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INTRODUÇÃO 

Quando iniciamos o trabalho junto ao La

boratório de Ressonância Magnética Nuclear do IQ-USP, em 

1979, na qualidade de estagiária, lá encontramos Vera Regi

na Paoli Monteiro, Mário Suzuki e José Atílio Vanin. O 

grupo dedicava-se ao estudo dos Cristais Líquidos, do tipo 

liotrópico, utilizando como principal técnica a RMN. 

Naquela época, foi fácil notar a obstina

ção destas três pessoas, trabalhando em campos de pesqui

sa onde as informações básicas ainda estavam poz serem es

tabelecida», s onde as dificuldades se contavam inúmeras. 

Nesta época, abria-se um novo ramo no es

tudo das liom-sofases. O problema da obtenção da matéria 

>rima para o preparo de Cristais Líquidos Liotrópicos Co

les té ricos Intrínsecos acabava de ser resolvido, e portan

to, muita coisa podia ser feita. 

Ata -»u'se então, a partir de 1900. -luas fren 
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tes de trabalho em colestêricos liotrópicos, visando o pre

paro de duas dissertações de «estrado: esta e a da Prof. 

Maris Verônica M.C. de Melo, aubas dando prosseguimento ao 

trabalho de Cristais Líquidos Colestêricos iniciados pela» 

Dra. Vera Regina. 

A partir de 1901, com o afastamento de dois 

dos antigos integrantes do grupo, a presença do Prof. Atí

lio tornou-se muito mais importante. Sua experiência e seu 

conhecimento foram fundamentais durante este período. 

A complexidade dos sistemas em estudo nos 

obrigou a introduzir como técnica adicional a Microscópia 

Optica sob Luz Polarizada, que ainda não havia sido utili

zada em trabalhos anteriores do grupo. 

0 espirito de iniciativa, deixado por todos 

os que ajudaram a construir este grupo, nos incentivou du

rante todo este período. 

Após dois anos de atividades, resultados con 

cretos foram obtidos. Esperamos que estes contribuam para 

um melhor entendimento dos Cristais Líquidos Liotrõpicos Co 

lestêricos, induzidos e intrínsecos. 

Esta dissertação relata apena's uma parte 

do progresso atingido nesta classe de estudo, durante este 

período de trabalho. Porém, se lembrarmos o caráter in

cipiente do campo e a flexibilidade química dos compostos 

envolvidos, divisaremos que muita coisa resta por ser fei

ta. 
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Objetivos e conteúdo da Dissertação 

Os objetivos gerais deste trabalho podea 

s«r assia resuaidos: 

a) Investigar a obtenção de aesofases tipo 

I noraais â partir de d,l-NLSK. 

b) Obter aesofases colestêricas tipo I a 

partir do 1-NLSK. 

c) Caracterizar por RHN e Nicroscopia Opti

ca, as diferentes aesofases. 

d) Obter os perfis de ordea das cadeias do 

anfifilico ea lioaesofases colestêricas induzidas, a par-

tir de RMM de H de espécies per-deuteradas. 

e) Verificar, através dos perfis aciaa re

feridos, a possibilidade da ocorrência ou tmo de grandes 

distorções nas aicelas de colestêricos. 

f) Coaparar o coaportaaento textural das 

aesofases colestêricas induzidas e intrínsecas. 

g) Através das etapas anteriores, caracte-

rizar ua novo sisteaa colestérico e organizar o conbeciaen-

to sobre lioaesofases colestêricas. 

No Capitulo I desta dissertação procurou-se 

dar uaa visão geral sobre Cristais Líquidos, «a especial 

sobre os Cristais Líquidos Colestêricos. 

No Capitulo XI, apresentaaos alguaas infor- • 
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•ações a respeito das principais técnicas utilizadas: Res

sonância Magnética Nuclear e Microscopia Optica. 

No Capitulo III, nostras»* a parte experi

mental, descrevendo os métodos de preparação empregados e* 

*s composições dos sistemas liomesoaõrficos estudados. 

No Capitulo IV, apresentados a part* de Ne-

sultados e Discussões de cada tema abordado. Mostrando as 

dificuldades que cercam o esclarecimento de alguns pontos. 
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CAPITULO I 

CRISTAIS LÍQUIDOS 

O «atado liquido cristalino â na estado fí

sico da aatéria ao qoa] ala aa aprasaata sob a fora* liqui

da, asa conservando alada alguaaa caractarlaticaa do esta-

do sólido. 

Do ponto da vista histórico, foi observa-

do (pala priaaira ves) por Beiaitser, quando da fusão da 

baasoato da colaatarila (niMXTSHt - 1000). Na awsaa épo

ca, Lena*an obssrvou qua substâncias coso baasoato da co

laatarila (LflMftM - 188»,. 1090), ol««to da aaonlo a p-aso-

xi-fenetol ( L B W W - 1090 a) fandsa, passando por ua ea-

tado iateraediario no qual o liquido i blrrefringente. 

Lavando aa conta o procasso da foraação 

(ação da ealor ou da solvente}, oa cristais líquidos . podas 

••* divididos aa duas categorias i teraotropicos a llotró-. 
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p icos . * • • * • ° * t l B O » •prassataa poliaorfiaao, i s t o ê. «a 

fasa i l q a i d o - c r i s t a l i a a (MOMI - u * ? , a X M - 19*9; MOMI. 

DOMBT * aVT - 1971» MMM - 1*72 í MOW - l»77 t GBftY « «HM 
/ • 

SOB - 1 9 " ) • 

1.1 ' Os cristais liquidou taraotrópicos 

Os cristais líquidos taraotrópicos são fcc-

•ados quando do aqaaciaaato da dataraiaadas substâncias pa

ras, mm torso do P.P.» no intarualo da transição antra os 

astados sólido a liquido isotróplco. Difaraatas tipos da 

aasofaaa foras inlcialaanta slstaaatiradas por friadal (F1UB 

DJEL - 1922, 1926) coa a ajuda da obaarvaçoas ao •icroacó-

pio pa.T frisado, A classificação dal rasaltaata i saauida 

ata boja; nala, os cristais líquidos taraotrópicos fora* 

agrupados lagando sua astrutura aaY auaitico, Bsaãtico a 

Oolastárico. 

1 . 2 " Cristais líquidos taraotrópicos não colastãricos 

1.2.1 - aaaãtico 

A aasofaaa naaitica dlfara do liquido, iso

tróplco por'una rastrição astrutural. As aolaculas a»n-
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«g sa«s aiaoa nolacularas aproslandaaanta paralaloa «n-

^ »i# isto a, tia ordasi oriaatacioaal, poria aio aprasaa-

t a a Kgiiiwais ordasi posicionai, oa saja, os caatros da ura-

vidada daa aolâcnlas sa distribaaa ao acaao CSOOBft - 1933s 

socacji t UlMHEni - 1929| da cnsjcs - 1974) (Pifara 1.1). 

1.2.2 - Bsnitico 

Nos cristais líquidos taraotropicoa aaaa-

ticos as aolácalas astão dispostas aa casadas, coa aaas ai-

aoa longos aproxiaadaaanta paralalos ana aa ralação aos ou

tros, a soas axtmaidadas aproxiaadaaanta alinhadas. As 

caaada» podaa daslisar saa aaito iapadiaanto sobra casadas 

vizinhas, a saa viscosidada á aaior do qua a constatada para 

sistaaas neaiticos (Piqura 1.2). 

Bxlstaa 10 tipos da astratoras stnitlcas das 

critas (SACXHMm ft MHOS - 1973» da VJUBS ft PISKL - 1972) , 

das quais as principais sãoi Bsaitico At Bsaãtico • fm 9^); 

Esastico C; Bsaãtico H (ou » t). Elas sa distinauaa antra 

si pala aanaira da disposição das aoláculas nas canadas •*-

nãticas. 

1 , 3 " Cristais líquidos liotropicos nicalaras niooolsstáricoa 

Os cristais líquidos liotropicos sio for-
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«ados, primariamente, por ação de um solvente, geralmente 

ãçua, em um composto de caráter anfifllico, isto ê, que 

apresenta uma parte hidrofõbica (formada por cadeias de 

átomos de carbono) ligada a um grupo polar hidro/Ilico (po

lar OU iônico) (SUZUKI - 1974; VANIN - 1974} SUZUKI - 1979» 

PAOLI - 1981} FORREST ft REEVES - 1981). 

Ao se aumentar • concentração, a partir de 

soluções diluídas de anfifllico, as cadeias parafinicas ten 

dem a se associar entre si, em virtude de sua baixa solu-

bilidade em água. t. uma determinada concentração, tipica

mente 10 M (SHAW - 1975), conhecida como concentração mi-

celar critica (CMC), os agregados iônicos formam entida

des esféricas, estáveis na faixa de tempo de milissegundos, 

denominadas micelas, onde as cadeias não polares ocupam o 

interior desta estrutura, e os grupos iônicos ou polares sua 

superfície, interagindo diretamente com o solvente (TAN-

FORD - 1973} FENDLER ft FENDLER - 1975} MENGER - 1979) . 

A concentrações cada vez maiores de anfi-

fllicos, estas micelas sofrem deformações gradativas, até 

assumirem una Estrutura final que pode levar, basicamente, a 

dois tipos de arranjo t um em bicamada3, e outro em cilin-

dros. o arranjo em bicamada está presente em duas fasest 

a dita lamelar (Figura I;3), isto é, bicamadas infinitas, 

• aquela formada por micelas em forma de disco ou plaque-

tas (Figura 1.4). 0 arranjo em cilindros origina também, 

duas fase«f uma na gi»al *n cilindros, de comprimento infi

nito em relação ao d 'tio empacotados segundo um 

arranjo hexagonal (Figura 1.5) e outra, formada por mice

las em forma de cilindros finitos (Figura 1.6). Uma ca-
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FIGURA 1.3 - Fase lamelar ou nítida. 

NO* HgO 

FIGURA 1.4 - Lionesofaae tipo II (M.D.) 
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FIGURA 1.5 - Fase hexagonal ou média. 

FIGURA 1.6 - Liomesofase tipo I (M.C.) 
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cterlstica importante para as fases do tipo lamelar e he-

o n al infinita, é que elas não se orientam espontineamen-

sob ação de campo magnético, ao contrário das fases ai-

celares finitas. 

Para a caracterização de estruturas lane-

lares ou hexagonais devemos apontar os trabalhos de Raio-X 

d« Luzia ti e col., em sistemas binârios (LUZZATI, MUSTACCHI 

A SKOULIOS - 1957, 1958; LUZZATI, MUSTACCHI, SKOULIOS « HÜS 

SON - I960, 1960 a, 1961) e os de Ekwall e col. em siste-

pias ternários (EKWALL i MANDELL - 1961, 1961 a, 1961 b; EK

WALL, MANDELL * FONTELL - 1969). 

Estudos de difração de Raio-X,. desenvolvi

dos por Amaral e col. (AMARAL et ai. - 1979; TAVARES -1978) 

em sistema â base de decilsulfato de sódio (DSNa)/n-de-

canol (n-DeOH)/H20/Na2SO., confirmaram a estrutura de mi-

celas finitas em forma de plaquetas (disco), formadas por 

uma bicamada de detergente, imersas em água. 

A espessura destas lamelas corresponde ao 

comprimento de aproximadamente dois lons de anfifllico, con 

siderados com a cadeia hidrocarbônlca estendida, e o diâ

metro das plaquetas é maior que 1000 A. Em determinadas 

condições, estas plaquetas tendem a se empilhar (AMARAL « 

TAVARES - 1980), formando uma "hiperestrutura" onde a igua 

estaria entre os diversos discos assim como circundando as 

diferentes pilhas. 

Resultados obtidos por Charvolin, usando 

técnicas de espalhamento de Raio-X, microscopia óptica • 

"MM (CHARVOLIN, LEVELUT ft 8AMUL8KI - 1979; CHARVOLIN ft HEN-
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DRIKX - 1980) e por Sõderman (SÒDERMAN, LINDBLOM, JOHANS

SON * FONTELL - 1980), usando técnicas de RMN, corroboram 

o modelo proposto por Tavares e Amaral (AMARAL, PIMENTEL « 

TAVARES - 1978; AMARAL et ai. - 1979; TAVARES - 1978) para 

as micelas em forma de disco. 

As micelas cilíndricas tiveram sua estru

tura primeiramente proposta por Reeves e col. (FUJIWARA t 

REEVES - 1980; FUJIWARA et «1. - 1979), sendo confirmada 

posteriormente por Figueiredo (FIGUEIREDO NETO * AMARAL 

1981; FIGUEIREDO NETO - 1981) para sistemas de laurato de 

potássio (LK)/KC1/H20 e decilsulfato de césio (DSCs)/CsN03 / 

H20. 

1.4 - Classificação das liomesofases segundo o comportamen

to magnético 

A propriedade de alinhamento espontâneo em 

HQ, conhecida desde o primeiro sistema liquido cristalino 

liotrõpioo usado como matriz de ordenamento em estudos de RMN (LAU-

SON * FIAUTT - 1967), foi utilizada por Reeves e col. (RA-

DLEY et ai. - 1976) como critério de subclassificação das 

mesofases. 

Foram encontrados dois tipos de comporta

mento magnético de liomesofases, que foram designados por 

-tipo !•• e •'tipo II". 

Nas liomesofases tipo I, o diretor (n), se 
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lenta preferencialmente paralelo à direção do campo mag

nético (H )• Neste caso, o cristal liquido apresenta ani-

totropia diamagnética positiva (Ax > 0). 

Define-se diretor da nesofase cos» sendo 
/ 

a direção preferencial de ordem, a qual, para termotrõpi-

cos e liomesofases normais (não colestéricas), corresponde 

ao eixo óptico do cristal liquido (SAUPE - 1968; BRONN, 

DOAME t NEFF - 1971; EMSLEY ê LINDOU - 1975; WINSOR - 1968) . 

A anisotropia diamagnética é dada por 

ax » X// * XA# onde %.. e Xj. são, respectivamente, as sus-

ceptibilidades magnéticas medidas nas direções paralela e 

perpendicular ao eixo óptico (POPLE, SCHNEIDER tBEFNSIBXM -

1959; EMSLEY • LINDON - 1975). 

Nas liomesofases tipo II, o diretor (n) ten 

de a se orientar perpendicularmente à direção de H , cor

respondendo ã anisotropia diamagnética negativa (Ax < 0). 

Até recentemente, correlacionava-se o com

portamento magnético com a estrutura micelar. Desta for

ma, fases tipo II seriam constituídas por micelas em dis

co, enquanto mesofases tipo I seriam constituídas por mi

celas cilíndricas. Atualmente, sabe-se que a introdução na 

fase de moléculas ou átomos cujas propriedades magnéticas pre 

dominantes sejam opostas, em relação aquelas observadas pa

ra as cadelas hidrocarbônicas, pode fazer com que haja' uma 

Inversão deste padrão de comportamento, (FORREST, REEVES * 

ftOBlNSOH - 1981; FUJIWARA - 1981; BODEN et ai. - 1979). Nes 

te caso, licaesofases tipo I não necessariamente serão cons 

tituidas por micelas cilíndricas, fn mesma forma qua lio-
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sofases tipo II não precisas exibir seapre usm estrutura 

4* «icelas e» disco. 

IAM vez que os anfifllicos utilizados nes

te trabalho (N-lauroil-serinato de potássio e laurato de 

potássio)t e os solutos adicionados as diferentes fases» 

üio apresenta» propriedades Magnéticas auito diferentes das 

correspondentes a cadeias hidrocarbõnicas saturadas, e por 

tanto* não deve» iapor nenhuaa inversão do coaportaaento 

Magnético para una determinada estrutura, iresos utilizar 

a notação "tipo I" para lionesofases fornadas por aicelas 

cilíndricas finitas e "tipo II" para as lioaesofases cons

tituídas por nicelas est form de disco, enbora sabendo-se 

que este tipo de correlação não é passível de generaliza

ção. 

O conhecimento coapleto das estruturas »i-

celares não colestéricas liotrópicas está aguardando as in

vestigações adicionais baseadas nas técnicas de Raio-X. 

1.5 - Cristais líquidos colestéricos 

1.5.1 - Cristais líquidos colestéricos terpotrópicos 

São foraados na fusão de determinados com-

postos quirais, ou pela adição de um soluto qairal i una 

«esofase nemitica (GIBSON - 1979; SACKMMm et ai. - 19*8; 

SACKMANN, MEIMOM f SNYDER - 1967; BAR t LABBS '- 1975), Nes 
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fases» •» moléculas estão dispostas em camadas, com 

seu* eixos longos moleculares paralelos entre si e contidos 

no plano da camada. A direção preferencial de ordem das 

•oléculas sofre um giro quando se passa de uma camada para 

outra subsequente (Figura 1.7). / 

0 arranjo estrutural colestérico foi pri

meiramente deduzido por Priedel (PRIEOBL - 1922), de ob

servações feitas a partir do comportamento óptico. Esta 

conclusão recebeu suporte teórico, mais tarde, através de 

estudos desenvolvidos por de Vries (de VRIES - 1951), os 

quais foram verificados experimentalmente por Cano ft Cha-

telain (CANO ft CHATELAIH - I960, 1961, 1964). 

Friedel (FRIEDEL - 1922) também sugeriu que 

esta estrutura deveria ser um tipo especial de nemático,uma 

vez que, algumas substâncias mesomórficas mostram as duas 

mesofornas: nemãtica e esmética ou esmética e colestérica, 

mas nenhuma delas exibe um equilíbrio nemãtico «* colestéri 

co. Ao mesmo tempo, quando se mistura substâncias coles-

téricas destro e levo-rotatõrias, em concentrações adequa

das, as propriedades colestéricas desaparecem e a mistura 

passa a exibir propriedades tipicamente nemãticas (SACK-

MANN, MEIBOOM ft SNYDER - 1967). 
* . 

Do mesmo modo, se em uma substância que exi, 

ba a mesoforna nemãtica (como o p-p'-n-hexil-azoxi-benzeno) 

se substituir um grupo (por exemplo hexil) por outro ópti-

camente ativo se obtém uma fase colestérica (DURAND -1967) . 
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FIGURA 1.7 - Colestérlco temotrõpico 
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- 2 - cristais líquidos liotrópicos colestêricos nãbaquo-

sos 

* Em 1950, Elliott t Ambrose observara* a for 

nação de uma fase liquida birrefringente, quando da disso

lução de poli-y-benail -L-glutamato (PBLG) em clorofôrmio. 

Estudos «ais detalhados destas fases fora» desenvolvidos 

por Robinson (ROBINSON - 1956), o qual apontou as semelhan

ças entre a superestrutura molecular nas soluções concen

tradas de polipeptideos e a estrutura encontrada em cris

tais líquidos colestiricos termotrõpicos (ROBINSON - 1956, 

1961/ 1966; ROBINSON ft WARD - 1957; ROBINSON, WARD * BE-

EVERS - 1958). 

