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1. INTRODUÇÃO

1.1. SISTEMA DE TRABALHO: MICELAS

O objetivo desta parte da introdução é analisar al

guns dados sobre estrutura de micelas iônicas e o efeito des

tes agregados sobre a velocidade de reações a fim de caracte

rizar o sistema que será utilizado na parte experimental. I~

formações mais detalhadas sobre estrutura, mecanismo de for

mação e catálise micelar podem ser obtidas em revisões recen

tes (1,2,3,4).

1.1.1. Características Físicas das Micelas

As moléculas cuja estrutura apresenta urna porção hi

drofóbica (cadeia hidrocarbônica com mais de 8 carbonos) e

um grupo iônico (carboxilato, amônio etc ... ) mostram, quan

do em solução aquosa diluída, comportamento idêntico ao de

eletrólitos fortes. A partir de uma faixa de concentração,

especIfica para cada detergente, a tendência à agregação da

porçao hidrofóbica, dada pela estruturação da água, e a de

repulsão entre os grupos polares das moléculas leva à forma

ção de agregados chamados micelas (3).

O modelo comumente aceito para micelas iônicas con

siste num agregado aproximadamente esférico de 20 a 100



-2-

monomeros (1,3) (esquema I). Estas micelas possuem um cen-

tro hidrof5bico ("core"), cujo raio ~ aproximadamente igual
o

ao comprimento da cadeia hidrof5bica (12-30 A) e uma dupla

camada el~trica localizada na interface micela/água. Esta

dupla camada ~ delimitada pela superfície do "core" e pela

superfície das cabeças polares do detergente (camada

de 8tern). A espessura da camada de 8tern (8) tem um valor

muito pr5ximo do diâmetro do raio hidratado da cabeça polar

do surfactante (5). ~ constituída de n grupos iônicos hi-

dratados da mol~cula de detergente, água e (l-a)n contra íons

hidratados (6).

A· carga residual da micela ~ neutralizada por con-

tra íons (a n ) localizados na parte difusa da dupla camada

(camada de Gouy-Chapman). A carga da superfície da micela

(delimitada pela camada de 8tern) organiza os íons em uma

distribuição de Boltzmann sendo que a concentração dos con-

tra íons diminui em direção à fase aquosa e ~ dependente de

força iônica e concentração de monômeros (5). Dados espe~

trosc5picos indicam que a constante diel~trica da região pr2 Ca
xima à camada de 8tern ~ semelhante à de etanol (7). Outra

característica da dupla camada ~ a força iônica bastante al-

ta. Dados de Mukerjee (8) indicam que a força iônica efeti

va nessa região é aproximadamente 3 M.
Ee
O'"
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o centro hidrocarbônico da micela contém um pouco de

agua que parece penetrar até uma distância de 3 a 6 carbo -

nos da cadeia hidrofóbica (9,10,11). o interior do "core"
~

e

tido como idêntico ao de hidrocarbonetos líquidos (11,12,13).

Todas estas características fazem com que a interpretação do

efeito de detergentes sobre reaçoes dependa criticamente da

posição dos substratos na micela.

Outro aspecto importante é o fato destes agregados

existirem em equilíbrio dinâmico com os monômeros. O mecanis

mo de formação das micelas não está inequivocamente estabe-

l'ecido (14) e, portanto, os valores calculados para as cons

tantes de àssociação e dissociação da micela tem significa-

dos diferentes dependendo do equilíbrio assumido e do método

utilizado (1). Todos os autores concordam, porém, com o fa-

to que a velocidade de dissoci~ção das micelas é mais rápida

que a escala de tempo da maioria das reações em fase micelar

(1). Dados de Fox obtidos de E8R indicam que a frequência

de troca de monômeros entre a fase aquosa e micelar é da or-

5 -1 odem de 10 sec a 24 C (15). Assim, para a análise de rea-

ções químicas (meia vida de 2 msec a minutos) pode-se consi

derar a micela como uma entidade dinámica na qual a velocida

de de entrada e saída de monômeros é muito grande e, por isso,

não altera as propriedades catalíticas da fase.
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A micelização é identificável por uma série de méto

dos (11) e a concentração onde o fenômeno começa a ser obser

vado é chamada coúcentração micelar crítica (CMC).

A CMC e, provavelmente, o parâmetro mais sensível a

mudanças físicas e estruturais da micela (5). Por isso, ~

o parâmetro mais utilizado quando se quer estudar o efei-

to de alterações na estrutura do monômero de anfifílico so

bre a micela. Isto pode ser feito porque a CMC é função do

número de átomos da cadeia hidrofóbica do detergente, estru-

tura da porção polar da molécula e natureza do contra íon. A

lém disso, reflete o efeito de aditivos polares e hidrofóbi-

cos sobre a estrutura da micela.

A CMC diminui com o aumento da cadeia hidrofóbica do

surfactante obedecendo a relação

r log CMC = A - Bn (1)

i

la

onde n e o número de carbonos do detergente e A e B são cons

tantes dentro de uma série relacionada (16). Esta relação é

independente da carga da porção polar do detergente.

A estrutura da cabeça polar e a natureza do contra

iO, íon, entretanto, também afetam a CMC. porém, até agora -nao

foi descrita uma correlação simples entre a estrutura da

porção hidrofílica e CMC (5). Quanto à estrutura do contra
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íon, a mudança na CMC frequentemente correlaciona-se com a

série de Hofmeister (na ausência de interações específicas,

corno por exemplo, interação de iodeto de detergentes piridí-

nicos) (17). Para detergentes aniônicos e catiônicos, a CMC

diminui com o aumento do raio do contra íon (5). Para con-

tra íons monovalentes simples a CMC diminui na seguinte or-

dem:

.+ + + +
detergentes aniônicos: Ll >Na >K >Cs

A relação fica muito mais complexa quando o contra íon tem

urna contri~uição hidrofóbica.

A estrutura das micelas é também bastante afetada

pelo aumento de temperatura (3). Para detergentes iônicos,a

CMC geralmente aumenta com o aumento de temperatura. Em cer

tos casos, entretanto, ocorre um mínimo na curva de CMC em

função de l/T (T . ). Segundo Kresheck (18) este mínimo émln
geral para todos os detergentes. A falta de informações em

uma faixa de temperatura maior, ou a precipitação de alguns

detergentes a temperaturas baixas, não permite uma afirma-

çao conclusiva ao respeito.

Além da CMC, existem dois parâmetros que caracteri-

zam urna micela: forma e número de agregação.
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A formação de micelas é um fenômeno cooperativo ne

cessitando da participação de muitos monômeros de detergente.

Um número mínimo de detergentes precisa se associar para que

haja urna eliminação efetiva da interface hidrocarboneto/água

e uma diminuição efetiVa de ~G (3). Dados de Sasaki (19) e

Elworthy (20) indicam que acima da CMC a concentração de mo

nômeros diminui vagarosamente com o aumento da concentração

de detergentes. Entretanto, resultados mais recentes obti

dos através de supressão de fluorescência mostram que acima

da CMC a concentração de monômeros é constante (21). Ape

sar da discrepância entre estes resultados, para a maioria

dos trabalhos de cinética em presença de detergentes, consi

dera-se que o número de monômeros acima da CMC não varia, já

que uma pequena variação deste valor não altera a análise~

titativa dos dados.

o aumento da concentração de detergente muito aci

ma da CMC altera sensivelmente o tamanho e forma das mice

las (1,3). Esta mudança vai depender das características e~

truturais do detergente e do tipo de substâncias adicionadas

ao sistema (1). O número de agregação, assim como a CMC, a

presenta uma relação simples com o número de átomos de carbo

no da porção hidrofóbica do surfactante. Segundo Barry e

Russel (22) esta relação é dada por:

log M = K + K'n (2)
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onde: M é o peso molecular médio da micela e K, K I sao cons

tantes para a série estudada.

-Utilizando-se da equaçao (1), que relaciona CMC e

numero de carbonos do detergente, e equação (2), estes mes-

mos autores relacionaram a CMC e o peso molecular da micela

que aparece na equaçao (3)

-
log CMC = -Kl log M + K2

onde: Kl e K2 sao constantes.

( 3)

A CMC portanto diminui com o aumento do numero de

agregação do detergente. A diminuição do raio hidratado da

cabeça polar aumenta o número de agregação (23). Aparente-

mente quanto menor o raio, mais próximo fica o contra íon da

(

a

micela fazendo com que o empacotamento desta seja maior e n

permitindo que um maior número de monômeros ocupe um determi

nado volume. Pelo mesmo motivo, a diminuição do raio hidra-

tado do contra íon aumenta o número de agregação. Esta rela

çao, entretanto, só é clara para contra íons hidrofílicos sim

pIes (5).

o

A forma das micelas muda dramaticamente com o aumen o

to de concentração de detergente. Em concentrações de deter de

gente pouco acima da CMC a forma das micelas pode ser consi ta

derada aproximadamente esférica (1) • Cálculos de Tanford
fa
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indicam, entretanto, que, para micelas pequenas, a forma mais

comum é elipsoidal (3). Resultados de espalhamento de luz,

viscosidade e ultracentrifugação obtidos com micelas de ceto-

de detergente é muito maior que a CMC, a micela adquire uma

forma alongada chegando a estruturas cilíndricas. A concen -

te detergente sao aproximadamente esféricas e que pouco sol-

concentração

tração onde esta mudança ocorre é chamada segunda CMC. A

vente é incorporado no agregado (25). Quando a

a quantidade de água é pequena e a concentração de aditivo

concentrações maiores pode-se formar um número muito grande

de diferentes estruturas e, finalmente, em condições em que

macrogol (24) indicam que a forma destas micelas deve ser

elipsoidal com uma relação de eixos de 2:1. O trabalho de

Tokiwa e Ohki com SDS levaram à conclusão que as micelas des-

não polar é grande, podem-se formar micelas reversas (1).

Outro parâmetro que caracteriza as micelas iônicas e

o seu grau de ionização (a) que pode ser definido como:

a = concentração de contra íons livres - CMC

concentração total de contra íons - CMC

Romsted fez uma revisão exaustiva da literatura sobre

o efeito de alterações na estrutura do surfactante sobre o grau

de ionização da micela (5). Existe uma discrepância bas-

tante grande entre os valores de a para um determinado sur-

factante quando este dado é obtido por diferentes métodos.
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Isto acontece porque o grau de ionização da micela é um fenô

meno fisico experimentalmente difícil de definir e métodos di

ferentes são, provavelmente, sensíveis a diferentes aspe~

tos do fenômeno.

Comparando-se dados obtidos por um mesmo método, ob

serva-se que o aumento da cadeia hidrofóbica do detergente l~

va à diminuição de a (26). Isto ocorre porque, com o aumento

da cadeia do detergente, o volume da micela aumenta mais do

que a área da superfície e, concomitantemente, ocorre um au

mento no número de agregação. Este aumento na densidade de

grupos carregados na superfície da micela tem como consequê~

cia a diminuição de a, o que mantém a estabilidade do agre

gado. A estrutura da porção polar do detergente e nature-

za do contra íon altera também o grau de ionização. 'De

acordo com McDowell e Kraus (27) quanto maior a cabeça polar

do surfactante, menor o número de contra ions ligados a mice

la.

o aumento do raio iônico do contra íon hidrofíli

co leva a uma diminuição de a. Para contra íons que possuem

cadeia hidrofóbica (aminas alifáticas), o aumento da cadeia hi

drocarbônica leva também à diminuição radical do grau de io

nização (28,29).

