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1. 

INTRODUÇÃO 

Desde o inicio dos trabalhos em cristais li 

quidos liotrõpicos no IQUSP se pensou na introdução de um 

centro quiral nos anfifllicos utilizados. A idéia do gru

po do IQUSP .era de que a obtenção de anfifllicos opticamen-

te ativos produziria una liomesofase colesterica, i seme

lhança dos termotrõpicos. A dificuldade consistia na ob

tenção do anfifllico quiral. 

Entrementes, alguns experimentadores ima

ginaram a obtenção de liomesofases colestéricas por indu

ção, através da adição de solutos opticamente ativos, e ti

veram êxito neste intento. Todavia,subsistia a idéia de uma 

liomesofase colestérica "intrínseca", isto é, na qual o pró 

prio anfifllico quiral seria o responsável pelas proprieda

des observadas. 

Finalmente a etapa de obtenção do anfiflli

co quiral foi vencida, através de sua preparação a partir 
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de reagentes,um dos quais opticamente ativo, mediante rea

ções químicas que preserva» a configuração dissimétrica. 

Nasceu daí o método de preparação da matéria prima, essen

cial para o desenvolvimento experimental que conduz a aber

tura de um largo campo de estudo de diferentes anfifilicos 

quirais, capazes de formar liomesofases colestéricas. 

Um amplo entendimento destas trará, certa

mente, contribuições âs investigações das interações entre 

sistemas opticamente ativos, os quais influem na solubiliza 

ção de ions e moléculas racémicas em meios colestêricos. Es 

tes estudos provavelmente despertarão o interesse dos in

vestigadores na área de membranas biológicas, onde intera-

ções estereo-especificas desempenham papel fundamental na 

troca de material entre as células e o ambiente, ou entre 

si. 

O próprio uso de liomesofases* colestéricas 
_ t 

como matriz de orientação de ions e moléculas racémicas, 

para distinguir variações no acoplamento direto ou nos des

dobramentos quadrupolares, por efeitos diferenciais de ori

entação, deverá ser averiguado. 

Além disso, não se pode esquecer eventuais 

aplicações práticas em áreas tecnológicas, para estes sis

temas de propriedades tão singulares. 

No inicio de 1980 principiaram, aqui no 

IQUSP, os trabalhos de observação de texturas de liomesofa

ses ao microscópio polarizado (NP). A aquisição de uma ca

mera fotográfica, que permitiu o registro permanente das 

texturas observadas ao NP, veio ajudar a implantação desta 
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importante técnica para caracterização completa dos sis

temas colestéricos. 

0 uso simultâneo de Ressonância Magnética 

Nuclear e Microscopia sob Luz Polarizada se mostrou extre

mamente frutífero nos trabalhos desenvolvidos neste grupo. 

Nesta dissertação serão apresentados os re

sultados obtidos com o N-Lauroil Aspartato de Sódio (NLAS) 

nas formas racêmica e levó^ü . experiência anterior do 

grupo de Cristais Líquidos do IQUSP em lidar com uma ex

pressiva variedade de detergentes e sabões no preparo de 

liomesofases foi muito importante para garantir a consecu

ção de liotrôpicos baseados no NLAS, que se constituem em 

sistemas mesomõrficos inéditos, aqui relatados pela primei

ra vez. 

Pode-se resumir as intenções do presente 

trabalho na seguinte relação dos objetivos: < 

1) Preparação do anfifílico quiral. 

2) Obtenção de liomesofases partindo de um 

anfifílico contendo duas cabeças iônicas, na mesma extremi

dade da cadeia carbônica. Nenhum sistema deste tipo havia 

sido estudado anteriormente. 

3) Verificar a possibilidade de se prepa

rar mesofases tipo I e tipo II com este sistema. 

4) Comparar o comportamento do anfifílico 

resolvido com o do raesmico. 

5) Caracterizar as diferentes mesofases por 

KMN de H e Na e por microscopia óptica. 
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6) Verificar, mais uma vez, a flexibilidade 

química de anfifllicos capazes de formar mesofases. 

No Capitulo I desta dissertação faz-se um 

apanhado geral sobre os cristais líquidos termotrópicos e 

liotrõpicos. 

No Capitulo II se apresenta algumas infor

mações teóricas acerca de Ressonância Magnética Nuclear e 

de Microscopia Optica em cristais líquidos, necessárias pa

ra o entendimento dos estudos realizados. 

O Capitulo III trata da parte experimental, 
l 

descrevendo métodos de preparação empregados e composições 

das mesofases. 

Finalmente/ no Capitulo IV se discute os 

resultados obtidos, mostrando, em alguns casos, as dificul

dades encontradas para caracterização dos sistemas, sendo 

imprescindível, nestes casos, o emprego das duas técnicas 

de identificação. 



CAPITULO I 

CRISTAIS LÍQUIDOS 

1.1 - Cristais Líquidos Termotrópicos 

t 

Cristais líquidos ou mesofases estão histo

ricamente associados a estados físicos intermediários ao 

sólido e o líquido (SUZUKI - 1979). 

Existem substâncias, em geral constituídas 

por moléculas alontjadas que, ao mudar do estado sólido para 

o líquido, por efeito do aumento da temperatura, passam por 

uni estado intermediário que te», a mobilidade característica 

fios líquidos, porém apresenta propriedades anisotrópícas, 

especialmente as ópticas, à semelhança dos sólidos crista

linos que não do sistema cúbico. 

Estas substancias, designadas cristais lí

quidos termo trópicos, são conhecidas desde 1888, quando fo-
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ran descobertas por Reinitzer (REINITZER - 1888); mas foi 

Lehmann (LEHMANN - 1889) quem começou a estudá-las sistema

ticamente com o auxilio de um microscópio polarizado. 

Os cristais líquidos termotrõpicos, de açor 

do com a sua estrutura, estão classificados em nomaticos, 

esmêticos e colestéricos (FRIEDEL - 1922, 1926). 

Nos nemáticos as moléculas estão orienta

das com os eixos longos paralelos entre si mas não existe 

ordem posicionai (ZOCHER ft BIRNSTEIN - 1929; ZOCHER - 1933). 

A Figura 1.1 mostra o modelo correspondente a este tipo de 

mesofase. 

Os esmêticos estão classificados em vários 

tipos, todos eles apresentando moléculas que se distribuem 

com eixos longos paralelos, mostrando também uma ordem po

sicionai, isto é, as extremidades se dispõem aproximadamen

te alinhadas. Nas Figuras 1.2 a 5 são apresentados os prin 

cipais tipos de esmêticos, de acordo com o arranjo das mo

léculas, conhecidos como esmético A, esmético B, esmético C 

e esmético H. Os esmêticos A e C não apresentam moléculas 

distribuídas regularmente dentro da camada; os B e H, pelo 

contrário, exibem um arranjo hexagonal das moléculas (SACK-

MANN ft DEMUS - 1973; de VRIES ft FISHEL - 1972). 

Os cristais líquidos termotrõpicos coles

téricos,que foram os primeiros a serem estudados, (REI

NITZER - 1Q88) são obtidos pela fusão de compostos quirais 

ou pela adição de um composto quiral a uma mesofase nemá-

tica. As moléculas se dispõem em planos (com o eixo alon

gado contido nestes planos) com o mesmo arranjo observado 
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FIGURA 1.1 - Me sofa se t e r m o t r ó p í c a norná t ica . 
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minimi III in 
a. 

FIGURA 1.2 - Esmético A FIGURA 1.3 - Esmético B 

a) vista lateral dos planos 

b) um plano visto de cima 

3* 

//////////// 

/////////// 

• • • » 

FIGURA 1.4 - Esmético C FIGURA 1.5 - Esmético H 

a) vista lateral dos planop 

b) um plano visto de cima 



- T í -"-rr—•** - • — — -^-- •£--*-• aijxza-vxu* A*—c-i'ir-..xr:z 

FIGURA 1.6 - Coles tér ico Termotrópico. 
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* 

nos nemãticos, mas as direções preferenciais em cada plano 

giram entre si de um certo ângulo. Com o empilhamento su

cessivo destas camadas há formação de uma estrutura em hê-

lice (Figura 1.6) (de VRIES - 1951). 

0 sentido de rotação da hêlice pode ser ho

rário ou anti-horário, dependendo do composto quiral ser d 

ou 1̂ . Numa mistura balanceada de dextro e levo obtem-se me 

sofase nomática (SACKMANN, MEIBOOM ft SNYDER - 1967). Revi

sões sobre a classificação dos cristais líquidos termotró

picos com vários exemplos de fotomicrografias foram apre

sentadas por Saupe (SAUPE - 1968) e outros autores (GRAY ft 

WINSOR - 1974; CHANORASEKHAR - 1977). 

1.2 - Cristais líquidos liotrópicos 

t 

Pode-se observar efeitos de anisotropia aná 

logos aos dos cristais líquidos termotrópicos em misturas 

de um composto, em geral anfifílico, e um solvente adequa

do, em sistemas que são denominados cristais líquidos lio-

trõpicos ou liomesofases (VANIN - 1974). 

As liomesofases podem ser classificadas em 

dois grandes grupos: as n\o micelares e as micelares. 

As não micelares são soluções birrefringen-

tes, portanto líquido-cristalinas, mas a estrutura das uni

dades básicas se assemelha mais â de um complexo ou um po

límero (PAULING et ai. - 1951; LYDON - 1980). Estas solu-
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ções podem ser aquosas ou não. Sobre as aquosas existem pau 

cos casos relatados na literatura, mas podem ser citados 

como exemplo, os trabalhos feitos com uma solução aquosa 

de Di-Sõdio Cromoglicato (DSCG), conhecido comercialmente 

como INTAL. Estas soluções são birrefringentes desde bai

xa concentração de DSCG, quando as moléculas se agregam for 

mando cilindros, até concentrações mais altas quando os ci

lindros formam arranjos hexagonais, segundo Hartshorne e 

Hoodard (HARTSHORNE & WOODARD - 1973) . Lydon, em artigo 

mais recente, propõe um modelo no qual as moléculas se ali

nham em colunas quadradas que também formam arranjo hexago

nal quando em concentrações mais altas (LYDON - 1980). 

Os sistemas não micelares não aquosos mais 

estudados até agora são os formados por soluções de poli-

peptldeos em vários solventes orgânicos, como dioxano, di-

metilformamida, m-Cresol, etc. (SAMULSKI & TOBOLSKY - 1974) , 
s 

sobre os quais se falará mais adiante. 

1.3 - Sistemas liotrõpicos micelares infinitos e finitos 

As liomesofases micelares são formadas ge

ralmente por um sabão ou detergente dissolvido em água, po

dendo ou não ser adicionado um eletrólito, um álcool de ca

deia longa, outro anfifllico, etc. Estas espécies anfifl-

licas se dissolvem na água por causa da parte hidrofilica 

(cabeça iônica ou polar), mas as cadeias paraflnicas ten

dem a se agrupar formando micelas (MENGER - 1979). Em con-
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centrações mais altas estas mi celas se organiza» em estru

turas muito estáveis em forma de lamelas ou cilindros (WIN-

SOR - 1974). 

Na liornesofase lamelar infinita (L ) as mo-

lêculas se arranjam formando bicamadas separadas umas das 

outras pela água e os contra-ions (Figura 1.7). Esta so

lução é birrefringente por causa da anisotropia do sistema 

(HARTSHORNE - 1974) e é muito viscosa. 

Quando a concentração de anfifllico é me

nor, as lamelas se tornam finitas assumindo a fôrma de dis

cos (AMARAL et ai. - 1979; TAVARES - 1978? CHARVOLIN et ai. 

- 1979), que podem .formar hiper-estruturas por empilhamen-

to (AMARAL ft TAVARES - 1980; ISOLANI, REEVES ft VANIN - 1979), 

como está esquematizado na Figura 1.8. 

No outro tipo estrutural de liomesofase, as 

micelas tem a forma de cilindros muito longos, nos quais as 

cabeças iônicas ou polares se distribuem na superfície dos 

cilindros, em contato com a água e os contra-íons. Os ci

lindros formam arranjos hexagonais (LUZZATI et ai. - 1957, 

1958) (Figura 1.9 a),razão pela qual este tipo de mesofase 

é chamado de liomesofase hexagonal infinita (Ha). 

Em uma mesofase deste tipo contendo uma me

nor concentração de anfifllico em relação â água, as mice

las formam cilindros finitos (FUJIWARA et ai. - 1979; FÜ-

* JIWARA ft REEVES - 1980; FIGUEIREDO - 1981) (Figura 1.9 b). 

A diferença mais marcante entre as liome-

sofases finitas e infinitas, é que as finitas se orientam 

espontaneamente quando expostas â ação de um campo magnéti 



FIGURA 1.7 - Liomesofase 1 areei ar i n f i n i t a (L ) . 
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FIGURA 1.8 - Empilhamento de discos proposto para tipo II 

MD. 
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FIGURA 1.9 a - Liomesofase Hexagonal infinita (H ) 

FIGURA 1.9 b - Modelo de cilindros finitos proposto pa 

tipo I MC. 
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co (CHEN, FUJIWARA ft REEVES - 1977), enquanto que as infi

nitas so se orienta» sob condições muito especiais, fazen

do uma sucessão de ciclos de aquecimento e resfriamento, em 

HQ (CHEN, FUJIWARA ft REEVES - 1977; FUJIWARA ft REEVES -1980). 

Pelo fato de se orientarem espontaneamente 

em presença de um campo magnético, as liomesofases micela-

res finitas podem ser classificadas segundo seu comporta

mento magnético (RADLBY, REEVES ft TRACEY - 1976; FUJIWARA 

et ai. - 1979) a partir de espectros de ressonância magné

tica nuclear (RMN) (LAWSON ft FLAUTT - 1967; EMSLEY ft LIN-

DON - 1975). 

Define-se AX * X.. - X como anisotropia 

diamagnética de um meio, onde \ .. e x. são, respectivamen

te, as susceptibilidades magnéticas medidas nas direções 

paralela e perpendicular ao eixo óptico (POPLE, SCHNEIDER ft 

BERNSTEIN - 1959; EMSLEY ft LINDON - 1975). .O eixo Óptico 

ê a direção em que, em um meio anisotrõpico, os raios or

dinário e extraordinário, resultantes da dupla refração de 

um feixe luminoso incidente, se propagam com a mesma velo

cidade (WAHLSTROM - 1969; PAOLI - 1981). Nas liomesofases 

normais este eixo corresponde ao diretor da me sofa se (n)» 

que está relacionado com a direção média do eixo de sime

tria da unidade micelar (SUZUKI - 1979; AMARAL - 1982). 

Vários trabalhos mostraram que as liome

sofases com micelas em cilindros finitos em geral se orien

tam em campo magnético com os diretores (eixos dos cilin

dros) paralelos â direção de H , portanto apresentando ani

sotropia diamagnética positiva (&x > 0). As mesofases que 
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apresentas este comportamento Magnético foraa chaaadas de 

tipo I MC (RAD'£Y, REEVES ft TRACEY - 1976; LAtfSON ft FLAUrT -

1967; PUJIHARA et al. - 1979; PUJINARA ft REEVES'- 1980). 

Trabalhos recentes usando difração de 

Raios-X confirma* o modelo de cilindros para liomeso fases 

tipo I i base de 1 aura to de potássio e decil sul fato de cé

sio (FIGUEIREDO - 1981; FIGUEIREDO • AMARAL - 1981). 

As mesofases liotrópicas coa aicelas ea di£ 

co geralmente apresentaa anisotropia diaaagnética negati-

va (ax < 0) . As lioaesofases coa este coaportaaento magné 

tico foraa chamadas de tipo II MD (RADLEY, REEVES ft TOACEr -

1976; FUJIMARA ft REEVES - 1980). 

Entretanto, não é possível generalizar a 

classificação de tipo I coao correspondendo a aicelas em cî  

lindros e tipo II a aicelas ea discos, porque a classifi

cação da fase ea tipo I e tipo II depende das propriedades 

magnéticas do aeio. A inclusão de átomos ou moléculas cuja 

anisotropia diaaagnética seja aais forte que a da unidade 

micelar e oposta a esta, pode inverter a classificação mag

nética, permanecendo as mesmas unidades estruturais (RA

DLEY ft SAÜPE - 1978 a; BODEN et al.- 1979, 1981; FUJIHARA -

1981, 1982; FORREST et al. - 1981). 

No presente trabalho, como não existe ne

nhum componente coa características magnéticas que alterem 

a contribuição fundamental das cadeias hidrocarbônicas, se

rá considerada sempre a correlação entre o tipo estrutural 

e o magnético, isto é, tipo I 2 mi cela em cilindro (MC) e 

tipo II 3 micela em disco (MD). Ea outras palavras, será 
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usada a denominação tipo I MC e tipo II MD, con© já é usa

do na literatura (FUJIWÀRA • REEVES - 1980). 