Alguns dos polipeptideos que formam lio-

mesofases colestéricas são citados no trabalho de SAMULSKI 

I TOBOLSKY - 1974. 

0 PBLG -i urn polipeptldeo sintético, cujas 

moléculas apresentam, em solução, a estrutura helicoidal 

rígida (ELLIOTT « AMBROSE - 1950) mostrada na Figura 1.8, 

em contraste com aquela exibida pela maioria dos outros po

límeros sintético*. Quando ele ê adicionado;-gradativamen-

te a solventes orgânicos verifica-se que, quando se atinge 

uma concentração limite, se observa a separação de duas fa

ses líquidas. A fase rica em polipeptideos é espontâneamen 

te birrefrlngente e se separa da fase mais diluída na for-

•• de gotas ou "esferulitos". Se a mistura for resfriada 

ou a concentração de polipeptldeo aumentada, as gotas crês-
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_ de tamanho e coalesce* para um fluido totalmente bir-
cen **m 

tetringente (ELLIOTT ê AMBROSE - 1950). 

Amostras com espessuras menores que 1 mm, 

0 serem observadas ao microscópio polarizado, mostraram 
/ 

alternância de linhas claras e escuras, com espaçamento 

constante (ROBINSON - 1961). Ao mesmo tempo, misturas equi 

polares de PBLG e PBDG (poli-y-benzil-D-glutamato) dão ori-

geB a uma mesofase nemâtica normal (ROBINSON - 1956). 

Desta forma, Robinson'propôs (ROBINSON 

1956), para a mesoforma colestêrica, um arranjo onde os ei

xos das o- hêlices se dispõem paralelamente entre si, den

tro de um plano. Entre planos consecutivos, a direção pre

ferencial de alinhamento sofre una rotação, dando origem â 

una superestrutura helicoidal (Figura 1.9), a qual possue 

propriedades típicas colestéricas. 

Estudos de Raio-X de pequenos ângulos (RO

BINSON, WARD * BEEVERS - 1958) nestas fases, mostraram um 

arranjo hexagonal dos polipeptldeos quando observado numa 

seção perpendicular aos eixos das a- hêlices; este arran

jo é levemente distorcido, devido ã variação angular da 

direção preferencial de ordem entre planos. Usando o mo

delo hexagonal, é possível mostrar que a* rotações angula

res que uma molécula poderia executar sobre um eixo per

pendicular ao eixo da a- hélice, sem colidir com a- hélices 

vizinhas, é pequeno. Em PBLG/dioxano, muna concentração C • 

0,1 (fração volumétrica), as a- hélices estão restritas a 

oscilações de 6 * Io de arco ao redor da orientação para

lela, o ângulo de "twist" ou torção (•) por molécula, no 
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FIGURA 1.9 - Arranjo colestérico proposto para mesofasas da 

PBLG. 
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s, deve ser menor que 6. Para concentrações de C * 

o i e C * 0 , 5 , o ângulo 4 por molécula foi calculado como 

sendo 0,018° e 0,18° respectivamente. Pode-se notar que o 

ângulo • requerido para observação de um passo colestérico, 

para fases de PBLG, ê muito pequeno, sendo constatado tam

pem que decresce com a diminuição da concentração. 

A exposição destas liomesofases de PBLG à 

campo magnético suficientemente forte leva a um desenrola-

aento da estrutura colestérica, formando uma estrutura ma-

croscopicamente nemâtica, na qual o eixo óptico nemâtico se 

orienta paralelo ao campo. 

1.5.3 - Cristais líquidos liotrõpicos colestérlcos aquo-

sos induzidos 

A idéia de induzir a formação de um sis

tema colestérico, por adição de compostos quirais a sis

temas nemáticos, já se encontra relatada por FRIEDEL -1922, 

para termotrópicos; porém, para os liotrõpicos, somente em 

1975 é que Oiehl * Tracey obtiveram o primeiro colestérico 

induzido, quando adicionaram o detergente 2-decilsulfato de 

sódio â uma liomesofase de decilsulfato de sódio (der Isul

fa to de sõdio/DeOH/Na2S04/D20). A esta liomesofase co

lestérica foi adicionada pequena quantidade de d,l-o-ala-

nina, e o espectro de HMN de H foi observado. Pode-se cons 

tatar a existência de dois espectros superpostos, para o so-

luto dissolvido, mostrando uma oxientação distinta para ca-
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um dos enantiômeros do amino-ácido (DIEHL « TRACE* - 1975). 

Vários estudos já foram desenvolvidos em 

sistemas liomesomõrficos colestericos induzidos; entre eles, 

mm destacam as liomesofases formadas à base de decilsnlfato 

/ * 

d* Cs*, NH4 ou Na e de cloreto de decilamõnio (CDA), uti

lizando como indutores Ácido d-Tartárico, Sulfato de Bru-

clna e Coles terol (KADLEY t SAUPE - 1978; YU t SAUPE - 1980). 

As texturas ao microscópio polarizado, ob

tidas para estes sistemas, após orientação em campo magné

tico, foram idênticas às observadas para os sistemas ter-

motrÕpicos análogos. 

A inclusão de um soluto quiral, em um sis

tema basicamente tipo II, induz a formação de uma fase co

les têrica também tipo II. Do mesmo modo, a adição deste 

soluto em uma liomesofase tipo I, leva a formação de um sis 

tema liomesomórfico colestérico também do tipo I (YU * SAU

PE - 1980). 

1.5.4 - Cristais líquidos liotrôpicos colestéricos intrín

secos 

• , 

Somente em 1980, Aclmis ê Beeves consegui

ram obter o primeiro cristal líquido liotrópico colestéri

co intrínseco, 2 base de anfifílico guiral/eletrólito/D20 . 

0 detergente utilizado foi o cloridrato do éster decili-

co-a-alanina, composto quiral, que possua uma cabeça iÔni-
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e, positiva <-+NH3>. 

Acimis usou em seu trabalho (ACIMIS t REE

VES - 1980) detergentes tanto na forma racêmica, quanto 

>s formas d ou 1, estudando em cada um deles o efeito da 

variação do conteúdo de água. Ele observou qoe CO. o aumen 

to da água, em cada um dos sistemas, havia o aparecimento 

de diversos tipos de liomesofasest 
f 

a) Anfifílico racêmico 

Lamelar > Lamelar > tipo II MD 

n 
tipo II MD 

aumento do conteúdo de água 

b) Anfifílico resolvido, forma d ou 1 

Lamelar > Lamelar > colestérica 

n 
tipo II MD 

aumento do conteúdo de água 

A convivência e o conhecimento acumulado 

com fases colestéricas intrínsecas em nosso laboratório nos 

leva a crer que, neste artigo (ACIMIS * REEVES - 1980), os 

autores estavam tratando com uma mudança no passo colesté-

rico do sistema, e não com uma mudança de fase, como será 

proposto no capitulo de Resultados e Discussões (III.2.2). 

Acimis também observou (ACIMIS «REEVES 

1980) que a'mistura de uma llomesofase com o detergente des 
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___ outra usando um detergente levo, nas proporções 
tro» ° ^ 

origin* uma lioaesofase "nemâtlca" tipo II MD. 

2 

A partir dos espectros de RMN de H da HDO 

. liomesofases, e dos padrões de microscopia, comprovou» 

que os enantiômeros resolvidos formam liomesofases co

les tericas, enquanto que a mistura racêmiça forma uma me-

•ofase "nemática" na mesma composição. 

Este trabalho pioneiro (ACIMIS E REEVES 

1980) abriu um campo de pesquisa, de fato recente, sobre o 

qual poucas informações são encontradas na literatura. 

I.S - Importância biológica dos cristais líquidos 

Um século antes de físicos e químicos come

çarem a investigar o estado liquido cristalino, os biólo

gos reconheceram que células viventes possuíam certas pro

priedades, que agora são chamadas Üquido-cristalinas. Só 

em 1933 (RINNE - 1933), esta natureza mesoroórfica da estru

tura biológica foi, pela primeira vez, apresentada (BROWN ft 

WOLKEN - 1979).• 
• , 

Já se sabia que os lipldeos encontrados em 

torno dos rins ou em vasos sangüíneos degenerados, mostra

vam anisotropia a temperatura do corpo humano. Do mesmo 

nodo, as fibras musculares também apresentam um caráter ll-

quido-cristallno (RINNE - 1933). Mas, a maior importância 

tos cristais líquidos se origina da comparação das iiome-
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rma* com a estrutura atribuída à membrana celular. 

A célula ê composta por lipldeos, proteI-

polissacarldéos, ácidos nuclêicos, organizados de for-

complexa e separados do meio ambiente pela membrana ce

lular. 

Com uma composição de 30 a 40% de lipldeos 

(cm sua maioria fosfolipldeos) e 60 a 70% de proteína (DER 

VICHIAN - 1964} LUZZATI ft REISS - HUSSAN - 1967), as mem

branas exercem funções notáveis e necessárias £ subsistên

cia dos organismos vivos. Deve ser considerado também, 

que muitas reações cujo estudo têm importância para a bi -

logla e medicina envolvem a superfície celular. 

Inúmeras estruturas citoplasmáticas, com

plexo de Golgi, mitocôndria, retlculo endoplasmático, clo-

roplastos, ribossomos revelam, dentro da resolução do mi

croscópio eletrônico, lamelas altamente ordenadas, mem

branas que mostram um empacotamento lamelar, cúbico ou he

xagonal, semelhantes is estruturas formadas pelos cristais 

líquidos (GOODMAN ft CLUMIE - 1974). 

A surpreendente arquitetura ao nível mole

cular precisa ser relacionada às suas funções e tem uma ori 

gem flsico-qulmica comum para todos os sistemas viventas. 

£ relativamente comum encontrar uma arqui

tetura helicoidal nas moléculas que constituem as diferen

tes estruturas biológicas. Os ácidos nuclêicos são essen

ciais em todos os organismos viventes, afetando o processo 

de reprodução, crescimento e diferenciação. São . estrutu-

*•» muito grandes que se apresentam sob a forma de uma du-
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hélice. Estas estruturas helicoidais, descritas para 

teinas e DNA, podem ser consideradas cilindros que se 

acotam com geometria hexagonal* para dar origem ao que 

*s poderíamos descrever como uma estrutura liquido cris

talina (BROWN ft WOLKEN - 1979). / 

Notou-se que, em determinadas espécies bio

lógicas, os filamentos de DNA se distribuem transversalmen

te ã direção mais longa dos cromossomos, correspondendo es

ta ao eixo colestérico (BOULIGAND - 1969, 1973 a). 

Do exposto, se verifica que um melhor en

tendimento dos cristais líquidos colestiricos seria de vi

tal importância na interpretação de cono estas estruturas 

biológicas são formadas e da sua função (CHAPMAN - 1974; 

BROWN I WOLKEN - 1979). 

As condições necessárias para a molécula or 

ganizar e formar membranas e estruturas celulares não po

dem ser encontradas em líquidos isotrõpicos, portanto amor 

fos. Um estado liquido cristalino proporcionaria organiza

ção estrutural e mobilidade requerida para o estado vivo. 

Os cristais líquidos são também conside

rados um meio ideal de orientação molecular, capaz de pro

piciar catalises, mesmo as mais complexas como aquelas en

volvidas nos processos de crescimento e reprodução (BER-

NAL ft CROWFOOT - 1933). 

0 et, «-.do dos cristais líquidos lio trópicos 

• de macromoléçulas ordenadas traz mais luz, no sentido fl-

sico-qulmico, ao completo entendimento dos fenômenos rela-

eionados 2 vida que qualquer outro ramo da ciência. 
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CAPÍTULO II 

TÉCNICAS UTILIZADAS 

II.1 - Ressonância magnética nuclear 

II.1.1 - Conceitos básicos 

A um núcleo de spin I, podemos associar um 

Momento Angular |£| - Ti [i (I + 1)J1/2 e um Momento Magné

tico v • Y . L (y « razão magnetoglrica). 

Se submetermos este núcleo a um campo magné

tico estacionarlo H , a energia de interação será dada port 

B - -í . Hc - - (VXHX + MyHy + VZHZ> 

Se fixarmos o campo magnético (H0) na . di

reção do eixo z, teremos Hz - H0 e H,, » Hy • 0, por-
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tantos 

B » -u H • -vL H *z a f * a 

CO0O t » la», onda • « (I. 1-1, 1-2, ... -I), tereaoss 

E - -t!n*H0 |aq. l| 

Goao existea) (2141) valores da a, a apli

cação da ua caapo HQ di origea a (21*1) níveis da energia 

(Figura II.1), cuja separação (separação Zeeaan) será dada 

por: 

AE » Yimo 

Se fornecemos energia ao sisteaa, podere-

aos induzir transições entre estes níveis, as quais obede

cerão a regra de seleção Aa « + 1. Bata energia i forne

cida sob a foraa de uaa radio-frequincia, v. 

Quando AE « hv terèaoet 

hv « Y&80 

• *. v»-^-H ou v * V*0 Isq. 2| 

A |eq. 2j i a chaaada condição da ressonân

cia, isto é, condição para que ua núcleo dotado da aoaento 

ftagnãtico absorva energia de uaa radiação eletroaagnãtica. 

A distribuição populacional entre os ní-
v*^s ea uaa aaostra aa caapo B0,contendo diversos núcleos 
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mn=-I 

m 3 = I -2 

m2 = I-1 

m, = I 

E- r- i f ) Ho fTI: 

% | = - I + 1 - * 

AE n 

n-1 

I AE 
1 

AE 

A E = 8fvH, 

PIGURA II. 1 - Diagrama dos níveis energéticos de um 

eleo de spin I em um campo H . 

nu-
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coin I» segue a distribuição de Boltzmann. 

_ j^2 - Parâmetros de BMN em espectros Isotrôpicos 

/ 

IX.1.2.1 - Deslocamento químico 

Até agora, estivemos supondo um núcleo des

tituído de eletrosfera, o que não ê a situação normalmen

te encontrada. Em realidade, o núcleo está inserido em um 

composto e, portanto, irá sofrer efeitos de interação do 

campo com a molécula. 

O campo magnético atuará na molécula de 

forma a produzir, na eletrosfera, uma corrente elétrica ao 

redor do núcleo. Esta corrente criará um campo magnético 

que, em função principalmente da geometria da eletrosfera, 

irá somar-se (efeito paramagnético) ou subtrair-se (efei

to diamagnético) ao campo magnético-aplicado. Desta for

ma, o campo H sentido pelo núcleo será 

H » HQ (1-0) |eq. 3| onde 

o » constante de blindagem, característica de cada núcleo 

em determinada vizinhança química. 

Na realidade, há várias contribuições para 

o valor de o (BECKER - 1980)t 

o - o p • 0 d • on • 0 ^ 
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-Amt o " contribuição paraaagnêtica* 

a « contribuição diaaagnétlca; 
d 

0 » contribuição dos núcleos vizinhos} 
n 
0 . « contribuição do solvente. 

/ 

Assia, dois núcleos iguais, subaotidos â 

diferentes efeitos de blindagea pela nuvea eletrônica, po-

jgji ser detectados separadaàente, pois para ua aesao H ex

terno aplicado, os valores de H resultantes serão diferentes a 

consequenteaente valores diferentes de v irão satisfazer a 

condição de ressonância. 

XI.1.2.2 - Interações que envolvea spins eletrônicos - Aco-

plamento spin-spin indireto (J<-t) 

0 acoplaaento indireto foi descoberto in-

dependenteaente por Hahn e Maxwell (HAHH a MAXWELL - 1952) 

e por Gutowsky, HcCall * Slichter (GUTOWSKY et ai. - 1953). 

0 fenômeno foi observado para o PF-, onde todos os núcleos 

atômicos tea spin * 1/2. Nua espectro de ressonância aagné 

19 

tlca nuclear de F, o sinal devido aos três núcleos de 

flúor foi desdobrado ea 2 picos, centrados na freqüência 

original devida ao 19F. 

A explicação inicialaente proposta foi a 

ee que ua núcleo induzia uaa corrente elétrica na nuvea ele 

trônica, que então o acoplava coa outro núcleo. Poria, 

quando se calculou a aagnitude desta energia de interação, 
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i-se que ela falhava por uaa ordea de grandeza ou percebeu 

«ais. 

Em 1952» Ramsey • Purcell também propuse-

êm outro mecanismo, utilizando os spins eletrônicos. Con-

aloarando'se dois núcleos A e B isentos de momento Magné

tico nuclear, e os dois elétrons desemparelhados da liga

ção AB, • função de onda eletrônica pode ser considerada 

COMO uma igual Mistura das duas funções de onda relativas 

«os estados de spin citados a seguirt 

estado 

X 

II 

t 1 
I t 

B 

u spins 

eletrônicos 

Se colocássemos u» núcleo A com I j* 0 e com 

seu spin nuclear apontando no sentido t, teríamos uma nova 

situaçio na qual, o estado em que o principio de exclusão 

de Pauli fosse satisfeito, seria levemente favorecido so

bre o outro estado. 

estado 

I 

II + í i 
B 

i f 
f • spin nuclear 

fl • spins eletrônicos 

Mo caso acima esquematizado, o estado II 

••ria levemente favorecido sobre o estado I. Desta manei-
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o núcleo A teria uma leve polarização, a qual induzi-

. eB) B um pequeno campo. Por outro lado, há igual pro

babilidade de encontrar um spin nuclear A em sentido opos

to (I)* neste caso, teríamos o estado I favorecido sobre «o 

estado II •# novamente, haveria a polarização de A e a in

dução de um campo em B. O raciocínio análogo pode ser fei

to se considerarmos o núcleo B. 

Experimentalmente, dizemos que quando tra

tamos com dois núcleos A e B, por exemplo, com spin I * 1/2, 

existe igual probabilidade de moléculas com m * 1/2 e m * 

- 1/2. O núcleo A irá acoplar com o núcleo B, ficando su

jeito â ação de um dipolo magnético, que pode ter duasorien 

taçôes possíveis e igualmente prováveis. O resultado é que 

o sinal devido ao núcleo A será desdobrado em dois sinais, 

centrados na freqüência na qual apareceria o sinal sem des

dobramento e cuja separação é o acoplamento spin-spin in

direto, J. 

Quando um grupo de núcleos, química e mag-

néticanente equivalentes, acopla com outro, a estrutura fi

na resultante i de multipletes, que nos casos mais simples 

estão relacionados ás probabilidades das diferentes combi-

nações de spins nucleares. 