Os dados apresentados até agora dão uma idéia geral

das propriedades das micelas em solução aquosa. Entretanto,

]

t

n

SI

lc

or

Cc

ta

re

a
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os estudos, sobre efeito de detergentes em reações são reali

zados em condições nas quais ao meio de reação se adicionam,

além do detergente e substratos, sais e, às vezes, solventes

orgânicos. Estes aditivos alteram significativamente as pr~

priedades da micela (1). Mesmo os substratos modificam es-

micelas. Por isso, antes de discutir o efeito de detergen -

tas propriedades quando sua concentração ê comparável a de

A adição de sais em sistemas micelares provoca al

teração de quase todos os parâmetros já mencionados.

-nao

(4)

geral

log CMC = -(l-a) log (contra lon) + K

o aumento da concentração de sais leva a uma dimi

nuição da CMC. Esta relação, discutida em uma série de revi

tes sobre velocidade de reações, faremos um apanhado

sobre as alterações provocadas por aditivos iônicos e

iônicos sobre os parâmetros micelares já citados.

sões (1,3,5) aparece na equação (4).

1.1.2. Efeito de Aditivos nos Parâmetros Micelares

onde: K é uma constante para o detergente em estudo.

Corno era esperado (equação (3» o número de agregação aumen

ta com a adição de sais. Barry e Russel (22) encontraram uma

relação emplrica entre o peso molecular médio da micela (M)e

a concentração de contra lon (C) que aparece na equação (5).
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(5)

onde: Kl e K2 sao constantes para um determincdo surfactante.

A altas concentrações de sal as micelas sofrem uma alteração

profunda na forma, passando de globulares para longos

flexíveis.

tubos

A força eletrostática de repulsão entre as moléculas

de detergente nas micelas é, provavelmente, a mais sensível

à concentração de sal e de surfactante. Quanto menor este

valor, maior a micela. Aparentemente o aumento do contra íon

na fase aquosa leva ao aumento da blindagem da força repulsi-

va entre aS cabeças do detergente. Em consequência disto, o

número de agregação aumenta e a forma do agregado se modifica.

o efeito de sais sobre o grau de ionização da micela tem rece

bido muita atenção e os dados existentes a respeito sao con -

traditórios (30,31). A importância desta análise é essencial

já que o efeito inibitório de sais em reações feitas em pre

sença de detergentes tem sido atribuído à diminuição de a.

t

c

s

d

s

tJ

Vé

né

Urna análise cuidadosa da maior parte dos dados da literatu-

cou que este permanece constante com a adição de sais. Urna

explicação provavel é que a adição de eletrólitos aumenta si

multaneamente o número de agregaçao e a carga da micela e

ra sobre efeito de sais em a, feita por Romsted (5), indi-
mi

ag

da

isto permite que a fique constante.

ro.
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o efeito de não eletrólitos sobre micelas é mais di

fícil de ser interpretado porque vai depender da solubiliza

çao (ou n~o) do agente na micela e do sítio de solubiliza

çao na micela. Os aditivos hidrofóbicos penetrantes, isto

é, os que s~o solubilizados pela fase micelar, diminuem a

CMC enquanto que os aditivos não penetrantes podem aumenta+

a solubilidade do monômero e, consequentemente, aumentar a

CMC (18).

O efeito de aditivos não penetrantes como uréia e me

tanol, é complexo e os resultados não são facilmente expli

cáveis. A diminuição da CMC causada pela uréia, segundo EmeE

son e Holtzer, parece ser devido à alteraç~o da estrutura

da água, o que muda a estabilidade relativa do monômero na

soluç~o (32). O aumento de a produzido pela uréia foi atri

buído pelos mesmos autores (32) à mudança na constante dielé

trica. Esta mudança contribuiria diminuindo a força repuls~

va entre os surfactantes e reduzindo a densidade de carga

na camada de Stern.

O metanol por outro lado, que também aumenta a, di

minui a constante dielétrica. Provavelmente o metanol deve

agir alterando a estrutura da água e mudando a solvatação

da cabeça do surfactante e contra íon na camada de Stern (33).

O efeito de aditivos penetrante sobre a é mais cla

ro. A adiç~o de getergentes não iônicos em SDS, por exemplo,
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aumenta o grau de ionização (30). Isto ocorre porque, com o

aumento do detergente não iônico, a area da micela aumenta

e a densidade de carga é reduzida (5).

Existem poucos dados sobre o efeito de aditivos hi

drofóbicos sobre número de agregação em concentrações de de

tergente acima da CMC. Sabe-se, entretanto, que em concen 

trações altas de surfactante a adição de substâncias hidro

fóbicas produz mesofases e micelas reversas (1).

1.1.3. Efeito de Micelas na Velocidade de Reações

As características da catálise micelar começaram a

ser estabelecidas com os trabalhos de Hartley sobre efeito de

detergentes sobre o equilíbrio ácido-base de indicadores (34).

Sabia-se que a determinação de acidez de soluções através de

corantes podia ser alterada pela presença de material coloi

daI. Os estudos de Hartley mostraram que detergentes iôni

cos alteram o equilíbrio destes indicadores e que o sentido

do desvio podia ser previsto levando-se em conta a carga do

surfactante e das formas em equilíbrio do indicador. Os re

sultados deste trabalho (34) levaram-no i proposição das se

guintes regras:

1) O equilíbrio ácido-básico de um indicador rara 

mente é afetado quando ambas as formas iônicas deste possuem

sinal idêntico ao do surfactante.

1
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2) Se uma das formas do indicador é neutra, o equi

líbrio será deslocado para a forma ácida por um detergente

negativo e para a forma alcalina por um detergente positivo.

3) Se ambas as formas do indicador possuem sinal o

posto ao da micela, a direção do deslocamento vai depender

de fatores estruturais específicos.

Após este trabalho estudaram-se urna variedade muito

grande de reações em presença de detergentes (1). Através

das regras de Hartley é possível prever o efeito qualitati

vo de micelas iônicas em um grande número de reações (1). Es

tas regras, entretanto, nao são aplicáveis as reaçoes em

presença de detergentes não iônicos. Além disso, as reaçoes

em presença de micelas são grandemente afetadas por intera

ções não eletrostáticas. Outra característica da catálise

micelar é a relação direta entre a velocidade de reação e

comprimento da cadeia do detergente. De modo geral, o efei

to observado é intensificado quando a cadeia do surfactan

te aumenta (35).

Urna característica importante, observada inclusi

ve por Hartley(34), é a dependência do efeito catalítico (ou

inibitório) da concentração do detergente. Na maioria dos

casos, a reação começa a ser afetada em concentração acima

da CMC, embora já se tenha descrito efeitos sobre reação a

concentrações de detergente menores que a CMC (36).
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A catálise de uma reaçao aumenta com o aumento da

concentração de detergente até alcançar um ponto máximo a

partir do qual a velocidade permanece constante ou tende a

diminuir (5). A forma da curva depende da ordem da reaçao

estudada e da afinidade do(s) substrato(s) com a micela.

Reações de primeira ordem catalisadas por deterge~

tes apresentam um patamar quando se faz o gráfico de kobs em

função da concentração de surfactante (37). Para reaçoes de

ordem maior que 1, onde todos os substratos sao hidrofôbi-

cos, a curva geralmente apresenta um máximo e em seguida, ob

serva-se inibição. Neste caso a intensidade da inibição de

pende das constantes de distribuição dos substratos (38).Qua~

do, porém, um dos substratos é um íon hidrofílico a forma da

curva vai depender criticamente da concentração deste últ1-

mo (39). O trat~mento matemático destes dados tem sido fei-

to assumindo-se dois modelos principais: o modelo "enzimáti-

co" e o modelo de pseudo-fase.

Um dos primeiros tratamentos cinéticos para as rea-

çoes em micelas foi feito por Menger e Portnoy e posterior -

mente expandido por Bunton (4, 40). O esquema proposto (2)

(

c

ç

E

k

o

d

e semelhante ao utilizado para catálise enzimática: K

K
M + S , MS

jkw J
k (2)

m m:
P P
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suposições de que o substrato (S) se complexa apenas com a

o tratamento matemático deste esquema baseou-se nas

(7 )

(6 )

alte-

atingida

n

1 + K Cm

k + k K Cw m m

= (Dt-CMC)

K =~ (8)

IMIIsl

A equaçao (7) prevê que quando a concentração de

micelas é zero, k = k e quando KC »1 é k KC »k a equaçãoo w m mm 'W

k =
o

onde: ko = constante de velocidade observada; K = constante

de associação entre micela e substrato

onde: IMI = concentração de micelas; Isl = concentração de

substrato; IMSI = complexo micela-substrato; ~ e k m = cons

tante de velocidade em água e na micela; P = produto.

micela numa estequiometria 1:1 e que o substrato nao

onde: Dt = concentração de detergente; n = número de agrega-

ra a estrutura da micela e CMC. Esta condição é

Cm

çao.

E a equaçao que descreve o esquema 2 (equação (7) fica:

quando cm»lsl. A concentração de micelas (Cm) é dada pela

equaçao (6)
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(2) fica reduzida a:

= km

Portanto, para reaçoes de primeira ordem esta equa

çao prevê uma curva sigmoidal para o gráfico de k vs concen
o

tração de detergente até se alcançar um patamar.

Outra previsão era de que, uma reaçao de segunda

ordem na qual apenas um dos substratos se ligasse a micela

e o segundo substrato estivesse em grande excesso na fase

aquosa, deveria obedecer á mesma equação. Isto entretanto

(41). Para que a equação derivada deste modelo se ajuste aos

hidróli-nâo acontece. Um exemplo disto são as reaçoes de

se básica de ésteres cujo perfil do gráfico de k b e
o s

centração de detergente também apresenta um ponto

con-

máximo

dados experimentais há necessidade nesse caso de se

tar um termo quadrático que não tem base teórica.

acrescen

-A equaçao

obtida é:

k + k C
k w m m=o 1 + K C + aC

2
m m

Esta equaçao foi

(9 )

derivada por Bunton e ajusta-se aos

dados obtidos em presença de CTAB da rea·.;:ao de 2,4 -dinitrocl~

robenzeno e OH (42).
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que 1.

A equaçao (la) relaciona a constante observada com

isto,

al ter'a-

micelar é pequeno quando com-2) O volume da fase

As principais suposições feitas para a derivação da

o tratamento desenvolvido por Berezin e colaborado-

tratos se ligam fortemente à micela (2). Isto produz um au-

res aplica-se a reações entre substratos polares hidrofóbi -

centrações crescentes de detergente (2,43-45). Para

assume-se que, numa reaçâo Je segunda ordem, ambos os subs-

um aumento na velocidade da reação. Esta é a principal di-

mento da concentração de reagentes nesta fase que leva a

as constantes de velocidade na micela e na água e constan-

ferençã entre o modelo de pseudo-fase e o modelo enzimático

já que este último não pode levar em conta o efeito de con-

equaçao fundamental deste modelo são:

1) O equilibrio entre as duas fases nao e

cos e tem a vantagem de explicar o máximo observado em con-

centração de reagentes na micela.

parado com a fase aquosa.

3) A fração dos solutos na fase micelar é muito maior

do pela ocorrência de reação.

tes de distribuição dos substratos entre as duas fases.

k Iv KAKBC + k
k = m W (la)

o (1 + KAC) (1 + KBC)
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onde: KA e KB sao constantes de distribuição dos dois subs -

água; C = concentração de micelas; v = volume molar do deter

gente; ko

em

constante de velocidade experimental.

k e k = constante de velocidade na micela em wtratos;

Esta equaçao preve um ponto máximo quando se faz o

gráfico de ko vs concentração de micelas.