1.4 - Liomesofases Colestéricas 

Além dos cristais líquidos termotrópicos 

normais» colestéricos e das mesofases liotrõpicas normais, 

existem também sistemas liotrõpicos que, além da bir-

refringência, possuem atividade óptica. Eles são for 

mados quando se adiciona um composto opticamente ativo ã 

liomesofase normal, o que vem a originar um colestérico in

duzido, ou quando o próprio composto é quiral, e neste caso 

se obtém o chamado colestérico intrínseco. 

Os cristais líquidos liotrõpicos colesté-

ricos podem ser aquosos ou nao, dependendo do solvente ne

cessário 2 sua preparação. 

As primeiras mesofases liotrõpicas coles

téricas estudadas foram não aquosas. São formadas por po-

li-peptldeos sintéticos dissolvidos em solventes orgâni

cos. Estas foram também as mais estudadas até o presente 

(SAMULSKI A TOBOLSKY - 1974). 

Os trabalhos de Robinson e colaboradores, 

usando liomesofases preparadas â partir do Poli-y-benzi 1-L-

glutamato (PBL6) e seu enantiômero PBDG (ROBINSON - 1956, 

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

EVERS - 1958) mostraram que as unidades básicas deveriam se 
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orientar em arranjo helicoidal, ã semelhança dos colesté-

ricos termotrõpicos. Também foi observado por Robinson que 

uma mistura equimolar de PBLG e PBDG leva a uma liomesofase 

nemâtica, como ocorre com os termotrõpicos (ROBINSON t WARD 

- 1957). 

Partindo dos resultados obtidos, Robinson 

propôs um modelo onde os eixos das a-hêlices se dispõem 
» 

paralelamente em planos que, por sua vez, se arranjam en

tre si de modo a formar uma arquitetura helicoidal, como 

pode ser vista na Figura 1.10. Este modelo está de acordo 

com a textura observada ao microscópio polarizado, onde li

nhas paralelas, claras e escuras, se alternam formando o 

que se denomina textura "Chevron" (CHANDRASEKHAR - 1977) . 

O efeito causado pela ação de um campo mag

nético sobre me so fases colestéricas ã base de poli-peptí-

deos ê de desenrolamento das estruturas helicoidais, como 

na maior parte dos colestéricos termotrõpicos (SOBAJIMA 

1967). 

Em recente trabalho/Lee e Labes obtiveram 

uma liomesofase colestérica aquosa induzida, adicionando 

colesterol a uma mesofase a base de INTAL (LEE A LABES -1982). 

Este resultado juntamente com os obtidos com o PBLG, são 

exemplos de liomesofases colestéricas não micelares. 

O estudo de liomesofases colestéricas mi

celares aquosas iniciou-se há muito pouco tempo. O primei

ro sistema induzido foi preparado por Diehl e Tracey, que 

adicionaram 2-Decil-Sulfato de Sódio a uma mesofase com

posta de Decil-Sulfato de Sódio/DeOH/Na,S0./H,0 (DIEHL fc 



19 . 

f l f uW—»T T M O , ^ 

• W » HIT 

gp* 

> & * 

FIGURA 1.10 - Modelo Proposto para Mesofase Co les tér i ca for 

mada por p o l i - p e p t i d e o e s o l v e n t e orgân ico . 
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* 

TRACEY - 1975). Sistemas colestericos obtidos pela adi

ção de colesterol, ácido tartãrico ou sulfato de brucina 

foram investigados por Saupe e cols. (RADLEY & SAUPE -1978; 

YU ft SAUPE - 1980). Estes autores mostraram que estas me-

sofases apresentam, ao microscópio polarizado, texturas se 

melhantes às observadas para o PBLG, depois que as amostras 

estiveram submetidas à ação de um campo magnético. 

Observou-se que quando se inclui um so luto 

quiral a uma mesofase tipo II MD, se obtêm me so fase coles-

térica do tipo II, enquanto que uma mesofase tipo I coles

térica é formada quando o soluto quiral é adicionado a uma 

fase tipo I MC (YU * SAUPE - 1980; ALCANTARA - 1982). 

A primeira liomesofase colestérica intrín

seca foi obtida por Acimis e Reeves que prepararam siste

mas tipo II colestéricos, a partir do Cloridrato de n-De-

cilalanina nas formas jL e d, e tipo II MD us*ando a forma 
t 

racêmica. Estes sistemas foram caracterizados por RMN e 

Microscopia Optica (ACIMIS * REEVES - 1980). 

Reeves e colaboradores também obtiveram uma 

liomesofase colestérica do tipo I usando N-lauroil-1-ala-

ninato de potássio (FORREST et ai. - 1981 a). Mesofases do 

tipo I colestéricas são mais difíceis de serem caracteriza

das porque a super-estrutura helicoidal tende a se desen

rolar quando sob a ação de um campo magnético. 

0 estudo de liomesofases colestéricas aquo-

sas está apenas se iniciando. Proposições de modelos es

truturais estão começando a surgir, mas muito ainda neces

sita ser feito para sua total compreensão. 
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Um resumo da classificação de cristais lí

quidos está esquematizado no quadro a seguir, dando uma vi

são sinóptica geral sobre o assunto. 



CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS CRISTAIS LÍQUIDOS 

/ 

nemâticos 

Termotrõpicos ^esméticos 

colestericos 

\ 

induzidos 

intrxnsecos 

/ 

Quanto à estrutura 

j aquosos 
não micelares c 

1 não aquosos 

' J lamelares 
infinitos < 

micelares 1 hexagonais 

I discos 
finitos J 

\ 1 cilindros 

. , ti!» x 

Liotrõpicos \ Quanto ao comportamento magnético 
' tipo II 

\ 

nemâticos (normais) 

Quanto ao comportamento óptico <^ ( A ido 

colestéricos 
N 1 intrínsecos 
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CAPÍTULO II 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR E MICROSCOPIA 

II.1 - Ressonância Magnética Nuclear 

A todo núcleo com spin 1 ^ 0 , pode-se asso-
-• 

ciar uni momento angular L, cujo valor, em módulo, é dado 

por |L| » tiQl (I + l)j ' ; o componente na direção z ê ex

presso por L = "hm com ra = I, 1 - 1 / I - 2, ..., - I, onde 

ti é a constante de Plank dividida por 2TI; e um momento mag-

netico p = y L, onde y = constante magnetoglrica do núcleo. 

(POPLE, SCHNEIDER ft BERNSTEIN - 1959) . 

Quando uma amostra contendo núcleos de spin 

1 ^ 0 sofre a ação de um campo magnético H , hã uma inte

ração entre H e o momento magnético dos núcleos, u, tal 

que: 

E • -í. HQ 
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Escolhendo convenientemente um sistema de 

coordenadas cartesianas com H = eixo z, chega-se a: 

E » -y2- HQ 

Como M = yL = yfim, segue-se: 
Z Z 

E = -YftmH0 

Atinge-se uma condição de ressonância de 

um núcleo imerso em H guando se aplica uma.radiação ele

tromagnética hv, tal que: 

hv - âB = yftHQ 

ou v - vH
0 (Eq. II. 1) onde v = Y/

2lf 

Nestas condições é possível .obter uma tran

sição segundo a regra de seleção Ara = + 1. 'Esta condição 

seria válida para núcleos isolados, isto é, sem eletrosfe-

ra; como existem outras interações magnéticas da vizinhan-

ça química com os núcleos, hi uma correção na Eq. II.1: 

v = YHQ (l-o) 

sendo: 
o = constante de blindagem que varia com as vizinhanças ele 

trônicas do núcleo. 
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II.1.1 - Parâmetros de Ressonância Magnética Nuclear 

Os parâmetros de RMN já foram discutidos em 

trabalhos anteriores de nosso grupo (VANIN - 1974; SUZUKI -

1974, 1979; PAOLI - 1981), de modo que no presente estudo 

será tratado com maiores detalhes apenas o que for necessá

rio para sua compreensão. 

a) Deslocamento Químico (6): Ê a variação 

da freqüência de ressonância do sistema nuclear devido à 

mudança na constante de blindagem, em conseqüência das con

dições químicas e magnéticas em torno dos núcleos. Podem 

haver contribuições paramagnéticas e diamagnéticas, além 

de, em solução, dependência do solvente (ABRAHAM ft LOFTUS -

1980). 

b) Acoplamento spin-spin Indireto (Jj^): E 

uma interação internuclear através dos spins eletrônicos da 

ligação química entre os átomos que acoplam (RAMSEY ft PUR-

CELL - 1952; SLICHTER - 1963). 

c) Acoplamento Dipolar Direto (D^): Ê uma 

interação direta entre momentos dipolares de núcleos vizi

nhos. Para que este efeito seja observado é necessário que 

os núcleos guardem posições definidas entre si e em rela

ção ao campo magnético. Por isso D^. não é observado em 

sistemas líquidos isotrópicos, más somente em sólidos ou 

líquidos anisotrõpicos (SLICHTER - 1963; BUCKINGHAM ft BUR-

NELL - 1967) . 

Usando a determinação de Dii/ para espé-
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cies dissolvidas em sistemas líquido-cristalinos, foi possl^ 

vel determinar-se distâncias internucleares relativas; ân

gulos de ligação de moléculas (DIEHL ft KHETRAPAL - 1969; 

KHETRAPAL et ai. - 1975; VANIN - 1974; EMSLEY ft LINDON 

1975; REEVES et ai. - 1974, 1976; SUZUKI - 1979; PAOLI 

1981) e de ions (EMSLEY ft LINDON - 1975; SUZUKI - 1974; REE 

VES et ai. - 1974; PAOLI - 1981), como também se, obteve in

formações a respeito dos movimentos anisotrõpicos molecu

lares (SAUPE - 1968). 

d) Desdobramento Quadrupolar (v»): Os nú

cleos com I £ 1 apresentam, alem dos parâmetros descritos 

anteriormente, o desdobramento quadrupolar. Sua origem es

ta ligada a uma distribuição assimétrica de carga nuclear, 

que determina o surgimento de um momento quadrupolar nu

clear. 

O Hamiltoniano que descreve a. interação de 

um núcleo de n 1 com H , terá duas contribuições (SUZU

KI - 1979): 

Hu é o hamiltoniano magnético, que descrera 

ve a interação do momento magnético nuclear com o campo ma<j 

nético. fiQ é o hamiltoniano quadrupolar que está relacio

nado ã interação eletrostãtica entre o momento quadrupolar 

do núcleo e o gradiente de campo elétrico da ligação quí

mica (SLICHTER - 1963). 

0 hamiltoniano para um único núcleo é dado 

por (BUCKINGHAM ft McLAUCHLAN - 1967; EMSLEY ft LINDON-1975): 



27. 

2 

» * ̂ o1» * — C«? ~ M*i • D) 4 < 3 «X*20* " * * <Bl-II-2> 
° *i 4Ii(2Ii-l)h *i * x 2 

onde: 

eQ, = momento quadrupolar nuclear 

eq^ = gradiente do campo elétrico ao longo do eixo 

principal da ligação química. 

Ií = momento angular de spin nuclear 

6* = ângulo entre H e o eixo principal 

I = componente do momento angular de spin do núcleo 
i -

jl na direção do campo elétrico aplicado. 

Os níveis de energia, calculados ã partir 

do hamiltoniano total, são dados por (BUCKINGHAM ft McLAU-

CHLAN - 1968): 

^ A r 2 h (Ii+1), 1 2 
EL = myH + — [•* - — = ) ± < 3 cosQt ' 1 * (Bí-II.3) 
m ° 4h It (2^-1) 3 * 

t 

onde: ra = número quântico de spin (n =» I, 1-1, 1-2, ... -I) 

Chamando: 

3e2Qiqi , 2 

v» = — — i < 3 cos^e1 - 1 > (Eq. II.4) 
Q 2h Ii(2l1-1) * 

a equação II.3 simplifica para: 

rm2 1.(1. + 1) 
Em * - ^ H o + vi P- " ~ - T 3 (E«- II5> 
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II.1.2 - Desdobramento Quadrupolar de Deutério 

Para o deutério 1 = 1 

logo: 

E B = -mVH0 + v^' 3? i 
2 3 

3e Qiqi 1 2 onde v'' = — 4 < 3 cos£Q% - 1 > '« "IT 5 

A variação de energia envolvida era uma tran 

sição que satisfaz à regra de seleção Am = 1 ê: 

A E = Em " V i " "*Ho + "Q <m " ?> 

Para sistemas isotrópicos, 6* pode assumir 

- 1 2 qualquer valor, portanto a mídia ^ < 3 cos 0' - 1 > = 0, Io 

go v£' = 0, e: 

AE = - Y H 0 

Na Figura II.1 a estão esquematizadas as 

possíveis transições para o H em um meio isotrópico. Em 

II.1 b mostra-se o espectro correspondente a este núcleo. 

Nos sistemas 'anisotrópicos, onde ©' tem va

lores determinados, (médias sobre os movimentos de camba

lhota molecular, também anisotrópicos) tem-se duas tran

sições possíveis, envolvendo diferentes variações de ener

gia: 

AEj - Vl » YH 0 - \ VQ' e AE2 « v2 = ¥H 0 + \ v^' 

O diagrama de energia correspondente está 
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D« 

> 1 

V o 

c. 

'IGURA II . 1 - DlagraMi ám mimrgXm para ua núcleo d» 2 » 1. 

a) Mio laotróplco b) aapactro laotropico 

c) mmio anlaotroplco d) aapcctro anlaotropico 
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Apresentado na Figura II.l ç c o dublete resultants, na 

Figura II.l d. 

A diferença de freqüências entre os sinais 

do dublete dá diretamente o desdobramento quadrupolar de 

deuterio: 

v2 " ̂  * *Q * 1 * 3 °0*^' - 1 > - ÒVp (Eq. II.» 

Expressando 0* ea ternos de 0 (ângulo en

tre a ligação química e o diretor da mesofase* (n) ) e fi 

(ângulo entre n • H0>» * equação II.4 toma a forma (FOR

REST ft REEVES - 1980): 

2 
AVD * I — ~ S K Í < 3 COS Q " l * 

1 2 
onde: Sz% » J < 3 cos 9 - 1 > 

S é o grau de ordem do eixo z de um sistema de referên

cia colocado com este eixo coincidente con a direção da li

gação química* supondo-se simetria cilíndrica ea torno des

ta. 

Para moléculas de HDO orientadas em cris

tais líquidos liotrópicos, Sz% * S0£), sendo S Q D o grau de 

ordem da ligação O-D em relação ao diretor. 

Para mesofases tipo I MC, que se orientam 

espontaneamente com Q » 0 , o desdobramento observado vale: 

2 

A v//H 0 « f - ^ S 0 D (Eq. 11.6) 
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Par» tipo II MDV que se orienta COM direto

res perpendiculares a HQ (niH0) e portanto ü » 90°, tem-se: 

2 
1H > * ^i^l 

AVD ° * " í — S0D <E^' I I 7 ) 

h 

Os símbolos //ei indicam que o diretor da 

mesofase está paralelo ou perpendicular ao campo magnético. 

II.1.3 - Caracterização de mesofases por RMN de H 

Para caracter! zaçío da mesofase quanto ao 

comportamento magnético, utiliza-se a seguinte técnica (FOR 

REST ft REEVES - 1981): 

a) Obtém-se um espectro com a amostra es

tacionaria no campo, depois de um intervalo Be tempo su

ficiente para os diretores se orientarem em relação ao H . 

b) Aplica-se uma rotação de 90° no tubo que 

contém a amostra e registra-se outro espectro. 

c) Faz-se um outro registro de espectro com 

a amostra girando, tipicamente entre 10 a 20 rps, em H . 

Para liomesofases do tipo I, com a amostra 

estacionaria se tem D » 0o (Figura II.2 a) e a equação TI.6 

pode ser aplicada; o espectro observado é o que está apre

sentado na Figura II.2 b. 

Quando a amostra sofre uma rotação de 90°, 

então o ângulo entre os diretores e H , instantaneamente, 
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0« 

H. 

I 
L 

AU^^o 

FTGURA II.2 - Liomesofase tipo I MC orientada estaciona-

riamente em H 0 

a) Amostra alinhada na direção do campo (R -

0°). 
2 

b) Espectro de H na situação (a). 

c) Amostra girada de 90 em relação à situa

ção (a) (vi • 90°). 

2 
d) Espectro de H na situação (c). 
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passa a ser de 90° (ü = 90°) e esta nova situação está re

lacionada COM a descrita pela Eq. 11.7 (Figura II.2 c). 