IX.1.2.3 - Interações diretas entre os momentos magnéti

cos - Acoplamento dipolar direto (Pj-J 

0 acoplamento dipolar direto se refere a 
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contribuição direta dos momentos dipolares dos núcleos. 

g bastante evidenciado em sólidos, onde um dado nú-

sofre a ação de um campo magnético, resultante da in-

ração cos us grande número de núcleos vizinhos, distri

buídos intra e intermolecularmente (SLICHTER - 1963). Se 

considerarsos dois núcleos con uma distância r J 2 entre eles, 

a constante de acoplamento dipolar direto D., será dada 

por: 

Ml ' V2 2 
D12 " " ^ — <1 - 3 cos*6> onde 

r12 

0 » ângulo entre r 1 2 e HQ 

Nos líquidos e gases, as moléculas executam 

cambalhotas ao acaso, de tal forma que o campo magnético em 

us núcleo devido ã quaisquer outros núcleos passa, efeti

vamente, a ter us valor médio nulo. Isto ê decorrência do 
2 fato do valor médio de <1 - 3 cos G> se tornar nulo (SAD-

n - 1968). 

XX.1.3 - Parâmetros de BMW em espectros anisotrôplcos 

Ea sistemas anisotrópicos, os parâmetros de 

Deslocamento Químico e Acoplamento Indireto de espécies 

orientadas Incluem contribuições anisotrõpicas. 

Nestas condições, o e J ^ serão represen

tados por tensores de segunda ordem. Quando a molécula ad -
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algum elemento de simetria, estes tensor es podem ser 

critos na forma diagonal, e os valores isotrópicos serão 

dadoa por» 

|oiso| « I (o + o • o ) 

iJír' *'§ (Jxx + Jyy + J«> 

x, y e x são eixos de um sistema de coordenadas fixo na mo

lécula. 

A contribuição anisotropica a estes parâ

metros i dada por (EMSLEY 4 LINOON - 1975)t 

ffaniso , 2 E g 

5p,q W M 

üij 3 p # q pq pq 

p, q • x, y, z correspondem aos eixos do sistema de coor

denadas fixo na molécula e 8 representa os elementos de 
P*I 

uma matrix de ordem, qpie correspondem aos graus de ordem 

dos eixos de um sistema cartesiano (x, y, z), fixo na mo-

lécula em estudo, em relação i H0 (p, q » x, y, z) (SUZU

KI - 1974, 1979; PAOLI - 1981; VANIM - 1974). Desta forma 

teremosi 

(EMSLEY ê LINDOU- 1975; 

JiJ " Jií° * 3l^Ít0 *mugtSt * W*M« ' 1977) 
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Em sistemas anisotrôpicos também passare-

s a ter um valor de D^^ não nulo. D,. pode fornecer in

formações a respeito da estrutura de uma espécie/ dissolvd-

A* em meio llquido-cristalino, assim como, sobre movimen

tos anisotrôpicos moleculares (EMSLEY ft LINDON - 1975; KHE-

TBAPAL t KUNWAR - 1977; SUZUKI - 1974; 1979; VANIN - 1974; 

PAOLI - 1981). 

2 
XX.1.4 - RMN de H - Desdobramento quadrupolar (Avp) 

Núcleos com I > 1 possuem assimetria de 

distribuição de cargas nucleares. Para núcleos de I » 1 

teremos um momento quadrupolar, que irá interagir com o gra 

diente de campo elétrico (COHEN ft REIF - 1957). 

No presente trabalho observou-se, princi

palmente, os espectros de HDO orientada na superfície mi-

celar. Lançando mão desta técnica, o que se observa é o 

desdobramento quadrupolar de H e a forma de linha asso

ciada, >,3m precisar levar em conta os termos de desloca

mento químico e acoplameotos spin-spin (direto ou indire

to) . isto traz considerável simplificação ao entendimento 

60s resultados experimentais, contornando os trabalhos com

putacionais elaborados, como aqueles usados nos estudos de 

•struturas de solutos em cristais líquidos (SUZUKI - 1974, 

W7»; VANIN - 1974). 

Os níveis de energia calculados pela teo-
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de perturbação de primeira ordea, ã partir do Hamilto-

lano total que descreve a interação do núcleo com H 

(BUCKINGHAM * McLAÜCHLAN - 1967) é dado port 

/ 
2 

0X*T\ rm T /T .1.1 % 

-*"«• + 

c V l ,2 Ii(Ii+,> 
— ( m — • — -•-») 

Xi(2Zi-l)h 
;<3oo«V-l>|«i. 4| 

onde 

e0| • momento quadrupolar nuclear 

eq « gradiente de campo elétrico ao longo do eixo princi

pal 

e • carga elementar 

X. » moment; angular do spin nuclear i 

0' » ângulo entre o eixo principal do gradiente de campo 

elétrico e HQ 

• » numero quántico de spin 

Em sistemas isotrõpicos o termo quadrupo-

" 1 2 

lar tem valor nulo, uma vez que a média j<3 cos 8'-l> i dqui 

re valor zero, pois 0' assume, indiferentemente, qualquer 

valor. Em conseqüência, as duas transições possíveis, obe

decendo 2 regra de seleção Am « + 1, são coincidentes e o 

espectro de RMN de H mostrará um singlete. 

Em sistemas anisotrópicos, os níveis de Ener 

gia Zeeman sofrem perturbações devidas ã interação qua

drupolar (Figura IX.2). 
2 

Para o caso de H, se chamarmos 

3«2Qi<Ii i 2 
v' - — j <3 c o s V - 1> 

2h 
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H^CT 
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I 

l>2 

/ • * 

\ V. ' ' 

/ 

1i 

H0*0 

a. 

c. 

z>, 

FIGURA II.2 - Diagrama de níveis de energia de tua núcleo 

de Z - 1. 
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oS níveis de energia serão: 

*» - -»*H0 • v£ (§ m
2 - i) |cq. 5| 

/ 
mS transições de spin são dadas (em freqüência) por: . 

AE - -*H0 + v£ (m - i) |eq. 6| 

As duas transições são não coincidentes, e 

darão origem à um dublete de freqüências 

vl • ^o " H e v2 = ^o + Ivi 

A separação entre os dubletes é o chamado 

desdobramento quadrupolar AvQ, que é dado por 

awD • v'Q - | í-i | <3 c o s V - 1> |eq. 7| 

Para ligações químicas envolvendo núcleos 
2 

de H, a direção de máximo gradiente de campo elétrico é 

coincidente com a ligação química; portanto, 6' será o ân-

guio entre o eixo internuclear e o campo magnético, medin-

*° assim, diretamente o grau de ordem deste eixo núcleo- H 

•» relação i HQ. 

Até agora, consideramos que o diretor da 

**sofase (n) estivesse colocado paralelamente á HQ. 

Para generalização (RADLEY, REEVES • TRA-

C** - 1976; SEELIG - 1977), podemos tratar 0' (ângulo en-
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tre ligação química e HQ) como dois outros ângulos: 8 (li-

oação química e n) e Q (n e H Q). Deste modo: 

AvD » | i-i S t 2 | <3 cos^O - 1> / |eq. 8| 

onde 

S „ = i <3 cos2© - l> 
ZZ 2 

Para liomesofases teremos: 

3 e2°lqi o 
AvD - | ^-± Szz (tipo I) (0 » 0o) 

h 

QÍ*Í o» Av
D " " í " S K {tÍP° "> (° " 90 ' 

h 

Baseado desta variação angular do desdobra

mento quadrupolar foram desenvolvidos métodos de identifi

cação do comportamento magnético dè uma mesofase, como des

crito no trabalho de PAOLI - 1981. A variação angular do 

desdobramento quadrupolar de H está resumida na TABELA 

II.1. 

0 espectro esperado para uma amostra na 

qual os diretores estão distribuídos ao acaso, é chamado 

Diagrama de Pó e segue a seguinte equação de forma de li

nha: (FORREST A RETTES - 1981): 



T A B E L A 22.1 - identificação do comportamento magnético de uma liomesofase através da depen

dência angular do desdobramento quadrupolar. 

TIPO I TIPO II 

Amostra 

estacionaria 

90° 

|Avr lAv^ol 
e q j Q i S OD1 " " o l - l - l |Av^ r to| 

\ Q t 

'03' 

Rotação 

90c 

de w 90" 
DIAGRAMA BIDIMENSIONAL 

|Av, Av, 
Hol- I 3 * *i°i SOD' Av, iH0 . 3 * q j Q i , | 

D ° ' 7 —3T S0D' 
ASAS EXTERNAS 

Ji£ 

ASAS INTERNAS 
| A v ' / H o | - | 

'0D! 

Amostra giran 

do em ir 
l^Dl 

n se manterá no plano 

de H . (perpendicular ao 

eixo de rotação) 

DIAGFAMA BIDIMENSIONAL 

<a) e 2n O 
|6v^/Ho| 

NOTA liv^ol^lAv^ol \^/no\ ||AvíHo 
Afiftfi EXT 

(a) Este desdobramento i obtido para amostras tipo II normais. Para amostras tipo II coles

ter icas obtém-se, nestas condições, um Diagrama de pó. 

i 
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-C < v < C/2 para sinal negativo / 

-C/2 < v < C para sinal positivo 

A forma de linha calculada é mostrada na 

Figura II.3. 

Do mesmo modo, a equação de forma de linha 

que descreve um*, distribuição uniforme de diretores num 

plano, ê dada por (FORREST a REEVES - 1981): 

g(v) -

*• c (' ± %r t * ar 
3 e 2 ° i q i C • -j S e â convenção de s inal é: 

h * • • 

(+)(-) para intervalo de freqüência entre -C/2 4 v < C 

(-)(+) para intervalo de freqüência entre - C 4 v 4 C/2 

• , 

A forma de linha obtida,neste segundo ca

so, corresponde ao chamado Diagrama Bidimensional e está 

mostrada na Figura II.4 (espectro calculado). 
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-1.0 -0.5 5 0.5 1.0 

u 

FIGURA II. 3 - Diagrama de Pó calculado para 1 * 1 . 

FIGURA II. 4 - Diagrama Bidimensional calculado para I • 1. 



46. 

I I . 2 - Microscopia Optica 

I I .2 .1 ~ Conceitos fundamentais 

/ 

A utilização das técnicas de microscopia 

óptica para observação de materiais birrefringentes há mui

to é conhecida (WAHLSTROM - 1969; AMARAL - 1982; ROSSI 

1982); portanto, iremos fazer um apanhado' dos principais 

pontos, necessários para o entendimento da técnica. 

Entendida como radiação eletromagnética, a 

luz apresenta campos elétrico e magnético perpendiculares 

entre si, e ambos perpendiculares â direção de propagação, 

variando senoidalmente em módulo e sentido. Na luz comum, 

todas as direções do vetor campo elétrico, e portanto, to

das as do campo magnético associado, são igualmente prová

veis. Na luz polarizada, o vetor campo elétrico passa a 

variar em uma única direção, perpendicular ã direção de pro 

pagação, definindo um "plano de polarização". Obviamente, 

o vetor campo magnético se localiza na direção perpendicu

lar ao vetor campo elétrico. 

Num meio õpticamente isótropo, as ondas de 

luz de mesma freqüência (f)., percorrem todas as direções 

com a mesma velocidade (v * f A, sendo A * comprimento de 

onda). 

Uma luz não polarizada, ao passar de um 

&eio para outro, é parcialmente refletida e refratada. No 

feixe retratado podemos encontrar uma polarização parcial 
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„a direção paralela ao plano de incidência, enquanto que 

no feixe refletido a polarização parcial ocorrera na dire

ção perpendicular ao plano de incidência da luz. 

Existe um ângulo de polarização, oo de 

Brewster, no qual toda radiação refletida ê polarizada per

pendicularmente ao plano de incidência. Este ângulo irá 

depender dos índices de refração dos dois meios. 

Define-se eixo óptico,(E.O.), coso sendo 

a direção eu que todas as ondas de luz, de freqüência de

terminada, se propagam com a mesma velocidade. 

Num meio õptiiamente anisotrópico, um fei

xe de luz tem velocidade consideravelmente distinta em di

ferentes direções dentro do material. 

Um meio anisotrópico uniaxial ê aquele em 

que existe um único E.O. Um feixe incidente numa direção 

paralela ã do E.O. se comportará como se estivesse atra

vessando um meio isotrópico. 

Um feixe incidindo num meio anisótropo, nu

ma direção não coincidente com a do E.O., ê dividido em 

dois componentes, de mesma freqüência, porém polarizados , 

com os respectivos planos perpendiculares entre-.si. 

O raio dito ordinário (o) respeitará a lei 

de Snell-Descartes de refração na superfície do material, 

exatamente como um raio luminoso comum ao passar de um 

•eio isotrópico para outro. Ò outro feixe (raio extraordi

nário, e), ao contrário, não obedecerá, ou seja, conforme 

* direção considerada, a relação entre o seno do ângulo de 
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incidência e o seno do ângulo de refração assumirá diferen

tes valores. Este fenômeno ê conhecido coao dupla-refra

ção. 

O raio o propaga-se através do meio coa usa 

única velocidade vQ eat todos os sentidos, isto é, o mate

rial tem um só índice de refração nQ. O raio e propaga-se 

com uma velocidade variável com a direção, desde v até um 

outro valor v , isto ê, o índice de refração varia com a 

direção desde nQ até n . 

As frentes de onda para os dois raios (o e 

e) podem ser mostradas como duas superfícies ondulatõrias. 

A superfície ondulatôria o ê esférica, como seria de se 

esperar para meios isotropos. A superfície ondulatôria e 

coincide com a de um elipsõide de revolução. As duas fren

tes de onda representam a luz em dois estados diferentes de 

polarização. 

Chama-se birrefringência ã diferença numé

rica An » n - n , entre os índices, de refração máximo e 

mínimo, podendo ser positiva ou negativa. Meios uniaxials 

positivos têm n > n enquanto que em meios uniaxials nega

tivos nQ > n#. 

II.2.2 - Texturas em cristais líquidos 

Uma textura considerada típica para caracte 

rização de mesofases colestêricas i a chamada textura "che-
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v r on" (FRIBDBL - 1922; FRIEDEL - 1964; SADPE - 1974; de 

GENNBS - 1974; CHANDRASEKHAR - 1977). 

Este padrão ê explicado como derivado de 

mi arranjo ea planos superpostos, onde a direção prefferen-» 

ciai das moléculas sofre is> rotação, quando se passa de ua 

plano a outro -consecutivo (Figura II.5). Una observação 

perpendicular ao eixo de torção «ostra uma textura alter

nants entre claros e escuros, que apresenta o máximo de bir 

refringência nos pontos onde a direção de orientação das ao 

léculas está perpendicular â de observação, enquanto que o 

mínimo de birrefringência é associado ã posição paralela. 

É auito coaua o aparecimento de singulari

dades na distribuição das aoléculas, que são caracterís

ticas de fatores estruturais do tipo de fase. A existência 

destes defeitos ^atí relacionada a vínculos topológicos im

postos, por exeaplo, por efeitos de parede ou quando algua 

fator externo (caapos elétrico e aagnético) perturbaa vio

lentamente o arranjo perfeito. Estes defeitos são chama

dos de modo geral dislocação, derivado por analogia (KLÊ-

MAM - 1974) das dislocações ea cristais sólidos (FRIEDEL -

1964). 

As descontinuidades elásticas ea meios só

lidos tea sido estudadas desde o começo do século, pela es

cola italiana sob o noas de distorções (FRIEDEL - 1964). Ea 

1927, começou-se utilizar o terão dislocação e, somente ea 

1957, o terão disclInação foi introduzido por Frank (FRANK -

195S). 

Das disclinação é, portanto, uma descon-
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FIGDRa II .5 -Representação en "alfinetes" associada a on arranjo colesterico. 
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tinuidade na orientação preferencial das moléculas. 

De modo geral, estes defeitos pode» ser di

vididos em duas classes: 

a) dislocações de translação ou, simplesmen~ 

te, dislocações; 

b) dislocações de rotação ou disclinações. 

No presente'trabalho, iremos nos preocu

par somente com as disclinações, porque estas são as res

ponsáveis pelas texturas observadas. 

II.2.2.1 - Disclinações 

Um processo gerador de uma linha de singu

laridade dentro de um meio ordenado foi idealizado por Vol-

terra (FRIEDEL - 1964). A aplicação deste método teórico a 

colestéricos é devida ã Friedel e Kléman (KLBMAN « FRIEOEL -

1969). 

Imaginemos uma hélice colestêrica ideal; o 

processo envolve as seguintes etapas: . . 

1. congela-se a hélice em um corpo sólido; 

2. corta-se este sólido segundo uma super

fície S limitada por uma linha L (Figura II.6.a). Chamare

mos de S, o "semi-plano superior" da superfície S e de S2 

o "semi-plano inferior"; 

3. desloca-se a superfície S. ea relação i 
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outra, S2# de maneira a preservar a sua planaridade, apli

cando uma rotação Q ao redor de um eixo v (Figura II. 6.b). 

Deve-se ressaltar que a rotação deve ser 

una operação de simetria permitida na hêlice não perturba» 

da. 

4. Completamos o espaço vazio criado com ma 

terial colestérico perfeito, isto é, sem distorções.(Alter

nativamente, se nós tivermos uma sobreposição das duas par

tes, nós removemos o excesso). 

5. Descongela-se o sistema; o diretor deve 

ajustar-se â condição de minima energia (Figura II.6.c). 

As disclinações em colestêricos podem ser 

essencialmente de dois tipos: a).aquelas que correspondem à 

rotações múltiplas de w ao redor de um eixo v, paralelo ao 

eixo helicoidal (disclinações x)í b) aquelas que correspon

dem â rotações múltiplas de ir em torno da direção da molé

cula (disclinações X) ou perpendicularmente â esta direção, 

em planos colestêricos (disclinações-T) (Figura II.7). 

II.2.2.2 - Disclinações do tipo X e T 

As linhas X e T são necessariamente reti-

llncas e o eixo de rotação i perpendicular ao eixo colesté

rico, podendo ser obtidas pelo processo de Volterra habi

tual (Figura II.8 e II.9) (CHANDRASEKHAR - 1977; FRIEDEL -

1964). Elas são encontradas, principalmente, em estrutu-
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a b. 

""^ "X ~"gs 

c: . • ' / ' / • 

\ \ > • 

A 

: T «I 

; Í 
* r 

• T 
• 

: T 
• T Sj 

FIGURA II.6 - Processo de Volterra. 

FIGURA II.7 - Dlalocações de rotação a. xt *>• X; c. T. 
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ras estratiflcadas como aquelas de esméticos e colestericos 

(Figura II.9) (BOÜLIGAND t KLÉMAN - 1970; KLÉMAN « FRIEDEL -

1969). 

Nas disclinações do tipo A, o eixo de rotâ -

ção (v) se localiza longitudinalmente ao eixo molecular, en 

quanto que nas disclinações do tipo T, o eixo v está conti

do no plano e dirigido perpendicularmente ao eixo molecu

lar (Figura II.8). 

Otiliza-se a convenção de sinal (+) para os 

casos em que a disclinaçao ocorre sem adição de material (Fî  

gura II.8.b e II.9.b). O sinal (-) será usado, para os ca

sos em que, ao contrário, há a introdução de material (Fi

gura II.8.a e II.9.a). 