Os mesmos autores derivaram outra equaçao na qual

se calcula o fator catalitico máximo em uma reaçao devido

apenas à concentração de reagentes na micela:

(kapp)max

(kapp)c=o
=

k m

k
w

x
v x (~ +

(11)

onde: (k ) = constante de velocidade máxima em presen-app max

ça de detergente; (kapp)c=o = constante de velocidade na au-

sência de detergente.

Segundo esta equação mesmo quando k = k , ainda pode serm w

observada catálise pois a relação entre as constantes de

velocidade na presença e ausência de micelas vai depender das

constantes de distribuição dos dois substratos.

devi-O máximo observado no gráfico de ko x c m é

do ao fato de, com o aumento da fase micelar, aumenta a qua~

tidade de substrato nesta fase e consequentemente a velocid~

de de reação. Mas quando o volume da fase micelar é muito
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grande, começa a haver diluição do substrato na fase e a rea

çao começa a ser inibida.

Para reações de primeira ordem, a equação derivada

segundo o modelo de pseudo-fase é idêntica à obtida utilizan

do-se o modelo enzimático.

Nenhum dos tratamentos feitos, entretanto, prevê

o perfil das reações entre um substrato hidrofóbico e íons

pequenos hidrofílicos. Segundo Romsted (5) o fracasso dos

modelos anteriores dever-se-ia ao fato de terem assumido que

a distribuição de contra íons na superfície da micela é uma

função sensível da força iônica. Romsted utiliza o modelo

de pseudo-fase proposto por Berezin para derivar um conjun

to de equações que se ajustam aos dados experimentais de

reações de segunda ordem onde um dus substratos é um íon hi-

drofílico pequeno.

As bases teóricas do modelo foram obtidas do traba

lho de Stigter (6). Segundo este autor o potencial da cama

da de Stern (~s) é a soma do potencial das cargas fixas das

cabeças do detergente na micela (~f)' do potencial do con

tra íon na camada de Stern (~ ) e do potencial da camada di-
c

fusa fora da superfície de corte da micela, (~d) ou:

~S = ~f + ~c + ~d
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Stigter mostrou que l/J
f

e l/J c sao constantes e independentes

de força iônica. O aumento na concentração de detergente e

força iônica vão diminuir l/J d e consequentemente l/J S (6).

Fundamentalmente, os modelos anteriores assumem que:

I) O aumento da velocidade observada ~ micelas é cau

sada em parte pela estabilidade eletrostática maior do esta-

do de transição do que do estado inicial na fase micelar em

comparaçao com a fase aquosa. Esta estabilização seria devi

da à força elestrostática da micela que produziria um

potencial de superfície.

alto

2) Este potencial de superfície diminuiria com o

aumento da'força iônica já que esta diminuia

superfície da micela.

a carga na

Portanto, assumia-se uma relação direta entre velocidade de

reação e potencial de superfície da micela. Entretanto, is

to so seria verdade se a queda de potencial através da cama-

da de Stern fosse função sensível de força iônica.

Stigter mostrou entretanto que apenas l/J S e l/Jd -sao

sensíveis à força iônica. Outros dados de Stigter indicam

que o potencial especifico de adsorção dos contra íons na ca

mada de Stern é aproximadamente constante com força

iônica e, finalmente, uma quantidade muito grande de dados

indicam que a constante de ionização de rnicela não varia com

força iônica (5).
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Os argumentos mais fortes para essa suposição sao:

1) Reações de primeira ordem são pouco suscetíveis

força iônica.

atribuí-

consequent~

às reações deidêntico

plicado com base na diminuição do potencial de superfície com

força iônica reduz o potencial de superfície e

Assim, a suposição fundamental de Romsted para seu

modelo cinético é que o efeito de inibição observado em con

centrações altas de reagente hidrofílico não precisa ser ex-

segunda ordem.

mente a velocidade de reação o perfil das curvas para rea-

mada de Stern com o aumento da concentração de detergente ou

do à redução da concentração relativa de íons reativos na ca

a força iônica e o perfil da curva e de velocidade vs conce~

tração de detergente alcançam um patamar. Se o aumento de

ções de primeira ordem deveria ser

o aumento de força iônica. Este efeito pode ser

2) Se a relação contra íon reativo/contra íon nao

reativo fosse mantida constante, o pico máximo das reaçoes

de segunda ordem e ordem maiores deveria se transformar em

patamar. Esta suposição foi verificada experimentalmente(5).

A derivação da equação de Romsted segue o tratamento desen -

volvido por Berezin tomando as micelas como uma pseudo-fase

uniformemente distribuída em água. A equação final é

por:

dada
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+
k

w (12)

onde: S= grande ligação do contra íon = (l-a); S = concentra-

çao de detergente na fase micelar = densidade molar da mice

la; K = constante de equilíbrio entre o contra íon não reati-

vo e reativo na fase aquosa e micelari K = I X /1 X i I , X =w m m w w w

concentraç~o de contra Ion reativo e n~o reativo na fase aqu~

sai Im' Xm = concentração de contra Ion reativo e não reativo

na fase micelar.

-Para as reaçoes de primeira ordem em substrato orga-

nico e independentes do íon hidrofílico, a equação (12) se

transforma em:

kmKa (Ct-CMC) + kw=
IKa (C t -CJ:vIC) + 1

(13)

A equação (13) é idêntica em forma às equaçoes proposta pelos

dois tratamentos anteriores para reaç6es de primeira

Utilizando-se da equação (12) Romsted obteve

ordem.

famI-

c

t

lias de curvas de k 2 em função de (Ct-CMC) onde, em cada

rie, apenas um dos termos da equação era variado.

~

se- f

à

d

Quase todos os dados experimentais da literatura po-
m

dem ser encaixados em uma das curvas teóricas obtidas

ves desta equação (5).

atra-
Q
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Das curvas obtidas foi possível relacionar se o efei

to da variação de cada um dos tenros sobre a forma da curva. As

conclusões mais importantes aparecem abaixo:

1) Efeito do aumento da hidrofobicidade do substra-

to orgânico (K ) mantendo-se k = k = 1. O aumento de Ka le
a m w -

va a um aumento da velocidade máxima e um deslocamento deste

máximo para concentrações menores de detergente.

2) Efeito da variação de k (k = 1, K = 100) . Quan-m w a

do k e muito menor que k observa-se inibição; quando km w m
menor que k , mas da ordem de 1% deste ainda pode-se obterw

catálise devido simplesmente ao fato de que a concentração

~

e

dos reagentes na micela é maior que na água. Quando km
~

e

maior que k obtem-se catálise e, quanto maior k ,maior aw m

concentração de detergente necessária para se obter o efei-

to máximo.

3) Variação da CMC ou do comprimento da cadeia do de

tergente. Com a diminuição da CMC, a velocidade máxima aumen

gente. A valores altos de surfactante, todas as curvas fei-

ponto. Isto ocorre porque quanto maior o comprimento da ca-

tas com detergentes de CMC diferentes convergem para um mesmo

deterta e o pico é deslocado para concentrações menores de

deia menor o volume da fase micelar perto da CMC. Nesta con-

dição, a concentração de íons reativos na camada de Stern é

muito alta e, em consequência, a velocidade também é maior.

Quando a concentração de detergente é muito grande, a equação

(12) ~ica reduzida a:
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(14)

Nestas condições Xt = Ct e, portanto, mudanças de k 2 dependem

apenas da concentração de detergente.

4) Variação da concentração de contra íon reativo e

nao reativo: a) a adição do contra íon reativo ou nao reati-

vo diminui kmax dramaticamente; b) a concentrações altas de

I ou X quando It»KXt ou KXt»I t , a forma do gráfico é quase

de primeira ordem; c) se os valores de I t ou xt são muito al

tos, o perfil mostra inibição. Um aumento na quantidade to-

tal de contra íon reativo na solução micelar não produz um

aumento equivalente na concentração do mesmo na camada de

Stern. Consequentemente mudanças na constante de segunda or-

dem nao são diretamente proporcionais à concentração do con-

tra íon. Já que a camada de Stern é II saturada ll com contra

íons, um pequeno aumento de I t pode produzir um grande aumen

to na fase aquosa de I enquanto que na fase micelar o aumenw

to vai ser pequeno. O aumento de k 2 vai depender da magnitu-

de da constante de equilíbrio de troca entre a micela e a fa-

se aquosa (K).

5) It/Xt = constante. Se a concentração total de

X e I é mantida constante a equação prevê uma cinética de

pseudo-primeira ordem. Existem exemplos na literatura em que

esta suposição é confirmada (46).
1
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Assim, os tratamentos descritos acima são aplicáveis

to do contra íon não reativo causa uma inibição da reaçao.

alguns

6) Variação da concentração do contra íon. O aumen

a grande parte dos dados da literatura. Entretanto,

resultados ainda são intrigantes e há necessidade de um conhe

cimento mais profundo sobre estrutura da micela para que pos-

samser explicados. Entre eles, o efeito acelerador de al-

guns sais (47,48) em reações na presença de detergente, e odes

vio da ideal idade quando certas reações são realizadas em for

ça iônica constante (5).

1.1.4. Natureza da Catálise Micelar

Segundo Berezin e colaboradores (2) os fatores res -

ponsáveis pela eficiência catalítica das micelas podem ser co

locados em dois grupos:

1) Mudança da reatividade dos reagentes ao serem trans

feridos da água para a fase micelar.

2) concentração de reagentes na fase micelar.

° efeito de micelas sobre a constante de velocida-

de da reação pode ser observado claramente em reações unimole

culares. Um exemplo, ê a reação de quebra do 2,6-dinitrofe -

nilfosfato (49).

2- I - 1* - I IAroPo3 ~ ArO·----·· po 3- - ArO + po 3 -
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Esta reaçao é catalisada por CTAB e nao é afetada

por detergentes aniônico e não iônico. O efeito do deterge~

te positivo pode ser explicado como sendo devido a mudança

~e polaridade do meio quando a reação é feita em presença de

micela. Não se observa efeito de detergentes aniônico e não

iônico porque o substrato não se liga a estes últimos.

Para as reaçoes bimoleculares um outro fator passa

d ser importante. Este fator é a concentração dos reagentes

na fase micelar.

As reaçoes em que os dois substratos sao hidrofôbi

cos podem ser convenientarente descritas pelo tratamento pro

posto por Berezin e colaboradores (50). Neste tratamento a

constante de velocidade observada é função das constantes de

velocidade nas duas fases, constantes de distribuição e des

vio de pK do substrato. Para a reação de acilação de oxi

mas aromáticas por p-nitrofenilcarboxilato estudada por Be

rezin e colaboradores observou-se que o fator de concentra 

ção aumentava a velocidade da reação de 60 a 2000 vezes qua~

do a reação era feita, respectivamente, com p-nitrofenilacetato



-29-

e p-nitrofenilheptanoato. Uma aceleração de 15 vezes era de

vida ao desvio da parte da oxima. Assim, estes dois efei-

tos eram responsáveis por uma aceleração da reação maior que

L7.000 vezes (49). Ainda nao está claro na literatura se o

desvio em pK na micela é um reflexo também da mudança de
ap

nucleofilicidade do reagente.

Os tratamentos de Berezin e Romsted aparentemente

descrevem a maior parte das reações estudadas em fase mice

lar até hoje. Há necessidade entretanto, que os estu

dos subsequentes tragam maiores informações sobre o va-

lor de constantes de equilíbrio de íons, efeito destes ...10ns

na constante de ligação dos substratos, forneçam indicações

sobre posição do substrato na fase micelar, e, sobretudo o

efeito da micela sobre o grau de liberdade do substrato na

fase micelar (51). Estes dados são necessários para que se

possa ter uma visão mais clara do fenômeno de catálise mice-

lar.