Para tipo I, tem-se então que o desdobra

mento inicial, com a amostra estacionaria, será o dobro da

quele observado com a mesma girada de 90°: 

|Av//Ho| « 2|Av£Ho| 

Em outras palavras, o espectro observado a-

pôs a rotação de 90 será um dublete onde a separação en

tre os dois sinais é a metade da medida na orientação ini

cial, conforme está esquematizado na Figura II.2 d. 

Com a amostra colocada a girar no campo, 

os diretores se distribuirão em todas as direções num pla

no perpendicular ao eixo de rotação. Em conseqüência fl te

rá valores variando de 0 a 360° (Figura II.3 a) e, neste 

caso, o espectro corresponderá ao de uma distribuição de 

orientações, resultando uma forma de linha denominada Dia

grama Bidimensional, cuja equação será descrita no próxi

mo Item. 0 espectro observado, correspondente a esta forma 

de linha, pode ser visto na Figura II.3 b. , 

Os desdobramentos das amostras do tipo II 

1H " MD, quando estacionarias (Av_ o), sao descritos pela Eq. 

II.7 pois Q » 90°. Mas íl = 90° é uma condição satisfeita 

mesmo se os diretores estiverem distribuídos em todas as 

direções num plano perpendicular a H como mostra a Figu

ra 11.4 a. 0 espectro esperado é um dublete como o da Fi

gura II.4 b. 
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FIGURA II. 3 - Liomesofase tipo I MC girando em torno de um 

eixo perpendicular a H 

a) Quando a amostra gira em torno de um eixo 

1 a HQ, o diretor assume todos os valores. 

(0o < fí í 360°) . 

b) Diagrama bidimensional obtido com a amos

tra gir^r3o. 
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FIGURA II.4 - Liomesofase tipo II MD orientada estaciona-

riamente em H 

a) Amostra estacionaria no campo (ft * 90°). 

2 

b) Espectro de H na situação (a). 

c) Amostra crírada de 90° em relação à situa

ção (a) (0 í ft < 360°). 

d) Diagrama bidimensional obtido na sitviaçãc 

(c). 
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* 

Coro uma rotação de 90 na amostra, os di

retores ficarão distribuídos de 0 a 360° no plano verti

cal (Figura II.4 c), e também será registrado um diagrama 

bidimensional (Figura II.4 d). 

Com o tubo girando no campo, os diretores, 

para conservar o ângulo de 90° com H , tenderão a se ali

nhar paralelamente ao eixo de rotação do tubo (Figura II.5) 

e o espectro obtido será um dublete igual ao da amostra es

tacionaria (Figura II.4 b), pois íl = 90°. 

No caso de liomesofases tipo II colestéri-

cas os diretores se distribuem em planos paralelos. Quan

do sob a ação de ura campo magnético, estes planos se orien

tam perpendiculares ao mesmo, com o eixo das hêlices na 

direção de H , como indicado na Figura II.6. Portanto os 

diretores estão perpendiculares a H (8 « 90 ) e o espectro 

é semelhante ao obtido para tipo II MD. 

A uma rotação de 90 na amostra os eixos 

das hélices ficam perpendiculares a H , os diretores se 

distribuem de 0 a 360° com a direção do campo, observando-

se também um diagrama bidimensional, como nas mesofases ti

po II MD. 

A caracterização de uma mesofase colestéri-

ca do tipo II ê feita quando a amostra gira em H ; como a 

estrutura hclicoidal se mantém, isto é, não é desenrolada 

pela ação -do campo, os diretores se distribuem tridimensio-

naIntente. Isto dã origem ao chamado "Diagrama de Pó", cuja 

equação também será descrita no item seguinte. 

As liomesofases tipo I colestéricas, quan-
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* H . 

FIGURA II.5 - Liomesofase tipo II MD girando em torno d«= 

eixo perpendicular a H (ft = 90°). 

" " "* A i l 
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v ' x i ' * \ \ 

^A^ 
^Sni 

^ T ' 

Í̂T" 
^ -

n « m - » j A 

FIGURA I I . 6 - Liomesofase t i p o I I c o l e s t ê r i c a o r ien tada e 

tacionariamente em H (ft - 90° ) . 
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do estão sob a ação de um campo magnético, tendem a se 

orientar com os eixos helicoidais perpendiculares a H j no 

entanto, a orientação preferencial dos diretores micela-

res deste tipo de me so fase é paralela ao campo. Isto leva 

a um desenrolamento das hêlices e a mesofase passa a se 

comportar como tipo I nemático (FORREST et ai. - 1981; AL

CANTARA et ai. - 1982). 

Imediatamente apôs serem imersas no campo 

magnético liomesofases de todos os tipos magnéticos apre

sentam espectros chamados "diagrama de pó" porque, para 

amostras não orientadas, os diretores das micelas estarão 

distribuídos em todas as direções com igual probabilidade 

(PAOLI - 1981). 

II.1.4 - Diagramas de PÓ e Bidimensional 

a) Diagrama de Pó 

Quando, em um sistema anisotrôpico, os di

retores se distribuem em todas as direções com igual pro-

2 

habilidade, o espectro de RMN de H obtido para este sis

tema corresponde a um Diagrama de Pô, cuja forma heróica 

está esguematizada na Figura II.7. A função forma de li

nha que descreve este padrão é a seguinte: 
- 1 / 2 

g ( v ) » — L _ f i *. 2 * } (Eq. I I . 8 ) (FORREST â REEvES -1981) 
2 / 3 C L C * 
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2 
3 e °i^i onde C = I QS e Q = ^ 

A equação II.8 assume o sinal negativo no 

intervalo -C $ v $ C/2 e positivo no intervalo -C/2 $ v $ C. 

A separação entre os sinais mais intensos 

eqüivale a v''/2 e entre os ombros do diagrama ("asas") equi 

vale a v''. 

b) Diagrama Bidimensional 

Um diagrama bidimensional ê obtido quando 

os diretores se distribuem em um plano que contém H , com 

igual probabilidade em todas as direções deste plano .(Fi

gura II.3 a e II.4 c). 

A função que descreve um espectro desta for 

ma é: ' 

g(v) = ^T72 172 (Eq* II-*) (FORREST* RE
EVES - 1981) •*.e(ii£). (ií£) 

A forma de linha teórica obtida â partir 

desta função é apresentada na Figura II.8. 

No intervalo - C/2 í v $ C, a combinação 

dos sinais do denominador é (+)(-); e para -C { v $ C/2 í 

(->(+). 

A separação entre os picos internos é v* '/2 

e entre os externos é vV. 
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FIGURA II.7 - Diagrama de Põ teórico para núcleos com I = 

1. 
-*as&zz;z^i:^i\Tr~<ü-Z?:\-~''--:z~Z£.Sc, 

FIGURA II.8 - Diagram3 Bidimensional para núcleos coro I 

1. 
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2"> 
II. 1.5 - Desdobramento friadrupolar de "Na 

23 Para o desdobramento quadrupolar de Ka, e 

seguida a mesma linha de raciocínio exposta para o caso do 

deutêrio, considerando entretanto que agora I « 3/2. 

23 
A Eq. II.5, para o Na, assume a seguin

te forma: 

B» = - r a* Ho + 
•••Tm2 5l 

e2°iqi 1 2 onde v'" = — . % < 3 c o s V - 1 > 
y 4h z 

AE - E» " E«-l - -*H0 + V«" (> - |> (Eq. 11.10) 

Para os sistemas isotrópicos, como já foi 

mencionado antes, não se observa o desdobramento quadrupo-

1 2 
lar , porque se tem a média -x < 3 cos 0' - 1 >=0. 

Nos c r i s t a i s l íquidos,pelo fato da média a s 

sumir valores definidos, observam-se t r ê s trans ições , que 

não azo roais coincidentes (COHEN £ REIP - 1957) (Vide P i -

rjr.ra I I .9 a ) . 

As diferenças de energia entre os quatro ní 
•> ) 1 3 -

v e i s , associados & m * | . " <' ' 2' + 2 ' £ a o : • 

* E 1 " -V«o + ' Ò " = v l 
AE2 = - ¥ H 0 » v 2 

â E 3 * * v H o * V Q " ' v 3 
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O espectro observado é um triplete de in-

tensidades 3:4:3. Ukn modo de calcular as intensidades rela

tivas para usa transição m <-> m - 1 é através da rela

ção: i • I II U ) - • (• • 1) (COHEN & REIF - 1957). 

O desdobramento quadrupolar (â\>) para I -

3/2 é medido pela separação entre os dois satélites (RA-

DLEY - Í974) (Figura II.9 b). 

Então: 

Av,, = v, - v, - 2vi" (Eq. II.11) 
"Ha A * y 

.e2°iqi 1 2 
/. Av„ = — • k < 3 cosZ9' - 1 > 

*JNa 2h Z 

A identificação de liomesofases, observan

do-se o desdobramento quadrupolar, segue a mesma técnica 

para qualquer núcleo de I £ 1 que seja observado. 

Vários trabalhos feitos utilizando RMN de 

23 — 

Na em cristais líquidos sao relatados na literatura, onde 

se mostra ser esta técnica bem eficiente para caracteriza

ção de mesofases que contenham este núcleo (RADLEY - 1974; 

RADLEY et ai. - 1976; PERSSON et ai. - 1974; CHEN, RADLEY 

h PEEVES - 1974; CHEN fi REEVES - 1972). 



P.íGüftA II.9 a - Diagrõma de energia para um núcleo de I 

3/2 em um meio anisotrópico. 

b - Espectro característico para este núcleo. 
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II.2 - Microscopia Optica 

A microscopia sob lux polarizada * ar adi, 

hi muito, no estudo das características ópticas a deter

minação da axial idade ea cristais sólidos (HAHLSTROM 

1969). Ea cristais líquidos, esta técnica também é bastan

te utilizada» fornecendo informações precisas sobre o tipo 

estrutural e a axialidade dos nesses (LEHMAN» - 1889; PRIE-

DEL - 1922). 

A lux plano polarizada é una radiação ele

tromagnética cujo vetor elétrico varia senoidalaente ea ua 

plano definido, e o vetor magnético em outro perpendicular. 

Quando uma luz monocromática passa de um 

meio 1 a um meio 2 ela é parcialmente refletida e parcial

mente refratada. O índice de refração depende da velocida-
t v, 

de da luz ea cada ua dos meios e é dado por n_. * —-. 

Nos meios isotrópicos o índice de refraçao 

independe da direção de propagação da luz. Porém nos cris

tais, exceto os de simetria cúbica, e nos líquidos aniso-

trópicos, ocorre uma dupla refraçao quando um feixe de luz 

monocromática o atravessa. .Dupla refraçao é o fenômeno pe

lo qual um feixe único monocromático se desdobra em üoi* 

ao atravessar um meio. Os dois componentes possuem a mes

ma freqüência mas vibram em dite-ções perpendiculares entre 

&x e têm velocidades de propagação diferentes. Ua dos com

ponentes atravessará o melo com uma única velocidade em 

todas as direções; é o chamado raio ordinário. Para o ou-
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tro componente, a velocidade varia COM a Tireção e este ê 

designado como raio extraordinário. 

Os sistemas que sofre» o fenômeno de dupla 

refração são chamados de birrefringentes. A birrefringên-

cia de um Meio i definida COMO An = n_ - n_ onde n_ e n 
E o E o 

são os Índices de refração dos raios extraordinário e ordi

nário, respectivamente. 

Nos Meios anisotrõpicos uniaxials existe 

uma única direção na qual a luz incidente não ê ref ratada. 

£ UM eixo de simetria do sistema,chamado de eixo óptico, e 

corresponde» COMO já foi apresentado no capítulo I, ã di

reção em que os raios ordinário e extraordinário se propa

gam com a Mesma velocidade (SUZUKI - 1979; AMARAL - 1982). 

Ao se observar uma mesofase entre polar i-

zadores cruzados, se os eixos ópticos estiverem perpendicu

lares à superfície, a luz que atravessa a amastra nesta di-

reçao e ordinária e o sistema apresenta campo escuro. Se 

os eixos ópticos estiverem em qualquer inclinação em rela

ção i superfície, ate ficarem paralelos i mesma, a pro

priedade de birrefringência se manifestará, e haverá in

terferência entre os raios refratados, observando-se passa

gem de luz entre os polarizadores cruzados. Portanto, a 

amostra aparecerá iluminada (AM4KAL - 1982, ROSSI - 1982) , 

podendo ou não exibir diferentes» colorações. 

NÊE iResofaccs eslestéricas o arranjo helv-

coídal, como mostra a Figura 1.6, se origina da distribui

rão úa diretores» em plano». Considerando um corte trans

versal que contenha o eixo da hélice, os diretores forma» 
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ângulos diferentes COM O plano do corte» desde 0 até 360°. 

Para representar a distribuição de direto

res descrita acima, pode-se usar a "representação dos al

finetes" (KLÉMAN ft FRIEDEL - 1969) na qual um traço repre

senta o eixo óptico no plano; com os "alfinetes" represen

ta-se os eixos ópticos inclinados (a ponta do "alfinete" es 

ti dirigida para o observador); e coa os pontos represen

ta-se eixos ópticos perpendiculares ao plano (Figura 11.10). 

Ao microscópio polarizado, esta distribui

ção aparece como sendo uma sucessão de linhas que vão des

de uma luminosidade máxima, passando por várias cores de 

interferência, áté a extinção, quando os diretores estão 

perpendiculares ã superfície. A esta textura, conforme já 

mencionado anteriormente, é usual dar-se o nome de "Che

vron" (CHANDRASEKHAR - 1977). 

As liomesofases colestéricas* do tipo II apre 
t 

sentam a textura Chevron quando observadas em uma direção 

perpendicular ã de orientação em campo magnético. Como as 

hélices destes sistemas são preferencialmente orientadas com 

os seus eixos paralelos a H , as listras observadas ao mi

croscópio estão na direção perpendicular ao campo, como 

será visto no capitulo IV. 

Nestes sistemas é comum a observação de de

feitos nas texturas listradas. Estas singularidades são 

conhecidas, como linhas de dl se 1 inação, em analogia ã r.itsma 

ocorrência nos sólidos cristalinos (KLÉMAN - 1974). 

Dois tipos de disclinações, envolvendo ro

tações perpendiculares ao eixo colestérico, são mais fre-
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FIGURA 11.10 - Representação de a l f i n e t e s para mesofases 

co le s têr i cas . 
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FIGURA TI.11 - Criação de uma disclinação i" pelo proces

so de Volterra (CHANDRASEKHAR - 1977). 
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quentemente encontradas. 

Para se entender o aparecimento destas, lan 

ça-se mão do chamado processo de Vol terra (KLÊMAN t FRIE-

DEL - 1969; KLEMAN - 1974), a seguir descrito: Considere-

se uma linha (L) perpendicular ao eixo colestérico e limi

tando um semi-plano S (Figura 11.11 a). S, e S. são as 

"superfícies superior e inferior" deste semi-plano. Pode-

se afastar as duas superfícies aplicando-se uma rotação de 

n/2 radianos às superficies S. e S_, em sentidos opostos, 

usando a linha L como eixo de rotação (Figura 11.11 b). 

O vazio criado pela operação anterior é 

preenchido com material colestérico não deformado e se res

tabelece as ligações de coesão através das superfícies de 

contato (Figura 11.11 ç). Deixa-se o meio relaxar elasti-

camente, obtendo-se a geometria final mostrada na Figura 

11.11 d. 
~" t 

A linha L pode estar perpendicular ao eixo 

óptico das micelas do plano colestérico, ou paralelo ao mes 

mo. Estas duas circunstâncias serão distinguidas, denomi

nando as disclinações resultantes pelas notações T~ (para 

transversal) (Figura 11.11 d) e >" (para longitudinal) (Fi

gura 11.12 a), respectivamente. O sinal negativo indica 

que ã formação daquela disclinação se agregou material co

lestérico adicional. 

„.. São também possíveis disclinações de rota

ção em torno da linha L, sem ser necessário adicionar ma

terial colestérico. Nestes casos, se obtém as disclina

ções T e A conforme mostrado nas Figuras 11.12 b e c. 
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FIGURA 11.12 - Disciinações observadas em mesofases c o l a s -

t ér i cas (A~, T e A ) . 
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FIGURA 11.13 - Combinações poss íve i s das d isc l inações aprc 

sentadas em TI.12. 
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Pode haver vários tipos de combinações das 

disclinações, sempre com sinais opostos, como estão esque

ma ti zados nas Figuras 11.13 a, b, c, d e e (BOULIGAND è 

KLÊHAN - 1970). Estes defeitos podem ser causados por vá

rios fatores como: impurezas, choque térmico, defeitos no 

porta-ainostras, entre outros. 