A configuração de uma A não tem nenhuma des 

continuidade de orientação molecular em seu centro, isto 

é, ela é continua, portanto, deve ser mais estável (menos 

energética) que a configuração T (KLÉMAN * FRIEDEL - 1969; 

CHANDRASEKHAR - 1977; B0ULI6AND & KLÉMAN - 1970;BOÜLIGAND -

1974 a; KLÉMAN - 1974). 

Kléman » Friedel (KLÉMAN t, FRIEDEL - 1969) 

mostraram que o pareamento de A's e T'S de sinais opostos 

são muito freqüentes em mesofases colestéricas (Figura 

11.10). Este tipo de estrutura descreve perfeitamente o 

tipo de textura (planos de Grandjean) apresentada por um 

colestérico, quando este S orientado em uma cunha de es

pessura variável, cujas paredes sejam tratadas para ali

nhamento paralelo (GRANDJEAN - 1921). 

A estes pares helicoidais são associados o 

i 
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FIGURA II.8 - nlsclinaçoes T - a. t~; b. T+. 

FIGURA II.9 - Disclinaçõ*» \ - a. l"; b. A*. 
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FIGURA 11.10 - Pares helicoidais. 
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aparecimento de "fios"* ou seja, linhas de disclinações re-

tilineas, que são classificadas coso "fios grossos" a "fios 

finos" (BOULIGAND - 1972, 1972 a, 1973, 1973 a, 1974, 1974 a). 

Os fios grossos representas o lugar dos di

retores verticais, isto ê, paralelos ã direção de observação ao Mi

croscópio. Eles são diretasente ligados a pares helicoi-

dais dos tipos I~T* ou X'X+ (BOULIGAND - 1974 a). 

Os fios finos, são representados pelos pa

ras helicoidais cruzados (T~X OU A~T ). No caso especi

fico das disclinações do tipo A~T , o que se obtém na rea

lidade, é una distribuição de diretores no plano. Neste ca 

so observar-se-á uaa andança na birrefringência, devida 

principalaente ã diferente posição dos diretores antes e 

depois do centro da disclinação. 

II.2.2.3 - Disclinações x 

São obtidas taabéa segundo o processo clás

sico de Volterra, aplicando-se uaa rotação núltipla de n, 

segundo ua eixo v colinear com o eixo colestérico* (Figura 

II.7 a 11.11)(BOULIGAND • KLEMAN - 1969, 1970). As dis

clinações x são principalaente descontinuldades locais dos 

diretores. 
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FIGURA 11.11 - Disclinaçío X-

Este tipo de defeito aparece em nemáticos, 

em colestéricos e em esse ticos. Devido a um processo de 

relaxação viscosa, por translaçao no plano colestérico, as 

X pode» se deformar até atingir f ornas quaisquer; quando 

observado e» una anostra ao microscópio polarizado, dá ori

gem 2 chamada textura Schlieren (PRAMK - 1958; MBHRING ft 

SAUPE - 1972; SAUPB - 1974; CHANDRASEKHAR - 1977). 

A textura Schlieren é decorrente de 

mudança continua de orientação do eixo óptico nã amostra, 

correspondente ã uma mudança continua de orientação (NE

KTONS a SAUPE - 1972). 

Este tipo de textura é muito comum nos ca

sos em que um efeito de parede i conflitante com um efeito 

de orientação d* um campo magnético. 
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As regiões escuras características da tex

tura, às quais chamaremos pincéis, são decorrentes do ali

nhamento dos eixos ópticos no plano da amostra, paralela

mente ao eixo do polarizador ou do analisador tNEHRING t 

SAUPB - 1972). 

Nos casos onde as superfícies tentam impor 

nma orientação uniforme ã amostra é comum o aparecimento da 

textura Schlieren formada por paredes de inversão (NEHRING t 

SAUPB - 1972). Nestes casos, os pincéis aparecem aproxi

madamente paralelos conectando dois pontos de singularida

des. Um pincel de cada par é geralmente mais difuso que os 

outros «dependendo da sua orientação em relação à dos pola-

rizadores cruzados. Para certas posições na platina do mi

croscópio, pontos de singularidades são conectados por li

nhas escuras, enquanto grandes partes da amostra aparecem 

também escuras. 

A textura Schlieren com paredes de inver

são também pode aparecer na forma de.linhas coloridas mos

trando uma birrefringência maior que o restante do campo. 

Neste caso, as regiões claras têm uma tendência a diminuir 

de comprimento, puxando para mais perto dois pontos de dis

ci inação. 

Singularidades localizadas em paredes de 

inversão podem ser observadas em nemãticos, e em nemãticos 

ou colestéricos levemente torcidos. 

Da mesma forma que duas disclinações X ou T 

Podem coexistir'(na forma de pares helicoidais), a - coexis

tência de pares helicoidais e disclinações x • também pos-
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slvel (BOULIGAND • KLÊMAN - 1979; BOURDON, SOMMERIA ft KLfi-

MAN - 1982). 

Superposições de disci inações x e A O U T dão 

origem a estruturas perfeitamente definidas do ponto" de vis -

ta topológico {BOULIGAND ft KLÊMAN - 1979). 

Geralmente, as linhas x apareceu na região 

da lombada de una casada dobrada resultante da existência 

de uma disclinação X ou x. Ê nesta região que ocorre a 

aaior perturbação na distribuição dos eixos ópticos. 

II.2.2.4 - Dificuldades na analise das texturas 

A análise de usa textura ao microscópio po

larizado necessita do conhecimento de vários detalhes a 

respeito da amostra, tais como espessura e eventuais tra

tamentos prévios de parede. 

Nem sempre o padrão observado, especialmen

te era amostras orientadas por ação de H , é de um tipo sim

ples. Podem aparecer combinações de texturas, que devem 

ser identificadas e analisadas individualmente, reconhe-

cendo-se as disclinações que lhes deram origeu. 

£ comum encontrar-se na literatura o uso 

de texturas ao microscópio polarizado para identificação do 

tipo de mesofase. Mo entanto, este procedimento não é ine

quívoco, pois a textura final depende de efeitos de parede, 

processo de orientação, etc. 
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But geral, classes isoaôrficas da cristais 

líquidos mostram tipos da textura semelhantes (SMIPE -1974). 

Mo entanto, sistemas complat—nta distintos podam apre-

sentar o H I M tipo da textura como, por exemplo, a Schlie-

ran* qua poda sar exibida por neaãticos, esnéticos, assin 

COSO por colestêricos (NEBBING ft SAOPB - 1972; SADPB - 1974). 

Da mesma foma, está estabelecido na literatura (SMIK -

1974) a ocorrência de padrões semelhantes, ea sisteaas se

parados por una transição de fase. 

Portanto, una textura não pode ser indis-

criainadanente usada cono critério de identificação do tipo 

de nesofase. Muitas vezes, informações adicionais, obti

das por outras técnicas, se tornam indispensáveis. 
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CAPITULO III 

PARTE EXPERIMENTAL 

III.l - Instrumentação 

Mb presente trabalho foi utilizado o espec-

trômetro de RHH Varian-XL-lOO-12-FT, COB capacidade multi-

nuclear, para a obtenção de espectros de B, operando ã fre 

quência de 15,3 MHz. iodos os espectros foraa obtidos por 

técnicas de acumulação de pulsos con a posterior aplicação 

da Transtornada de Fourier ã soma dos decaimentos induzi

dos livres. 

A maioria dos espectros foi registrada 

numa largura de varredura de 12,5 kHz, usando um tempo de 

aquisição de dados de 0,1 s, e uma largura de pulso da 

•0 us. A temperatura do proba durante a aquisição de da

dos da maioria dos espectros foi de 35°C. Nos casos em que 
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foi necessária uma variação de temperatura, esta é especi

ficada, sendo obtida por injeção de ar resfriado na base do 

probe. 

Para a obtenção dos espectros de / H de lao-

rato de potássio perdeuterado foi necessária a acumulação 

de 50.000 a 90.000 transientes, dependendo da concentração 

do detergente perdeuterado. 

Para a microscopia das fases, foi usado um 

Microscópio polarizado Zeiss, sodelo Universal, coa una ca

mera Minolta, modelo SR-.T-100X acoplada ao conjunto. As 

amostras para microscopia foram orientadas em capilares cha 

tos de 500 um de espessura, utilizando-se um campo magnéti

co de 14 kG. As amostras foram fotografadas imediatamente 

após serem retiradas do imã, mantendo-se â mesma temperatu

ra. Os filmes usados foram os usuais para fotografia, Ko-

dacolor II ou Curtcolor II, sensibilidade 100 ASA. Os 

tempos de exposição foram ajustados diretamente através do 

fotõmetro interno da camera. Os aumentos nominais utiliza

dos não ultrapassaram 20X, e o campo de observação das fo

tos varia de 1,7 a 6,2 mm. 

A imagem fotografada foi aquela gerada di-

retamente pela objetiva, a qual é usualmente chamada de 

imagem intermediária. 
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III.2 - Compostos utilizados 

Os anfifilicos empregados na preparação das 
./ 

fases foram: 

Laurato de Potássio (LK); preparado por neutralização do 

ácido lãurico com KOH e recristalizado de etanol. 

Perdeutero-Laurato de Potássio (d2,LK); cedido gentilmente 

pelo Prof. L.W. Reeves, já na forma purificada. 

2,2 Dideutero-Laurato de Potássio (CKULK) I idem 

Colesterol: cedido gentilmente pela Dra. I.A. Vaczi 

d,l e 1 N-Lauroil-Serinato de Potássio (d,l-NLSK e 1-NLSK); 

preparados como segue: 

Preparação do N-Lauroil-Serinato de Potássio (NLSK) 

0 detergente foi preparado ã partir da aci-

lação do amino-ácido serina pelo cloreto de n-dodecila (JUN 

GERMANN; GERECHT * KREMS - 1956) . 

Inicialmente preparou-se uma solução de 

0,24 moles de serina em 20 ml de água. Com uma solução de 

NaOH 10% em peso, elevou-se o pH da mistura até um valor no 

intervalo de 9,0 - 12,5 {pKfa • 9,15), para se ter certeza 

que a serina estava toda na forma de carboxilato. Adicio-
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nou-se gota a gota 0,20 moles de cloreto de lauroíla, to

mando-se o cuidado para que o pH do meio se mantivesse den

tro da faixa estipulada. Os ajustes de alcalinidade foram 

feitos por adição da solução de NaOH previamente preparada. 

Durante a adição dos reagentes, a mistura foi mantida com 

agitação constante e numa temperatura máxima de 35°c. 

Quando toda a adição foi completada, a so

lução foi acidifiçada com H-SO. 30%, variando o pH do meio 

até valores abaixo de 3,5. O produto foi extraído em éter 

etilico, lavado com água até a neutralidade e seco coro Na-SO.. 

Por destilação do solvente, obtivemos o produto na sua for

ma ácida. Este foi então dissolvido em etanol e neutrali

zado com KOH em álcool etilico. As características físicas 

dos produtos são as seguintes: d,l-NLSK - P.F. = 101-103°C; 

1-NLSK - P.F. = 92-94°C; [a]^° = 10,40°. 

Cloreto de n-Dodeclla 

Preparado ã partir da adição de 0,31 moles 

de cloreto de tionila (SOC1-)> recém-destilado, a 0,11 mo

les de ácido laúrico, previamente fundido. Verificou-se que 

a adição deve ser lenta e a mistura deve ser-mantida em re-

fluxo, sob agitação constante, aproximadamente meia hora 

após a adição total do SOC^. 

0 produto foi separado por métodos de desti

lação fracionada. Constatou-se ser aconselhável destilar ime 

diatamente após o refluxo, para evitar perdas por oxidação 

do cloreto de lauroíla. 
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Outros compostos utilizados: 

KC1 - Merck 

S0C12 - Merck 

KOH - Reagen / * 

Ac. Dodecanóico - Baker 

n-decanol - J.T. Baker 

d,l-ot-alanina - Sigma Chem. 

1-serina - Sigma Chem. 

d,l-serina - BDH 

A água deuterada utilizada no preparo das 

fases têm procedência Merck Sharp ft Dohme (99,8%). 

III.3 - Preparação e composição das liomesofases 

A técnica de preparo de cristais líquidos 

liotropicos já foi descrita anteriormente (SUZUKI - 1979) , 

e consiste basicamente na perfeita homogeneização da mis

tura. A pureza das substâncias utilizadas é fator critico 

no sucesso do preparo destas fases. 
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III.3.1 - Estudo da colestericidade em sistemas liotrópi

cos colestéricos induzidos baseados em LK 

Para este estudo, foram preparadas liorae-

sofases tipo I e tipo II â base de LT*. ãs quais se adicio

nou colesterol como indutor de colestericidade. Foi utili-
2 

zada a técnica de RMN de H para se estudar o comportamento 

das cadeias deuteradas dos anfifilicos quando da inclusão 

do colesterol. Uma vez que os desdobramentos totais obti

dos para as cadeias de laurato ultrapassaram a varredura 

máxima obtida (12.500 Hz) no espectrômetro, os espectros fo 

ram tomados em duas partes, onde em cada uma os dubletes 

da HDO estavam incluídos. Durante a acumulação de cada par 

te do espectro, as condições do aparelho foram ajustadas de 

modo a não causar "fold-back" (PAOLI - 1981). Para isto, o 

carregador foi colocado em campo alto sempre que se regis

trava a porção de campo alto do espectro e em campo baixo, 

quando se registrava a porção de campo baixo. Os dubletes 

da HDO foram utilizados como referência no cálculo dos des

dobramentos quadrupolares de cada segmento CD,. 

As composições destas fase* estão sumariza-

das nas TABELAS III.1.a e III.l.b. 



TABELA Ill.l.a - Composições dos sistemas liomesomórficos à base de Laurato de 

Potássio (LK) - Porcentagem em peso. 

n9 amostra 

TIPO 

LK 

d23 LK 

ad2 LK 

KC1 

n-DeOH 

H20/D20 (0,1%) 

H20 

D20 

KOH 

colesterol 

1 

T„I (a) 
LKcol 

33,47 

-

-

2,41 

-

41,92 

20,46 

-

1,74 

2 

LKcol 

26,83 

3,61 

3,38 

2,49 

-

61,21 

-

-

0,65 

1,83 

3 

»2i 
26,53 

-

-

3,88 

4,32 

-

58,42 

4,88 

-

1,97 

4 

»2i 
31,83 

0,92 

0,87 

6,30 

3,54 

53,12 

-

-

-

3,42 

5 

«2i 
28,82 

2,64 

2,44 

6,25 

3,53 

53,12 

-

-

-

3,20 

(a) O super-escrito indica o tipo magnético e o sub-escrito "col" indica amo»- g 

tra colestérica. . 



TABELA Ill.l.b - Composições dos sistemas liomesomorficos à base de Laurato de 

Potássio (LK) - Fração molar. 

n9 amostra 

TIPO 

LK 

d23 LK 

ad2 LK 

KC1 

n-DeOH 

H20/D20 (0,1%) 

H20 . 

D20 

KOH 

colesterol 

1 

LK1 .<a) 

col 

3,98 

-

-

0,92 

-' 

-

66,02 

28,95 

-

0,13 

2 

LK1 , col 

3,14 

0,39 

0,39 

0,93 

-

94,70 

-

-

0,32 

0,13 

3 

«2i 
3,02 

-

-

1,41 

0,74 

-

88,04 

6,63 

-

0,16 

4 

«2. 
3,81 

0,11 

0,11 

2,65 

0,70 

92,34 

-

-

-

0,28 

5 

» & 

3,78 

0,32 

0,33 

2,61 

0,70 

92,00 

-

-

"N. 

0,26 

(a) O super-escrito indica o tipo magnético e o sub-escrito "col" indica amos

tra colesterica. 
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III.3.2 - Estudos em liomesofases colestéricas intrínsecas 

baseadas em NLSK 

/ 
Nestes estudos, inicialmente tivemos que 

investigar a faixa de existência da lionesofase, pois tra

tava-se de um novo sistema mesomôrfico e as condições para 

a sua formação ainda não estavam definidas. 

Tanto as liomesofases racémicas quanto as 

2 colestéricas foram caracterizadas por RMN de H da HOO. As 

composições destas liomesofases estão listadas nas TABELAS 

III.2.a e III.2.b. 

+ 



TABELA III.2.a - Composições dos sistemas liomesomõrficos à base de N-Lauroil-serinato de potissio-

Porcentagem em peso. 

FASES 

6 , 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1-NLSK 

29,50 

29,98 

24,98 

30,43 

6,68 

6,84 

-

-

-

-

d,1-NLSK 

28,18 

-

-

-

-

21,51 

21,18 

29,26 

i6,78 

29,03 

26,05 

KC1 

4,03 

3,74 

3,79 

3,39 

3,67 

1,98 

1,93 

3,57 

5,24 

3,57 

1,96 

n-OeOH 

4,97 

2,72 

2,57 

2,24 

2,53 

4,73 

4,63 

2,44 

3,65 

2,39 

4,59 

H20 

46,56 

57,06 

56,74 

46,35 

46,98 

-

-

43,93 

45,73 

44,88 

-

D20 

11,64 

2,38 

2,36 

19,31 

11,74 

60,92 

60,30 

12,49 

11,42 

11,22 

60,11 

KOH 

4,62 

4,60 

4,56 

. 3,73 

4,65 

4,18 

5,12 

4,36 

4,54 

4,43 

3,88 

SOLUTO 

-

-

-

-

-

-

-

3,95* 

12,64** 

4,48* 

^ 3,41* 

TIPO 

a 

b 

b 

b 

b 

b 

c 

c 

c 

d 

d 

CONTINUA • 



CONTINUAÇÃO DA TABELA II1.2.a 

FASES 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

1-NLSK 

-

29,98 

29,11 

28,96 

27,76 

27,69 

16,59 

27,06 

12,13 

3,03 

d,1-NLSK 

26,08 

-

-

-

-

-

12,72 

-

17,34 

25,31 

KC1 

2,00 

3,68 

3,48 

3,72 

7,15 

7,67 

4,98 

1,99 

5,04 

2.14 

n-DeOH 

4,67 

3,35 

3,54 

2,47 

2,85 

2,75 

3,42 

5,03 

3,47 

4,87 

H20 

-

44,43 

4,03 

44,76 

51,85 

50,93 

46,18 

-

45,98 

-

DjO 

59,91 

12,62 

54,17 

11,18 

6,26 

6,30 

11,54 

62,72 

11,49 

60,88 

KOH 

3,84 

4,39 

4,19 

4,43 

4,13 

4,66 

4,57 

3,20 

4,55 

3,77 

SOLUTO 

3,50* 

1,55*** 

1,48*** 

4,48* 

-

*» 

-

-

mt 

-

TIPO 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

* - colastarol) •* * 1-NZAS, N-Lauroil-aapartato da s6dio- *** • d,l-alanina 

a • II MD- b - JÇQ^» c • mudança da fasa com tamparatura; d - ZZ , 

t 



TABELA III.2.b - Composições dos sistemas liomesomõrficos ã base de N-Lauroil-serinato de potássio 

Porcentagem em fração molar. 