1.2. PROPOSIÇÃO DO TRABALHO

Neste trabalho estudou-se o efeito de micelas em

dois sistemas químicos diferentes visando-se contribuir para

o reconhecimento de fatores específicos responsáveis por ca-

tálise micelar.
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Os sistemas utilizados foram:

1) Reação de transferência da acila intramolecular

de S-acil-8-mercaptoetilaminas.

2) Reação de acetato de p-nitrofenila (NPA) e

tiofenóis substituídos.

No primeiro caso, relacionado com decomposição de

tioésteres, propoe-se que um dos fatores que alteram a rea

tividade de substratos em interfases é a seleção de confor

meros resultantes da interação do substrato com a micela.No

segundo caso consegue-se demonstrar inequivocamente que o

aumento aparente de reatividade dos tiofenóis substituídos

em micelas deve-se exclusivamente a concentração de reage~

teso

1.2.1. Transferência Intramolecular de S-Acil-8-Mercapto 

etilaminas

Esta reaçao foi estudada inicialmente por Martin e

colaboradores (52,53) tendo em vista a determinação do me

canismo de hidrólise da 2-metil-~2-tiazolina (55,58).

Os dados experimentais que levaram a proposição do

mecanismo de hidrólise da tiazolina foram:

1) A velocidade da reaçao em função de pH mostra um

perfil em forma de sino com um máximo a pH 3.
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2) A relação de produtos (tioéster e amida) abaixo

de pH 2 é independente de pH e observa-se urna diminuição na

quantidade de tioéster formado acima de pH 2.

o mecanismo proposto por Martin e colaboradores(es

quema 3) assumia corno passo limitante de reação o ataque da

água à tiazolina protonada (T) acima de pH 3 e a quebra do

intermediário de adição (I) corno passo limitante abaixo de

pH 2 dando corno produtos quantidades aproximadamente iguais

de tioéster e amida. O dado experimental de que a relação

entre tioéster e amida diminui acima de pH 2 foi explica-

da corno sendo devida a urna aminólise intramolecular secundá

ria.

11 ~4
HS NH

I
C=O

l
CH

3

CH
2
--eH
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Estes mesmos autores estudaram posteriormente a re~

çao de aminólise intramolecular de S-acetil-B-mercaptoetila-

mina (52,53) e chegaram à conclusão de que a diminuição da

quantidade de tioéster formado na hidrólise de tiazolina nao

era causado por transferência secundária de acila. Observa-

ram que a aminólise intramolecular sofria mudança no passo

limitante da reação a pH 3 (aproximadamente), catálise bási

ca geral no patamar (pH 3,2 a 4,2) e pH alto (>4,2). Estes

dados não podiam ser acomodados pelo esquema (3) e os auto

res não conseguiram propor um mecanismo que estivesse de

acordo com todos os dados experimentais.

Barnett e Jencks (56) forneceram dados adicionais

que levaram à proposição do mecanismo abaixo (esquema 4)

CH 2-CH 2
I I
~ NH 2
I

O=C
I
CH 3

(S)

CH 2SH
I
CH
I 2
NH
I
C=ü
I
CH 3

(N)

k HA IHAI r-\ ±

• SX
NH2

~ (1+)
k_HAIA-1 OH

//K4
:;..

k /\ k_T . n+ KTH-: nN • I

- S NH - SyNH - S
'f'N ,k_N X kTa~

OH (TH+)
(T)

(1)

( 4 )
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Segundo este mecanismo, a pH ácido, o passo limita~

te para a formação do intermediário é o ataque do amino-gru

po ao tioéster. Com o aumento de pH o intermediário r! re-

verte para o tioester mais depressa do que é protonado. As-

sim, a protonação do intermediário r± passa a ser limitan-

te e a velocidade da reação, expressa em termos de material

protonado, passa por uma região independente de pH. A pHs

maiores ainda a protonação de r± ocorre através da 'reaçao

catalisada por água e a cinética reflete um estado de transi

ção de carga liquida zero. Assim, a velocidade da reaçao,

n
S N

'f
(T)

expressa em termos de material protonado, volta a ser depen-

dente de pH (56). Existem ainda outros dados sobre esta rea

ção que a tornam um bom sistema sobre o qual estudar o efei-

to de detergentes. Estes dados mostram que o efeito de so~-

vente orgânico sobre a reação (butanol 0,5 M) é praticamente

inexistente. A reação também não é afetada por sal (clore

to de tetrametilamônio 0,5 M). Além disso, a pH alto a rea-

ção tem como único produto uma amida. Estes dados vão faci

litar a interpretação do efeito de detergentes sobre a rea-

çao.

1.2.2. Reação de Acetato de p-Nitrofenila e Tiofenóis Subs-

tituidos

o mecanismo da reação de alcoolise e tiólise de es

teres tem sido estudado utilizando-se nucleofilos que possuem
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características estruturais e de pK bastante diferentes (57-

-63) .

Os resultados de Hupe e Jencks (64) sobre alcoólise

e tiólise de fenilésteres substituídos mostram que, quando

O esquema proposto para a reaçao aparece em (5):

tióis. Quando o pK do nucleófilo e menor que o do grupo eli

o nucleófilo tem um pK maior que o do grupo eliminado, o pa~

para

(5)

inclina-

O +
li

RS---C--oR' ~ T- ;:=
I

~
;=~- RS-C- + ORI

minado, o passo limitante da reação passa a ser a quebra do

intermediário tetraédrico. O gráfico de Bronsted passa a

t~r uma inclinação de 0,84 para tióis e 1,4 para fenóis. A

mudança da.inclinação ocorre quando a diferença de pKs entre

o nucleófilo e o grupo eliminado é zero.

so limitante da reação é o ataque. Neste caso, a

ção do gráfico de Bronsted é 0,68 para fenóis e 0,27

O
11

RS + -C-OR'

O =FI:- RS--e---OR'..- -I

Para a reaçao de oxiânions e tioésteres ocorre nova

quebra no gráfico de Bronsted quando os nucleófilos são ali-

fáticos.

Para estes, a dessolvatação contribui para diminuir

a velocidade da reação de alcoólise. Assim, o gráfico de
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Bronsted para álcoois tem uma inclinação de 0,17.

Para tióis, entretanto, o mecanismo da reação é de

pendente apenas do pK do nucleófilo e do grupo eliminado do

éster. Existem poucos trabalhos sobre efeito de detergentes

na reatividade de tióis. Os resultados de Tagaki (65) sobre

efeito de brometo de estearil trimetilamônio na reação de mer

captanas alifáticas e NPA apresenta fatores catalíticos ex

tremamente alto para reações em micelas (da ordem de 4.000).

Neste trabalho, entretanto, os autores não determinam o efei

to do detergente sobre o pK aparente do nucleófilo. Assim,os

efeitos catalíticos são referidos a um pH onde não se sabe

qual a concentração da forma desprotonada do tiol. Isto sig

nifica que os fatores catalíticos reais podem ser menores que

os calculados.

Heitmann (66) utilizando um detergente derivado de ci~

teína mostrou que a reação deste derivado com NPA é aumentada

por um fator de 200 vezes na presença de CTAB. Neste trabalho

observa-se efeito inibitório a altas concentrações de CTAB. En

tretanto, quando a força iônica é mantida constante, a curva de 001'l!.

tante de velocidade em flIDÇão de detergente chega a um patamar e

o efeito catalítico máximo é diminuído. Este efeito foi atri

buído à mudança da constante de equilíbrio entre a micela e

o substrato.
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o trabalho de Kunitake e colaboradores (67) mostra

que a reaçao de coenzima A e glutation com NPA é catalisada

por CTAB. O efeito catalítico observado, respectivamente,

250 e 100, é atribuído ao aumento de reatividade do grupo

-8H na fase micelar. Estes dados, entretanto, nao estão cor

rigidos pela constante de ligação do substrato com a micela.

Portanto, o efeito observado pode ser devido principalmente ã

concentração de reagentes na micela.

Em outro trabalho, Chaimovich e colaboradores (68)

estudaram a reação de 2,4-dinitrofluorbenzeno (DNFB) e tio

fenol em presença de CTAB. O fator catalítico obtido com tio

fenol (1.100) é 5 vezes maior que a reação de DNFB e fenol.

Além disso, em presença de concentrações crescentes de crAB a veloc!

dade chega a um valor constante enquanto que com fenol che

ga-se a um máximo seguido de inibição. Os autores sugerem

que o tiofenol e DNFB formam um complexo na micela e isto le

va ao patamar observado a altas concentrações de CTAB. Entr!

tanto, a medida da constante de ligação destes substratos a

micela talvez pudesse elucidar os dados obtidos.

A quantidade de informação existente sobre reaçoes

envolvendo grupos -8H em micelas é pequena e está muito pou

co claro quais os fatores que levam à obtenção de catáli

se nestes sistemas. Por esse motivo decidimos estudar a
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reaçao de NPA e tiofenóis em presença de CTAB onde tentare

mos quantificar os efeitos observados.
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2. MATERIAL E M~TODOS

2.1. MATERIAL

o brometo de hexadeciltrimetilamônio (CTAB) foi ad

quirido da E. Merck, Darmstadt, e recristalizado três vezes

de acetona e etanol (85:15) volume a volume.

Dodecil sulfato de sódio, da BDH Chemicals Ltd. ,foi

utilizado sem posterior purificação. Após hidrólise ácida

do detergente seguida de extração com éter e cromatografia g~

sosa do extrato, verificou-se que produto está isento de

derivados de cadeias homólogas.

Brij 35, da Calbiochem, foi gentilmente cedido pe

lo Dr. Walter Colli.

o cloridrato de S-acetil-8-mercapto etilamina (AMA)

e cloridrato de S-octanaLl-~mercaptoetilamina (OMA) foram

gentilmente cedidos pelo qr. Roberto Casadei de Baptista e

utilizados sem posterior purificação. Estes compostos foram

sintetizados por métodos convencionais (69, 70) e os pontos

de fusão encontrados foram respectivamente: l37-l380 C (lit.

l37 0 C) e l05-l080 C (lit. lll-ll30 C). Apesar da discrepância

do ponto de fusão do último derivado com o dado da literatu

ra, a análise elementar de enxofre forneceu o resultado e~ado
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e espectros de I.R. e NMR estão de acordo com a estrutura es

perada.

Tiofenol (Eastman Kodak Co.) foi purificado por de~

tilação a vácuo. O p-metoxitiofenol (Aldrich Chemical Com

pany Inc.) foi utilizado sem posterior purificação.

O p-metiltiofenol e p-clorotiofenol foram recrista-

lizados de etanol:água e os pontos de fusão determinados fo

ram respectivamente: 40-42oC e 5l-530 C. O I.R. destes com-

postos coincide com os da literatura.

O acetato de tiofenila foi preparado a partir de ani

drido acético e tiofenol segundo método de Schran e Bôhme

(71). A pu~ificação do composto foi feita por destilação a

o13 mmHg e 110 C.

O acetato de p-nitrofenila foi obtido da

Chemical Company.

Sigma

O ácido ditionitrobenzóico (DTNB) foi adquirido da

BDH Biochemica1s.

Os demais~eagentes utilizados eram de grau analI-

tico.

2.2. MtTODOS

A concentração de CTAB foi determinada através do

doseamento de brometo pelo método de Schales e Schales (72).
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A determinação da concentração dos tiofenóis substi

tuídos foi feita através do doseamento de SH pelo método de

Ellman (73). A porcentagem mínima de -SH das soluções esto

que era 98%.

A reaçao de transferência de acila intramolecular foi

acompanhada medindo-se o desaparecimento da ligação tioés

ter a 229 nm. A cinética foi feita em espectrofotômetro

Gilfford com registrador e a temperatura foi mantida a 2So C

através de um banho com circulação Masterline Forma Scientific.