4 
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CAPÍTULO 111 

PARTE EXPERIMENTAL 

III.l - Preparação do anfifilico N-Lauroil Aspartato de Só

dio 

• 

A preparação do N-Lauroil Aspartato de só

dio (NLAS), tanto na forma racêmica como na resolvida, foi 

feita segundo o método de Jungermann e cols. (JUNGERMANN 

et ai. " 1956), fazendo reagir Cloreto de Lauroíla, dissol

vido em acetato de etila, com excesso de ácido aspãrtieo, 

em refluxo durante 20 horas (Este aminoácido, na forma re-

25° solvida, tem um pocter óptico específico |or| = -4,.16 ÍCPC-

1979)). Ao» final do r&fltixo, o íiininoáoido em excesso £c\ .7í 

parado por filtração e c solvente destilado a baixa pres

são; o anidrido obtido foi recristalizado em hexano. 

Neste processo, como a reação ocorre no yru 
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po -NHj, o centro de 'uiralidade se mantêm inalterado e há 

retenção da configuração. 

O ponto de fusão do anidrido na forma racê-

mica ê 114-115 C enquanto que para a forma levo obteve-se 

um intervalo de 97~105°C. 

O anidrido foi convertido a ácido em duas 

etapas; na primeira, procedeu-se à dissolução em piridina 

e adição de hidróxido de sódio a quo so até pH = 9. 'Ia se

gunda, a solução foi acidulada coro HCl e o produto extraí

do com acetato de etila. No material extraído, o excesso 

de ácido clorídrico foi retirado por sucessivas lavagens 

com H-0. A solução, do ácido em acetato de etila foi seca 

sobre sulfato de sódio anidro e, posteriormente/ o solven

te foi destilado a vácuo. 

O sal de sódio foi obtido por dissolução do 

ácido em etanol e neutralização com uma solução alcoólica 

de NaOH. A solução resultante foi posta na geladeira; o 

sal precipitado foi separado por filtração e submetido a 

uma secagem. A recristalização foi feita com etanol. 

Durante a determinação do ponto de fusão, 

na platina de temperatura variável do microscópio polari

zado, observou-se que o sal sódico se comporta como um cris 

tal líquido termctrópico, â partir de aproximadamente 180 C, 

até sua decomposição a 200°C. 
# 

O cloreto de n-dodecila empregado nesta pre 

t-araçãc» foi obtido fazendo reagir cloreto dt tLonila ecu; 

ácido lãurico e destilando o produto. 

Na avaliação do poder óptico específico do 
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anfifllico resolvido, técnicas usuais de polarimetria fo

ram usadas (EWING - 1969), sendo encontrado um valor de 

25° 
[ojD = (2,36 j. A medida foi feita usando uma cuba para 

pequenos volumes, com 1,0 cm de comprimento. Com essa téc

nica não ê possível determinar o sinal do [a] , razão pela 

qual o seu valor está expresso em módulo. 

III.2 - Preparação das liomesofases 

As liomesofases foram preparadas segundo a 

técnica usualmente empregada (SUZUKI - 1979; ACIMIS a REE

VES - 1980a; VU & SAUPE - 1980). Isto significa pesar cui

dadosamente todos os componentes, seguindo-se várias etapas 

de aquecimento até 50°C e centrifugação, com o tubo bem ve-

dado, até completa dissolução dos componentes sólidos e ho

mogeneização total da solução. 

A pureza dos componentes é de fundamental 

importância neste processo, principalmente no sentido de 

garantir a reprodutibilidade dos sistemas, 

O reconhecimento prévio, de que a mesofase 

se formou, foi feito colocando o tubo de ensaio entre ;xv~ 

larizadores cruzados, para verificar a birrefringência. A 

vantagem adicional deste processo é que permite verificar 

também se o sistema está monofásico , na maioria dos casos. 

A adição de n-decanol (n-DeOH) foi necessá

ria em todos os casos, para que houvesse solubilização do 
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detergente em concentração suficiente para formar fase. 

A água usada no preparo das roesofases foi 

ajustada ao pH = 11, com o uso de hidróxido de sódio, e con 

tinha cerca de 25% em peso de 0,0. Assim procedendo, se 

garante reprodutibilidade na preparação das amostras. 

Inicialmente, este trabalho concentrou-se 

na obtenção de liomesofases com o anfifílico na forma ra-

cêmica, que seriam precursoras das colestéricas, quando o 

1-NLAS fosse empregado. 

Várias composições forneceram sistemas bir-

refringentes monofásicos, tendo sido usados os seguintes 

eletrólitos: Na2S04; NaCl, KCl, (NH4>2S04 e NH4Cl. tias ta

belas III.1.a e III.l.b são apresentadas as composições ex

pressas em percentagem em peso e molar, respectivamente, 

de todas as me sofases preparadas com o detergente racemico. 

Variando os eletrólitos, diferentes tipos 

de mesofase puderam ser obtidos. Todos foram caracteriza

dos por BMN, conforme será mostrado no próximo capítulo. 

Depois de se ter conhecimento de varias com 

posições de liomesofases normais, procedeu-se a obtenção de 

colestéricas, â partir do anfifílico resolvido. 

Elegendo Na2S04 como eletrólito para pre

parar sistemas tipo I e NH^Cl para tipo II, com o 1-NLAS ob 

teve-se os cristais líquidos colestéricos, cujas composi

ções também duplamente expressas em percentagem em peso e 

molar, estão relatadas, respectivamente, nas tabelas III.2.a 

e III.2.b. 



TABELA Ill.i a - Composição em % em peso dos componentes de liomesofases i base de dl-NLAS. 

^ s l i o m e s o - } 
\ f a s e 

compo- >v 1 
n e n t e s >*j 

i 
dl-NLAS ! 3 3 , 6 0 

n-DeOH j 6 , 2 5 

H , 0 | 4 7 , 7 9 

D , 0 1 0 , 9 5 
* à 

NaOK i 1 , 0 7 

N « 2 S 0 4 

NaCl 

( N H 4 ) 2 S 0 4 

KC1 

NH4C1 

1 0 , 3 4 

» 

3 7 , 9 8 

7 , 5 5 

3 3 , 2 9 

1 1 , 1 1 

0 , 0 3 

1 0 , 0 4 

1 
1 
i 

I I I 

3 9 , 1 4 

5 , 8 3 

4 7 , 3 8 

1 , 0 9 

0 , 7 9 

5 , 7 7 

IV 

3 8 , 9 7 

5 , 8 0 

4 7 , 1 8 

1 , 0 8 

0 , 7 9 

6 , 1 8 

V 

3 3 , 0 3 

8 , 0 9 

4 4 , 6 6 

0 , 9 2 

0 , 0 3 

•• 

1 3 , 2 7 

1 

VI 

3 8 , 6 2 

6 , 9 8 

3 1 , 9 6 

1 0 , 6 6 

0 , 0 4 

9 

U # 7 4 

V I I 

4 1 , 8 0 

6 , 3 2 

3 0 , 0 2 

1 0 , 0 2 

0 , 0 4 

1 1 , 8 0 

1 

V I I I IX 
1 

41*34 

8 , 6 4 

2 9 , 6 8 

9 , 9 1 

0 , 0 2 

1 0 , 4 1 

3 7 , 0 9 

8 , 5 2 

4 6 , 1 9 

1 , 0 5 

0 , 7 8 

« 

6 , 3 7 

X 

4 4 , 7 1 

5 , 8 3 

3 5 , 1 8 

6 , 2 5 

0 , 0 3 

8 , 0 2 

XI 

4 3 , 4 3 

X I I 

4 0 , 5 8 

SfSsI 7 ,67 

8 , 1 1 3 2 , 5 8 

3 5 , 1 0 Í 1 0 , 8 8 

0 , 0 3 1 0 , 0 4 

7 , 7 5 8 , 2 5 

X I I I 

3 9 , 7 2 

7 , 1 5 

3 2 , 4 6 

1 0 , 8 4 

0 , 0 4 

9 , 7 9 

I 
i 

XIV ' XV 
1 

3 9 , 1 0 1 3 9 , 6 0 

9 , 0 8 

3 2 , 2 4 

1 0 , 7 6 

0 , 0 3 

8 , 7 9 

9 , 2 6 

3 1 , 5 1 

1 0 , 5 2 

0 , 0 3 

6 , 8 6 

u» 

file:///fase


TABELA III.I b - Composição em % molar dos componentes de liomesofases ã base de dl-NLAS. 

xJiomeso«-
>yfase 

compo- x. 
nentes >^ 

dl-NLAS 

n-DeOH 

H20. 

D20 

NaOH 

T 
X 

3,27 

* 

1,38 

91,09 

1,67 

0,02 

Na2S04 | 2,55 

II 

4,02 

1.82 

70,34 

21,10 

0,03 

2,69 

III 

3,66 

1.24 

90,11 

1,65 

0,02 

1 i < 
NaCl j j j 3,32 

i 

(NH4)2S04 j 

KC1 i 

NH.C1 4 

( 
l 

l 

1 1 
i 

1 
i 

IV 
• 

3,66 

1.24 

89,88 

1,65 

0,02 

3,56 

V 

3,33 

1,85 

89,77 

1,64 

0,02 

3,38 

VI 

4,22 

1.73 

69,63 

20,89 

0,03 

3,49 

VII 

4,69 

1,61 

67,14 

20,14 

0,03 

6,38 

VIII 

• 

4,70 

2,23 

67,25 

20,17 

0,03 

5,62 

IX 

3,52 

1,83 

88,94 

1,63 

0,02 

4,05 

i i 

í i 
x j xi 1 xii 

1 i 
4,83 

1,43 

75,78 

12,11 

0,03 

5,82 

4,82 

1,43 

17,96 

69,95 

0,03 

5,80 

4,23 

1,82 

67,79 

20,35 

0,04 

5,77 

XIII 

4,12 

1,68 

67,18 

20,17 

0,04 

6,61 

XIV 

4,09 

2,16 

67,34 

20,21 

0,03 

XV 

4,25 

2,25 

67,03 

20,10 

0,03 

1 
l 

6,17 6,34 



TABELA II7.2 a - Composição «m % «m p«so dos component*» d« liom«sofa»«s i bas« d« 

1-NLAS. 

. Xyfate 

compo- >v 
nente» \ 

1-NLAS 

n-DftOH 

H20 

D20 

N«OH 

NH4C1 

Na2S04 

XVI 

i 
i 

XVII 1 XVIII 
1 

40,04 39,87 
i 

I 

6,35 

38,12 

6,78 

0,04 

6,54 

37,92 

6,72 

0,04 

8,67 j 8,91 
l 
i 

i 
i 

! 

40,17 

6,99 

32,87 

10,97 

0,52 

8,48 

XIX 

40,07 

6,63 

33,46 

11,18 

-0,03 

8,63 

XX 
• 

38,88 

7,95 

43,10 

0,98 

0,72 

8,37 

XXI 

39,55 

7,16 

37,86 

6,71 

0,05 

8,67 

XXII 

39,58 

5,39 

32,97 

11,01 

0,03 

11,02 

! 
XXIII j XIV 

1 

35,48 

5,16 

39,24 

5,75 

34,72 | 33,08 

11,59 j 11,05 

0,03 i 0,03 
| 

13,02 10,85 



TABELA IX1.2 b - Composição «m % molar dos componente* d« UomoofaMS â b«M d« 

1-NLAS. 

X A i o m e s o - f 1 

— - — . V ! XVI i XVII 
nvntes \ | 

1-NLAS j 4 ,02 j 4 ,02 
i i 

n-C*OH J 1,45 I 1,50 
j 

H20 | 76 ,43 
| 

0 2 0 j 12 ,22 
i 

76 ,23 

12 ,19 

NaOH J 0 ,03 i 0 ,03 

NH4C1 

N« 2S0 4 

XVIII 

4 ,14 

1,64 

67 ,60 

20 ,27 

0 ,48 

XIX 

4 ,09 

1 ,53 

68 ,02 

20 ,42 

* -0,03 

5 ,85 J 6 ,03 1 5 ,67 j 5 ,91 

XX 
ff 

3 ,86 

1,79 

86 ,90 

1,60 

0,02 

5 ,83 

! 1 1 1 

XXI 

4 ,00 

1,64 

76 ,26 

12 ,19 

0 ,03 

5 ,68 

XXII 

4 ,23 

1 ,31 

70 ,34 

2 1 , 1 1 

0 ,03 

2 ,98 

XXIII 

3 ,62 

1,19 

70,62 

21 ,16 

0 ,03 

3 ,36 

XXIV 

4 ,16 

1,39 

70 ,35 

21 ,12 

0 ,03 

2 ,93 
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III.3 - Técnicas utilizadas 

III.3.1 - Ressonância Magnética Nuclear 

Para aquisição dos espectros de RMH, foi 

feito uso da técnica de pulsos, COM posterior transforma

ção de Fourier (PT), eiui Bspectrômetro de RMH Varian, Mo

delo XL-100-12-PT acoplado a UM computador Varian 620/Lr-100. 

Os nuclideos observados foraa 23Ma e 2H, a 

' 26,5 MHx e 15,3 MHz, respectivamente, observando-se os des

dobramentos quadrupolares associados a estes núcleos. To

dos os espectros foraa obtidos usando a trava de campo ex

terna, correspondente ã freqüência do Fluor. 

Para todas as análises, foram registrados 

espectros com a amostra em tubos de 5 mm de diâmetro, em 

três situações diferentes com referência ao campo magnéti

co: 

a) estacionaria, a 0°; * 

b) depois de uma rotação de 90 em relação 

ã posição anterior; 

c) girando no campo a uma baixa rotação 

(- 10 rps). 

Esta é a técnica correntemente empregada pa 

ra caracterização do tipo de fase (FORREST • REEVES - 1981; 

PAOLI - 1981). 

A maior parte dos espectros foi obtida ã 
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temperatura nor Mil do "probe", que é (35 • 1)°C. Em al

guns casos foi necessário variar esta temperatura, de acor

do co» o intervalo de existência da fase; isso foi feito 

usando o Acessório de Temperatura Variável (ATV) do espec-

trõmetro e obteve-se espectros a temperaturas na faixa de 

20 atê 40 C. Este intervalo de variação de temperatura é 

possível de ser obtido injetando ar no ATV. Para variações 

maiores, seria necessário o uso de nitrogênio como fluido 

de contato térmico. 

As condições experimentais que resultaram 

em melhor relação sinal/ruído para os espectros de H fo

ram: largura de pulso (PW) * 60 us, tempo de aquisição de 

dados (AT) = 0,1 s, varredura (SW) * 12.500 Hz e intensi

ficação da sensibilidade (SE) = 0,2 s. O número de tran-

sientes acumulados (MT) foi sempre em torno de 50, para as 

amostras a 0 ou girando no campo, 1 transiente para as fa

ses do tipo II normais e colestéricas e um máximo de 5 tran 

sientes para as do tipo I normais ou colestéricas, ambas a 

90° com HQ. 

23 Para RNN de Na, as condições foram: PM = 

40 ps, AT = 0,05 s, SE '0,2 s, para uma SW máxima = 12.500 Hz, 

NT * 20 para amostras a 0° ou girando e 1 transiente para 

as mesmas a 90° com a posição inicial. 

Nem sempre foi possível conseguir espec-

tros a 90° para as fases tipo II, pois estas se orientam 

tão rapidamente que, mesmo procedendo a experiência com a 

aquisição de apenas um transiente, o tempo envolvido (no 

máximo 1 segundo) já é suficiente para a reorientaçao do 

sistema líquido-cristalino. 
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I I I . 3 . 2 - Microscopia sob Lua Polarizada 

7 

Para todas as experiências com microscopia 

sob luz polarizada, utilizou-se um Microscópio Polarizado 

Zeiss, modelo Universal, tendo acoplada uma Camera Fotográ

fica Minolta, modelo SR-T-100X. 

Os filmes empregados foram Kodacolor II e 

Curt color II, de sensibilidade 100ASA/21DIN, em fotos ob

tidas com tempo de exposição variando de 1/4 a 1/30 s. A 

imagem fotografada é a chamada intermediária, isto é, ob

servada diretamente»da objetiva. Os aumentos nominais são, 

portanto, relativamente baixos, correspondendo de 3 a 20 ve 

zes. No entanto, levando em conta a ampliação das fotos 

obtidas, não hã nenhum prejuízo para o estudo das textu

ras . 
t 

As cores vistas nas fotos não correspondem 

exatamente àquelas observadas, mas não se afastam muito das 

reais, de tal forma que constituem um bom testemunho do pa

drão observado, além do que as peculiaridades texturais es

tão todas claramente visíveis. 

