
entre r 5 e r 6

ro

Se não conhecermos l, podemos saber a relação n i: t i f . 713: m: n •
Quanto menores forem os intervalos adoptados mais rigorosas são
as medidas.
Pisa estudou por êste método os filtros da Membrangesellschaft
e chegou à conclusão de que os filtros «Cella 100"» teem poros com
raio máximo de 200
ao passo que os «feinst» teem poros co:n
dimensões máximas de 275 pp, embora a maior parte dos poros dos
últimos seja de dimensões menores do que as dos primeiros. Por isto
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podemos ver qual pode ser a importância destas determinações,
pois, se para a filtração de coloides isto não importa, para a filtração de organismos vivos, capazes de se reproduzir, pode ter grande
influência.
No mesmo trabalho, Pisa chama a atenção para o entupimento
por partículas em suspensão ou por partículas de maiores dimensões

Fio. 2
e para os erros que podem causar. Observa também casos em que
filtros reteem partículas com raios iguais a um têiço do raio dos
poros.
Sôbre aparelhos para ultrafiltração pode-se consultar com vantagem o livro de Jander e Zakowsky «Membranfilter, Cellafilter,
UltrafeinfdlerD onde também se encontram descritos os filtros fabricados pela Membranfiltergesellschaft rn. b. H. Goettiugen. Os aparelhos de Bechold acham-se descritos na revista Zeit. ang. Chem.
37-491-1924 e os seus filtros nas revistas Zeit. phys. Chem. GO 257-1907 e Biochem. Zeit. 199-1-1928; a preparação dos filtros expontâneos de Ostwald pode ver-se no seu pequeno livro Kleines Praktikum
der KoUoiilchemie.
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Métodos fundados no estudo de difusão livre.
O coeficiente de difusão está, segundo Einstein ( 53 ), ligado com
o raio da partícula pela equação:
j

D=

N

N = número de Avogadro

Yi = viscosidade
_ r a j 0 ^ a pal-tícu 1 a

G itnr

r

que implica a validade da lei de Stokes. Dentro dos limites desta
validade, a medida do coeficiente de difusão dá-nos, portanto, indicações sobre o tamanho da partícula.
Para medir o coeficiente de difusão, há vários métodos, e principiaremos por citar os que se fundam no estudo do movimento
Browniano.
Einstein ( 3 1 ) deduziu a seguinte relação entre a média dos quadrados do desvio A2, e o coeficiente de difusão :
1
D = -—

2

A2
t

i = tempo

O desvio é a distancia, da projecção do centro de gravidade da
partícula sobre um plano horizoútal, a um eixo fixo. A2 obtem-se
tirando a média correspondente a muitas partículas.
A dedução de Einstein considera a difusão como uma consequência do movimento Browniano, e, sem mais hipóteses, chega à
fórmula referida.
Trabalhos executados por Svedberg ( 52 ), Seddig ( 3 3 ), Henri ( 5 t ),
Perrin (35J, Nordlund ( 36 ) e outros, confirmam a fórmula, e os métodos
usados permitem uma aplicação directa à determinação do tamanho
das partículas.
Perrin ( 3 7 ) estudou também o movimento de rotação das partículas e confirmou a equação de Einstein :
A

A2

KT
4-

Nr3

= um terço da média dos quadrados dos ângulos de desvio no tempo t
N = número de Avogadro
t = tempo.

Os estudos de Perrin foram feitos sobre partículas de mástique
contendo inclusões, de maneira que se podia estudar o movimento
de rotação. O estudo é ainda possível com partículas não esféricas,
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mas pode-se considerar impossível para partículas de pequenas
dimensões.
Fuerth ( s 8 ) estudou o movimento Browniano por outro método
e, em lugar de determinar o desvio médio, determinou o tempo
médio necessário para um determinado desvio. A fórmula a aplicar
é a seguinte:
1

2D

t

b

2

t

= tempo médio correspondente ao desvio b

D = coeficiente de difusão.

Em todos os estudos que acabamos de citar não é necessário
que a partícula esteja apenas sujeita ao movimento Browniano,
mas, sobrepondo a êste um movimento conhecido e modificando as
fórmulas de maneira a considerar esse movimento, é possível chegar
a bons resultados. Muitos dos autores citados trabalharam com
partículas em sedimentação.
O movimento Browniano de partículas não esféricas é mais
complicado e só para casos muito especiais se conhece a relação
entre o coeficiente de difusão e o desvio médio. Está claro que
nessa relação intervém a forma e as dimensões da partícula.
' ejam-se os trabalhos de Przibam ( 3 ' J ) e Gans ( 6 0 ).
Todas as fórmulas que citamos se aplicam ao caso de não haver
influência mútua das partículas. Para ver se esta influência existe,
podemos recorrer ao método de Svedberg ( G1 ) que consiste em medir
as variações do número de partículas, num determinado volume, com
o tempo, e comparar o resultado com as equações da teoria cinética
dos gases. Quando a influência existe, os resultados não concordam
e temos de recorrer a outras equações em que intervém a acção
mútua das partículas e, portanto, o desvio das leis de Vant Hoff
para as soluções ideais.
Os métodos que acabamos de citar são dos mais seguros e elegantes, mas, infelizmente, nem tôdas as partículas são visíveis ao
ultramicroscópio, e só os podemos aplicar a soles muito diluídos.
Quando os métodos considerados não se podem aplicar, temos
então de medir directamente o coeficiente de difusão e para isso
baseamo-nos na lei de Fick:

Q - D dx

Q
D
c
x

= quantidade de substância que num segundo atravessa 1 c m 2
= coeficiente de difusão
= concentração
= distância de secção a uma origem fixa.
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A partir desta lei deduz-se uma outra que se pode aplicar
directamente:
32 C

dc
=

dt

9,c 2

t-

tempo

A integração desta equação não oferece dificuldades, mas é
preciso conhecer as condições em que o método usado permite
a difusão. Para a intregração pode-se consultar o livro de Frank-Mieses «Die Diferential und Jntegralgleiehung der Meehanik und
Physik».
O método difusiométrico consiste em colocar sôbre uma camada
de solução, uma camada de líquido intermicelar ou de outro líquido
que não altere o equílibrio da solução, e estudar depois dum tempo
conhecido a distribuição da substância por todo o sistema. O estudi
da distribuição pode ser feito pelo método clássico da análise quí
mica ou então aplicando os cómodos e elegantes métodos físicos d
análise. Svedberg! 02 ), por exemplo, estudou a difusão das proteí
nas fazendo análises colorimétricas com luz ultravioleta. A obser
vação pode ser microscópica, e temos a vantagem de emprega 1
quantidades muito menores e distâncias de difusão também menc
res, o que poupa muito tempo e substância, que nem sempi.<
abunda. Yejam-se sôbre êste assunto os trabalhos de Svedberg,
Cohen e Bruins ( ,i:! ), Fuerth ( G l ), Thovert ( ,;5 ), Procopiu (GG), Westgern (C7), etc.
O método difusiométrico tem várias causas êrro como sejam as
que resultam de não mantermos no aparelho de medida as condições que serviram de base á integração da equação, do tempo que
geralmente leva uma difusão apreciável, e que pode permitir o envalhecimento da solução, da variação da constante de difusão com a
concentração, das reacções químicas, quando usamos métodos que
exigem uma iluminação intensa da solução, do uso, para cobrir a
solução, de líquidos que alteram o equilíbrio e da alteração do equilíbrio com a concentração, além dos que vamos citar adiante e que
merecem menção especial.
Caso a partícula esteja carregada e, portanto, em presença doutros iões com mobilidades diferentes, temos de contar com o potencial de difusão, que acelera o movimento da partícula mais lenta e
retarda o da mais rápida, de maneira a não permitir desvios apre-
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ciáveis da lei da electroneutralidade. Segundo a teoria de Nernst o
o coeficiente de difusão 6 dado pela equação ( 0 8 ):
1
~r

Gz-/) (

7

ric

L )
2-)-1

r k — raio da partícula coloidal
r • = raio do ião contrário que se supõe
monovalente
Z = valência d o ião coloidal

Para z r, desprezível em comparação com r^ temos:

D =

ET
r

k

Z + 1

É interessante notar que Svedberg, medindo a velocidade de difusão
duma solução coloidal de ouro sem contar com a correção citada,
obteve, para as partículas, um valor do raio que concorda com o
obtido por contagem directa. Isto é devido em parte à incerteza das
medidas e também, talvez, porque as suas soluções continham um
excesso de electrólito, o que faz desaparecer o potencial de difusão.
Quando a substância de que queremos medir a velocidade de difusão se combina com outra de velocidade diferente, e quando à transformação corresponde um equilíbrio, temos também de entrar com
uma correcção que nem sempre é fácil de achar. Veja-se sobre êste
assunto Euler (°9),
A difusão em geles também pode ser usada para a medida do
tamanho das partículas, mas os valores são relativos. Desde que o
coeficiente para uma espécie de partículas seja conhecido, podemos
determinar os outros. O princípio deste método é semelhante ao
que estudamos a propósito da ultrafiltração que se funda nos trabalhos de Manegold ( 7J ). Sôbre êste assunto vejam-se os trabalhos
de Frick (71), Fuerth (72), Liesegang 1 73 ), etc. O método ó por vezes
cómodo, pois permite separar facilmente a sistema em várias porções.

Medidas de sedimentação sob a acção da gravidade.
As partículas duma solução coloidal estão sujeitas ao seu pêso
e, portanto, tendem a depositar-se no fundo do vaso. A velocidade
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de queda, quando 6 válida a lei de Stokes e quando a partícula está
descarregada, 6 dada pela equação:
f i = densidade da partícula
pj =
»
do líquido intermicelar
= volume da partícula
9