As medidas' de pH foram feitas em pHmetro Metrohm E300.

Ensaio: Em urna cela de quartzo de 1 cm de cami

nho óptico adicionam-se tampão, água e detergente até se

completar um volume final de 2,5 ml. A esta solução, apos

termostatização, adiciona-se urna alíquota de 0,01 ml de urna

solução concentrada de tioéster. Agita-se a mistura de rea

çao com um bastão de teflon e a cinética é seguida durante,

pelo menos, 3 meias vidas.

2.2.1. Transferência Intramolecular de Acila

A solução estoque de tioéster foi feita em agua bi

destilada e mantida em banho de gelo. Esta solução era reno

vada após um período de 1 hora a fim de se evitar a diminui

ção da concentração real de tioéster.
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As reações mais lentas (em presença de SOS) foram

1

fei tas em celas com tampa de teflon e em atmosfera de nitro

gênio.

As constantes de velocidade das reações foram calcu

ladas através da inclinação dos gráficos de log (OOt - 0000)

em função de tempo.

° produto da reação de ambos os tioésteres na ausen

cia de detergente foi extraido com éter e o solvente evapor~

do com nitrogênio. A titulação do SH formado através do mé

todo de Ellman(73) mostrou um rendimento de 100%.

As medidas de NMR foram feitas em espectrômetro Va-

rian T-60.

2.2.2. Reação de Tiofenóis Substituidos e Acetato de p-Ni -

trofenila (NPA)

As reaçoes foram seguidas através do aparecimento de

p-nitrofenol a 405 nm em espectro fotômetro Gilfford e a tem

peratura foi mantida a 300 C. A reação de tiol/NPA era, no

minimo, 10:1 em todos os experimentos.

A solução estoque de tioderivado foi feita em eta-

nol e mantida em banho de gelo até sua utilização. ° NPA foi

dissolvido em acetonitrila. ° volume total de solvente org~

nico em cada ensaio era 0,8%. Os experimentos foram feitos
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em cubetas de quartzo com tampa de teflon sob atmosfera de

I

nitrogênio.

Ensaio: ° volume final da mistura de reaçao era

2,5 ml e esta era iniciada pela adição de 0,01 ml da solução

estoque de NPA. Todas as reações foram feitas em tampão bo-

rato 20 mM pH 8,5 à excessão da reaçao com tiofenol que foi

feita em tampão fosfato, 45 mM, pH 7,8.

A constante de distribuição dos tiofenóis foi deter

(15)1+1=1
E -E
~ a

minada através dos espectros de absorção no U.V. a várias con

centrações de CTAB. Os espectros foram feitos em tampão bo

rato 20 mM pH 8,5 e a constante foi obtida através da equa-

ção 1.

através da inclinação dos gráficos de k~ em função da con

centração de tioderivado.

onde: E~= coeficiente de extinção da forma dissociada a cada

concentração de detergente; Ea = coeficiente de extinção da

ções em tampão e em presença de 4 mM de CTAB foram obtidas

As constantes de pseudo-primeira ordem (k~) foram

obtidas através da inclinação do gráfico de log (DO
oo

- DO t )

em função de tempo. As constantes de segunda ordem das rea-
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forma dissociada em tampão; E = coeficiente de extinção dam

forma dissociada em concentrações saturantes de detergente;

Co = concentração de detergente micelizadoi K =
O

constan

te de distribuição da forma dissociada do tioderivado.

o pK t dos tiofenóis foi obtido tirando-se esaparen e

pectros de cada derivado em tampões de pHs diferentes e em
_ -3

concentraçao saturante de CTAB (4.10 M). Para cada concen

- + --traça0 de H o pK foi calculado atraves da equaçao (16)

(EA _ 1)
Eo

K =
ap

(H+)
E

(l - EAH)
o

(16)

= constante de dissociação do tioderivado emonde: Kap

CTAB; EAH = coeficiente de extinção da forma protonada

4 mM

do

datioderivado em 4 mM CTAB; EA = coeficiente de extinção

forma dissociada do tioderivado em 4 mM CTAB; Eo = coeficien

te de extinção da forma experimental obtido a cada pH. O

pK obtido é a média dos valores calculados em cada pH.
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da micelaOs efeitos catalíticos (ou inibitórios)

3. RESULTADOS

A reaçao de transferência intramolecular de acila

3.1. TRANSFER~NCIA INTRAMOLECULAR DE ACILA

til-8-Mercaptoetilamina (AMA)

3.1.1. Reação de Transferência de Acila de S Para N da Ace -

em vista o reconhecimento de fatores envolvidos na modifica

la. O uso de OMA e AMA permitiu pesquisar este efeito já que

foi estudada utilizando dois substratos: RI = CH 3 (S-acetil

-B-mercaptoetilamina, AMA); R
2

= C
7

H
15

(S-ocatanoil-8-mercap

toetilamina, OMA) e detergentes iônicos e não iônico tendo

çao de velocidade de reação por micelas.

a variação do comprimento da cadeia hidrofóbica garante uma

sao dependentes do 'grau de ligação dos substratos com a mice-

afinidade diferencial pelo SDS.

Estudou-se, inicialmente, o efeito da concentração

do substrato na constante de velocidade observada (k~) a fim

de se verificar a (possível) existência de auto-catálise no



-45-

sistema. As reaçoes foram feitas em tampão fosfato

6,8 e a concentração de AMA foi variada de 0,42 até

-22.10 M pH

-44.10 M. A

variação na constante de velocidade não

-1 +
(k~ = 0,122 sec - 0,01).

foi significativa

A mesma reaçao foi feita em concentrações crescentes

de CTAB (0,76 a 36,5 mM) em condições de pH e tampão idênti-

cas as anteriores, observando-se um pequeno efeito inibitório

(60% a 36,5 mM de CTAB).

Em presença de concentrações crescentes de SDS, entr~

tanto, observou-se forte inibição em todos os pHs

Os resultados aparecem na Tabela 1.

estudados.

.'
Os dados obtidos em presença de SDS foram tratados de

acordo com o modelo descrito por Berezin e colaboradores (2)

(ver Introdução 1.1.3).

O tratamento matemático deste modelo (2) leva a equa-

çao (17) através da qual pode-se determinar os valores de km

e K.

1

k - k
w ~

= 1

k - kw m

+
1

K(k - k )w m

x 1
(C

D
- CMC)

(17 )

onde: k = constante de velocidade de pseudo primeira ordem daw

reação em tampão; k~ = constante de velocidade de pseudo prime!

ra ordem em presença de detergente; km = constante de velocidade
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Tabela 1 - Efeito de pH e de SOS na constante observada (k~)da

reaçao de S-acetil-B-mercaptoetilamina

pH 7,80pH 7,6pH 6,8 pH 7,2pH 6,4I 50S I (M)

Todas as reações foram feitas em tampão fosfato de sódio 0,02 M.

Nas reações feitas a pH 6,8 a concentração de substrato era
-41,62.10 M. Nos demais pHs, a concentração utilizada foi

-42,7.10 M.

o

0,00002

0,00004

O,OOOOS

0,00012

0,00020

0,00040

O,OOOSO

O,OOl~O

0,00200

O,Q0300

0,00400

0,00800

0,02000

0,05000

0,10000

0,20000

0,50000

0,0540

0,0478

0,0219

0,0087

0,0022

0,1220

0,1110

0,1170

0,1140

0,1190

0,1230

0,1290

0,1270

0,1240

0,1280

0,1170

0,0981

0,0438

0,0172

0,0083

0,0045

0,0031

0,0022

0,2340

0,1830

0,1001

0,0445

0,0100

0,4000

0,3295

0,880

0,0206

0,7220

0,5780

0,3510

0,1680

0,0429
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de pseudo primeira ordem da reaçao na fase micelari CD = con

centração total de detergente; CMC = concentração micelar cri

tica.

Utilizou-se corno CMC ~ valo~ da concentração de SDS

. - .. -3
onde a 1nibiçao começa a ser observada (3.10 M).

valores

Do gráfico de l/(kw-k\jJ)VS

de k e K (Tabela 2).
m

l/(CD-CMC) foram obtidos os

'1.

:i

i

Tabela 2 - Valores das constantes de distribuição e de velo-

cidade em diferentes pHs

k\jJ
-1 -1 (M- l )pH (sec ) km (sec ) K

6,4 0,054 4.10- 4 322

6,8 0,122 -3 3751,52.10

-3
7,14 0,234 2.10 279

7,8 0,722 7.10- 3 202

A constante de velocidade na micela aumenta com o pH,

enquanto a constante de distribuição diminui (Tabela 2). 1s-

to indica que a forma protonada do substrato é a forma que se

liga mais fortemente com a micela de SDS.
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Após a obtenção de km e K, foi possível traçar-se a

curva t~órica através dos dados obtidos na presença de SOS.

Esta curva foi feita utilizando-se a equação (13).

k K (Co - CMC) + k
k = m w

0/ IK (Co - CMC) + 11

o resultado aparece na Figura 1.

(13)

(

figura 1 - efeito de SOS na reação de transferência de acila
de S para N da S-acetil-B-m~rcaptoetilamina. A linha sólida
foi calculada segundo equaçao (13). (.) pH 6,4, (O) pH 6,8,
(.) pH 7,l4, (O) pH 7,8. Todas as reações foram feitas em
tampão fosfato 0,02 M.

3.0

l'0

+ 2.0
-{

-f}o
.o
0\
o-

1.0

0.5 1.0 1.5

109 (SOSJ .. 3

2.5

t

f

é

d

5

b
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Pode-se observar que a curva teórica ajusta-se per-

feitamente aos dados experimentais em todos os pHs estudados

(Figura 1).

j
!

3.1.2. Reação de Transferência de Acila de S para N da S-

-Octanoil-6-Mercaptoetilamina (aMA)

A fim de eliminar a possibilidade de auto-agregação

\

do substrato a reação de transferência de acila de S para N

da S-octanoil-S-mercaptoetilamina (aMA) foi feita,inicialme~

- -4te, em concentraçoes crescentes de substrato (1 a 3.10 M).

Nas concentrações usadas,a constante de velocidade é indepe~

dente da cohcentração de tioéster.

Esta mesma reaçao foi feita em presença de concen-

trações crescentes de CTAB (Figura 2). A linha sólida da

figura 2 foi calculada através da equação (13). Os valores

de K e km determinados através da equação (17) usando-se os

dados de k~ obtidos em concentrações de CTAB menores que

-35,5.10 M.

Os parâmetros utilizados na equação (13)aparecem a-

baixo:

-1
k = 0,026 secw

-1
k m = 0,12 sec

K = 600 M- l

CMC = 3.10-4 M



Figura 2 - Catá1ise da reação de transferência de aci1a de S
para_N da S-octanoi1-B-mercaetoeti1amina (O~) por CTAB. As
reaçoes foram feitas em tampao fosfato de sodio 0,0095 M pH
6,8. A concentração do substrato utilizada foi 2,7.10-4 M.
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Estes resultados mostram que a reaçao na fase micelar é 4,6

vezes mais rápida que em tampão. A curva teórica, entretanto,

nao se ajusta completamente aos dados experimentais observa~

do-se, ao invés de um patamar, uma inibição acima de 5,5.l0-3M

de CTAB. Nesta reaçao o efeito inibitório do SDS (Figura 3)foi

~ '~5~1.x. "

l
i

J_ I 2
c-C-m xlOo c

___i--- I

I 2

,4.40

O

:!
.><:

-. I

O

o

O
°

° O 00

....
I

I
l

:3

!
I

i I [[)

-1 +
I
I

I 'oI

(1) 2(f)
~

":::r
.X-

01
O

'5

2 :3 4 5

log [sos] + 5

de acila
reaçoes

concentra
A linha

Figura 3 - Efeito de SDS na reação de transferência
de S para N da S-octanoil-8-mercaptoetilamina. As
foram feitas em tampão fosfato de sódio 0,02 M. A
ção de substrato era 2.10- 4 M em todos os ensaios.
sólida foi calculada segundo a equação (13).
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mais pronunciado do que o obtido com AMA. Inicialmente foi

sumindo-se um modelo no qual se formam agregados de SOS e

(6 )

•
K

-jA

tentada uma anãlise quantitativa de todos estes resultados as

üMA em proporções definidas (esquema (6)).

onde: iS = numero de moles de üMA nos agregados; jA = nume-

de velocidade nos agregados de SOS e üMA.