Para observação ao microscópio, as amos

tras foram introduzidas, por capilaridade, em porta-amos-

tra£ âe placas paralelas (capilares chatos) com 500 pm de 

espessura, que a seguir tiveram suas extremidades lutadas 

com parafina aquecida. 

As amostras, assim acondicionadas, foram 

levadas a um campo magnético de 14,1 JtG ou um de 23,5 kG pa 
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* 

ra orientação. 

Além de fotografar a amostra orientada logo 

apôs retirada do imã, observou-se também o efeito residual 

do campo, deixando a amostra em repouso na platina do mi

croscópio e seguindo a evolução da textura com o tempo. Es 

te procedimento trouxe informações importantes, conforme 

será mostrado no próximo capitulo. 

Quando do trabalho a temperaturas diferen

tes da ambiente, teve-se sempre o cuidado de manter a pla

tina do microscópio â mesma temperatura do imã, para se evî  

tar um possível choque térmico, que consequentemente alte

raria a orientação*da fase. 

III.4 - Compostos e solventes utilizados 

dl-N-Lauroil Aspartato de Sódio - preparado 

segundo método descrito anteriormente. 

1-N-Lauroil Aspartato de sódio - idem 

Cloreto de n-Dodeclla - idem 

Cloreto de Tionila - Merck 

Ãcido n-Dodecanóico - Baker 

Ácido dl-/iSpãrtico - Riedel-De Haên 

Ácido 1-Aspártico - idem 

n-Decanol - J.T. Baker 

D-O - Merck Sharp & Dohme (99,84) 

NaOH - Reagen 
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Na-SO. - Baker 

NaCl - Baker 

(NH4)2S04 - Merck 

NH4C1 - Merck 

KC1 - Merck 



CAPfTULO IV 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

IV.1 - Espectroa típicos 

t 

Como já foi demonstrado anteriormente no ca 

pltulo II, a obtenção de espectros de RMN de H ou Na, 

com amostras estacionarias, a 0 , a 90 ou girando no cam

po magnético, dá informações precisas a respeito do compor

tamento magnético da liomesofase que está sendo examinada. 

Em todas as mesofases aqui relatadas, ob-
2 

teve-se espectros do desdobramento quadrupolar de H da HDO, 

23 
ou de Na, ambos fornecendo o mesmo tipo de informação em 

termos da identificação magnética do tipo de mesofase. 

Na tabela IV.1 estão apresentados os valo-

2 
res de desdobramentos guadrupolares de H da HDO com as amos 

trás estacionárias no campo (Av D) para todas as fases ex-



TABELA IV.1 - Desdobramentos guadrupolares de H para as roesofases nemáticas e colestéricas; tipos a que cor 

respondem (T * 35 + 1°C; amostras estacionárias). 

mesofase 

Av, (Hz) 

tipo 

I 

754+7 

I MC 

II 

746+4 

I MC 

III 

836+6 

I MC 

IV 

829+8 

I MC 

V 

294+5 

II MD 

VI 

260+6 

* 

I MC 

VII 

726+9 

I MC 

VIII 

368+4 

II MD* 

IX 

260+4 

II MD 

X XI 

598+6 1 708+4 
i 

I MC* I MC 
i 

XII 

382+6 

1 MC 

mesofase 

Av5 (Hz) 

tipo 

XIII 

288+6 

I MC* 

XIV 

372+7 

II MD 

XV 

363+7 

II MD 

XVI 

263+5 

II 
colest. 

XVII 

213+4 

- II 
colest. 

XVIII 

310+9 

II 
colest. 

XIX 

246+4 

II 
colest. 

XX 

250+6 

II 
colest. 

XXI 

297+7 

II 
colest. 

XXII 

816+5 

I 
colest. 

XXIII 

771+8 

I 
colest. 

XIV 

804+7 

I 
colest 

* o 
Faixa de existência da fase em temperaturas diferentes de 35 C. 
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postas nas tabelas III.1 e III.2, assim como o tipo a que 

correspondem. 

Todos os espectros foram registrados em for 

ma expandida, para uma melhor visualização de detalhes. 

Serão apresentados, nos próximos segmentos, 

alguns exemplos de espectros característicos dos casos que 

foram estudados. 

IV.1.1 - Espectros de 23Na 

23 O desdobramento quadrupolar de Na em um 

meio anisotrõpico corresponde a um triplete, de acordo com 

o que foi visto no capitulo II. 

Quando liomesofases do tipo* I foram anali-
t 

sadas, estacionárias a 0o com H , obteve-se sempre um es-

pectro total (A\L, = 2 V Q ) maior que a varredura maxima 
23Na y 

do espectrômetro utilizado, que é 12.500 Hz. Por isso, nes 

tes casos, registrou-se os espectros em duas etapas, in

cluindo em ambas o sinal central do triplete. Na Figura 

IV.1 mostra-se como exemplo uma das metades do espectro de 

23 
Na (SW * 12.500 Hz) da mesofase 1 (tabela IIJ.l), que no 

total apresenta largura de 13.230 + 16 Hz (2 v'"),com des
dobramento v ' = 6.615 + 16 Hz. 

* Q -

A Figura IV.2 mostra o espectro que foi ob

tido, com a mesma fase I, depois de uma rotação de 90° em 

relação à posição anterior e, como era esperado para o caso 



FIGURA IV. 1 - Espectro de 23Na da mesofase I 

{tipo I MC), orientada estacio 

narlamente em H^ (T 35°C). 

2 * 6.615 Hz 

FIGURA IV.2 - Espectro de ^Na da mesofase I ( t ipo I 
MC), apôs rotação de 90° era H0 <T « 35°C). 
Av - 6.610 Hz. 

o» 
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23 FIGURA IV.3 - Espectro de Na da mesofase I (tipo I MC), 

girando em HQ (T = 35°C). 



FIGURA IV.4 - Espectro de *JNa da mesofase V (ti, 

po II MO), orientada estacionaria-

mente em HQ (T * 35°C). 

Av * 5.000 Hz. 

FIGURA IV.5 - Espectro de 23 

(tipo II MD), girando 

(T - 35°C). 

Av - 5.000 Hz. 

Na da mesofase V 

em H_ 

o» 
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« 

de tipo I, (conforme foi visto também no capitulo II),o des 

dobramento é a metade daquele da posição inicial. 

Um diagrama bidimensional é observado quan 

do a mesma amostra é posta a girar no campo magnético, como 

mostra a Figura IV.3, e isto está de acordo com diretores 

distribuídos em todas as direções num plano perpendicular 

ao eixo de rotação que contenha H . Neste espectro o pico 

central foi cortado, porque foi necessária uma grande am

pliação para melhor visualização dos picos laterais. 

As Figuras IV.4 e IV.5 são o-registro do 

23 desdobramento quadrupolar do Na de uma mesofase tipo II, 

respectivamente estacionaria a 0 o e girando no campo macné-

tico. Correspondem ã liomesofase V, sendo o desdobramen

to quadrupolar nos dois casos igual a: Av9, = 2 v''' = 

5.000 + 10 Hz. 

j 

2 
IV.1.2 - Espectros de H das liomesofases tipo II nemáti-

cas e colestéricas 

a) Liomesofases tipo II nemáticas 

2 

Os espectros de H,cujo desdobramento qua

drupolar em um meio anisotrõpico corresponde a um duble te, 

psrmitero caracterizar as liomesofases tipo II normais (ne-

roáticas) e colestéricas, mostrando as diferenças entre as 

mesmas quando na presença de um campo magnético. 

A Figura IV.6 refere-se ao espectro da fa-
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se XIV depois de orientada estacionariamente no campo, ten

do um Av » 372 + 7 Hz. As Figuras IV.7 e 8 são espectros da 

mesma fase a 90° com H (Av » 752 + 7 Hz) e girando no cam

po (Av = 365 + 7 Hz), respectivamente. 

Uma liomesofase tipo II estacionaria em H , 

apresenta o espectro descrito pela Equação II.7 do item 

II.1.2. Neste caso, os diretores, espontaneamente, se dis

tribuem a 90 com H , portanto em planos perpendiculares ao 

campo, conforme Figura II.4.a. Quando a amostra sofre uma 

rotação de 90 , estes planos ficam paralelos a H e os di

retores, desta forma, estarão distribuídos em todas as di

reções no plano vertical que contêm o campo. Esta situação 

é coerente com o diagrama bidimensional apresentado no ca

pitulo II. Com a amostra girando, os diretores somente fi

carão perpendiculares a H se estiverem orientados parale

los ao eixo de rotação do tubo de ressonância; neste caso, 

o espectro é igual ao da amostra estacionaria a 0 . Se os 

espectros obtidos com liomesofases ã base do anfifllico ra 

csmico ou não quiral, nas três situações, correspondem a 

esta descrição, pode-se afirmar com certeza que se está dian 

te de uma liomesofase tipo II MD (PAOLI - 1981; FORREST 4 

REEVES - 1981; ACIMIS ft REEVES - 1980; RADLEY et ai - 1976). 

Das Figuras IV.6, 7 e 8 pode-se concluir, 

portanto, que a liomesofase XIV é do tipo II. Assim for̂ ro 

também caracterizadas todas as fases deste tipo estudadas 

neste trabalho. 
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>v**-r' 

FIGURA IV.6 - Espectro de H da HDO da mesofase XIV (tipo 

II MD), orientada estacionariaiaente 

ÍT » 35°C). Av * 372 Hz. 
em H, 

FIGURA IV.7 - Espectro de H da HDO da mesofase XIV (tipo 
o II MD), após rotação de 90 

Av « 752 Hz. 

em H (T » 35 C) . 
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FIGURA IV.8 - Espectro de H da HDO da mesofase XIV (tipo 

II MD), girando em H0 (T = 35 C). Av = 365 riz. 
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b) Liomesofases tipo II colestéricas 

As Figuras IV.9, 10 e 11 registram os espec 

tros da liomesofase XVIII (tabela III.2). Na Figura IV.9 

a amostra está estacionaria a 0o; a Figura IV.10 correspon

de a um diagrama bidimensional obtido quando a amostra foi 

girada de 90 em relação â posição inicial, e a Figura IV.11 

registra a mesma amostra girando a aproximadamente 10 rps no 

campo. 

Como visto no capitulo I, nas liomesofases 

colestéricas as micelas formam arranjos hélicoidais que es 

tão distribuídos aleatoriamente na solução líquido-cristaM 

na. Nas colestéricas do tipo II, depois de algum tempo es-

tacionârias sob a ação de um campo magnético, estas heli

ces se orientam com seus eixos paralelos a H (Figura IV. 12). 

Como os diretores das micelas estão contidos em planos per

pendiculares a H , o espectro ê semelhante «ao registrado 

para uma fase do tipo II MD, apenas cóm um ligeiro aumen

to na semi-largura dos picos em relação àquela. Este alar

gamento é mais facilmente visível na base dos picos e pode 

ser racionalizado em termos de distribuição de diretores, 

Na Figura IV.6 mediu-se uma semi-largura de 35 Hz para a 

liomesofase XIV (tipo II MD), enquanto que para o tipo II 

colestérica esta medida feita no espectro da Figura IV.9 é 

de 45 Hz. 0 desdobramento quadrupolar observado neste es

pectro é Av = 310 + 9 Hz. 
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FIGURA IV.9 - Espectro de ti da HDO da mesofase XVIII (ti
po II colestérica), orientada estacionariamen 
te em HQ (T = 35°C). Av = 310 Hz. 

Ht.-.í.í *vjr-i»*5x:*:/** 

FIGURA IV.10 - Espectro de ti da HDO da mesofase XVIII (ti
po II colestérica), apôs rotação de 90° em 
H^ (T = 35°C). Av = 630 Hz. 
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^tstj-^nLit^si^'^-tmmm;•*• -nru , **»TÍ:,Í; • •—•-•_ r i nr « T i ^ i r ü i n ~nr"Ti 11 mm 

300 Hz t 

FIGURA IV. 11 - Espectro de H da HD0 da inesofase XVIII t • • 

po I I c o l e s t é r i c o ) , g i rando em HQ (T = 35°C) 
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EIXOOA 
HfUCf 

*K 

FIGURA IV.12 - Liomesofase tipo II colestêrica orientada es 

tacionarlamente em HQ. Eixos das hêlices pa-

ralelos ao campo. 

Quando a amostra colestêrica sofre uma ro

tação de 90°, as hélices terão seus eixos perpendiculares 

ao campo e os diretores das micelas estarão contidos em pia 

nos paralelos a H . Em cada plano os diretores formam ân

gulos diferentes com H . Isto, em média, corresponde a di

retores distribuídos em todas as direções no plano de H , 

o que leva também a um diagrama bidimensional, como nas fa

ses tipo II MD. Por isso os espectros apresentados, nas 

Figuras IV.7 para tipo II MD e IV.10 para tipo II colesté-

ricas, são semelhantes. 

DiDtingüfc-i,'i uma u.csofase tipo II colestér^ 

ca de uma normal, por RMN, quando a amostra é colocada gi

rando em H^. Na colestêrica os eixos das hélices giram nr> 

o ^ 

plano perpendicular ao .eixo de rotação da amostra; logo os 

diretores das micelas se distribuem em todas as direções e 
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o espectro registrado é um "diagrama de pó" como o da Fi

gura IV.11, que difere bastante do espectro da Figura IV.8, • 

correspondente à fase tipo II MD. Esta diferença nos es

pectros está bem explicada por Acimis e Reeves (ACIMIS & RE 

EVES - 1980). 

Vale salientar aqui um fato notado nas lio-

mesofases tipo II colestéricas estudadas em nosso labora

tório, sobre o qual nenhuma referência foi encontrada na l_i 

teratura: os "diagramas de põ" registrados para estas meso

fa se s geralmente não correspondem completamente aos defini

dos pela equação da forma de linha apresentada no capitulo 

II (Eq. 11.10), desde que não apresentam "asas" bem defini

das. Outro fato que ãs vezes ocorre i a tendência do "dia

grama de pó" ir mudando sua forma e ir se aproximando de 

um dublete típico de tipo II normal, se a amostra gira du

rante muito tempo no campo. 

Sabe-se que, uma mesofase tipo II MD, ao g_i 

rar em H tem seus diretores alinhados paralelos ao eixo 

de rotação do tubo porque esta é a situação em que todos 

estarão perpendiculares a H . 

Quando uma fase tipo II colestérica está 

estacionaria no campo, duas tendências espontâneas são sa

tisfeitas: os diretores das inicelas estão perpendiculares e 

os eixos das hélices paralelos a H . Mas, se a amostra es

tá girando, existe uma tendência muito forte, causada pela 

ação do campo sobre os diretores das micelas e complementa

da pela própria rotação da amostra, de levar os diretores a 

ficarem paralelos ao eixo de rotação do tubo. Por outro )a 
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do, por causa da quiralidade das micelas, continua existin

do a tendência das micelas ao arranjo helicoidal. 

Na realidade estas duas tendências compe

titivas levam a uma forma de linha (ainda não equacionada) 

que mostra diretores distribuídos em todas as direções, mas 

com uma concentração maior na direção paralela ao eixo de 

rotação, decorrente de um parcial desenrolamento de heli

ces. 

Pode-se supor que o "diagrama de pó" pro

priamente dito só subsistirá se o campo H for baixo e a 

"força" de formação de hélice for alta. Se o campo magné

tico for alto e predominar sobre a tendência de "enrolamen-

to", a partir de uma velocidade critica de rotação da amos

tra, o arranjo helicoidal não se manterá e o espectro se 

tornará um dublete como aquele observado era tipo II MD. 

Existe, então, uma velocidade de rotação 

mínima para a amostra, na qual as hélices continuarão ali

nhadas com H , pois em velocidades muito baixas haverá tem

po para uma reorientação das mesmas, permanecendo seus eixos 

paralelos a H . A velocidades maiores que a critica, o fa

tor decisivo no processo de desenrolamento parcial (ou em 

casos extremos, total), ê a competição entre a ação do cam

po magnético e as forças intermicelares responsáveis pela 

arquitetura helicoidal. 
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IV.1.3 - Espectros de H das liomesofases tipo I nemáticas 

e colestéricas 

a) Liomesofases tipo I nemáticas 

Entre as várias caracteristicas que auxi

liam na distinção das mesofases liotrõpicas tipo I, por 

2 RMN de H, das tipo II, destacamos as seguintes: 1) As tipo 

I geralmente levam mais tempo para exibir uma completa orien 

tação no campo. 2) Depois de orientadas de' modo estacio

nar io, os seus desdobramentos quadrupolares são tipicamen

te o dobro daqueles em geral verificados para tipo II na 

mesma condição. Embora existam algumas exceções para es

tas afirmativas, na maioria dos casos, verificamos que os 

desdobramentos quadrupolares de HDO das fases tipo I esta-

cionárias a 0o estão acima de 400 Hz e tipipamente ao redor 

de 700 Hz, enquanto para tipo II estão abaibco deste valor 

(entre 200 e 300 Hz). 