FASES 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1 5 

16 

1-NLSK 

-

2 . 5 7 

2 , 6 3 

2 . 6 7 

2 . 7 2 

0 , 6 3 

0 . 6 5 

-

-

-

-

dl-NLSK 

2 . 5 3 

-

-

-

-

2 , 0 3 

2 , 0 1 

2 , 7 3 

1 , 5 3 

2 , 7 1 

2 , 4 9 

KC1 

1 . 5 8 

1 , 4 2 

1 . 4 5 

1 , 5 8 

1 . 4 2 

0 , 8 2 

0 , 8 0 

1 , 4 5 

2 , 0 9 

1 . 4 5 

0 , 8 2 

n-DeOH 

0 , 9 2 

0 , 4 9 

0 , 4 6 

0 , 4 9 

0 , 4 7 

0 , 9 2 : 

0 , 9 0 

0 , 4 7 

0 , 6 9 

0 , 4 6 

0 , 9 0 

H 2 0 

7 5 , 5 7 

8 9 , 8 3 

8 9 , 7 8 

8 9 , 5 8 

7 5 , 9 1 

-

-

7 3 , 8 0 

7 5 , 3 4 

7 5 , 6 3 

-

D 2 0 

1 6 , 9 9 

3 , 3 6 

3 , 3 6 

3 , 3 6 

1 7 , 0 9 

9 3 , 4 4 

9 2 , 8 2 

1 8 , 8 8 

1 6 , 9 1 

1 6 , 9 9 

9 3 , 3 5 

KOH 

2 , 4 1 

2 , 3 3 

SOLUTO 

-

„ 

2 , 3 2 J 

2 , 3 2 ! 

2 , 3 9 ! 

2 , 1 6 

2 , 8 2 

2 , 3 6 

2 , 3 9 

2 , 4 0 

2 , 1 7 

-

-

0 , 3 1 * 

1 , 0 5 * * 

0 , 3 6 * 

0 , 2 7 * 

Q*DO]/[oet] 

3 6 , 5 8 

3 6 , 2 6 

3 5 , 4 1 

3 4 , 8 1 

3 4 , 1 9 

3 5 , 1 3 

3 4 , 8 9 

3 4 , 1 8 

3 5 , 7 6 

3 3 , 9 5 

3 7 , 4 9 

[de t j / r sa l ] 

1 , 6 0 

1 , 8 1 

1 , 8 1 

1 , 6 9 

1 , 9 0 

3 , 2 4 

3 , 3 3 

1 , 8 7 

1 . 2 3 

1^88 

3 , 3 1 

[det]/[DeOH] JTIPO 

2 , 7 5 

5 , 2 4 

5 , 7 2 

5 , 7 9 

5 , 9 1 

2 , 8 9 

5 , 8 9 

3 , 9 0 

3 , 7 4 

5 , 8 9 

2 , 7 7 

a 

b 

b 

b 

b 

b 

c 

c 

c 

d 

d 

CONTINUA 



CONTINUAÇÃO DA TABELA III.2.b 

FASES 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

1-NLSK 

-

2 , 7 4 

2 , 8 2 

2 , 7 1 

2 , 4 6 

2 . 4 8 

1 , 5 0 

2 , 5 0 

1 , 1 0 

0 , 2 9 

dl-NLSK 

2 , 5 0 

-

-

-

-

1 , 1 5 

-

1 , 5 7 

2 , 3 9 

KC1 

0 , 8 4 

1 , 4 7 

1 , 4 7 

1 , 5 2 

2 , 7 7 

3 , 0 0 

1 . 9 7 

0 , 8 0 

1 , 9 9 

0 . 8 8 

n-DeOH 

0 , 9 2 

0 , 6 3 

0 , 7 0 

0 , 4 7 

0 , 5 2 

0 , 5 1 

0 , 6 4 

0 , 9 6 

0 , 6 5 

0 , 9 5 

H 2 0 

-

7 3 , 5 3 

7 , 0 4 

7 5 , 5 6 

8 3 , 0 9 

8 2 , 5 9 

7 5 , 4 2 

-

7 5 , 3 6 

-

D 2 0 

9 3 , 3 1 

1 8 , 7 7 

8 5 , 1 0 

1 6 , 9 9 

9 , 0 3 

8 , 9 9 

1 6 , 9 2 

9 4 , 0 3 

1 6 , 9 2 

9 3 , 4 3 

KOH 

2 , 1 5 

2 , 3 4 

2 , 3 5 

2 , 4 0 

2 , 1 3 

2 , 4 3 

2 , 4 0 

1 , 7 1 

2 , 4 1 

2 , 0 6 

SOLUTO 

0 , 2 8 * 

0 ,52*** 

0 ,52*** 

0 , 3 5 * 

-

-

-

-

-

-

[HDO]/!det] 

3 7 , 3 2 

3 3 , 6 9 

3 2 , 6 7 

3 4 , 1 5 

3 7 , 4 4 

3 6 , 9 3 

3 4 , 8 5 

3 7 , 6 1 

3 4 , 7 6 

3 4 , 8 6 

f d e t ] / [ s a l ] 

2 , 9 8 

1 , 8 6 

1 , 9 2 

1 , 7 8 

0 , 8 9 

0 , 8 3 

1 , 3 5 

3 , 1 3 

1 , 3 4 

3 , 0 5 

[det]/[DeOH] 

2 , 7 2 

4 , 3 5 

4 , 0 3 

5 , 7 7 

4 , 7 3 

4 , 8 6 

4 , 1 4 

2 , 6 0 

4 , 1 1 

2 , 8 2 

TIPO 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

* « colesterol; ** • l-NLAS,N-Lauroil-aspartato de sódio; *** - d,l-alanina 

a « II MD; b • I_olf c » mudança de fase com temperatura; d - II_ol 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

IV.1 - Estudo da colestericidade em sistemas liotrópicos 

colestéricos induzidos baseados em LK 

2 

Os espectros de' H n9s I e II foram obti

dos para as mesofases n9 2 (LK j) e n9 5 (I»K ,) respecti

vamente. Estes espectros, registrados para liomesofases co 

lestéricas contendo d23LK, mostram um dublete central de-

vido ã HDO, e uma série de dubletes com pequenos deslocamen 

tos químicos entre eles, devidos aos núcleos de H dos vá

rios segmentos CD. da cadeia e do segmento CD, terminal. Os 

2 
desdobramentos quadrupolares de H, medidos para cada fase, 

são apresentados na TABELA IV.1. 

Na Figura IV.1 apresentamos o perfil de or

dem obtido para as liomesofases colestéricas, comparado com 



TABELA IV.1 - Desdobramentos quadrupolares de H dos segmentos CD2 para 

diferentes mesofases de laurato de potássio (LK) (kHz). 

^.AMOSTRA 

An ^ v . 

A2 

A3-6 

A7 

A8 

A9 

A10 

Ali 

A12 

5 ««Si» 
+ 0,05 kHz 

19,53 

16,59 

16,59 

16,05 

15,08 

13,75 

10,26 

3,47 

H(a) 
LK A 

14,03 

11,90 

11,90 

11,90 

11,25 

9,70 

7,37 

2,50 

2(LKool> 
+ 0,05 kHz 

20,82 

18,02 

18,02 

16,04 

13,66 

12,09 

9,21 

3,20 
J 

r(b) 
LK1 

22,30 

16,02 

15,01 

14,04 

13,20 

11,21 

8,23 

3,01 

(a) - SUZUKI - 1979; (b) - FUJIWARA ê REEVES - 1980 

(a) e (b) se referem a mesofases sem solutos. * 
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<Mti> 

FIGURA IV.1 - Desdobramento quadrupolar de H (Avn) versus 

os diversos segmentos -CD2-, n. 

A - LK1; X - fase 2 <LK*oX); • ̂  LK11; • fa

se 5 ( L K ^ ) . 
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aqueles já determinados (SUZUKI - 1979; FUJIWARA A REEVES -

1980) para liomesofases sem solutos, â base de LK. 

Pelo gráfico da Figura IV.1 podemos notar 

jut- o grau de ordem, que está relacionado diretamente » ao 

desdobramento quadrupolar (FORREST & REEVES - 1980,-FORREST, 

FUJIWARA * REEVES - 1980), é maior, tanto para a fase n9 2 

(LK ,) quanto para a fase n? 5 Í̂ K . ) , do que aquele re

lativo âs fases puras correspondentes. 

Um grau de ordem maior está relacionado com 

a diminuição da amplitude dos movimentos micelares (FORREST 

ft REEVES - 1980). Muitos fatores podem concorrer para esta 

diminuição. O aumento do tamanho da micela, pela inclusão 

de colesterol, poderia ser um deles, já que é freqüente, em 

laboratório, se verificar que uma preparação i so tropica se 

torna birrefringente pela simples adição de colesterol, sem 

se alterar as quantidades de anfifllico, eletrõlito, deca

no 1 e água que já existiam naquele meio. No entanto, tran

sições de fase são fenômenos raa-is complexos do que simples

mente aumento de dimensões micelares e, além disso, a mo

vimentação das micelas liomesomórficas obedecem a relações 

complexas, nem sempre passíveis de racionalizações ingê

nuas. Deve-se ressaltar que a própria formação da super

es trutura helicoidal é uma evidência de que a interação in-

termicelar deve exercer papel predominante nas liomesofases 

colestéricas. Este aumento da interação com certeza iria 

diminuir muito os movimentos de oscilação micelar, e por

tanto, aumentar os desdobramentos absolutos para os dife

rentes segmentos CD,. 
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O grau de ordem experimental S^*^ medido 
2 * 

através de RNN de H, para cada segmento metilena, pode ser 
dividido em várias contribuições (FORREST ft REEVES - 1980): 

/ 
S?*D ' SOM x Spênd x St/g x Sdif x 2 <3 c o s 2 Q " X> o n d e ? 

SfM = contribuição devida aos movimentos de oscilação da 

roicela como um todo. 

Soênd * contribuição devida ao movimento de pêndulo da ca

deia hidrocarbônica dentro da bicamada. 

S./a * contribuição devida aos movimentos trans-gauche en

volvendo os diferentes segmentos C.D-. 

S-.. s contribuição devida aos movimentos de difusão do 

anfifllico na bicamada. Esta contribuição ê nor

malmente desprezada, só influindo nos casos onde as 

dimensões da micela são tais que os movimentos de 

difusão nas bordas sejam significativos. 

ft * ângulo entre diretor (n) e campo magnético (H );lem 

brando que o desdobramento quadrupolar é proporcio

nal ao grau de ordem, e considerando a relação aci

ma, as razoes dos desdobramentos quadrupolares Av- D 

e Av„ _, entre dois segmentos metilenas da cadeia 
CJ D 

de anfifllico, para uma mesofase, podem ser escri
tas como: 

A v
C iD

 St/g Ci 

A v
C jD

 St/g Cj 
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Desta forma, podemos calcular as relações 

Avn/Av- lateau«# listadas na TABELA IV.2, para as fases 

MC1 (FÜJIWARA A REEVES - 1980), L K ^ (n9 2), LK11 (SUZUKI -

1979), LKÇQ! (nv 5) . Representando-se graficamente estas 

razões de desdobramentos em relação ao número de carbonos, 

obtemos o gráfico de perfil de ordem relativo, mostrado na 

Figura IV.2. Através deste gráfico, podemos ter idéia de 

como os movimentos trans-gauche estão sendo mantidos ao lon 

go da cadeia. 

Se analisarmos as curvas obtidas na Figu

ra IV.2, para as fases tipo II com e sem colesterol, pode

mos observar que os movimentos trans-gauche são preserva

dos, exceto para os carbonos 8 e 9, onde esta relação sofre 

uma leve perturbação. Isto nos leva a sugerir que o empa

cotamento da bicamada para as liomesofases tipo II não é 

muito afetado, com a introdução do colesterol. 

A perturbação ocorrida entre os segmentos 

8 e 9 pode ser explicada levando-se em conta que o coles

terol se aloja no interior da bicamada, com o grupo hidro-

fllico -0H na região das cabeças iônicas, enquanto que a 

parte alifática da molécula permanece na região central da 

bicamada (TANFORD - 1973). 

Da literatura, sabe-se que o sistema «ste

roidal de anéis tem um comprimento de aproximadamente 
o „ o 

10,5 A, enquanto que a porção alifática, 6,5 A (DALTON • 

HAGUENAU - 1968). A parte correspondente aos anéis pode 

ser inscrita em um cilindro de 11 A de acmpciaetíto par 3,5 A de raio 



TABELA IV.2 - Razão de desdobramentos quadrupolares (Av
n
/6v»Piateau«)

 ca.* 

culaâos para fases de LK 

\AMOSTRA 

n ^*\^ 

2 

3-6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

5 , L K íoV 

1.17 

1,00 

1 ,00 

0,97 . 

0 ,91 

0 .83 

0,62 

0 , 2 1 

T T < a ) 
LK11 

1,18 

1 ,00 

1 ,00 

1,00 

0 ,95 

0,82 

0,62 

0 ,21 

2("Jol> 

1,16 

1,00 

1,00 

0 ,89 

0 ,76 

0,67 

0 ,51 

0 ,18 

T(b) 
LK1 

1,39 

1,00 

0,94 

0,87 

0,82 

0 ,70 

0 ,51 

0 , Í 9 

(a) - SUZUKI - 1979; (b) • FUJIWARA ft REEVES - 1980 

(a) e (b) se refere» a mesofases sem solutos. 

file:///amostra


FIGURA IV.2 - Avn/Avpl vers«s o correspondente segmento -CD2-, n. Avpl é o desdobramento quadru-

polar de *H dos segmentos do "plateau". 

& - LK1; X - fase 2(LKjol)í LKÍJ; • fase 5 ( L K " ). 
COl 

08 
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(KRUIJFF; CÜLLIS * RADDA - 1976) 

Podemos, através de uma fórmula de recorrên 

cia (TANFORD - 1973) mostrada abaixo, calcular o número de 

carbonos (ou segmentos CD2) necessários para uma cadela 

linear hidrocarbônica perfazer o comprimento de 10,5 A, com 

pativel com o comprimento do anel esteroidal do colesterol: 

l - 1,5 + 1,265 nc (TANFORD - 1973) , 

onde í = comprimento da cadeia, 

n * n9 de carbonos. 

o 
Para í, * 10,5 A, obtemosi 

n c - 7 

Desta forma, supondo-se o OH do colesterol 

alinhado com a cabeça do anflfllico, os primeiros 7 ou 8 gru 

pos metllenas da cadeia do anflfllico se empacotam ao lado 
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do anel esteroidico. As principais alterações conforma-

cionais, que permitem o acomodamento do anfifilico ao lado 

do grupo volumoso de anéis vizinho, se refletem predominan

temente nos carbonos 8 e 9. Estas alterações se/revelam «a 

comparação dos perfis de ordem relativos, com e sem coles-

terol. 

Os primeiros segmentos do anfifllico estão 

em uma conformação mais estendida, devido ã vizinhança do 

sistema rígido de anéis, enquanto que os segmentos da ex

tremidade po lem maior liberdade de movimento, uma vez que 

se dispõem na vizinhança da porção alif ática do coles terol. 

A partir do 109 segmento de laurato, o empacotamento das 

cadeias na mesofase colestérica reassume as características 

das liomesofases sem solutos, fornecendo o mesmo quocien-

te Av /L ,,«Diataau«# mostrando que as contribuições das con

formações trans-gauche são mantidas, nos dois casos, para 

os 3 segmentos finais. 

Usando "Framework -Molecular Models" da Pren 

tice-Hall, Inc., construiu-se modelos em escala da cadeia 

anfifllica e do colesterol. Ao colocar lado a lado as duas 

estruturas, com o grupo carboxilato do laurato alinhado com 

o grupo 0K do colesterol, notou-se que, na posição onde se 

encontram o 79, 89 e 99 segmento, há uma maior fluidez da 

cadeia, isto é, maior liberdade de assumir diferentes con

figurações. Isto causaria uma leve mudança dos movimentos 

trans-gauche nestes segmentos, se comparados com aqueles 

de cadeias na ausência de colesterol. Portanto, estas com

parações de modelos também auxiliam a racionalização das 
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perturbações vistas no perfil de ordem relativo para as fa

ses tipo II (Figura IV.2). 

As diferenças observadas nos perfis de or

dem tipo I colestêrico e não colestérico, mostradas na "fi

gura IV.2, podem ser racionalizadas se levarmos em conta o 

modelo de diafragma (FIGUEIREDO NETO - 1981) para a dispo

sição das cadeias anfifilicas em uma seção transversal do 

cilindro. A introdução de moléculas de colesterol, rígidas 

e com aproximadamente o dobro da espessura na região dos 

anéis em relação ã porção alifâtica (ROTHMAN • ENGELMAN 

1972), deve ocasionar «lgumas mudanças nas relações trans-

gauche dos segmentos metilenas mais distantes da cabeça car 

boxilato, para permitir o empacotamento dos anfifllicos em 

torno do hospede na micela. Mesmo assim, podemos dizer que 

as discrepâncias observadas para os valores calculados para 

a relação Av /Av„ , .eau« não são muito grandes, mostrando 

que a introdução do colesterol não induz mudanças drásticas 

na forma da micela. 

Observando-se os perfis mostrados na Figu

ra IV.2, podemos ainda notar que a maior perturbação ocorre 

no segmento imediatamente ligado â cabeça. Isto é fácil de 

se entender, uma vez que estamos introduzindo cabeças OH na 

superfície da micela. 

Sabe-se que a área ocupada pela cabeça OH 

do colesterol é aproximadamente 37 - 39 % (LECUYER * DER-

VICHIAN - 1969) enquanto que a área ocupada por grupo polar 

do laurato ê aproximadamente 56 %2 (HENDRIKX * CHARVOLIN -

1961; FIGUEIREDO NETO - 1981). A introdução do colesterol 
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dentro do cilindro criaria, nas vizinhanças do OH esteroi-

dico, uma lacuna na superfície, que deve ser preenchida pe

las cabeças polares do anfifllico, usa vez que uma simples 

aproximação lateral entre as cadeias de laurato seria im-

possibilitada pelo volume ocupado pelo esterôide. Isto po

de ser visto diretamente da comparação dos perfis de ordem 

para as fases tipo I, tanto na Figura IV.1, quanto na Fi

gura IV.2. 

Em vista dcs perfis de ordem obtidos, po

demos dizer que tanto as liomesofases tipo I colestéricas, 

quanto as liomesofases tipo II colestéricas, baseadas em 

laurato de potássio, não sofrem grandes distorções micela-

res, quando da inclusão de colesterol. 