1/ (C - 01:) atra
O -

figura 3). O

-5 -11,5.10 sec .

Este esquema foi utilizado com sucesso em outros sis

equaçoes

vido, provavelmente, ao fato de que i, j e, consequentemente,

Com os dados obtidos em concentrações de SOS maiores

da quando a proporção de OMA/SOS é, no mínimo, l/la.

-3que 1,2.10 M fez-se o grãfico de 1/ (k -k ,) vsw li'

ves do qual calcularam-se K e km (inserção da

valor obtido para K foi 8,~.104 M- l e para k
m

-3A CMC utilizada foi 1,2.~0 M. A equação (13) só é obedeci-

temas de aminólise (74). Em nosso caso, porém,as

derivadas a partir de(6)não dão resultados internamente con

sistentes em todas as concentrações de SOS usadas. Isto é de

k .. são funções da relação OMA/SOS.
lJ

brio; kw = constante de velocidade em tampão; k .. = constante
lJ

ro de moles de SOS nos agregados; K = constante de equilí-
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A partir dos dados de K, km e CMC utilizou-se a equ~

ção (13) através da qual obteve-se bom ajuste para a parte fi-

nal da curva de log k~ vs lof SDS (Figura 3).

Os valores obtidos para k e k mostram que a reaçaom o

na fase micelar é inibida 1,7.10 3 vezes.

O efeito de Brij 35 sobre a reação também foi testa-

de acila de S para N da S-octanoil-S-mercaptoetilamina

Tabela 3 - Efeito de Brij 35 na velocidade de transferência

ó
do e os resultados aparecem na Tabela 3.

4,4

2 -1
k~ x 10 (sec )Brij 35 (M)xl0 4

2,7 4,3

5,5 4,4

11,0 3,7

22,0 4,0

55,0 2,5

As reaçoes foram feitas em tampão fosfato 0,04 M pH 6,8. A

- -4concentraçao de OMA era 2,54.10 M.
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Observa-se um efeito inibitório de 1,8 vezes quando

amino grupo. O efeito inibitório, entretanto, parece-nos

inibição

aproximadamen-

- -}a concentração de Brij 35 e 5,5.10 M. Parte da

4,4. Nestas condições o pH da mistura era

grande demais para ser atribuída apenas a um desvio de pR.

efeito do detergente sobre a constante de dissociação do

de SDS em D20. A relação mínima de SDS/OMA utilizada foi

observada em presença de SDS poderia ser explicada por um

que estaria se superpondo ao efeito sobre o pR. Preparararn

-se soluções de OMA em presença de concentrações crescentes

Por isso fizemos o NMR de OMA em presença de concentrações va

riáveis de SDS na tentativa de identificar algum outro fator

te 5. As soluções foram feitas pouco antes de se tirar o es

pectro a fim de se evitar mudanças na concentração de OMA.

Os resultados aparecem na Tabela 4. A largura a meia altura

da ponte metilênica aumenta quando da primeira adição de

SDS. Com o aumento da concentração de detergente este va-

lor diminui até alcançar um patamar cujo valor é maior que

o obtido na auséncia de SDS. Além disso, o triplete do

C2 (H2 ) de OMA se alarga com a adição de SDS tornando impos

sível a sua resolução. Estes dados indicam que a incorpora-

ção de OMA nos agregados deSDS leva a uma diminuição da

liberdade conformacional do tioéster.
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Tabela 4 - Efeito de SDS na largura a meia altura do sinal de

NMR dos prótons da ponte metilênica da CH 3 (CH 2 )6 COS (CH2)2NH3Cl

(OMA)

OMA (M) SDS (M) Largura da linha (H 2 )

0,025 - 1,6

0,025 0,125 2,6

0,025 0,188 2,0

0,025 0,250 2,0

0,025 0,375 2,0

J

I 0,025 0,500 2,0

0,050 - 1,7

0,050 0,220 5,6

0,050 0,325 3,6

0,050 0,375 3,6

0,050 0,500 4,0
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3.2. EFEITO DE CTAB NA TIOLISE DE ACETATO DE p-NITROFENILA

(NPA)

O efeito de detergentes sobre as reaçoes de ti61ise

de ésteres tem sido pouco estudado, apesar da importância bio

lõgica deste tipo de reação e do conhecimento que se tem so-

bre o mecanismos destas (57-64). Os trabalhos existentes ares

peito (65-67) indicam que os fatores cataliticos obtidos po

dem ser devidos à mudança de pKap do tiol, a mudança da reat!

vidade intrinseca do nucle6filo e concentração dos substratos

na micela. Entretanto, não foram feitos tratamentos adequados

a fim de se conhecer quanto cada um destes fatores contribui

para o efe~to catalitico observado.

A fim de conseguir dados cinéticos que pudessem ser

interpretados quantitativamente determinou-se o efeito do

CTAB no pK dos ti6is e a constante de associação dos ti6is

A constante de distribuição (KsJ para a forma ani5ni

ca de cada tio derivado foi determinada em tampão Borato 20 mM

pH 8,5 e a concentração de tio derivado utilizada foi geral -

Tiofe

-55.10 (75,76).

n6is Substituidos

3.2.1. Determinação da Constante de Distribuição dos

com a micela.

mente,



-57-

Para a análise dos dados espectrais foi empregado

um modelo que considera a micela como uma pseudo fase

tinta do resto da solução (2).

dis-

Um substrato A neste sistema vai se distribuir en-

tre as duas fases e a quantidade total de (A
t

) é dada por:

At = C V + C Vm m a a
(18)

onde: Cm e Ca são as concentrações de A nas fases micelar e

aquosa; V e V são os volumes das fases micelar em a

V = V - V
a t m

onde: Vt é o volume total da solução

mas como V «V (53)m t

aquosa.

Va = Vt (19)

o volume da fase micelar é dado por:

onde: O é o número de moles de detergente micelizado

-Vm = O.V

lume molar do detergente.

• (20)

...
V = vo

Substituindo-se (19) e (20)na equação (18) , temos:

At
= C .o.v

m + CaVt
(21)
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Dividindo-se a equação (21) por vt temos:

onde: Co = concentração de detergente micelizadoi Ct = concen~

tração total de A

At O
C V + Ca ou seja:

V
t

m V
t

Ct
C.C .V + Cm O a

(22 )

Segundo o modelo de pseudo-fase descrito por Berezin (53) a

constante de distribuição (K} i dada por:

já que nosso sistema obedece a lei de Lambert-Beer em todas as

condições estudadas, a densidade óptica (O_O.) das soluções e

~ 24 )+ C _E
a a= C.E.CO_Vm m

C
K = (~ - 1) V

Ca

C C -m (~)Se » 1 K = V (23 )
C Ca a

a soma das O_O_s na fase micelar e aquosa:

já que Ca = C
t

- CmOV (25), substituindo-se em (23) temos:

onde: Em = coeficiente de extinção quando todo tiol está in

corporado na mice1a (DOt/C t ) i Ea = coeficiente de extinção do

tio1 na fase aquosa

0.0.
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-
KC - C C VK =

t m D
-

C Vm

KC t
c V

m + CmCDVK

KC t
= C V

m
(l + CDI<)

c =
m

KC t

(l + CDK)V

(26)

Substi tuindo-se (25) e (26) em (24) temos:

DO =
KCt·E.C.Vm D

(1 + CDK) V
+ (Ct-CmCDV)Ea

0.0. =

já que:

KCt·EmCo
(1 + KC O)

+
KCtC D _.) E

a(C t - (1 + KC
O
)

(27 )

0.0.
= EIj;

C
t

onde: EIj; = coeficiente de extinção experimental

dividindo-se a equação (27) por Ct temos:

KEmCD
(1 -

K
CD )E = + E

Ij; (1 + KCD) (l + KCD
a
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KE D
m D + E

a
(1 + KC

D
)

1 1 + KC
O

)
=

E -E KC
o
· (E -E )

\jJ a m a KCD (E -E )m a

+
1

=

KCD(E -E )m aE =aE\jJ

1
-_._- =
E -E

\jJ a

1
+

1
(28 )

Através da expressa0 (28) foi possivel o cálculo da

constante de distribuição da forma aniônica dos tiofenóis. A

determinação foi feita tirando-se espectros de cada tio deri-

vado em presença de concentrações crescentes de CTAB numa

faixa de 220 a 360 nm. Observou-se que, com a adição de ~e-

tergente, ocorria um deslocamento do pico máximo de absorção

do tio ânion para comprimentos de onda maiores (68) (Figura

4). A concentrações de detergente maiores que 4.10- 3 M nao

se observa mais deslocamento do pico máximo de absorção. Oe

cada espectro calcularam-se os coeficientes de extinção a

vários comprimentos de onda. Com estes dados construiu-se o

gráfico de l/(Ew-Ea )em função de l/Co (Figura 5) e, através da
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Figura 4 - Efeito de CTAB no coefiGiente de extinção de tio
fenóis substituídos. Q) p-c1orotiofeno1 em tampão Borato
0,02 M pH 8,5; GD p-c1orotiofeno1 em tampão Borato 0,02 M
pH 8,5 na presença de 0,004M CTAB; CD p-meti1tiofeno+ em tam
pão Borato 0,02 M pH 8,5; GD p-meti1tiofeno1 em tampão Bora
to 0,02 M pH 8,5 na presença de 0,04 M CTAB.
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inclinação da reta obtida, calculou-se o valor de K _. Os vas

lores obtidos (Tabela 5) são a média dos cálculos feitos a,

pelo menos, dois comprimento de onda e aparecem com os des-

vios calculados.

Tabela 5 - Constantes de distribuição de tiofenóis substituí

dos em CTAB

Derivado

p-Cl

p-Me

p-H

p-MeO

-1 -1KS- (M ) K
SH

(M )

20.000 ± 5.000 1.000

8.200 ± 500 1.000

4.700 ± 800 1. 000

2.700 ± 400 930

As constantes foram determinadas em tampão Borato 20 mM pH
9,5; KS- é a constante de distribuição da forma ~niônica do
tio derivado calculada segundo equação (28); KS H - é a con~

tante de distribuição de forma protonada do tio derivado cal
culada segundo equação (29).

Observa-se que a constante de distribuição da forma

desprotonada aumenta na seguinte ordem:

p-MeO<p-H<p-Me<p-Cl

A constante de distribuição da forma protonada praticamente

não muda com a variação do substituinte. O cálculo desta

constante foi feito através da equação (29) que relaciona a

constante de dissociação aparente em presença de CTAB,
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constante de d~ssociação em agua e constante de distribuição

das duas formas (28)

onde: K = constante de dissociação aparente do tio derivadoap

na presença de CTABi Ko = constante de dissociação do tio de~

rivado na fase aquosa.