Cpi — Pa) 9 g _
G

TCVir

'

r — raio da partícula
v = velocidade da partícula
g = aceleração da gravidado

como
4
T
temos
.-=V7-9

(pi

p" 2) g

Para partículas carregadas temos, segundo Nernst:
(pi — P2) <ptg + z (pi — p2) ?i <7 = 6 7tvi ( z r , + r t )
a = valência do ião coloidal

r L = raio do ião coloidal

que, para zr,- desprezível em face de rj, dá a fórmula anterior.
Portanto, para os coloides podemos considerar válida geralmente a
primeira fórmula.
Caso as partículas não sejam esféricas, temos de tomar em conta
a modificação da fórmula de Stokes feita por Boseli ( 71 ), o que com
plica as equações.
A medida da velocidade de sedimentação pode ser feita directamente observando a queda da superfície de separação entre o líquido
intermicelar puro e o coloide, o que nem sempre é possível, pois solu
ções não turvas, e portanto com partículas muito pequenas, não teem
velocidade de queda apreciável (uma partícula de densidade 10 e com
o tamanho de 10 fj. u. levaria, a cair de um centímetro, dois meses).
A observação pode ser microscópica e nesse caso pode-se observar,
por vezes, a queda de cada partícula separadamente.
A medida indirecta da sedimentação consiste, era geral, em medir
a quantidade de substância depositada em tempos conhecidos, em
provocar uma corrente de água na vertical e observar a quantidade
de substância arrastada, em medir a variação de densidade com a
sedimentação ou em tomar provas a diferentes alturas e a n a l i s a r
estas provas ( 73 ).

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

f, IB

Tixotrnpia

do pentóxido de vanádio

Particularmente elegante e preciso é o método de Odón (76), aperfeiçoado por Rinde (77), que regista automaticamente o pêso de substância que em intervalos conhecidos se deposita sobre o prato, duma
balança, mergulhado na solução.
Como a velocidade de sedimentação diminui com o raio, o pêso
não ó suficiente para provocar velocidades de queda apreciáveis em
coloides com partículas inferiores a 0,1 [>..
Intimamente relacionado com a sedimentação está o equilíbrio de
sedimentação. Como foi estabelecido por Perrin ( 7 8 ) e Einstein ( 7 9 ),
a concentração duma solução sujeita ao campo da gravitação varia
com a altura. A equação ó a seguinte: ( 8 J )

Y W l g 1 ^ = Wjh

(I-Vp)

n! e H 2 = número de partículas por unidade
de volume a alturas que diferem de h
M = pêso da partícula
g = aceleração da gravidade
V = volume da partícula
o = densidade do líquido intermicelar

para partículas não carregadas.
Para partículas carregadas, como não pode haver separação
apreciável de cargas, forma-se um campo eléctrico que se opõe à
sedimentação da partícula mais pesada; a equação toma a forma:
i
(* + 1) R T Ig

tl 2

= [ M t (1 - Vp) + z Mi- (1 - Vt-p)] gh.

x = valência do ião coloidal

Quando 2M; fôr desprezível em face de M/„ temos:
r t

nI
M(
^ V n=2 T I Iz T- J - t i 1 -

y

P ) -

Para conhecermos o pêso da partícula temos de conhecer a sua
valência, mas, no caso de estarmos em presença dum excesso de
electrólito não sedimentável, a equação 'toma a forma correspondente a partículas não carregadas, pois o potencial de sedimentação
desaparece. Foi por isso que Perrin (81) e AVestgern (82), não usando
nos seus equilíbrios de sedimentação a correcção de carga, conseguiram chegar a bons resultados.
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As equações são apenas verdadeiras quando não há acções
entre as partículas e quando se trata dum verdadeiro equilíbrio, e
não dum equilíbrio aparente que resulte duma sedimentação muito
lenta ( 8 3 e 8Í ).
O equilíbrio de sedimentação é independente da forma das partículas e, portanto, os pesos de partícula determinados com o seu
auxílio não dependem da lei de Stokes, o que representa uma vantagem sôbre o método anterior. Outro tanto se não pode dizer das
dimensões, pois a sua determinação, a partir do pêso, exige o conhecimento da densidade e da forma.
A distribuição de substância que corresponde ao equilíbrio, determina-se pelos processos citados a propósito de sedimentação, difusão, etc.

Sedimentação sob a acção da força centrífuga.
Quando um recipiente que contém uma solução coloidal ó centrifugado, o movimento da partícula em relação ao recipiente dá-se
como se, sôbre a partícula, actuasse uma força a que se chama
força centrífuga. Esta força, para velocidades de rotação realizáveis, pode-se tornar muito maior que o pêso da partícula; para o
compreender basta que pensemos que, para uma velocidade de
rotação de 2000 voltas por minuto e a uma distância do centro
de rotação de 5 cm., a força centrífuga é 200 vezes maior que o
pêso, e que Svedberg, com a sua ultracentrífuga (75.000 rotações
por minuto), realiza forças 400.000 vezes o pêso. A velocidade de
sedimentação é portanto muito maior e o equilíbrio de s e d i m e n t a ç ã o
atinge-se muito mais rapidamente.
A teoria do método citado é a seguinte, desde que se suponha
que a solução não é agitada, isto ó, que tem apenas o movimento
de rotação. Temos:
v

dx
dt

dx
—j— G ir-/)r =tp Cpi — ps) 6>2x
OU
dx
U T = ? ' Cpi — P2>'
xdt

1
-TT
6 -nr
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