De acordo com Saupe (YU ê SAüPE - 1980) a 

colestericidade, ou indução de uma superestrutura helicoi-

dal, envolve duas possibilidades: 

a) deformação da micela. 

b) distribuição assimétrica de carga. 

A idéia de uma distribuição assimétrica de 

cargas,ou grupos interagentes em liotrõpicos, existe des

de os primeiros trabalhos de Robinson (ROQINSON - 1956; RO

BINSON ft WARD - 1957; ROBINSON et ai - 1958), estudando lio 

mesofases não aquosas formadas por polipeptideos, onde as 

interações que dão origem ao arranjo helicoidal provém dos 

momentos de dipolos permanentes, associados âs interações 

O O com o amino-grupo, na a-hélice característica do po-

lipeptídeo. 

Para as liomesofases colestéricas induzi-
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das, podemos dizer que a inclusão do colesterol cria pon

tos de assimetria de carga na superfície da micela. O gru

po OH do esterõide se liga a um carbono quiral e o rearran 

jo dos grupos carboxilatos ao redor deste OH crda a distri

buição assimétrica de cargas na superfície micelar. 

As forças intermicelares envolvem uma con

tribuição repulsiva coulômbica entre as superfícies micela-

res e uma contribuição atrativa de Van der Waals, estando as 

micelas dentro de um banho rico em eletrolitos (FIGUEIREDO 

WETO - 1981). Naturalmente, uma interação micelar por as

simetria de cargas, nestas condições, seria muito mais efe

tiva do que a leve distorção micelar que poderia ser suge

rida para sistemas liomesomórficos como os estudados. 

0 presente trabalho foi completado com um 

levantamento das texturas características destas fases,quan 

do observadas ao microscópio polarizado. 

A Figura IV.3.a mostra a fase n? 5 (LK o l ) , 

examinada após orientação paralela ao plano do slide (T = 

22°C). Podemos constatar um chevron (Yü & SAUPE - 1980;ACI 

MIS ft REEVES - 1980; SAUPE - 1974) bem definido, cujas li

nhas se encontram perpendiculares ã direção de aplicação do 

campo. O,passo da hélice pode ser medido, encontrando-se um 

valor de aproximadamente 100 pm. 

A Figura IV.3.b mostra uma textura interme

diária, obtida quando uma amostra já orientada é submetida 

a uma nova orientação, por um campo perpendicular aquele 

aplicado anteriormente. Nesta amostra, a reorientação se 

deu com HQ aplicado normalmente ã superfície e durante apro 
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ximadamente 4 horas. 

A Figura IV.3.c mostra a mesma fase n9 5 

(LK . ) , após orientação com campo normal ao plano da foto 

(T = 22°C). Podemos ver claramente uma textura jào tipo fo

cai cônica (FRIEDEL - 1922), já observada em fases colesté-

ricas termotrõpicas (SAUPE - 1974). 

As Figuras IV.3.d e IV.3.e mostram as tex

turas típicas obtidas para orientação com campo normal e 

paralelo â superfície do capilar chato, respectivamente, quan 

do orientamos a mesma amostra (n9 5) numa temperatura de 

36 C. Podemos notar na Figura IV. 3.e uma diminuição do pas_ 

so colestérico, com o aumento de temperatura,à semelhança 

de vários cristais líquidos termotrõpicos (SAUPE - 1968). 

A Figura IV.4.a, mostra a fase n9 2 (Uí-L*)* 

orientada por ação de H , no plano da figura. Apôs 18horas 

de exposição ao campo podemos notar o aparecimento de uma 

textura, semelhante a um "chevron distorcido", onde as li

nhas estão colocadas paralelamente â direção de aplicação 

do campo magnético. A mesma amostra,após dois dias no cam

po, evolui pan uma nova textura, cujo campo é totalmente 

iluminado, com algumas cores de interferência. 
m 

Ê sabido que uma fase tipo I colestérica 

não resiste â ação de H suficientemente alto, levando ao 

desenrolamento da estrutura helicoidal (MEYER - 1969). Po

rém, se imaginarmos a existência desta hélice em H , por 

algum tempo, a posição em que ela se formaria seria aqiwta 

observada na Figura IV.4.a. 

A Figura IV.4.b mostra a fase n9 2 (LK* . ) , 
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FIGURA IV.3.a - Fotomlcrografia'da mesofase 5(LK ,) após 

completa orientação H aplicado no plano 

da f gura (T = 22°C; lati * 210 um). 
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FIGURA IV.3.b - Fotomicrograf ia da mesofase 5(LK .) após 

4 hs sob orientação de H normal ã super

fície da cela (textura intermediária) (T = 

22°C; 1 cm = 210 Mm). 
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FIGURA IV.3.c - Fotomicrografia da mesofase 5(LK o l ) , to
talmente orientada sob ação de H normal a 

superfície da cela (T = 22°C, 1 cm = 210 um). 
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FIGURA IV.3.d - Fotomicrografia da mesofase SÍLK11.), ob

tida após completa orientação em H (T = 

36 C). Campo normal a superfície da cela 

{1 cm = 100 ym). 

.»wtt#f i 

->Íf tftfífc 
i*> ̂ m i v „ . 

w»r»*| 

. •.^-..'j (5-vií- • , ; : « ! . , * " ^ Í W W S J * ^ , ^ ^ • .•*"•'••"•* • 1 

. :ri,>,,;. . - ^ v - ^ * ^ ; ; ^ »••-••• - • I 
1 liigmf'̂ -'.-; — — — - — 

i í ^ ^ , ^ ' ; . . . . . 

FIGURA IV.3.e - Fotomicrogmfia da mesofase 5(LK J.), ob

tida após completa orientação em H (T * 

36 C) . Carapo paralelo ã dimensão mais curta 

da foto (1 cm = 70 um). 
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orientada com H perpendicular ao plano da foto. As tex

turas observadas podem ser descritas como pares helicoidais 

(KLÊMAN - 1974; KLÊMAN ft FRIEDEL - 1969; BOULIGAND ft KLÉ-

MAN - 1970), cujos eixos estariam distribuídos uniformemen-
/ 

te num plano. Apôs vários dias de ação do campo, esta tex

tura evolui para um campo pseudo-isotrópico, compatível com 

o desenrolamento do helicóide. 

Analisando-se o comportamento descrito, po

demos propor a existência de dois tempos de orientação dis

tintos. 0 primeiro seria aquele necessário para que os di

versos helicóides tentassem se orientar em H . Desta for-
o 

ma, as hélices se alinhariam com seus eixos perpendiculares 

à H , como observado na Figura IV.4.a. Imagina-se que es

ta tentativa de orientação ocorra devido a uma estabiliza

ção por efeito de parede, ou ainda por uma competição entre 

a força do campo e o poder de enrolamento ("poder de twist") 

da hélice. 

0 segundo tempo de. orientação proposto, evi. 

dentemente, é aquele ao final do qual a força do campo aca

ba prevalecendo, ocasionando a orientação dos diretores in

dividuais das micelas paralelo ã HQ. Com isto, o arranjo 

helicoidal acaba se desenrolando, e a textura final obser

vada é comparável ã de uma liomesofase tipo I MC. 

Novamente, na Figura IV.4.b temos o mesmo 

tipo de comportamento, onde num instante inicial temos a 

presença da estrutura helicoidal em HQ; apôs algum tempo sob 

ação do campo, a hélice se desenrola, e a textura pseudo-

isotrõpica, característica de um comportamento magnético ti 
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FIGURA IV.4.a - Fotomlcrografia da mesofase 2(LK ,) orien 

tada com HQ paralelo â dimensão mais longa 

da foto (T = 22°C; 1 cm = 210 pro). 

FIGURA IV.4.b - Fotomlcrografia da fase 2(LK~ol) *
ob orien

tação de H. perpendicular ã superfície da 

cela (T - 22°C; 1 cm * 480 um). 
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po I normal, é obtida. 

Das observações com vários sistemas em nos

so laboratório, podemos dizer que o tempo requerido em cada 

processo de orientação varia com a natureza química da fa

se, com a força do campo e com os eventuais efeitos de pa

rede. 

IV.2 - Caracterização de fases colestéricas intrínsecas 

A caracterização do comportamento magnético 

de cada fase citada no presente trabalho foi feita por RNN 

de H da HDO orientada na superfície da micela. 

IV.2.1 - Llomesofases tipo I colestéricas 

Os espectros de 2H n9s TH, IV, V e VI, ob

tidos para a fase n9 10, mostram comportamento típico das 

llomesofases tipo I col. quando colocadas sob ação de H . 

2 
A seqüência de espectros de H da HDO 

nv III, mostra a liomesofase 10 se orientando. Neste es

pectro, a região de interesse está expandida e podemos ob

servar um diagrama de pó (espectro III.a) logo que a amos

tra Í colocada no imã. Após 8 minutos (espectro III.b), as 

asas do diagrama se tornam mais pronunciadas, enquanto que 
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os picos internos têm sua intensidade diminuida. Apôs 12 

minutos (espectro III.c), os picos externos jâ estão bem 

definidos» restando apenas uma leve protuberancia na linha 

bene, na região onde estavam os picos internos. 

Decorridos aproximadamente 25 minutos do 

inicio da orientação» a fase está totalmente orientada 

(espectro W),apresentando um desdobramento quadxupolar de 570 

+ 6 Hz. 

Os espectros n9s V e VI, mostram o teste ti 

pico para determinação do comportamento magnético (PAOLI -

1981; FORREST * REEVES - 19C0). No espectro n© V, a amos

tra sofreu uma rotação de 90° em relação â posição inicial 

(espectro IV). 0 desdobramento quadrupolar medido é de 

292 + 6 Hz, compatível com o posicionamento de todos os di

retores ã 90° com H . 

0 espectro n9 VI mostra um diagrama bidi

mensional, com desdobramentos de 540 + 6 Hz e 265 + 6 Hz , 

devido á distribuição de diretores no plano de H . 

A Figura IV.5.a mostra uma fotomicrografia 

da amostra n9 10, orientada com H no plano da figura. No

vamente uma textura de linhas aproximadamente paralelas po-

de sar vista, como aquela obtida para as fases colestéri-

cas induzidas, descritas na seção IV.1. Esta textura, após 

vários dias sob ação de H , evolui para um campo totalmen

te iluminado, com algumas cores de interferência. 

A mesma amostra, quando orientada com H_ 

perpendicular ao plano do slide, é mostrada na Figura XV.5.b. 

Podemos distinguir uma textura mais complexa, muito pare* 
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FIGURA IV.5.a - Fotomicrografia da mesofase 10, orientada 

com HQ no plano da cela (1 cm • 480 um). 

FIGURA IV.5.b - Fotomicrografia da mesofase 10, orientada 

com H normal ã superfície (1 cm • 480 um). 
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cida COM a obtida para as fases colestériras de LK/coles-

terol (seção IV.l). Novamente podemos explicar este tipo 

de textura como sendo devida ã disclinações X e T, provoca

das por una distribuição uniforme dos eixos helicoidais no 

plano do capilar de paredes paralelas. Apôs muitos dias 

sob ação de H , esta textura evolui e se passa a /observar* 

um campo homeotrópico ao microscópio. 

Este comportamento é compatível cosi o des

crito para os sistemas LK/colesterol (seção IV.l), onde pro 

punha-se dois tempos orientacionais. O primeiro, como sen

do aquele necessário para o alinhamento perpendicular ã H , 

dos» eixos helicoidais. O segundo, devido ao completo de-

senrolamento da superestrutura helicoidal, pela orienta

ção paralela ã H , dos diretores individuais da fase. 

IV.2.2 - Lioaesofases tipo II colestericas 

Os espectros de 2H b9i VII, VIII e IX nos

tra» o comportamento magnético típico (ACIMIS ft REEVES 

1980} de lioaesofases colestéricas tipo II. Estes espec

tros foram obtidos para a fase n9 26. Os espectros n9s X e 
* 

XI, da fase n9 6, mostram comportamentos típicos de lio-

mesofcse» tipo II normais, isto é, nemátic&s. 

0 espectro de H n° X, foi obtido apôs a 

completa orientação da amostra estacionaria em H . O des-
2 

dobramento quadrupolar de H medido foi AvBDQ - ' + 4 Hi. 

Este espectro é interpretado (PAOL1 - 1981; FORREST » REE-
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VES - 1980) como o correspondente a uma distribuição de di

retores num plano perpendicular ã H . 

Esta mesma amostra, quando orientada giran

do em H0, apresenta um dublete bem definido (espectro «0 XI), 

2 ' * 
cujo desdobramento quadrupolar de H ê 410 + 4 Hz. 

0 espectro n9 VII fci registrado para a fa

se 26, apôs a completa orientação da amostra estacionaria 

em HQ (Av„ = 398 + 4 Hz). Após uma rotação de 90° em re

lação â posição anterior, foi obtido um diagrama bidimensio 

nal (PAOLI - 1981; FORREST a REEVES - 1980) cujos desdobra

mentos medidos foram 376 + 4 Hz e 753 + 4 Hz (espectro n9 

VIII). A mesma amostra quando colocada girando em H , apre 

senta um "diagrama de pó" (espectro IX) (PAOLI - 1981; FOR

REST * REEVES - 1980; ACIMIS ft REEVES - 1980). 

Deve-se notar, no espectro IX, que as"asas" 

do diagrama não aparecem claramente definidas, o que in

dica uma distribuição não uniforme dos diretores. 

Uma amostra tipo II normal, quando colocada 

girando em H , tende a alinhar seus diretores individuais 

(n) com o eixo de rotação, por ser esta a única maneira de 

manter a perpendicular idade entre TI e H . Da mesma for

ma, quando colocamos uma amostra tipo II colesterica para 

girar em H , deveríamos esperar que os diretores também ten 

tassem assumir o paralelismo com o eixo do tubo; porém, c 

poder de enrolamento da liomesofase é um obstáculo a esta 

mudança ie'or ientação. 

Podemos observar, na amostra em rotação, 

que se a força do campo for maior do que o poder de enro-
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lamento da fase, teremos o desenrolaroento da estrutura he-

licoidal (MEYER - 1969). Por outro lado, se o poder de 

enrolamento for maior do que qualquer efeito envolvendo H , 

o helicoide será mantido, mesmo após um tempo prolongado de 

rotação sob ação do campo. 

Fica claro que a existência da hêlice em 

H , nestas condições, estará dependendo de uma confrontação 

entre estes fatores determinantes. 

Quando as forças intermicelares que ocasio

nam a estrutura hellcoidal são as predominantes, a rotação 

da hêlice em H corresponderá a uma distribuição de dire

tores em todas as direções do espaço. Nestas condições, o 

espectro de RMN associado será um diagrama de pó (FORREST ft 

REEVES - 1980). 

Quando as forças intermicelares e a ação do 

campo forem comparáveis, a rotação da liomesofase colesté-

rica determinará que um maior número de diretores tenderá 

a se alinhar perpendicularmente ao campo, alterando, con

sequentemente, a forma de linha observada. Isto eqüivale 

a dizer que, para descrever a nova forma de linha, uma ou

tra equação deverá ser deduzida. Esta nova forma de linha 

será caracterizada por um aumento da intensidade dos picos 

internos do diagrama de pó. 

Desta forma, no presente trabalho, quando 

nos referimos a "diagrama de pó" de uma mesofase colestí-; 

rica tipo II, estará envolvida uma distribuição tridimen

sional não uniforme de diretores, ã qual se associa uma ou

tra equação de forma de linha diferente do "pó" convencional. 
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Uma amostra tipo II colestérica, cujo poder 

de enrolamento é maior do que a interação das micelas com 

H , quando orientada girando, apresenta um diagrama de pó, 

pois os diretores não mais se orientarão uniforme e para

lelamente ao eixo de rotação, já que existe um impedimento 

imposto pela estrutura helicoidal (ACIMIS ft REEVES - 1980; 

PAOLI - 1981). 

Devemos salientar que a obtenção do espec

tro da amostra girando no campo é fundamental para a ca

racterização da estrutura colestérica. 

A Figura IV.6.a apresenta a textura ao mi

croscópio polarizado da amostra 26, orientada com H , para

lelo â superfície do capilar. Pode ser visto um padrão 

pseudo-isotrópico com eventuais disclinações, ao contrário 

do chevron (YU ft SAUPE - 1980) esperado para amostras co-

lestéricas orientadas nestas condições. 

Da mesma forma, quando a amostra é orien

tada por ação de H perpendicular â superfície (Figura 

IV.6.b) observa-se um campo totalmente iluminado, onde po

demos distinguir dois tipos de defeitos: linhas de discli

nações (de GENNES - 1968; KLÉMAN - 1974) e disclinações que 

conduzem a texturas do tipo "Schlieren" ou* "thread-like" 

(SAUPE - 1974). Uma amostra colestérica usual deveria apre 

sentar uma textura focai cênica (FRIEDEL - 1922), nestas con

dições de orientação (como na Figura IV.3.c e IV.3.d). 

Este comportamento foi observado para ou

tras amostras tipo II colestéricas, como as expostas nas 

Figuras IV.7.a e IV.7.b, nas quais o anfifílico utilizado 
EIBLIOTECA 
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FIGURA IV.6.a - Fotomicrografia obtida para a fase 26, o r i 
entada com H pa 
(1 cm = 480 ura). 
entada com HQ paralelo ã superf íc ie da c e l i 
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FIGURA IV.6.b - Fotomicrografia da mesofase 26, 

com H normal ao plano da cela 

480 wm). 

orientada 

(1 cm * 
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FIGURA IV.7.a - Fotomicrografia da mesofase 25, após com

pleta orientação em campo normal â super

fície do capilar (1 cm = 210 um). 

FIGURA IV.7.b - Fotomicrografia da mesofase 19, após com

pleta orientação em campo normal a super

fície do capilar (1 cm = 480 pm). 
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era o mesmo 1-NLSK, mostrando tratar-se de uma textura tí

pica para este tipo de liomesofase. 

Para efeito de comparação, foi preparada 

uma amostra com o anfifílicc racêmico, tipo II MD (amos-

/ 

tra i)9 6), que foi orientada nas mesmas condições da amos

tra n9 26. Quando a amostra 6 foi orientada com H para

lelo à superfície do capilar, a textura observada foi a de 

um campo totalmente pseudo-isotrópico, sem nenhuma discli-

nação. Colocando-se o campo H perpendicular ao "slide", 

uma superfície totalmente brilhante (Figura IV.8) foi ob

tida, porem, perfeitamente uniforme. 

Fazendo-se a comparação entre as Figura 

IV.6.b e Figura IV.8, podemos notar que as duas texturas 

são muito diferentes. Uma vez que as condições de orien

tação das amostras foram as mesmas, assim como o capilar 

utilizado para acomodá-las durante o processo de orienta

ção, podemos afirmar que a textura observada na Figura IV.6.b, 

não é nemática. 