K = Kap o
1 + Ks-lcDI

1 + KSHlcDI
(28 )

Esse cálculo foi feito apos a determinação de b. pKap

dos tiofenóis na presença de CTAB (vide infra). Para a de-

terminação dos pK procedeu-se da seguinte maneira: tira-
ap

ram-se espectros do aromático a pH 1,8 e pH 8,5 em presença

de concentrações crescentes de CTAB. Observou-se mudança gr~

dual do pico máximo de absorção e do coeficiente de extinção

do tio derivado. A concentração de detergente maiores que

-3
4.10 M, não se observa mais mudanças no espectro do aromát!

co. O efeito máximo observado com a adição de detergente no

pico máximo de absorção e coeficiente de extinção aparecem na

Tabela 6.

3.2.2. Efeito do CTAB no pK de Tiofenóis
ap

Para o cálculo de pK foram tirados espectros dos tio

fenóis em concentrações saturantes de CTAB a diferentes pHs

(75,76). O gráfico do coeficiente de extinção experimental



Tabela 6 - Efeito de CTAB no coeficiente de e~tinção e comprimento de onda de máxi

ma absorção dos tiofenóis substituidos

RSH a RS-
b RSH + CTAB c R

S
- + CTAB d

Composto
À E (M-1 .cm-1) À. E (M.-1 .cm-1) À E (M-1 .cm-1) À E(M-1.cm-1)

maX max max max
(nm) (nrn) {nrn) (nm)

tiofeno1 237,8 271 262,5 12.600 238,0 252 275,0 9.468

p-zretoxitioÍeno1 239,0 753 262,5 14.097 241,0 650 270,0 16.632

p-c1orotiofeno1 245,0 1.041 270,0 15.143 247,0 1.650 285,0 15.500 I
~

U1
I

p-zreti1tiofeno1 238,0 511 265,0 12.634 240,0 522 276,0 12.426

a) em HC1 0,01 M; b) em tampão borato 0,02 M pH 8,5; c) em HC1 0,01 M contendo CTAB

0.004 M; d) em tampão borato 0,02 M pH 8,5 contendo CTAB 0,004 M.
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forma dissociada mostra um perfil típico de curva de titula-

(16)

EAH(l - -)
EljJ

em função do pH no comprimento de onda de máxima absorção da

ção. A constante de dissociação dos tiofenóis foi calculada

utilizando-se a equação (16) na ausência ou na presença de

concentrações saturantes de CTAB (0,004 M) .

K =
m

onde: Ew= coeficiente de extinção observado; EAH = coefici-

ente de extinção da forma protonada em CTAB; E - = coefici-A

ente de extinção da forma desprotonada em CTAB.

Os resultados aparecem na Tabela 7.

Tabela 7 - Constantes de distribuição dos tiofenóis em CTAB

e efeito de CTAB no pK dos tiofenóis

3 a 3 b c pKm
d pKComposto KSHxlO KS_xlO pKw

p-Cl 1 20 : 5 6,5 5,3 1,2

p-H 1 4,7 + 0,8 6,8 6,2 0,6

p-Me 1 8,2 + 0,5 7,1 6,3 0,8

p-MeO 0,93 2,7 + 0,4 7,00 6,6 0,4

a) Calculada segundo equação (29); b) calculada segundo e

quação (28); c) pK do tio derivado na fase aquosa, ver ref.

(78) para medidas independentes de pK; d) pK do tio deriva

do na presença de 4 mM CTAB, calculado segundo equação (16).
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Observa-se que o CTAB causa um desvio no pK dos tiofenóis
ap

que aumenta na seguinte ordem:

p-MeO<p-H<p-Me<p-Cl

Esta'ordem é idêntica à obtida com as constantes de distri -

buição das formas aniônicas de fenóis substituídos (77).

3.2.3. Cinética

O esquema geral das reações estudadas e:

R@S- +
02

N-@-ª -CH -
3 R-@-S-II-CH3

O

(7 )

,
onde: R = H, Cl, CH 3 , CH 30

O produto de uma das reações (acetato de tiofenila)

foi sintetizado (ver Métodos) e a reação de hidrólise do

composto estudado nas mesmas condições utilizados para me-

dir a velocidade da reação 7. A velocidade de hidrólise do

tioéster, na ausência ou presença de CTAB, é desprezível~

do comparada com a velocidade da reação de NPA com tiofenóis

ou a de hidrólise básica de NPA. Portanto, o tioéster é es-

tâvel nas condições de reaçao.

As reaçoes de NPA e tiofenóis substituídos foram

feitas em condições de pseudo-primeira ordem (RS-/NPA =10),
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na presença de concentrações variáveis de CTAB e a um pH no

qual todo o tiol estava na forma desprotonada (tampão Borato

20 rnM pH 8,5).

Obtivemos inicialmente o valor da constante de se-

gunda ordem da reação de tiólise em tampão. Para isto a rea

çao com NPA foi feita em concentrações crescentes de RS-. O

gráfico de constante observada (k ) em função da concentra-
1jJ

çao de tio ânion é linear para todos os tióis estudados (Fig~

ra 6) • Da inclinação da reta obtida calculou-se o valor da

constante de segunda ordem da reaçao nao catalisada (k 2 O) •

Determinou-se em seguida, o efeito de concentrações

crescentes de CTAB sobre a velocidade das reações. O cálcu

lo das constantes de segunda ordem foi feito utilizando-se a

equaçao (30):

onde: kI/J = constante de pseudo-primeira ordem experimental;

kWD = constante de hidrólise de NPA na presença de detergen 

te; RS- = concentração total de tiofenol.

= kI/J- k wD.

IRs-I
(30)

A validade deste cálculo foi confirmada para uma concentra-

para calcular k 20 . A concentração de detergente utilizado foi

ção de detergente utilizando-se o mesmo procedimento usado



r

5
vo-

)( 4--
'0
Q)
(J) 3-...

3-
~

2

-69-

1 2 3

RSH (M) x

4

104

5 6

Figura 6 - Efeito da
locidade observada.
pão Borato 0,02 M pH
6. - p-metil tiofenol i

variação de tiofenóis na constante de ve
As constantes foram determinadas em tam
8,5. • - p-clorotiofenoli o - tiofenol;

O - p-metoxi tiofenol.
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0,004 M (Figura 7). As constantes obtidas (k 2 ) coincidem

com as calculadas usando-se a equação (30). Os resultados ob

tidos a várias concentrações de CTAB, para todos os tiofenóis,

aparecem nas Figuras 8 e 9.

A reação de tiólise é acelerada com o aumento da

concentração de detergente até que se atinge um valor máximo

de aceleração, a partir do qual observa-se uma leve

çao com a adição de mais CTAB.

inibi -

Nestas figuras, os pontos sao dados experimentais e

as linhas sólidas foram calculadas através da equação (10).

onde: k 2 = constante de segunda ordem experimental; k = consm -
tante de segunda ordem na micela; k 2w = constante de segunda

ordem em água; V = volume molar do detergente = 0,37 l/moI para

o CTAB(38); KA = constante de distribuição do NPA = 27 (53);

KB = constante de distribuição de tiofenóxido; Co = concentra

ção total de detergente menos a CMC.

k =2
(km/V) KaKBCD + k 2w

(1 + KaCD) (1 + KBCO)
(10)

Para o cálculo da curva teórica utilizaram-se inici-

almente os valores calculados de constante de distribuição e

assumiu-se que a constante de velocidade da reação na fase mi

celar era idêntica à constante de velocidade em tampão.Depois



-71-

6

5

'"O
4-

)(--'o
Q)

3fi)-
~

.::I:

2

1

2

RSH

3

(M) x

4

104

5

Figura 7 - Efeito da variação de tiofenóis na constante de ve
locidade observada na presença de CTAB. As constantes foram
determinadas em tampão Borato 20 mM pH 8,5 e 0,004 M de CTAB •
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Figura 8 - Efeito de CTAB na reação de tiofenóis substituidos
e NPA. As reações foram feitas em tampão Borato 0,02 M pH
8,5. • - p-metoxitiofenol; O - p-metiltiofenol.
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pão Borato 0,02 M pH 8,5i O - tiofenolas reações foram feitas em
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estes dados foram iterados até conseguir-se o melhor ajuste

da curva teórica aos dados experimentais. Os valores de

km, ks- e CMC utilizados na curva teórica aparecem na

la 8.

Tabela 8 - Parâmetros utilizados na equaçao (10)

Tabe

Composto k 2m
-1 -1 a' (M-l)b CMC (M) c(M . sec ) KS-

p-Cl 0,187 15.000 5.10-4

p-H 0,397 3.900 4.10-4

p-Me 0.912 2.300 5.10-4

p-Meo 2.176 7.700 5.10-4

a) constante de velocidade de segunda ordem na fase micelari

b) constante de distribuição; c) CMC utilizada na equaçao (10) .

Os resultados cinético estão resumidos na Tabela 9. Observa-

-se que a constante de velocidade na fase micelar é muito si-

milar a da fase aquosa a excessao do p-clorotiofenol. A cons

tante de velocidade teórica máxima (k 2 t -. ) foi calculadaeorl.CO

segundo a equação (11) (38).



(10); d) constante de segunda ordem calculada pela equação (11) supondo-se que k 2o=km.

CTAB 4.10-3 M; c) constante de segunda ordem na fase mice1ar obtida através da equaçao

Substituinte -1 -1 a -1 -1 b k
2m

(sec-1. M-1) -1 -1 dk
2w

(sec .M ) k
2

(sec .M ) k2 (teár.) (sec .M )

p-c1orotiofeno1 0,302 12,69 0,187 20,54

tiofeno1 0,362 25,0 0,397 22,80

p-meti1tiofeno1 1,077 59,4 0,912 70,05

p-metoxitiofeno1 2,29 130,0 2,176 137

I
-...J
1Jl

de Ia) constante de segunda ordem em tampão; b) constante de segunda ordem na presença

Tabela 9 - Efeito de CTAB na reatividade de tiófenóis
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supondo-se que k = k 2m w
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(11)
!

Esta equação nos dá o valor máximo de k 2 obtido em

condições em que só existe catálise por concentração de rea -

gentes na fase micelar. Os resultados mostram que a exces-

sao do p-Cl tiofenol onde existe claramente no efeito inibitó

rio em k os dados experimentais são muito semelhantes aos
m

teóricos.
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4. DISCUSSÃO

4.1. REAÇÕES INTRAMOLECULARES DE TRANSFER~NCIA DE ACILA DE

S PARA N DE S-ACIL-8-MERCAPTOETILAMINAS

Para uma interpretação clara e objetiva da catáli

se ou inibição em sistemas micelares é preferível que o núme

ro de fatores que possam afetar a reação seja pequeno ou que

a contribuição de um deles seja muito maior que a dos demais.

A concentração de reagentes na micela é provavelmente, o fa

tor mais importante na catálise de reações bimoleculares (2).

Por isso, ~s reações unimoleculares, onde este efeito nao

existe, são melhores modelos para se estudar fatores de catá

lise (ou inibição) independentemente da concentração.

Neste trabalho apresentamos os dados sobre o efeito

de detergentes sobre uma reação intramolecular bem estuda

da, a transferência de acila de S para N de S-acil-8-mercap-

toetilaminas (52-56). A reação pode ser descrita segundo

o esquema (8) (56) . k
H20+

k
NH

3 KNH +
NH 2 k

H+aH+ SH
I I a kHAIHAI I

(CH 2 ) 2
3 •

(CH 2 ) 2 -
..

I ~ (CH )•
I -H+ I k 1

22

S S -a NH
I I I (8 )

c=o c=o c=o
I I I
CH 3 CH 3 CH 3
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Esta reaçao e muito pouco sensivel a efeitos de for

ça i5nica e polaridade de solvente (56). Portanto, pode-se

prever, inicialmente, que o efeito de detergentes deve se f~

zer sentir sobre a constante de dissociação do grupo amino,

que determina a proporção da forma reativa. Corno a intensi-

dade do efeito observado depende da constante de distribui 

ção do substrato na micela (2), utilizamos S-acetil e S-octa

noil-B-mercaptoetilaminas,já que o aumento da cadeia hidrocar

b5nica do composto leva a uma maior associação com a micela

(l) .

