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Resumo 
Através de filmagens microscópicas foi possível analisar       
o movimento browniano, utilizando microesferas de      
PMMA suspensas em diferentes fluidos. Estes eram       
água e uma dupla de enantiômeros ( limoneno rectus e          
sinistrus), que são líquidos quirais. Com isso, buscou-se        
assimetrias no movimento em líquidos quirais que não        
ocorreriam no caso da água. Entretanto, devido a baixa         
amostragem estatística, não foi possível concluir a       
existência ou não de assimetrias no movimento.  

Introdução 
O movimento aleatório de partículas em suspensão num        
fluido é denominado movimento browniano (MB). 
Esse comportamento foi sistematicamente estudado pelo      
botânico Robert Brown, na primeira metade do século        
XIX, que observou o movimento incessante de partículas        
de pólen dissolvidas em água1. 
No entanto, Brown não conseguiu explicar a causa do         
movimento. Mais tarde, em 1905, Albert Einstein        
descreveu o MB, que é consequência dos choques das         
moléculas do fluido com as partículas de pólen. 

Material e Método 

Para a análise do movimento browniano utilizou-se       
microesferas de PMMA (1,5 um de diâmetro) e o        
microscópio olympus BX-51 com a objetiva de 100X. As         
microesferas foram imersas em três meios diferentes,       
sendo eles: água destilada, limoneno R e S. Com isso foi           
possível obter várias amostras do deslocamento das       
partículas em cada um dos meios.  
Em um primeiro momento, gotejou-se as amostras sobre        
as microesferas que estavam na lâmina, em seguida        
cobriu-se com lamínulas. Com o auxílio de uma        
filmadora acoplada ao microscópio de aumento de mil        
vezes, foi possível obter filmagens do deslocamento das        
microesferas no líquido, que posteriormente foram      
analisadas no programa software tracker. 

Resultados e Discussão 
Na direção ar-líquido é possível observar se dois        
segmentos consecutivos de deslocamento da partícula,      
realizavam giros horários ou anti-horários. 
Somando todos os intervalos de tempo, observa-se uma        
eventual assimetria em líquidos quirais.  
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Figura 1. Água e microesferas. (diâmetro da partícula é de 1,5 um)  
Figura 2. Deslocamento da partícula. 
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Figura 1. Limoneno S e microesferas.(diâmetro da partícula é de 1,5           
um)  
Figura 2. Deslocamento da partícula. 
 
Tabela 1. Médias e desvios padrões das microesferas em         
diferentes fluidos. 

 

Conclusão ou Conclusões 
Não verificou- se a esperada quebra de simetria para os          
líquidos quirais 
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