Por exemplo, a Figura IV.13 é o registro do 

espectro da mespfase II (tipo I MC) estacionaria em H , 

tendo Av - 746 + 4 Hz. Este caso está de acordo com a equa 

ção II.6 do capitulo II e corresponde a diretores parale

los a H . 

o 

Na Figura IV.14 tem-se o espectro da mes

ma amostra, a 90° da posição inicial, enquanto que a IV. 15 

mostra o diagrama bidimensional característico deste tipo 

de fase girando em HQ (FORREST & REEVES - 1981). 

Com a amostra estacionaria a 0o, observa-
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FIGURA IV.13 - Espectro de H da HDO da mesofase II (tipo I 
MC), orientada estacionariamente em H (T = 
350). Av = 746 Hz. ° 

FIGURA IV. 14 - Espectro de H da HDO da mesofase II (tipo I 
MC) após rotação de 90° em H (T = 35°C) . 
Av = 371 Hz. 
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300 Hz 
I 1 

•K~f 

FIGURA IV.IS - Espectro de H da HDO da inesofase II (tipo 

I MC) girando em H0 (T = 35"'C) -
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se que o desdobramento é superior a 700 Hz, o que jã ê UM 

indicio favorável â identificação da fase como do tipo I. 

A caracterização definitiva é feita como esta descrito a 

seguir. 

Se uma mesofase tipo I, completamente orien 

tada no campo, ê girada de um ângulo de 90° em relação ã 

sua posição anterior, os diretores das micelas ficam per

pendiculares a HQ e, como visto na Figura IV. 14, o desdo

bramento medido corresponde à metade do anterior. Neste 

caso, como a amostra leva um tempo maior para reorient ar, é 

possível obter espectros de melhor qualidade, acumulando 

um número maior de transientes do que para o caso do tipo 

II. 

Com o tubo de amostra girando, os direto

res das micelas cilíndricas, que estavam paralelos a H , 

se distribuem em todas as direções em planos* horizontais 
t 

paralelos a H e o espectro resultante é um diagrama bidi

mensional, como está exemplificado na Figura IV.15. 

Em espectros deste tipo ê muito comum se 

encontrar efeitos de modulação causados pela relação entre 

o tempo de aquisição do pulso e a velocidade de rotação da 

amostra. Este efeito condiciona o aparecimento de artefa

tos, na forma de picos adicionais no espectro. 

b) Liomesofases tipo I colestéricas 

A Figura IV,16 apresenta os espectros re

lativos â evolução, com o tempo, da orientação da amostra 
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fIGURA IV. 16 - Espectros de H da HDO da mesofase XXII (ti

po I colestérica), orientando estacionaria 

e» H0 (T - 35°C) 

a) logo apôs ter sido colocada em H ; b) após 

3 min.; c) apôs 6 min.; d) apôs 15 min.; e) 

apôs 35 min. 
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estacionaria a 0o, para a mesofase XXII. Esta nesofase foi 

preparada coa o anfifllico na forma resolvida, o que deve 

condicionar a existência de uma liomesofasm colestêrica. Ba 

a, esta registrado um diagrama de pó correspondente a di

retores não orientados, logo apôs a amostra ter sido subme

tida ao campo. Em b, c, d e e, estão os espectros regis

trados apôs, respectivamente, 3, 6, 15 • 35 minutos deorien 

tação pela ação do campo. 

A Figura IV.17 corresponde ao espectro da 

amostra totalmente orientada depois de 60 minutos sob a 

ação do campo, apresentando Av = 816 + 5 Hi. Em IV.18 a 

mesma foi girada de 90° e apresenta Av * 400 + 5 Hs. Na 

Figura IV.19 está registrado o diagrama bidimensional obti

do para a amostra tipo I girando. 

Analisando a Figura IV. 16, observa-se nos 

diversos estágios«uma gradativa orientação de diretores, A 

evolução de um diagrama de pó até o dubl«te típico, pode 

indicar o de se nro lamento das helices pela ação do canpo, co 

mo sugerem Forrest et ai. para tipo I (FORREST et ai.-1981 a); 

fato este já comprovado para termotrópicos colestéricos 

(SACKMANN et ai. - 1968; KAMEZAWA - 1976; MEYER - 1969; de 

GENNES - 1968) e que ocorre também nos cristais líquidos 

Obtidos com O PBLG (SAMULSKI & TOBCLSXY - 1974; RO&IUSOM, 

WftHU & 3::MWZ - 1958). Mas esta afirmativa só é válida quan 

do -a llomesoiase* tipo I já foi caracterizada como coles

têrica. A experiência de RMN não atesta a colesterici lade 

do sistema, s a evolução de forma de linha, acima refe

rida, ocorre em qualquer sistema llquido-cristalino sob a 



FIGURA IV.17 - Espectro âe 2H da HDO da mesofase 

XXII (tipo 1 colestérica), orien

tada estacionariamente em H (T • 

35°C). Av » 816 Hz. 

FIGURA IV.18 - Espectro de H da HDO da mesofase 

xxii (tipo I colesterica),apõs ro 

tação de 90° em H Q (T - 35°C). 

Av - 400 Hz. 
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FIGURA IV. 19 - Espectro de H da HDO da roesofase XXII ( t ipo 

I c o l e s t é r i c a ) , girando em H (T » 35 C). 
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ação de um campo magnético, variando apenas o tempo deorien 

tação, em função das características especiais das amos

tras. 

Pelos espectros observados nas Figuras 

IV. 17, 18 e 19 somente se pode concluir que o comportamen

to magnético desta amostra ê de tipo I, pois na Figura 

IV. 17 mediu-se Av = 816 + 5 Hz, quando estacionaria a 0°; 

no espectro da Figura IV. 18, Av = 400 + 5 Hz, que corres

ponde à metade do anterior, e ainda se apresenta o espec

tro bidimensional da Figura IV.19. 

Do que foi exposto, conclui-se que a uti

lização de RMN não é suficiente para distinguir uma liome-

sofase tipo I MC de uma colestêrica do mesmo tipo, sendo 

imprescindível o uso de outra técnica para elucidação desta 

questão. 

t 

IV.1.4 - Mistura de fases 

0 uso da RMN de H em cristais líquidos é 

um método bastante eficiente para caracterização do tipo 

magnético de liomesofases, sendo suficiente para a maior 

parte dos casos. Esta técnica também é importante quando 

se quer ter certeza de que a composição é monofãsica. São 
0 

muito comuns os casos em que, aparentemente, no exame em 

luz polarizada existe uma só fase, mas ao ser obtido um es

pectro daquela amostra, aparecem picos que atestam a exis-
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tência de duas ou mais fases. 

Quando a composição não ê monofásica,o mais 

comum é a coexistência de duas fases do mesmo tipo ou uma 

fase isotropica misturada ao sistema anisotropic». Existem 

casos interessantes, como o que esta exemplificado nas Fi

guras IV. 20 e 21, que correspondem a espectros da mesma amos 

tra estacionaria a 0o e foram obtidos, respectivamente, a 

temperaturas de 35 e 26°C. Estes espectros dizem respeito 

à liomesofase X da tabela III.1 e têm os seguintes desdo

bramentos quadrupolares: na Figura IV.20, cujo espectro foi 

obtido a 35 C, tem-se para os picos externos e mais inten

sos, Av = 732 + 10 Hz e para os menos intensos, Av = 296 + 

10 Hz; na Figura IV.21, os picos internos tendem a desa

parecer e o desdobramento para este espectro é de Av = 598 + 

6 Hz (26°C). 

Â temperatura de 35°C, como- *se vê na Figu-

t 

ra IV.20, há co-existência de duas fases. Foi constata

do, quando se obteve espectros com a amostra girada de 90°, 

que a fase associada aos picos mais intensos é do tipo I e 

a outra do tipo II. A fase tipo II desaparece ã temperatu

ra mais baixa. 

Já se conhece na literatura vários exemplos 

de mudança de fase com variação de temperatura. Reeves ob

servou mudança de fase Hexagonal Infinita (Ha) para tipo I 

MC e de Lamelar Infinita (La) para tipo II MD (FÜJIWARA 4 

REEVES - 1980). Saupe observou mudanças de Hexagonal Infi

nita (Ha) para tipo II MD, Lamelar Infinita (La) para tipo 

I MC e tipo I MC para tipo II MD (YU & SAUPE - 1980, Yü ft 
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FIGURA IV.20 - Espectro de H da HDO da mesofa-

se X, orientada estacionariamente 

em HQ (T « 35°C). Av • 732 Hz (pi 

cos externos) e Av » 296 Hz (pi-

cos internos). 

FIGURA IV.21 - Espectro de *H da HDO da mesofa-

se X, orientada estacionariamente 

em H„ (T » 26°C). Av - 598 Hz. 

o 
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SAUPE - 1980 a). Também para liomesofases colestéricas fo 

ran observadas mudanças de tipo I para tipo II com varia

ção de temperatura (Yü • SAUPE - 1980; CHARVOLIN et ai -

1979). 

No presente caso* ã temperatura mais alta, 

se está com uma composição que se situa sobre uma região de 

linhas de correlação (que liga regiões tipo I e tipo II) no 

correspondente diagrama de fases do sistema. A temperatura 

mais baixa, a mesma composição está contida numa região mo-

nofãsica tipo I do novo diagrama de fases, associado a esta 

temperatura. Uma comprovação de que a mesofase X, a 35°C, 

corresponde a uma composição sobre uma linha de correlação 

é que uma ligeira mudança de composição (mesofase XI) con

duz a um sistema monofásico do tipo I, que mantêm o seu com 

portamento magnético, mesmo com a variação de temperatura. 

t 

IV.2 - Mlcroscopia sob luz polarizada 

Fotomicrografias documentam as mesofases po 

dendo, em muitos casos, ser uma prova concreta e inequívoca 

da colestericidade do sistema. Isto ocorre porque a textu

ra apresentada ao microscópio polarizado, . por liomesofases 

previamente orientadas em campo magnético, traz informa

ção a respeito da orientação preferencial dos diretores em 

relação ao campo a que esteve exposto. 

No presente trabalho, todas as fases pre

paradas foram observadas ao microscópio polarizado, multas 
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FIGURA IV.22 - Direção de orientação das amostras, em 

pilares chatos, para observação ao MP. 

a e b) Orientação paralela 

c) Orientação perpendicular 

ca-
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foram fotografadas e as texturas mais significativas estão 

aqui apresentadas. O objetivo é mostrar as diferenças exis 

tentes entre fases normais e colestéricas e, principalmen

te, caracterizar as de tipo I colestéricas, o que de outra 

maneira não seria possível. 

Todo este estudo foi feito observando a tex 

tura em pelo menos duas orientações relativas das amostras 

no campo magnético. Num caso as amostras foram colocadas 

no imã com o campo paralelo à superfície do capilar chato, 

conforme os esquemas das Piguras IV.22 a e b; no outro ca

so, com H atravessando o capilar no sentido da espessura, 

como se vê na Figura IV.22 c. 
• 

Durante toda a explanação, para evitar re

petição de explicações, sempre que sa quizer referir ao pri 

meiro caso (Figura IV.22 a e b) será usado o teimo "orientação 

paralela", e para o segundo (Figura IV.22 c)\ "orientação 
t 

perpendicular". 

Os resultados obtidos por esta técnica fo

ram confrontados com os de RNN, comparação esta que também 

será discutida nos próximos segmentos. 

IV.2.1 - Fotomicrografias das liomesofases tipo II nemá-

ticas e colestéricas 

a) Liomesofases tipo II nemáticas 

Será analisado primeiro o que ocorre com 



FIGURA IV.23 - Fotomicrografia da liomesofase XV (t ipo II 

MD) em orientação perpendicular (1 CR * 

480 Mm). 
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» 
4 

uma amostra tipo II MD quando é colocada no campo magnéti

co em orientação paralela, em um capilar chato. Os seus di 

retores, que têm tendência natural a se dispores perpendi

cularmente a BQf estarão perpendiculares ã superfície do 

capilar. Ao ser observada, assim orientada ao microscópio, 

a luz polarizada a atravessará na direção do eixo óptico, 

isto é, de isotropia do sistema, e se observará o campo vi

sual em extinção. Diz-se então que a amostra se apresenta 

homeotrópica ou pseudo-isotrópica (SAUPE - 1974). 

Voltando a mesma amostra ao imã, desta vez 

em orientação perpendicular, todo o campo escuro observa

do anteriormente se. modifica e aparece a textura vista na 

Figura IV. 23. Esta foto foi obtida com a amostra XV, cuja 

análise.por RNN feita anteriormente, com a amostra estacio

naria a 0o com H , 90° com H e girando mostraram um com

portamento típico de tipo II MD. A textura*observada na Fi 
t 

gura IV.23 é completamente entendida se for considerado que, 

neste caso, é esperado que os diretores estejam distribuí

dos em todas as direções em planos paralelos ã superfície 

do porta-amostra, para ficarem normais ao campo. Este pa

drão corresponde ao mesmo observado por vários autores para 

mesofases liotrõpicas (ACIMIS ft REEVES - 1980, 1980 a; RA-

DLEY ft SAUPE - 1978; BODEN et ai - 1981). 

b) Líomesofases tipo II colestéricas 

A Figura IV.24 a é uma fotomicrografia 

fase XIX depois de 3 horas em orientação paralela. As 

guras IV.24 b e c são também fotos obtidas com a mesma 

da 

Fi-

fasc, 
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FIGURA IV.24 a - Fotomicrografia da liomesofase XIX (tipo 

II colestérica) em oríentaçlo paralela (3 

horas em HQ) (1 cm » 130 m). 

I i 

1 
FIGURA IV.24 b - Fotomicrografia da liomesofase XIX (tipo 

II colestérica) em orientação paralela (to 

talmente orientada) (1 cm • 130 pm). 
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M Í depois de 3 dias no campo, quando jí estava totalmente 

orientada. Na Figura IV.24 b a foto foi obtida com um au

mento de 20 vezes e na da Figura' IV.24 c o aumento foi de 

12,5 veses. 

O padrão observado corresponde ã chamada 

"textura Chevron" e esta descrito na literatura para liotró 

picos colestêricos não aquosos preparados com o PBLG (SA-

NULSKI t TOBOLSKI - 1974; HASHIMOTO et ai. - 1980; ROBIN

SON - 1961) e para liotrópicos aquosos colestêricos do ti

po II (RADLEY «iSAUPB - 1978; ACIMIS * REEVES - 1980; YU ft 

SAUPB - 1980). 

Esta textura aparece devido ao fato de que 

uma liomesofase tipo II colestérica, orientada paralelamen

te ao campo magnético» terá os eixos dos seus sistemas he-

licoidais paralelos ã direção do campo, como mostra a Fi-

gura IV.12. Considerando que varias helices estarão com 

seus eixos alinhados na mesma direção, estes sistemas for

marão o esquema descrito pela Figura IV.25. Nesta '- figura 

se usou a "representação dos alfinetes" (KLEMAN ft FRIEDEL -

1969) no qual um traço representa o eixo óptico da molécu

la ou da micela no plano da figura, um ponto representa o 

mesmo eixo perpendicular ao referido plano; quando se re

presenta o eixo óptico por um "alfinete", a ponta está di

rigida para o observador. Comparando a textura da Figura 

IV.24 b com o esquema da Figura IV.25, o pontilhado (eixos 

ópticos perpendiculares) corresponde is linhas escuras da 

foto e.os traços (eixos ópticos paralelos) correspondem às 

linhas claras. A distância entre dois claros ou dois es-
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FIGURA IV.24 c - Fotoaicrografia da liomesofase XIX (tipo 

II colestêrica) em orientação paralela (to 
talnente orientada) (1 c» = 210 y»). 

-*1 

/ 

t 

l i : } i l T l 

Ho 

FIGURA IV.25 - Esquema da distribuição dos diretores na lio 

mesofase colestéricá na chamada "representa

ção dos alfinetes". 
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euros, como jâ foi visto antes, ê a metade do passo da hi-

lice. 

Dependendo de vários fatores como: tipo de 

cristal liquido, tipo de anfifílico nos liotrópicos, sol

vente, temperatura, composição, etc, pode-se ter diferen

tes tamanhos de passos de hélice que poderão ser, ou não, 

observados ao microscópio, dependendo da espessura do ca

pilar utilizado. 

Em geral, os passos medidos era colestéri-

cos teriDotrôpicos são muito pequenos (da ordem de 20 pnt) 

(BROWN - 1969; SAUPE - 1968) enquanto os liotrópicos apre-

sentam variações muito maiores. Por exemplo, PBLG em di

ferentes condições mostra passos da ordem de 10 a 200 Mm 

(ROBINSON - 1961). 