Se o padrão da Figura IV.6.b não é nemãti-

2 
co, e se os espectros de RMN de H (espectros VII, VIII e 

IX) mostram um comportamento típico colestérico, podemos di 

zer que esta textura também é um outro padrão colestérico, 

embora não reconhecido ainda na literatura. 

Nos trabalhos de RMN sobre cristais líqui

dos colestéricos, já foram descritos casos de equilíbrio de 

fases entre uma liomesofase tipo II nemática e uma tipo II 

colestérica (ACIMIS * REEVES - 1980). Realmente, para as 

fases de 1-NLSK, podemos determinar uma "faixa de coleste-
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FIGURA IV.8 - Fotomicrografia obtida para a mesofase 6, or^ 

cela 

(1 cm » 480 um). 

entada com H normal ã superfície da 
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ricidade" (isto é, região de temperatura onde se cbtêm um 
2 

espectro de RMN de H típico de uma mesofase colestérica), 

quanâo registramos espectros â diferentes temperaturas. Nes 

ta linha de observação, tentamos estudar nossa amostra por 

microscopia, também a duas temperaturas diferentes, uma" das 

quais dentro da "faixa de colestericidade". 

A mesma ãftO&tra foi analisada por RMN de 

H em duas temperaturas diferentes (T, = 22°C e T, = 35°C). 

A temperatura mais baixa, o espectro obtido foi típico de 

uma amostra tipo II colestérica, enquanto que ã temperatu

ra mais alta, o espectro obtido foi aquele esperado para 

uma liomesofase tipo II normal. A mesma amostra foi subme

tida ã orientação sob ação de H , em capilar chato, nas 

mesmas temperaturas dos espectros (T, • 22°C e T2 • 35°C) . 

Nos dois casos, os padrões observados ao microscópio foram 

iguais, embora nenhuma delas apresentasse a textura "che

vron". Isto nos leva a crer que, embora as temperaturas fos 

sem diferentes, as amostras tinham a mesma resposta ã ação 

do campo, nesta região de concentração. 

A obtenção de uma textura colestérica, quan 

do observamos uma amostra ao microscópio, que pode ou não 

apresentar um espectro de RMN típico colestérico, quando 

variamos a temperatura, nos leva a pensar em um problema de 

"poder de resolução" da técnica de detecção do passo, is

to é, uma amostra seria sempre colestérica, porém, seu pas

so poderia ser observado dentro do limite de resolu

ção da técnica u.. .. Devemos lembrar que, no caso de 

termotrópicos, é apontado desde 1922 (FRIEDEL - 1922) que 
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não existe transições nematico «=* colestêrico, por mudança 

de temperatura. 

Analisemos o esquema mostrado na Figura 

IV.9. 

Era microscopia podemos ter duas situações: 

a) uma amostra cujo passo seja menor que as dimensões da 

cela; b) uma amostra cujo passo seja comparável ou maior do 

que a espessura da cela. "Comparável" aqui significa que 

a espessura da cela corresponde ao comprimento associado a 

uns poucos passos do colestêrico. 

Em RMN podemos ter igualmente duas situa

ções: A) uma amostra cujo passo seja menor ou igual ao com

primento da bobina detetora; B) uma amostra cujo passo seja 

maior que o comprimento da bobina. 

Se o passo de uma amostra colestérica for 

menor que as dimensões da cela e menor que o comprimento da 

bobina detetora, iremos observar ao microscópio um padrão 

"chevron" típico, ao metmo tempo que .obteremos o espectro de 

RMN típico colestêrico (situação (1) do esquema da Figura 

IV.9). 

Outra situação seria obtida quando a amos-

tra possue um passo maior que as dimensões da cela e menor 

que o comprimento da bobina detetora do equipamento de RMN. 

Neste caso, a textura observada não será mais típica "che

vron", porém, ainda continuaremos tendo o "diagrama de pó" 

típico para amostras colestéricas em rotação em HQ (situa

ção (2) do esquema da Figura IV.9). Devemos apontar que a 

informação de colestericidade obtida por microscopia (pa-
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Passo da amostra em relação 

ã observação ao microscópio 

polarizado 

Passo da amostra em relação 

à RMN de H (amostra giran

do) 

passo da amostra menor 

que a cela 

a) 

b) 

textura colesterica 
não chevron K 

espectro típico co- I 
lestérico I 

(2) 

passo da amostra compa

rável ou maior que a 

espessura da cela 

(1)< 
Ia) textura chevron 

ib) espectro típico co-
lestérico 

passo da amostra menor 

que a bobina detetora 

(3) í" textura colesterica 
não chevron 

b) espectro típico 
mesofase normal 

de 

passo da amostra maior 

que o comprimento da bo 

bina detetora 

FIGURA IV.9 - Caracterização de mesofases colesterica* ti-

. po II por microscopia sob luz polarizada e 

por RMN de H, 
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drão chevron) ê a primeira a ser perdida, com o aumento do 

passo colestérico. 

Por último, podemos ter uma amostra coles-

térica cujo passo é comparável ou menor do que a espessura 

/ 

da cela e maior do que o comprimento da bobina. Neste ca

so, a textura observada não será do tipo chevron, e o espec 

tro obtido por RMM de H será igual ao de uma amostra ti

po II normal (situação (3) do esquema da Figura IV.9). 

Na tentativa de entender esta nova textura 

"não chevron" observada para as fases colestéricas de 1-NLSK, 

fomos buscar a literatura desenvolvida para defeitos em 

cristais líquidos (ORSAY LIQ. CRYST. GROUP - 1969; 1969 a, 

BOULIGAND - 1972, 1972 a, 1973, 1973 a, 1974, 1974 a). 

A obtenção de linhas de disclinações, em 

tennotrópicos colestéricos, ê conhecida desde 1921 (GRAND 

JEAN - 1921), quando da observação dos "planos de Grandjean". 

Estas linhas são obtidas em amostras que possuem passos he-

licoidais grandes, quando colocadas em uma cunha de espes

sura variável, com as superficies tratadas para alinhamen

to paralelo. Neste caso, ocorria um fenômeno de ajuste do 

passo colestérico, de forma a manter nas camadas inicial e 

final o ordenamento imposto pela parede (SAUPE - 1974). 

Mais recentemente descobriu-se que estas ljL 

nhas (os planos de Grandjean) aparecem perpendicularmente ao 

eixo helicoidal, por efeito de curvatura da camada coles

tér i ca (BOULIGAND - 1970, 1974 a). 

Por outro lado, as texturas em forma de 

"threads" ou "schlieren", também são apresentadas na lite-
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ratura de termotropicos, como conseqüência de defeitos de 

"curvatura" de planos para esmêticos e colestéricos (dis

ci inações A e T) OU "curvatura" da direção preferencial de 

ordem para nemâticos (disclinações x) (BOULIGAND ft KLEMAN -

1969, 1970; BOURDON, SOMMERIA ft ALÊNAN - 1982; FRttK - 1958)* 

que em ambos os casos ensejam localmente uma desorganização 

dos diretores. 

A textura da Figura IV.6.b pode ser, en

tão, agora analisada. 0 padrão de linhas deve surgir por 

formação de pares helicoidais, devido ã interação das mice-

las com as paredes da cela. Esta interação tende a colocar 

o eixo helicoidal paralelo â superfície do capilar. Ao mes_ 

mo tempo, as curvaturas associadas a tais disclinações criam 

em cada camada uma desuniformidade local da distribuição 

dos diretores, ocasionando o aparecimento de disclinações x 

e do padrão "shlieren" a elas associado. 

A Figura IV.10 é uma representação ideali

zada do aparecimento da textura em "linhas" através de pa

res A~A+. Pode-se notar que estão representados tanto dis

clinações A~A , quanto disclinações A A~, de maneira a com

pensar (FRIEDEL - 1964) possíveis alterações no número de 

miceIas por unidade de volume ao longo de toda a amostra. 
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FIGURA IV.10 - Representação idealizada do aparecimento da 

+ ,-textura em linhas, através de pares XX . 
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IV.i - Estudos em diferentes composições de sistemas indu

zidos e intrínsecos usando NLSK 

IV.3.1 - An?tise da? composições de fases ã base de NLSK 

/ 

Transições de fase com mudança na concentra 

ção de eletrõlito, já foram reportadas por Reeves e col. 

(CHEN ft REEVES - 1972; RADLEY, REEVES * TRACEY - 1976) em 

diversos sistemas. Para liomesofases ã base de NLSK, po

demos caracterizar um'efeito semelhante aos já descritos. 

Se observarmos as tabelas de composição 

TABELA III.2.a e III.2.b para liomesofases â base del-NLSK, 

podemos notar uma mudança no comportamento magnético da fa

se. 

Mantendo-se uma concentração fixa de deca-

nol, podemos dizer que ã medida que aumentamos a concentra

ção de KCl no sistema, este sofre uma transição de fase de 

tipo I para tipo II. Este efeito pode ser também visualiza 

do, se observarmos a relação [det]/[sal] listadas na TABE

LA III.2.b. 

Na mesma tabela (TABELA III.2.b), estão ca

talogadas as relações [det]/[deOH] para todas as liomesofa

ses. Uma análise desta razão evidencia que, para uma alta 

relação QSetQ/LdeOnQ, obtém-se uma liomesofase tipo I, en

quanto que uma baixa relação [det]/[dcOH] leva â formação 

de uma fase com comportamento magnético tipo II. 

Se considerarmos que as liomesofases tipo I 
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são formadas por cilindros (FIGUEIREDO NETO - 1981) e que 

as tipo II são formadas por bicamadas em forma de discos 

(AMARAL * TAVARES - 1980; AMARAL - 1982; TAVARES - 1978),po 

demos explicar este fato. 

- ' 
A porção lipofilica do NLSK inclue, alem 

do grupo lauroila, o nitrogênio e um carbono da serina, abran 

gendo, portanto, um comprimento equivalente a aproximada

mente quinze segmentos metilênicos. A introdução de molé

culas de n-decanol (C.-H-.OH) em fases tipo II poderia, de

pendendo da concentração adicionada, levar à dois efeitos: 

a) um aumento da ordem na cadeia C.0 do ál

cool, devido a um posicionamento mais rígido (configura

ção distendida) dentro da bicamada. 

b) uma leve perda de ordem da porção lipo

filica da cadeia de anfifílico, causado por uma diminuição 

da espessura da bicamada (PAOLI - 1981). 

A introdução de quantidades cada vez maio

res de decanol (cadeias mais curtas.), causaria o apareci

mento de um número crescente de lacunas, que deveriam ser 

preenchidas pela porção lipofilica do NLSK. Isto aumenta

ria o número de configurações gauche nos segmentos termi

nais do anfifílico, determinando seu encurtamento e uma es

pessura menor para a bicamada. Estudos sobre este tem?, já 

foram feitos, em outros sistemas, utilizando solutos com 

diferentes comprimentos de cadeia (PAOLI - 1981). 

Para a liomesofase tipo I, podemos dizer 

que as próprias cadeias hidrocarbônicas possuem uma confi

guração bastante particular. 
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Um empacotamento perfeito das cadeias de 

anfifilico dentro do cilindro, implicaria em duas confor

mações "gauche", uma no inicio e outra perto do final das 

mesmas (FIGUEIREDO NETO - 1981). Isto ocasiona, em uma se

ção transversal do cilindro, uma distribuição das / cadeias* 

segundo um arranjo que lembra a Íris de um diafragma (FI

GUEIREDO NETO - 1981). Em um arranjo deste tipo, a inclu

são de moléculas de comprimentos menores do que as do an

fifilico, causariam perturbações no empacotamento das ca

deias. Neste caso, uma competição entre a tendência da 

cadeia do n-deOH ficar totalmente distendida devido ao seu 

comprimento menor do que o do anfifilico constituinte da 

micela, e a estrutura com gaúches imposta às moléculas de 

n-deOH pelo arranjo das cadeias dentro do cilindro (neces

sária para a acomodação dentro da micela) produziria, por 

serem conflitantes, um efeito de Casestabilização do edi

fício micelar, provocando a mudança de geometria de tipo I 

para tipo II. 

Parece-nos natural-que uma liomesofase ti

po II acomode uma concentração de n-deOH maior do que uma 

fase tipo I, uma vez que a perturbação envolvida no aco-

modamento do álcool seria mais facilmente compensada numa 

estrutura do tipo lamelar, como a de mesofases tipo II, do 

que num arranjo cilíndrico como o de uma fase tipo I. 
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IV.3.2 - Mesofases "mistas" 

Almejando entender o comportamento do *a-

fifílico NLSK, em fases colestéricas, tentamos algumas va

riações na composição do sistema, adicionando solutos qui-

rais ou não, ã uma fase de composição aproximadamente cons

tante. Sob a designação de mesofases "mistas" entenderemos 

aquelas preparadas usando: 

1. d,1-NLSK + colesterol como indutor. 

2. 1-NLSK + colesterol. 

3. d,1-NLSK + 1-N-Lauroil-Aspartato de Só

dio (1-NLAS). 

4. 1-NLSK + d,l-alanina. 

As composições destas fases estão listadas 

nas TABELAS III.2.a e III.2.b « são numeradas como amos

tras 13 a 20. 

Verifica-se a possibilidade de formação de 

mesofases tipo I e tipo II, algumas exibindo, ao microscó

pio polarizado o chevron característico (amostras 13, 15, 

16, 17, 20) (Figura IV.11), outras com texturas correspon

dentes à disclinaçoes A e T com o aparecimento de linhas 

(amostras 18 e 19) e outras, cujas texturas ainda não pu

deram ser explicadas. Elas mostram a variedade de combi

nações que podem ser testadas para a obtenção de sistemas 

colestéricos e a flexibilidade química do sistema. 

O número de amostras não £ suficiente para 
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FIGURA IV.11 - Fotomicrografia da liomesofase 13 orienta

da em H . Campo magnético aplicado no pia-

no da cela (1 crc = 170 um). 



116. 

apontar conclusões definitivas, mas podemos relatar algumas 

observações interessantes. 

Uma ocorrência que nos pareceu interessan

te, e que certamente é digna de maiores estudos, é que 

quando observamos as composições para as fases riV 15 (Fi

gura IV.12) e n9 20 (Figura IV.13), percebemos que embo

ra estejamos passando de uma fase racêmica induzida com co

lesterol (n9 15), para uma fase colestérica (1-NLSK) com 

colesterol (n9 20), a mudança no passo colesterico (de 40 um 

para 44 um) não é muito marcante. Isto nos leva a crer que 

o colesterol seria o principal responsável pela indução do 

enrolamento ("twist") da fase, independentemente do fato do 

detergente ser racêmico ou resolvido. 

Tentamos solubilizar, como indutor, o de

tergente 1-N-Lauroil-Aspartate de Sódio (1-NLAS) (MELO -

1982), sabendo-se que fases â base deste anfifílico exibem 

o padrão "chevron". Preparamos, então, a amostra n9 14,que 

não exibiu a textura "chevron" típica dos colesterico». No 

vãmente, podemos imaginar que o poder de enrolamento do 

anfifllico NLAS, não foi suficiente para superar uma possí

vel tendência de formação de fases colestéricás de passo 

longo, devidas ao NLSK. 
* 

Há muito tem-se procurado a utilização de 

fases colestéricás como solvente para RMN, com o fim de di£ 

tinguir isómeros óticos (DIEHL ft TRACEY - 1975; PAOLI -

1981). Desta forma, tentamos adicionar d,l-a-alanina em 

fases colestéricás de NLSK, e observar o espectro de pro

ton da a-alanina. 
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FIGURA IV.12.a - Fotomicrografia da mesofase 15, após com

pleta orientação em HQ. Campo aplicado no 

plano d., cela (1 cm = 130 um) . 
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FIGURA IV.12.b - Fotomicrografia da mesofase 15, orientada 

com campo normal â superfície da cela 

(1. cm = 480 um) . 
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FIGURA IV.13.a - Fotomicrografia da mesofase 20, apôs com

pleta orientação com campo aplicado no pia 

no da cela (1 cm = 130 pm). 
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FIGURA IV.13.b - Fotomicrogrnfia da mesofase 20, orientada 

com campo aplicado normal ã superfície da 

cela (1 cm = 210 um). 
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O espectro n? XII (T = 22°c), corresponde 

ã a-alanina racêmica orientada em mesofase colestêrica, es

tacionaria em H . O grupo roetila aparece em campo alto na 

forma de um dublete de triplete, sendo o triplete devido ao 

acoplamento dipclar direto dos hidrogênios intrametllicos*. 

Este triplete ê adubletado devido ao acoplamento direto en

tre cada H metílico e o H ligado ao carbono vizinho. 

Esperava-se que cada pico do dublete de 

triplete fosse desdobrado devido â diferente interação en

tre cada isômero ótico e a superfície da micela. Em nosso 

experimento, este desdobramento não foi observado. A se

guinte pergunta poderia ser formulada: os componentes de 

uma mistura racêmica seriam capazes de distinguir entre sí

tios d e 1 na superfície micelar, e com eles interagirem di_ 

ferentemente? Embora já exista um trabalho (DIEHL ê TRA-

CEY - 1975) que mostra um exemplo desta distinção, tal efeî  

to não foi constatado em nosso sistema. 

IV.4 - Transição de fase tipo I col g=* tipo II col por 

efeito de temperatura 

ri 

Como já dissemos (seção IV.3) é muito co

mum uma transição de fase por variação da composição bási

ca do sistema liomesomõrfico. Vários equilíbrios de fase 

já foram descritos, por efeito de mudança de eletróllto, ou 

por variação na concentração de decanol adicionado ao sis

tema (FORREST & REEVES - 1981 a; RADLEY - 1974). SÓ recen-. 
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temente (YU « SAUPE - 1980) se descreveu uma mudança de fa 

se tipo I w>* tipo II induzida por variação de temperatura, 

usando um sistema ã base de decilsulfato de sõdio/decanol/ 

água. No referido trabalho (YU t SAUPE - 1980), também se 

mostrou que ao adicionar sulfato de brucina àquele sistema lio 

trópico, a mesofase colestérica induzida também exibia 

uma mudança de tipo II para tipo I, com a temperatura, da 

mesma forma que sua precursora nemâtica, observando-se ain

da um aumento na temperatura de transição do sistema, em 

relação ã precursora. 

Outro sistema estudado por Saupe foi o ter-

nário laurato de potássio/1-decanol/ãgua (YU t SAUPE - 1980 a). 

Fases com diferentes composições foram preparadas e tive

ram o comportamento analisado sob temperatura variável.Mais 

uma vez, Saupe e col. puderam detectar uma mudança de fa

se tipo II v * tipo I com aumento da temperatura. Nesta 

transição o sistema passa por um estado intermediário, on

de a mesofase é ópticamente biaxial. 

No presente trabalho, encontramos pelo me

nos três sistemas colestéricos, nos quais a transição de 

fase com temperatura pode ser caracterizada inequivocamen-

2 
te por RMN de H. Sao elas: 

a) d,l-NLSK + colesterol (amostra n° 13). 

b) d,l-NLSK + 1-NLAS (amostra n9 14). 

c) d,l-NLSK + 1-NLSK (amostra n9 12). 