Nos sistemas aquosos tipo II. colestéricos , 

aqui estudados, o passo variou de 100 a 160 'um dependendo 

da composição da mesofase. Como exemplo, o passo medido 

para a fase XIX, apresentada nas Figuras IV.24 b e c, é de 

130 um. 

Na tabela IV.2 estão alguns exemplos de me

dida de passo para outras mesofases deste tipo, prepara

das neste trabalho. 

TABELA IV.2 

liomesofase 

passo (um) 

XVI 

110 

XVII 

120 

XVIII 

130 

XXII 

150 
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Notou-se que havia uma dependência entre o 

tamanho do passo e a relação 1-NLAS/n-DeOH, dal supor-se 

que, neste caso, o passo estaria diretamente relacionado 

corn a concentração de n-DeOH. Para comprovar esta suposi

ção, foram preparadas mesofases com as composições dadas 

na tabela IV.3, onde foram mantidas as relações 1-NLAS/ 

NH.C1, HjO/l-NLAS, HjO/NH^Cl e variou-se a concentração de 

n-decanol. 

TABELA IV.3 

Composições em % molar. 

A 

B 

C 

1-NLAS 

4,12 

4,12 

4,11 

NH4*C1 

5,92 

5,91 

5,90 

H20 

88,47 

88,40 

88,30 

NaOH 

0,03 

0,03 

0,03 

DeOH 

1,46 

1,54 

..1,66 
i — 1 

p (wm) 

105 

165 
não 

medido 

Na liomesofase A, obteve-se um passo, p * 

105 ymj na mesofase B, p = 165 um e para C, a textura obser 

vada com a mesma orientação paralela, foi pseudo-isotropi

ca com "bãtonnetes". O padrão observado em C é típico de 

uma mesofase tipo II normal, o que indica um passo muito 

grande em relação â espessura do porta-amostra (ALCANTA

RA - 1982). Com isto pode-se concluir que realmente o pas

so aumenta com a concentração de n-decanol, quando as re-

lações entre os outros componentes permanecem constantes. 

Em todas as amostras tipo II colestéricas, 

ao observar os padrões Chevron, notou-se a existência de 

BIBLIOTECA 
Instituto <*« Ouírr.ica 
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FIGURA IV. 26 a - Fotomicrografia de uma liomesofase tipo II 

colestérica em orientação paralela. Neste 

caso o passo é muito grande em relação ã 

espessura do porta-amostras (1 cm = 210um). 

*£**&•. 

^ • ^ j 

!-u- j » - * * " ' ' 

/ •&* '« . 
•fíÇi. 

&&g*i&CV- A 
FIGURA IV.26 b - Fotomicrografia da mesma mesofase obser

vada acima, após algum tempo fora do cam

po, quando já está perdendo a ordem (1 cm 

» 130 Mffl). 
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disciinações (KLÊMAN - 1974), tendo-se observado nas di

versas amostras todas as combinações possíveis de X e T, 

apresentadas no capítulo II. Para a amostra observada na 

Figura IV.24 c, há uma preferência para a combinação i~t*s 

nesta figura, a seta indica um exemplo de um desses casos. 

Um padrão bem interessante é notado para uma 

fase tipo II colestérica, também em orientação paralela, 

quando a ordem de grandeza do tamanho do passo ê critica 

em relação ã espessura do capilar (STIEB - 1980). Este ti

po de textura, onde as faixas estão separadas por regiões 

homeotrõpicas, pode ser observado na Figura IV.26 a. Este 

padrão é explicado considerando-se que as hélices estariam 

deformadas em pontos nos quais o efeito de parede supera

ria a força de enrolamento da hêlice. Isto leva â forma

ção de uma textura Chevron deformada, que pode ser obser

vada comparando-se as Figuras IV.24 c (Chevron normal) e 
t 

IV.26 a (Chevron deformado), obtidas com o mesmo aumento da 

imagem obtida ao microscópio (1 cm na foto eqüivale a 210 um 

do campo observado). 

Este caso particular foi observado para uma 

fase com uma mistura do anfifllico na forma 1 e dl na se

guinte composição em percentagem molar; 1-NLAS: 1,30; dl-

NLAS: 2,96; NH4Clx 6,00; HjO: 67,74; DjO: 20,33; NaOHx 0,03 

e n-DeOH: 1,64; o que reforça a hipótese de uma força de 

enrolamento mais fraca que estaria competindo com o efeito 

de parede. 

Nudando-se a orientação da mesofase XIX, de 

paralela para perpendicular, e observando-se a textura de-
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FIGURA IV.27 a - Fotomicrografia da liomesofase XIX (tipo 

II colestérica) logo após mudar a orienta

ção de paralela para perpendicular (fluxo 

hidrodinâmico) (1 cm = '480 um). 

FIGURA IV.27 b - Evolução da textura. Fotomicrografia da 

mesma mesofase acima, após 24 horas em 

orientação perpendicular (1 cm = 600 pm). 
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A 

I 

FIGURA IV.27 c - Fotomicroyrafia da mesofase XIX ( t i p o I I 

c o l e s t ê r i c a ) en» or ien tação pe rpend icu la r 

( totalmente o r i en tada) (1 cm = 130 jam). 



105. 

* 

pois de 6 horas nesta últimr -rientação, o padrão obser

vado ê o apresentado na Figu* IV.27 a. Este padrão está 

relacionado com efeitos de fluxo hidrodinâmico (CHARVOLIN 

• HENORIKX - 1980) devido â mudança de orientação dos sis

temas helicoidais. A Figura IV.27 b mostra o mesmo siste

ma com 24 horas de orientação onde já se nota uma textura 

diferente» que continua a evoluir com o tempo de exposi

ção ao campo. Aproximadamente 48 horas depois, todas as hé 

lices ficam orientadas com os eixos perpendiculares á su

perfície do capilar chato, e uma textura correspondente ã 

descrita pela literatura como focai-cônica (SAUPE - 1974 ; 

FRIEDEL - 1922) é observada na Figura IV.27 ç. Esta textu-

ra é obtida sempre que existem camadas superpostas, que no 

presente caso seriam os vários planos que formam o sistema 

helicoidal. 

Todas as liomesofases classificadas como ti 

po II normais ou colestericas, por microscopia, tiveram es-

~ 2 23 
sas classificações comprovadas por RMN de H ou Na. 

IV.2.2 - Fotomicrografias de liomesofases tipo I nemáticas 

e colestericas 

a) Liomesofases tipo I nemáticas 

Serão apresentados alguns exemplos de fo

tomicrografias obtidas quando liomesofases caracterizadas 

por RMN como tipo I, obtidas a partir do.NLAS nas formas ra 

cômica e resolvida, são orientadas nas posições paralela e 
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perpendicular. 

A lionesofase II, obtida do anfifllico ra-

cêmico, exemplifica a textura obtida quando una fase tipo I 

é colocada eai orientação paralela, como pode ser observa

do na Figura IV.28 a. Esta textura é facilmente explicada 

considerando-se que o campo e o efeito de parede para. este 

tipo de fase são cooperativos» levando os diretores a se 

orientarem preferencialmente paralelos a H e portanto pa

ralelos ã superfície do capilar. A variação nas cores pro 

vavelmente se deve a efeitos de interferência e a direto

res apresentando uma ligeira distribuição em relação ã di

reção paralela a H . As cores observadas nesta foto va

riam conforme a platina do microscópio é girada, mas não 

passam por extinção completa em nenhuma posição, o que se 

constitui em evidência de que os diretores não estão to

talmente ea orientação paralela a H . Com. uma amostra al

tamente ordenada, se esperaria obter uma cor uniforme. 

A Figura IV.28 b mostra um padrão transi

tório proveniente da mudança de orientação da amostra que 

anteriormente estava em orientação paralela e depois foi re 

orientada em posição perpendicular. A foto foi obtida quan 

do a amostra ainda não tinha atingido a orientação defini

tiva. 0 padrão observado apresenta bastante regularidade. 

Textura semelhante foi observada por Charvolin em uma fase 

composta de Decil-Sulfato de Sódio/Decanol/H^O, e foi expH 
0 

cada como sendo um efeito de fluxo hidrodinãmico causado 

pela orientação dos agregados micelares sob ação do campo 

magnético (CHARVOLIN • HENDRIKX - 1980). 
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FIGURA IV.28 a - Fotomicrografia da mesofase II (tipo I MC) 

em orientação paralela (1 cm = 210 Mm). 

FIGURA IV.28 b - Fotomicrograf ia da mesofase II (tipo I .MC) 

logo após mudar a orientação de paralela 

para perpendicular. (Efeito de fluxo hidro 

dinâmico) (1 cm =» 480 pm). 
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FIGURA IV.28 c - Fotomicxografia da me so fase II (tipo I MC) 

em orientação perpendicular (1 cm » 480 w ) . 
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Jepois de muito tempo em orientação per

pendicular, a mesma amostra apresenta o padrão observado na 

Figura IV.28 ç, correspondente â orientação completa. Uma 

liomesofase tipo I, em orientação perpendicular, deveria 

ter os diretores uniformemente alinhados paralelos ao cam

po e, consequentemente, paralelos à direção de observação 

ao microscópio, fato que condicionaria a aparecimento de 

textura pseudo-i so tropica. Isto não é observado na Figu

ra IV.28 c devido a efeitos de parede que, nas fases tipo 

I, levam os diretores a se orientarem, em parte, paralela

mente â superfície do porta-amostrás. 

Estes resultados, obtidos para a me so fase 

II, juntamente com aqueles obtidos para a mesma fase por 

RMN de H, a caracterizam de maneira inequívoca como sendo 

do tipo I MC. Todas as liomesofases deste tipo, preparadas 

com o NLAS na forma racêmica, apresentaram .texturas seme

lhantes. 

b) Liomesofases tipo I colestéricas 

É razoável esperar que uma roesofase pre

parada com um anfifílico quiral, ou contendo um soluto qui-

ral, seja colestérica. Observou-se a veracidade deste fa

to para termotrõpicos (FRIEDEL - 1922; SAUPE - 1974), para 

sistemas liotrópicos não aquosos como o PBLG (ROBINSON * WAND 
m 

- 1957;R0BINSON-1961), para sistemas liotrópicos aquosos não 

mlcelares como os preparados com o INTAL (LEE i LABES 

1982). Para sistemas liotrópicos aquosos micelares várias 

mesofases colestéricas do tipo II induzidas ou intrinse-
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cas estio descritas na literatura (RADLEY * SAUPE - 1978; 

YU a SAUPB - 1980; ACIMIS ft REEVES - 1980); Reeves • cola* 

boradores descrevera* uva lioaesofase colestirica do tipo 

I preparada coa ua anfifilico opticaaente ativo (FORREST et 

al. - 1981 a). 

Gomo foi visto no I tea anterior» se ob

teve lioaesofases colestiricas do tipo II seapre que, ea 

uaa coaposição de tipo II MD, o anfifilico racêaico foi 

substituído pelo resolvido. De todos estes dados, podeaos 

inferir que o aesao deve ocorrer quando, ea uaa coaposição 

de fase tipo I MC, for substituído o anfifilico dl-NLAS por 

1-NLAS. Será necessário, no entanto, caracterizar a fase 

obtida desta foraa, por aicroscopia, já que por RMN, foi 

visto no ítea 4.1.3, que a identificação não ã possível. 

Quando ua porta-aaostras de paredes pa

ralelas, coa 500 pa de espessura, contendo uaa amostra ba

seada ea 1-NLAS foi levada a orientar no caapo aagnético de 

23,5 kG por várias horas ea orientação paralela, a textura 

observada ao aicroscõpio, imediatamente após a retirada do 

campo, foi igual ã observada para uaa do tipo I MC, porque 

as hélices desenrolaa sob ação de H . 

A Figura IV.29 a foi obtida coa a fase XXIII 

ea orientação paralela, logo após ser retirada do campo. 

Realmente esta textura não difere muito daquela observada 

na Figura IV.28 a; apenas parece estar mais orientada pois, 

nesta, nota-se regiões maiores exibindo cores de interfe

rência uniformes. Deixando á aaostra ea repouso sobre a 

platina do microscópio, observa-se que a textura se modi-
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FIGURA IV.29 a - Fotoaicrografia da »e so fa se XXIII (tipo 

I coles ter ica) em orientação paralela» lo

go apôs ser retirada do caapo magnético. 

(1 ca * 170 UM) . 
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fica, c linhas aproximadamente paralelas vão sa formando, 

o qua indica havar ua re-enrolaaento em estrutura helicoi-

dal, da modo a manter os eixos das hêlices paralelos entra 

si. Bste re-enrolaaento pode ser acoapanhado nas Figuras 

IV.29 b e c que foram obtidas, respectivamente, a 4 e 10 ai 

nutos depois da amostra ter sido retirada do campo. A tex

tura observada, que pode ser considerada coso um Chevron 

distorcido, atesta a existência de estruturas helicoidais 

e, consequenteaente, que a aesofase, que já se sabia ser do 

tipo I, ê colestérica. Para as outras lioaesofases do mes-

ao tipo descritas na tabela III.2, observou-se o aesao coa-

portaaento. 

Fazendo uaa análise da orientação prefe

rencial dos eixos das hêlices ea relação â direção ea que 

esteve aplicado o caapo, observa-se ua efeito interessante 

que i aostrado nas Figuras IV.29 d e e. O oaapo esteve apli 
„ t 

cado na direção indicada pela seta nas referidas figuras e 

as fotos foraa obtidas a 2 e 5 ainutos, respectivamente, de 

pois da amostra ser retirada do caapo. 

Ma Figura IV.29 d nota-se uaa ligeira for

mação de linhas paralelas 2 direção onde esteve H aas, lo

go ea seguida, há uaa audança nesta ordem, e a textura "Che 

vron" se foraa na direção perpendicular, indicando hélices 

paralelas 2 direção onde esteve aplicado o campo (Figura 

IV.29 e). Náo se conseguiu racionalizar este fato, embora 
0 

ele sugira que deve existir algum efeito residual de caa

po magnético, talvez conjugado a efeitos de parede, res

ponsável por este comportamento peculiar. 
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FIGURA IV.29 b - Fotomicrografia da mesofase XXIII (tipo I 

colestérica) em orientação paralela (4 mi

nutos apôs ser retirada do campo magnêti-

co) (1 ca « 130 |im) • 

FIGURA IV.29 c - Fotomicrografia da mesofase XXIII (tipo I 

colestirica) em orientação paralela (10 mi 

nutos após ser retixada do campo magnéti

co) (1 cm - 170 um). 
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FIGURA IV.29 d - Fotomicrografia da mesofase XXIII (tipo I 

colestérica) em orientação paralela (2 mi' 

nutos após ser retirada do campo magnéti

co) (1 cm = 48G um). 

FIGURA IV.29 e - Fotomicrografia da mesofase XXIII (tipo I 

colestérica) em orientação paralela (5 mi' 

nutos apôs ser retirada do campo magnéti

co) (1 cm » 210 pm). 
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A Figura IV.29 f apresenta a mesma fasa 

XXIII em orientação perpendicular. Observa-se uma textura 

complexa, com disci inações do tipo A+ ou x+(KLÊMAN a PRIEDEL -

1969; KLÉMAN - 1974). Este tipo de textura foi observado 

em outras mesofases do tipo I colestéricas, induzidas com 

colesterol (ALCANTARA et ai. - 1982 a; ALCANTARA - 1982) ou 

do tipo I intrínsecas preparadas com o 1-N-lauroil Serina-

to de Potássio (ALCANTARA - 1982). Foi interpretada como 

sendo o resultado de duas tendências de orientação compe

titivas, ou seja, uma tendência de alinhamento do eixo das 

helices pela ação de H mais o efeito de parede e, outra 

correspondente, de efeito contrario, do alinhamento de di-

retores micelares paralelamente ao campo magnético. Esta 

textura evolui, depois de várias horas sob a ação do campo 

de 23,5 kG, para um padrão pseudo-isotropic©. Isto está 

de acordo com a interpretação dada para o fenômeno, pois o 

fato de passar a exibir um padrão homeotrõpiteo, significa 

que a orientação de diretores paralelamente a H foi o efeî  

to predominante sobre qualquer outro. 