Para exemplificar, apresentaremos ã se

guir o comportamento magnético típico obtido para a amos-
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tra n9 14. 

O espectro de H n9 XIII mostra a fase 

n9 14, orientada em HQ (T - 18°C). Podemos observar um du-

blete, com um desdobramento quadrupolar de 418 + 4 Hz. 

A amostra foi submetida ao teste típico pa

ra identificação do comportamento magnético (FORREST * REE

VES - 1981) exibindo os espectros n9s XIV e XV para amos

tras rotacionadas de 90 em relação ã posição de orienta

ção e para amostras em "spinning" em H . respectivamente. 

Podemos notar que a dependência angular do desdobramento 

quadrupolar satisfaz aquela característica para liomesofa-

ses tipo I. 

Esta seqüência de espectros (XIII, XIV e 

XV), comprova que a temperatura de 18°C, a amostra n9 14 

exibe um comportamento magnético de tipo I. 

A mesma amostra (n9 14) foi orientada es

tacionaria em H , numa temperatura de 37°C. O espectro ob

tido foi o de n9 XVI, onde podemos observar um dublete cu

jo desdobramento quadrupolar é de 179 + 4 Hz. 

Quando esta amostra (n9 14) é colocada em 

"spinning", podemos registrar os picos internos de um dia-

grama de pó (espectro n9 XVII), onde o desdobramento qua

drupolar medido é 180 + 4 Hz. Este é um teste típico para 

caracterização de líomesofaseü tipo II colestéricas (PAO-

Ll - 1981; FORREST ft REEVES - 1980). 

Os espectros XVI e XVII mostram que ã 37°C 

a liomesofase n9 14, exibe um comportamento magnético ti-
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pico de tipo II. 

Esta variação de temperatura (18°C — > 37°C 

— > 18 C) foi repetida várias vezes, e os resultados ob

tidos foram completamente reprodutiveis, comprovando que 

a transição de fase tipo I col « * tipo II col ê, de fato, 

reversível. 

O mesmo comportamento foi observado para as 

fases 12 e 13. Os desdobramentos quadrupolares obtidos nos 

diferentes casos estão listados na TABELA IV.3. 

Estes resultados confirmam o equilíbrio ti

po I col * * tipo II col proposto por Saupe para decilsul

fa to de sódio e brucina (Yü * SAUPE - 1980). Por se tra

tarem de sistemas muit-o diferentes, podemos sugerir que es

ta transição não deve ser característica de poucos siste

mas; ao contrário, pode ser encontrada em um grande núme

ro de sistemas liomesomórficos. 

IV.5 - Determinação do sinal óptico em cristais líquidos 

colestéricos 

Os recursos de microscopia sob luz polari

zada podem ser usados nas determinações de birrefringência 

de cristais líquidos. 

Como já foi dito (Capítulo II.2.1), a bir

refringência pode ser positiva ou negativa, dependendo se 

o índice de refração do raio extraordinário for maior ou me 



TA3ELA IV.3 - Desdobramentos quadrupolares de H medidos do espectro 

da HDO orientada na superfície micelar (Hz + 4 Hz). 
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nor do que o do raio ordinário (WAHLSTROM - 1969). 

A velocidade de propagação de um raio ex

traordinário ê inversamente proporcional ao seu índice de 

refração. Deste modo, em materiais uniaxiais negativos, es 

te move-se com velocidade máxima em uma direção /perpendi

cular ao eixo óptico. Em materiais uniaxiais positivos, es 

ta relação ê inversa (Figura IV. 14). 

Em cristais líquidos liotrópicos colestê-

ricos, a orientação do chevron está associada ao eixo ópti

co paralelo ao plano da cela (HARTSHORNE - 1974). A dis

posição do eixo óptico colinearmente com o eixo helicoidal 

é confirmada pelas posições de extinção observadas ao girar 

a platina do microscópio polarizado. 

Com o auxilio da cunha de quartzo, podemos 

determinar as posições, relativas ao eixo óptico, dos raios 

ordinário e extraordinário (WAHLSTROM - 1969). 

Na determinação do sinal óptico foram uti

lizadas duas amostras (n9s 15 e 20), ambas em capilar de 

paredes paralelas, orientadas sob ação de H aplicado no 

plano da cela. Em ambos os casos, o comportamento, descri

to a seguir, foi o mesmo. 

Para a determinação da posição dos componen 

tes rápido e lento, coloca-se a amostra na platina do mi

croscópio na posição de brilho máximo, ã medida que se pro

cede a inserção da cunha de quartzo, observa-se a mudança 

das cores de interferência. 

Quando a direção do componente lento da eu-
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/ 

FIGURA IV.14 - Frentes de onda para os raios ordinário e 

extraordinário. 



126. 

nha está paralelo à direção do componente rápido da amos

tra, a cores de interferência descem na escala de Newton. 

Quando a direção do componente lento da cunha está paralela 

ã do componente lento da amostra, as cores sobem na escala 

de Newton (WAHLSTROM - 1969) . ./ 

As figuras IV. 15.a e IV.7.6.a, mostram a lio 

mesofase 20, tipo II colestérica, em duas posições na pla

tina, com uma diferença de 90° entre elas. As Figuras 

IV.lS.b e IV.16.b, mostram a mesma amostra, nas mesmas po

sições da platina, quando a cunha de quartzo é introduzida. 

Nas Figuras IV.15.a e b podemos observar que a cor de in

terferência desce. Isto nos leva a dizer que a direção do 

componente lento está associada 5 direção paralela ao che

vron, enquanto que a direção do componente rápido, está per 

pendicular ao chevron, conforme mostrado na Figura IV.17. 

Isto pode ser confirmado se observarmos as 

Figuras IV.16.a e b. Ao introduzirmos a cunha de quartzo, 

podemos verificar que as cores de interferência sobem na 

escala de Newton. 

Esta distribuição de velocidades correspon

de a uma birrefringência positiva, para a amostra coles

térica do tipo II, já que satisfaz as condições do diagra

ma de velocidades das frentes de onda de cristais positi

vos uniaxials (Figura IV.14). 

Este resultado é razoável, uma vez que me-

sofases tipo II nemáticas também apresentam uma birrefrin

gência positiva (Yü « SAUPE - 1980 a; AMARAL - 1982; ROS

SI - 1982) , 



FIGURA IV.15.a - Fotomicrografia obtida para a amostra 20, 

orientada em campo paralelo ã superfície 

do capilar. Platina do microscópio * 0 o 

(1 cm = 170 um). 

FIGURA IV.lS.b - Fotomicrografia da fase 20, nas mesmas con 

dições de orientação, após introdução da 

cunha de quartzo (1 cm * 170 üm). 
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r: 
. * I 

i 

FIGURA IV.16.a - Fotoaicrografia da fase 20, orientada en 

HQ, após u» giro de 90° na platina do Mi

croscópio (1 cm = 170 pin) . 

3cíí 

& #> 

FIGURA IV.16.b - Fotonlcrografla da fase 20, nas mesmas 

condições da anterior, após introdução da 

cunha de quartzo (1 cm » 170 van). 
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FIGURA IV. 17 - Disposição dos componentes rápido e lento em 

relação ao eixo da hélice de uma amostra co-

lestérica tipo II, determinada, através do 

uso de cunha de quartzo no microscópio po

larizado. 
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CONCLUSÕES 

Os estudos de sistemas llquido-cristalinos 

colestêricos induzidos (LK/colesterol) e intrínsecos(l-tC£K), 

através da RMN de H e da Microscopia Optica, foram muito 

úteis para um melhor entendimento desta nova categoria de 

liomesofases. 

Podemos resumir, nos seguintes Itens, as 

principais conclusões: 

a) Através da comparação dos perfis de or

dem das cadeias hidrocarbônicas de laurato de potássio (IX), 

em mesofases normais (tipos I e II), com aqueles obtidos 

para liomesofases colestericas induzidas por colesterol (ti 

pos I e II), podemos concluir que uma distribuição assimé

trica de cargas na superfície micelar deve ser a responsá

vel pela colestericidade observada, uma vez que não existem 

grandes distorções nas micelas. 

b) A análise por microscopia óptica das 
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liomesofases colestéricas induzidas do tipo I, mostrou a 

existência de dois tempos de orientação para a estrutura 

helicoidal. O primeiro associado a um alinhamento das he

lices perpendicularmente ao campo H , e um segundo devido 

ao desenrolamento da superestrutura. / 

c) Formam-se liomesofases tipo I e II nor

mais, baseadas no anfifílico N-Lauroil-Serinato de Potás

sio (NLSK), conforme a concentração do eletrôlito adiciona

do ao sistema. 

d) Observa-se que, em concentrações mais 

altas de n-decanol, o sistema (referido em ç) tem tendência 

a formar liomesofases do tipo II, devido possivelmente ã 

uma maior facilidade de acomodação das cadeias. 

e) Substituindo-se o detergente NLSK racê-

mico pela forma resolvida, obtém-se liomesofases colesté

ricas intrínsecas, tanto do tipo I, quanto do tipo II,cons 

tatando-se também uma influência da concentração de ele

trôlito ou decanol. 

2 

f) Os espectros de RMN de H de liomesofa

ses colestéricas intrínsecas do tipo I não são suficientes 

para caracterização dos sistemas colestéricos, devido a ten 

dência de desenrolamento da superestrutura "helicoidal, quan 

do subm*- .ida â ação de campos magnéticos. 

g) A mícroscopia óptica das fases tipo I co 

lestéricas intrínsecas foi idêntica àquela obtida para lio

mesofases colestéricas induzidas, caracterizando, assim, a 

obtenção de um sistema colestérico. 
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h) Os espectros de RMN de H obtidos para 

fases tipo II preparadas & partir de 1-NLSK, colestêricas 

intrínsecas, identificaram o sistema como sendo colestêri-

co. Pode-se notar, muitas vezes, uma orientação preferen

cial dos diretores, quando a amostra é colocada a'girar sob 

ação de H . 

i) As liomesofases colestêricas tipo II ba

seadas em 1-NLSK aqui estudadas, são .caracterizadas por 

RMN de H, mas nao exibem textura chevron ao microscópio 

polarizado. 

j) Estas liomesofases tipo II quirais apre

sentam uma textura característica da colestericidade do sis 

tema bastante diferente daquela esperada para amostras co

lestêricas até aqui reportadas na literatura. 

1) Estas novas texturas do tipo II coles

têricas são compatíveis com passos helicoidais grandes em 

relação â espessura da amostra, sendo explicadas, por ana

logia, baseando-se nas disclinações observadas em cristais 

líquidos termotrópicos colestêricos. 

Durante todo este trabalho, estivemos usan

do, como modelo de arranjo helicoidal, aquele utilizado pa

ra cristais líquidos termotrópicos e para PfcLG. As mice-

las, ou agregados de micelas, foram supostos arranjados em 

planos, nos quais a direção preferencial de ordem sofre uma 

pequena rotação quando se passa de i» plano a outro conse

cutivo. Este modelo ê o que maiu se adaptou às observa

ções experimentais; no entanto, estudos adicionais e a apli, 

cação de outras técnicas serão sem dúvida necessários ao 
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melhor entendimento dos sistemas colestericos, pois a elu

cidação de sua estrutura se constitue era um caminho longo 

que ainda precisa ser vencido. 

/ 
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ESPECTRO n9 I: Espectro de RMN de H obtido para a liome-

sofase 2(LK
coi)«

 a) campo alto; b) campo bai, 

xo (T - 22°C). 
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*,»>«. 

ESPECTRO n9 II: Espectro de RMN de H obtido para a liome-

sofase S Í L K ^ ) . a) campo alto; b) campo baî  

xo (T - 22°C). 
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/ 

ESPECTRO n? III: Espectro de RMN de H da HOO orientada na 

superfície micelar obtido para a fase 10 

(tipo I col): a) imediatamente após subme

tida ã Hi b) apôs 8 min.; c) apôa 12 min. 
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ESPECTRO no IV: Espectro de RMN de *H da HDO, obtido para 

a amostra 10, estacionaria en H . 



138. 

ESPECTRO n9 V: Espectro de RMN de H da HDO, obtido para 

a fase 10, após rotação de 90° em H_. 



ESPECTRO i»9 VI J Eapactro da RNM da 2H da faaa 10, 

girando an H Q. 
ESPECTRO n° VIli Espaotro da RNN da 2H da HDO, 

obtido para a faaa 26, cm amoa 
tra aatacioitárla am H o" 



ESPECTRO VIII: Espectro de RMN de 2H da HDO, ob

tido para a liomesofase 26, apôs 

uma rotação de 90°. 

ESPECTRO IX: Espectro de RMN de H da HDO, 

obtido para a amoitra 26, giran

do em D.. » 



*~*K*A* 
1 «»«», ' 

^V^A*v 

ESPECTRO X: Espectro de RMN de H obtido pa 

ra a amostra 6, orientada es

tacionaria em li . 

ESPECTRO XIt Espectro de RMN de 2H, obtido 

para a mesofase 6, orientada 

girando em H_. t 



142. 

ESPECTRO no XII: Espectro de RMN de H, obtido para a 

sofase 18, orientada estacionaria em 

(T « 22°C). 

H. 
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ESPECTRO n9 XIII: Espectro de RHN de H obtido para a fase 

14, orientada estacionaria n BA. (T 
o 

i8°o: 
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ESPECTRO n9 XIV: Espectro de RMN de H para a liomesofasc 

o* 14, após rotação de 90 . (T 18°C). 



ESPECTRO n9 XV: Espectro de RMN de H obtido 

para a fase 14, quando orien 

tada girando em H (T - 18°C). 

ESPECTRO n9 XVIs Espectro de RHN de *H, 

obtido para a amo»tra 

14 estacionaria em HQ. 

(T - 3"V. 

*^WW 
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/ 

ESPECTRO n9 XVIIs Espectro de RMN de 2H obtido para a lio-

mesofase 14, quando orientada girando em 

Hrt. (T - 37°C). 
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RESUMO 

Na presente dissertação investigou-se sis

temas colestéricos liotrópicos induzidos e intrínsecos. Co-

lestéricos induzidos por adição de pequenas quantidades de 

colesterol, em liomesofases â base de Laurato de Potássio 

(LK), foram estudados por RNN de H e microscopia óptica 

sob luz polarizada. 

A comparação dos perfis de ordem obtidos pa 

ra liomesofases colestéricas induzidas, através de RMN de 

2 

H de cadeias perdeuteradas de LK, com aqueles correspon

dentes a mesofases normais, mostrou a ausência de grandes 

distorções micelares, o que indica que o principal respon

sável pela colestericidade do sistema deve ser uma distri

buição assimétrica de carga na superfície micelar. As amos

tras colestéricas induzidas tipo II apresentaram o padrão 

"chevron" esperado ao microscópio polarizado, apôs serem 

submetidas ã ação de H0 paralelo â superfície do capilar de 

paredes paralelas. Quando a estas liomesofases aplicou-se 
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um campo H normal ao plano da cela, observou-se uma tex

tura focal-cônica. Os padrões obtidos ao microscópio po

larizado para as liomesofases colestêricas induzidas tipo 

I, submetidas ã campo magnético, mostraram a existência de 

dois tempos de orientação. O primeiro devido ao alinhamen

to da hélice perpendicular a H e o segundo devido ao de-

senrolamento da superestrutura helicoidal. 

As liomesofases colestêricas intrínsecas se 

basearam no anfifllico N-Lauroil-Serinato de Potássio (NI£K) 

na forma levo. Este foi obtido pela acilação do am4 .o-áci-

do correspondente, havendo retenção de configuração pelo 

produto. Todas mesofases obtidas foram caracterizadas por 

RMN de H da HDO e Microscopia Optica. 

Estudos de microscopia sob luz polarizada, 

desenvolvidos em fases colestêricas intrínsecas do tipo I, 

expostas a campos magnéticos, corroboraram a hipótese de 

dois tempos de orientação estabelecido para as fases co

lestêricas induzidas, caracterizando definitivamente o sis

tema como colestérico. 

A caracterização de liomesofases colestê

ricas intrínsecas do tipo II foi feita por técnicas de RMN 

2 • -

de H. Estas mesofases, após orientadas em campo magnéti

co,apresentaram uma nova textura colestèrica ao microscó

pico polarizado, diferente do padrão chevron esperado. Es

ta nova textura pode ser explicada pelas teorias de díscli-

nações desenvolvidas para cristais líquidos termotrópicos, 

em especial para os colestéricos. 

Adicionalmente, verificou-se que a forma 
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racêmlca do anfifílico (d,l-NLSK) conduziu a mesofases "ne-

máticas". 
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ABSTRACT 

Induced and intrinsic cholesteric lyotro

pic mesophases were studied in the present dissertation. In 

duced cholesteric lyomesophases based on potassium laurate 

(KL) system, with small amounts of cholesterol added, were 

studied by deuterium NMR and by polarizing microscopy. 

Order profiles obtained from deuterium NMR 

of KL perdeuterated chains in both induced cholesteric and 

normal mesophases were compared. The similarity of the pro 

files indicates that great distortions in micelles should 

not be present and an interaction between micelles with as-

symetric distribution of charges in their surfaces should 

be responsible for the cholestericity of the system. 

The induced cholesteric type II samples pre 

sented the usual "chevron" pattern, when observed at the 

polarizing microscope after exposition to a magnetic field 

parallel to the capillar cell surface. When a field normal 

to the cell was applied a focal-conic texture was obser-
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ved. For type I induced cholesteric mesophases, the pat

terns observed at the polarizing microscope indicated the 

existence of two orientational times in the magnetic field. 

The first is due to the alignment of the helix perpendicu-

larly to the field and the second to the untwisting of the 

helicoidal structure. 

The intrinsic cholesteric lyotropic meso

phases were based on the amphiphile potassium N-lauroyl-se-

rinate (KNLS) in the resolved levo form. This compound was 

synthesized by acilation of the correspondent resolved ami-

no-acid, with retention of configuration. All of obtained 

mesophases were characterized by deuterium NMR of the HDO 

and by optical microscopy under polarized light. 

The study of the type I intrinsic choles

teric mesophase at the polarizing microscope corroborated 

the hypothesis of two orientational times in magnetic field 

above mentioned for the induced cholesteric phases, and 

characterized the cholestericity of this system. 

Type II intrinsic cholesteric lyomesophase 

was characterized by deuterium NMR. Oriented samples of 

this mesophase when observed at the polarizing microscope 

showed a new cholesteric texture, different from the usual 

chevron pattern. The new texture was explained by the use 

of the theory of disclimtions developed for thermotropic 

liquid crystals, specially for cholesteric type. 

Additionally, it was verified that the ra-

cemic form of the amphiphile (d,l-KNLS) yielded "nematic" 

mesophases. 