Para concluir, pode-se apontar que o uso do 

microscópio polarizado para a observação das texturas das 

fases, previamente orientadas em campo magnético, corro

borou a caracterização dos tipos I e II normais e do tipo 

II colestérico. Deve-se salientar que o emprego da roicros-

copia óptica foi, sem dúvida, sobremaneira importante para 

a identificação do tipo I colestérico. 
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FIGURA IV.29 f - Potomicrografia da mesofase XXIII (tipo I 

colestérica) em orientação perpendicular 

(1 cm » 210 pm) . 
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IV.3 - Estudo da variação de composição nos sistemas à base 

de NIAS 

IV.3.1 - Efeito da variação da natureza química e da con

centração de componentes 

Conforme foi indicado na seção III.2, di

ferentes eletrõlitos foram usados na preparação das liome-

sofases estudadas neste trabalho. Verificou-se que a adi

ção deste componente foi sempre necessária para formação de 

mesofase â base de NLAS. 

Todas as liomesofases foram identificadas 

2 23 

por RMN de H e Na e por observação de suas texturas ca

racterísticas ao microscópio polarizado, conforme relatado 

e exemplificado nos Itens anteriores deste capitulo. 

t 

Nas mesofases preparadas com Na-SO. e NaCl 

observou-se sempre a formação de fases do tipo 1, sendo que 

com NaCl a faixa de variação de composição conseguida foi 

muito estreita (Vide tabela III.1). Sempre que as compo

sições ficaram fora desta faixa não houve formação de sis

temas monofásicos. Com Na-SO. a faixa de composições foi 

mais ampla e verificou-se que a estabilidade das mesofases 

preparadas com este eletrólito foi maior que coro o NaCl. 

Não se conseguiu preparar liomesofases do tipo II com ne-

nhurn destes dois eletrõlitos. 

utilizando KC1, NH4C1 ou ÍNH4)2S04 obte-

ve-se sistemas llquido-cristalinos tanto do tipo I como do 
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« 

tipo II, como visto na tabela III.1. Comparando-se estes 

eletrõlitos, nota-se que a faixa de variação de composição 

mais ampla é constatada para o NH.C1, que também produziu 

sistemas mais estáveis. 

A decomposição de fase com o passar do tem

po possivelmente está relacionada â hidrôlise da ligação 

amldica, especialmente em meio básico (SOLOMONS - 1976),com 

a conseqüente destruição do anfifllico. A formação das mi-

celas llquido-cristalinas deve obstacularizar a hidrôlise 

e certos eletrõlitos devem ter contribuição maior para a 

estabilização das mesmas. 

Quando se observa a formula estrutural do 

N-Lauroil Aspartato de Sódio 

C ^ - + H / *-0 Na 
1123 « V / • 

H2 ^ 0 NaT 

verifica-se a existência de duas cabeças iônicas para serem 

neutralizadas; por isso, há necessidade de uma alta quanti

dade de cargas elétricas (lons) para obtenção de sistemas 

llquido-cristalinos com este anfifllico. Isto justifica a 

grande concentração molar de eletrõlito empregada nestas 

composições. 

Verificou-se experimentalmente que, com ele 

trólitos de mesmo cãtion que o anfifllico, não se formam 

liomesofases do tipo II. 

Nas mesofases preparadas com (NH 4) 2
S 0

4/ 

NH.C1 ou KC1, observou-se que o fator determinante para a 
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mudança de fase ê a concentração de n-decanol. Para um me£ 

mo eletrôlito, a fase será do tipo I quando* conservando a 

relação anfifllico/H-O, for menor a concentração de n-deca

nol. 

Isto pode ser explicado se for considerado 

o modelo de empacotamento das cadeias do anfifílico nos ci

lindros, na forma de diafragna proposto por Figueiredo (FI

GUEIREDO - 1981). Neste modelo, as cadeias carbônicas apre 

sentam conformações "gauche" em dois pontos, formando es

trutura semelhante ao diafragna de um obturador de camera fo 

togrãfica, o que possibilita um arranjo sem lacunas. 

As cadeias hidrocarbônicas do NLAS são maio 

res que as do n-decanol, por isso, acima de uma determinada 

concentração de n-DeOH, as micelas em cilindros começariam 

a apresentar lacunas em seu empacotamento. A partir desta 

concentração, a formação de micelas em disco}seria mais pro 

vável, porque neste novo arranjo pode-se supor uma contra

ção das cadeias de NLAS ou uma distensão das de n-DeOH, de 

modo a formar uma estrutura energeticamente mais estável. 

Estudos de variação de contra-lons em cris

tais líquidos não constituem novidade. Vários trabalhos 

sobre este assunto se encontram na literatura, a maior par

te efetuada por Reeves e colaboradores (RADLEY - 1974; RA-

DLEY, REEVES * TRACEY - 1976; CHEN, FUJIWARA E REEVES 

1977; ACIMIS * REEVES - 1980 a). Estes trabalhos, contudo, 

se referem ã variação do contra-ion do próprio anfifílico, 

ou ã adição de um eletrôlito a uma mesofase condicionando 

a mudança na mesma, ou a variação na concentração de um 
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mesmo eletrôlito levando também à mudança de fase. Embora 

de certa forma levando a conclusões análogas, no presente 

trabalho se estuda» o comportamento das mesofases quando 

eletrôlitos de natureza química diferente foram utilizados. 

IV.3.2 - Balanceamento de cargas das superfícies micelares 

Fazendo-se um estudo semi-quantitativo das 

cargas elétricas existentes no meio llquido-cristalino, en

controu-se uma correlação que envolve este fator com a for

mação dos diferentes tipos de fase. 

Para se observar este relacionamento, gra

fou-se a razão cargas negativas na superfície micelar/car

gas positivas totais versus cargas negativas na superfície 

micelar/cabeças polares na superfície micelar..-Estes va

lores estão tabelados (Tabela IV.3) para mesofases exis

tentes â mesma temperatura, e os dados foram obtidos das re 

lações: 

cargas negativas na superfície micelar 2 x NLAS 
= (% molar! 

cargas positivas totais 2 x NLAS + Sal x carga do sal 

cargas negativas na superfície micelar 2 x NLAS 
s (% molar) 

cabeças polares na superfície micelar n-DeOH 
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TABELA IV.3 - Balanceamento de cargas (% molar). 

mesofase 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

IX 

XII 

XIV 

XV 

XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

XX 

XXI 

XXII 

XXIII 

XXIV 

2xNLAS/2xNLAS+SALxCARGA 

0,56 

0,60 

0,69 

0,67 

0,50 

0,55 
• 

0,60 

0,63 

0,59 

0,57 

0,57 

0,58 

0,57 

0,59 

0,58 

0,57 

0,58 

0,59 

0,52 

0,59 

2xNLAS/DeOH 

4,74 

4,42 

5,90 

5,90 

3,60 

4,88 

5,82 

3,84 

4,64 

3,78* 

3,78 

5,54 

5,36 

5,04 

5,34 

4,32 

4,88 

6,46 

6,08 

6,02 

tipo 

I MC 

I MC 

I MC 

I MC 

II MD 

I MC 

I MC 

II MD 

I MC 

II MD 

II MD 

II colest 

II colest 

II colest 

II colest 

II colest 

II colest 

I colest 

I colest 

I colest 
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Fora» omitidas desta tabela as mesofases eu 

ja existência esteve condicionada a temperaturas diferen

tes das demais. 

As relações obtidas estio colocadas na for

ma de gráficos nas Figuras IV.30, 31, 32 e 33. Na Figura 

IV.30 compara-se mesofases tipo I MC com tipo II MD; na Fi

gura IV.31, tipo I colestirica com tipo II colestêrica; na 

Figura IV.32, tipo II MD com tipo II colestêrica e, final

mente, na Figura IV.33, tipo I MC com tipo I colestêrica. 

Apesar da variação na natureza química dos 

eletrõlitos, e na composição absoluta dos componentes, quan 

do se faz o balanceamento de cargas, observa-se haver uma 

regularidade em termos de região de existência de mesofase. 

Isto indica que existe uma dependência direta do fator car

ga elétrica com o tipo de mesofase. 

Destes resultados observa-se também que a 

existência de determinado tipo de mesofase, qualquer que 

seja o eletrõlito empregado, está condicionado â concen

tração de n-decanol. 

Observou-se, à partir das Figuras IV.30 e 

31 que quando a concentração de decanol é.aumentada, a fase 

muda de tipo I para tipo II, tanto nas nemãticas como nas 

colestéricas. Notou-se, também, que as mesofases colestê

rica» apresentam sempre uma concentração mais baixa de de

canol do que nas nemãticas previamente investigadas como 

precursoras. 

Para se explicar completamente estas evi

dências experimentais, seria necessário um estudo mais de-
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talhado* preparando-se uai núawro be« aaior da aesofases, 

cobrindo uaa região aaior da composições, da maneira qua sa 

pudessa delimitar corretamente as ragiôas no "diagrama da 

fases*. A partir disso talvez sa conseguisse racionalizar 

os resultados da modo M Í S abrangente. Este estudo poderá 

ser realizado futuramentetcomo continuação deste trabalho. 

X 



128. 

CONCLUSÕES 

Os Itens a seguir se constituem en um re

sumo das conclusões desta dissertação: 

a) O fato do anfifllico ter duas cabeças 

iônicas na mesma extremidade da cadeia paraftriica nâo im-
t 

plica em diferenças fundamentais na formação de liomesofa-

ses, a não ser quanto â concentração de eletrólito que é 

(aparentemente) mais alta do que a concentração média ne

cessária para outras liomesofases. Este fato ê justificá

vel considerando-se que por ser bi-carboxilado este anfi

fllico precisará do dobro de contra-Ions para o balanço de 

cargas. 

b) Quando se usa o NLAS na forma racêmica, 

formam-se fases tanto do tipo I MC quanto do tipo II MD, 
0 

dependendo da natureza de eletrólito empregado e da varia

ção na concentração de cargas existentes no sistema. Cons

tatou-se uma relação empírica entre a concentração de car-
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gas tônicas a a da cabaças polares do aeio. 

c) Qiando sa utiliza o anfifllico quiral, 

1-NLAS, poda-sa preparar mesofases do tipo I a do tipo II 

colestêricas. 

d) Ao coMparar a tipo I colestêrica (origi

naria da forma resolvida) cosi a tipo I MC (originária da 

forma racêaica) a a tipo II colestêrica (da resolvida) cosi 

a tipo II nemítica (da racêaica), observa-se que ê necessá

rio U M concentração Menor da n-decanol para formação das 

colestêricas do que para as neaáticas. 

e) As mesofases do tipo II colestêricas» 

orientadas paralelamente ao campo magnético, em um porta-

amostras de paredes paralelas, exibem ao microscópio pola

rizado a textura Chevron característica. O passo de hélice 

observado nestas mesofases varia de 100 a 170 iim. 
> • 

f) Nas mesofases do tipo I colestêricas o 

sistema helicoidal ê desenrolado pela ação de H , conforme 

pode ser observado pelos espectros de RMN a, ao microscópio 

polarizado, pela textura apresentada logo que a amostra ê 

retirada do campo. 

g) Depois de algum tempo fora da ação do 

H , a mesofase tipo I colestêrica mencionada no item ante

rior mostra que a estrutura helicoidal volta a se formar, 

fato que é observado pela textura "Chevron" que aparece ao 

microscópio* polarizado. 

toão foi possível explicar certas observa

ções experimentais, como por exemplo, o fato de não haver 

formação de liomesofases do tipo II para os sistemas em que 
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se empregou sais de sódio como eletrólito. Esta constata

ção necessita de um estudo mais detalhado, observando-se o 

comportamento de um ataior número de amostras de diferentes 

composições, estabelecendo empiricamente as contribuições 

es termos do tamanho dos Ions, da solvatação destes, etc. 

Enfim, um estudo pormenorizado poderia ser desenvolvido pa

ra lançar lux sobre este aspecto. 

Outro fato que necessita de estudos adi

cionais ê o balanço das cargas existentes nos sistemas II-

guido-cristalinos ã base do NLAS discutido no Item IV.3.2. 

Deve-se preparar um número de amostras em composições va

riadas, o suficiente»para cobrir um diagrama de fases com

pleto, a uma mesma temperatura,para a partir dal enfeixar 

um melhor entendimento sobre estes sistemas. 
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RESUMO 

Na presente dissertação fora» estudadas as 

liomesofases ã base de N-Lauroil Aspartate de Sódio (NLAS), 

anfifilico bicarboxilado obtido a partir do Cloreto de n-

Lauroila e do Ácido Aspãrtico nas £ornas racênica ou levô-

gira. ' 

Liomesofases nemãticas fora» obtidas a par

tir do anfifllico racêaico, n-decanol, H~0, D-O e u» ele-

trõlito. Os eletrõlitos utilizados fora»: NaCl, Na.SOj, 

KC1, MH4C1 e (WH4)2S04. Co» NaCl e N*2
S04 ©btivera»-se me-

sofases do tipo I MC. Co» os de»ais eletrõlitos fora» ob

tidas fases dos tipos I MC e II MD. E» alguns casos foi 

obtida u»a Mistura de fases tipo I e tipo II e» determina

das temperaturas. As aesofases fora» caracterizadas por 

RMR de H e' Na • por microscopia sob luz polarizada, se

guindo as técnicas co»u»ente empregadas. 

0 ponto »ais relevante do trabalho foi a 

obtenção de liomesofases colestéricas do tipo I e tipo II 
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quando se usou o anfifllico resolvido, 1-NLAS. Os outros 

componentes destes sistemas colestéricos são os mesmos uti-

lixados na preparação dos nemâticos, â excessão dos ele-

trõlitos, usando-se Na.SO. na preparação de tipo I e NH.C1 

na obtenção de tipo II* 

As liomesofases do tipo II colestêricas fo-
2 

ram caracterizadas pelo comportamento t íp ico da RMN de H 
23 

e Na e por licroscopia sob luz polarizada, sendo todos os 

resultados coerentes con aqueles encontrados na literatura. 

Por RMN foram obtidos espectros do tipo "diagrama de Pó" 

quando as amostras estava» girando no campo. No estudo efe 

tuado por microscopia, observou-se texturas focais-côni-

cas COM as amostras em orientação perpendicular. Em orien

tação paralela observou-se texturas Chevron típicas, com 

passos que variam de 100 a 170 ym. 

As lionesofases do tipo I colestêricas, que 

tem suas estruturas helicoidais desenroladas pela ação do 

campo magnético, foram caracterizadas por microscopia sob 

luz polarizada. Logo apôs serem retiradas do campo magné

tico onde estiveram em orientação paralela, estas amostras 

apresentam, ao microscópio, uma textura com campo ilumina

do, compatível com eixos ópticos micelares paralelos ã di

reção de H . Após alguns minutos em repouso, fora da ação 

do campo, observa-se o surgimento gradativo de textura Che

vron, indicando um re-enrolamento da estrutura helicoidal. 
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ABSTRACT 

Lyomesophases based on di-sodium N-lauroyl-

aspartate (SNLA)were studied in the present dissertation. 

The bi-carboxilated amphiphile, SNLA, was obtained from the 

reaction of n-lauroyl chloride with aspartic acid in race-" 
* • 

mic or levo form. 

t 

Nematic lyomesophases were obtained from 

the racemic amphiphile, by the addition of n-decanol, H^O, 

D20 and a electrolyte. The following electrolytes were 

usedx NaCl, Na2SOj, KC1, NHjCl and (NH^SOj. Only type 

I CM mesophases were obtained when NaCl or Na2SO. were used. 

Systems prepared with any other mentioned electrolytes yield 

both type I CM and type II DM mesophases. A mixture of 

type I and type II phases were obtained in few systems, at 

defined temperatures. The different mesophases were cha-
2 23 

racterized by H and Na NMR and by polarizing microscopy/ 
according to usual procedures'. 

The relevant point of the present work was 
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the preparation of cholesteric lyonesophases, type I and 

type II, f roa de levo fora of the aaphiphile (1-SNIA). The 

other components of the cholesteric systems are the same 

used for nematic mesophases, unless the electrolytes. NauSO. 

was used for type I mesophase preparation and NH.C1 for type 

II. 

Cholesteric lyonesophases of the type II 

2 23 

were characterized by H an Na NMR and by polarizing mi

croscopy. All results were coherent with that reported in 

the literature. NMR spectra showed "powder diagrams" for 

spinning samples. For samples in perpendicular orientation 

focal conic textures were observed at the polarizing mi

croscope. For parallel orientation, a typical chevron pat

tern was observed, corresponding to a pitch in the range 

from 100 to 170 urn. 

Type I cholesteric lyomesophases were seen 

to have their helicoidal structure untwisted by the magne

tic field action. Consequently, they were characterized 

by polarizing microscopy. Immediatly after taken out from 

the magnetic field action, parallely oriented, this kind of 

system showed a microscope texture of illuminated field. 

This texture is correspondent to micelle optical axis orien 

ted parallely to the direction of HQ. Few minutes after 

standing at rest at microscope stage a gradual developing 

of a chevron texture was observed, indicating a new twis-

ting of the system. 
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