Não se conhece ainda o efeito de detergentes posi-

tivos sobre o pK de aminas primárias. Entretanto,ap

obtidos por Menger com a N,N dimetildodecilamina (79) indi-

cam que, após micelização,o pK da amina secundária dimi-ap

nui com o aumento da concentração de detergente até chegar

a um valor constante. Nestas condições, o desvio de pKap ob

tido é 1,4 unidades.

Podia-se supor, portanto,que o pK do amino grupo da

S-octanoil-S-mercaptoetilamina deveria também diminuir em

presença de CTAB levando a um aumento da velocidade da rea

çao. Através da equaçao (15) calculou-se o valor da constan

te de distribuição na micela (K). Os resultados mostram que

a reação de OMA é efetivamente catalisada por CTAB chegan-

do-se a um máximo (4,6 vezes) quando a concentração de deter

~ -3gente e 5.10 M.
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Sabe-se que o desvio de pK depende da concentraap

çao de micelas chegando a um valor constante quando a con-

centração de detergente é suficientemente alta para icnorpo

rar todo o substrato (2). Portanto, se o desvio de pK p~
ap -

duzido pelo CTAB no grupo amino de OMA foi idêntico ao des

crito por Menger (79) a curva de k~ vs CTAB deveria che -

gar a um patamar onde k~/ko deveria ser da ordem de 25.

A curva teórica de k~ vs CTAB, obtida através da

equaçao (13), só se ajusta aos valores experimentais até

- -3 4uma concentraçao de 5.10 M de detergente. Alem deste po~

to, a equação prevê a chegada a um patamar enquanto os da-

dos mostram que existe uma pequena inibição a altas concen

trações de CTAB.

A inibição observada indica que outro fator passa

a ser mais importante em concentrações altas de CTAB e age

no sentido oposto ao desvio de pK diminuindo a velocidade

da reaçao. Este fator deveria aumentar com a concentração

de CTAB e poderia, também, chegar a um valor constante. Ten

tamos identificar este segundo fator fazendo a reação de

S-acetil-s-mercaptoetilamina em CTAB. Neste sistema, o

CTAB tem um pequeno efeito inibitório que, embora signific~

tivo, é de difícil interpretação.

Poder-se-ia propor, como limite, que a concentrações

baixas de CTAB, o km de OMA está afetado quase que
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exclusivamente pelo efeito do detergente no pK. Como o va-

lor utilizado para km foi obtido a concentrações baixas de

CTAB (menores que 5.10- 3 M), a curva teórica só se ajusta aos

dados obtidos até esta concentração de detergente. Acima dis

to, a variação de pK é muito pequena e o fator inibitório

passa a ser observado. Isto nao significa que este fator não

exista a concentrações baixas de detergente, apenas poderia

estar sendo encoberto por um efeito no sentido oposto.

Assim, a curva teórica não poderia se ajustar a to

dos os dados experimentais. Para que isto fosse possível,t~

riamos que utilizar outro valor para k m quando a concentra

ção de CTAB fosse muito alta.

Tem sido descrito na literatura o efeito de SOS no

6H
O

de derivados de anilina. Os trabalhos de Bunton mos-

tram que, em concentração saturantes de SOS, o 6H máximo da
o

p-nitroanilina é 0,81 (80). O 6pK da anilina em 0,1 M de
ap

SOS é da ordem de 0,8 unidades (resultados não publicados).

Estes dados nos levam a supor que, em presença de SOS o pKap

do amino grupo do AMA não deve ter sido deslocado por muito

mais de uma unidade de pH. Assim, se o efeito de SDS for

devido apenas ao desvio de pKap ' temos que supor uma dimi -
nuição máxima de um fator de 10-20 na velocidade da reaçao.

A reação de AMA em presença de SOS sofre uma inibição de 100

vezes em todos os pHs estudados (6,4 a 7,8). A curva teórica
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obtida através da equação (16) ajusta-se perfeitamente aos da

dos experimentais em todos os pHs. Observa-se também que,cam

o aumento de pH, os valores da constante de velocidade na m~

cela aumenta, enquanto a constante de distribuição diminui.

Este resultado era esperado já que a constante de distribui

çao, embora seja uma função da ligação das formas dissocia

da e protonada do substrato, deve depender principalme~

te da interação da última forma com a micela negativa de SDS.

Assim, o efeito observado é uma diminuição da constante de

distribuição com o aumento de pH e um aumento da constante de

velocidade na micela já que a concentração da forma dissocia

da aumenta.

Embora a S-acetil-8-mercaptoetilamina não tenha uma

interação muito forte com SDS (K = 300 a pH 6,8), é dificil

supor que o efeito inibitório seja devido unicamente a um

desvio de pKap de duas unidades. Seria mais razoável supor que

o ~pK fosse similar ao da anilina, ou seja, da ordem deap .

uma unidade de pH. Nesse caso, já com este substrato, es-

tariamos vendo superposição de dois efeitos inibitórios.Es

te efeito é ainda mais evidente quando se analisam os dados

obtidos com OMA. A curva de k~ em função da concentração

de SDS é mais complexa que a obtida com AMA. Observa-se urna

diminuição gradual da constante de velocidade a concentra

ções de SDS muito menores que a CMC. A inibição já é perceE

tivel quando a relação OMA/SDS é 1. Embora tenha sido
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descrito que a adição de eletrólitos e compostos hidrofóbi-

cos diminuem a CMC, é muito pouco provável que a esta con -

centração de SDS existam micelas (apesar de terem sido des-

critos agregados pré-micelares) (36). Com o aumento da

concentração de detergente a inibição é mais pronunciada até

que se atinge um patamar.

Quando tentamos utilizar a equaçao (13) para os da

dos experimentais observa-se que ela só se ajusta aos valo

- -3res obtidos a uma concentraçao de SDS 1,2.10 M. Aparent~

mente abaixo destes valores temos um equilíbrio entre agre-

gados de proposições diferentes de SDS e aMA. As caracte-

rísticas destes agregados começam a ficar mais uniformes a

partir de uma concentração onde presumivelmente começam a

se formar micelas tipicas de SDS. A esta concentração de

detergente (1,2.10- 3 M), a curva teórica passa a se aju~

tar aos dados experimentais. a valor obtido para a constan

te de distribuição de aMA (8,2.10- 4 M- l ) é muito maior que

o obtido para AMA (= 300). Este valor era esperado já

que a contribuição hidrofóbica do primeiro substrato e

maior que a do segundo. a fator de inibição observado(1.700

vezes) entretanto, não é facilmente explicável apenas por

desvio de pKap,já que, desvios maiores que três unidades de

pKap em micelas não foram descri tos.

Bunton e Robins descrevem um desvio de -6Ho de 1,21

unidades para l-amino-4-nitronaftaleno (talvez o maior desvio
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descrito para aminas aromáticas) (80).

Estes resultados levaram-nos a pensar que a forte as

sociação de aMA e 50S diminuisse a flexibilidade da molécu-

la levando a uma inibição muito maior que a esperada por um

desvio de pK .
ap

Como a velocidade da reação de aMA é muito pequena

em 50S, foi possível fazer-se o NMR deste substrato em altas

concentrações de detergente, em condições onde a concentra-

çao de aMA praticamente não muda durante a experiência.

Estudos de interação de tetracaina (amina secundária)

e SOS por NMR (81) mostraram que o aumento da concentração do

composto de carga contrária à micela provoca um alargamento

do sinal de aCH2 do 50S. Este resultado foi interpretado crno

sendo indicativo de forte mobilização das cadeias hidrocarbô-

nicas do detergente. a trabalho de Takahashi mostra que a

adição de 50S causa um aumento em um dos isômeros de N-octa 

noil sarcosinatos (51). A interação do substrato com a mice

la de 50S pode levar portanto à estabilização de uma das con-

figurações do mesmo. Oados de spin-label (N-oxil-4 1 4 1 -dime -

til oxazolidina derivado do ácido 5-ceto esteárico) em mice-

la de CTAB mostram que a interação deste marcador com uma mi-

cela de carga oposta leva a uma anisotropia rotacional do

label (83).
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Assim é razoável a suposição de que, em nosso sist~

ma, a molécula da OMA seja imobilizada dentro da micela

de SDS já que a molécula possui uma porção hidrofóbica gran

de e tem carga contrária à micela de SOS. Os resultados de

NMR obtidos mostram que o singlete devido ao -S-CH2-CH2-NH

da cadeia do OMA se alarga com o aumento da proporçao de

OMA na micela de SOS. Mesmo a concentrações de SOS la ve

zes maior que a concentração de amina, a largura a meia altu

ra do singlete metilênico e maior do que o valor observa

do na ausência de detergente. Além disso O triplete corre~

pondente aos prótons do carbono 2 desaparece. Este resulta

do indica 9ue o OMA é imobilizado dentro da micela de SOS.

Assim, o efeito inibitório do SOS na reaçao de trans

ferência da acila intramolecular pode ser interpretado como

sendo a somatória do aumento de pK de amino grupo e diminui

ção do movimento do OMA na micela de SOS. Isto explicaria

também porque o efeito catalítico obtido em CTAB é tão pequ~

no. Além disso, este fator seria o responsável pela inibi-

çao observada a concentrações alta de detergente. Nestas

condições não existe mais desvio de pKap eOefeito inibitório,

é observado claramente.

Embora nao tenha sido feito o NMR do AMA

sença de SDS, nao e impossível que este efeito

em pre

inibitório

também esteja presente nesta reação. Uma indicação disto é
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o fator inibitório excepcionalmente alto obtido com

composto em presença de SOS.

este

Um modelo possível da interação do substrato com a

micela de SOS aparece no esquema (9). Segundo o esquema pr~

posto, o arranjo de menor energia é aquele no qual a cadeia

hidrofõbica tem o menor contato com a água (1). Para que a

reação ocorra, há necessidade do dobramento da molécula. 1s-

to leva à exposição da cadeia metilênica ao solvente e,po~

tanto, a uma configuração menos estável que a estendida (2).

Em resumo, o efeito de detergentes sobre as rea-

"

ções de transferência de acila de S para N das S-acil-8-mer

captoetilaminas é devido à alteração de pK do amino gru
ap.

po e a uma diminuição da liberdade conformacional destes com

postos na fase micelar.

4.2. REAÇÃO OE ACETATO OE p-N1TROFEN1LA E T10FEN01S SUBST1

TU!OOS

A interpretação dos efeitos de detergentes em rea-

ções onde os dois substratos possuem características hidrofõ

bicas tem sido facilitada depois do aparecimento dos traba-

lhos de Berezin e colaboradores (38,43-45,50). Estes auto-

res desenvolveram um sistema de equações que permitiu calcu-

lar a contribuição da concentração de reagentes em -reaçoes
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na fase micelar. A aceleraçâo obtida, quando este Gnico fa

tor ~ operante, depende somente dos valores das constantes

de distribuiçâo dos substratos.

Em alguns sistemas estudados, entretanto, a aceler~

çao obtida em presença de detergentes ~ muito maior que a

esperada por simples efeito de concentração. Em reações de

tiólise onde o nucleófilo é uma alquil mercaptana tem-se ob

servado uma catálise pouco usual por detergentes positi

vos (65-67). Estes estudos sâo importantes pois não se sabe

claramente o que altera a reatividade de R-SH em proteínas

ou o quanto a reatividade deste nucleófilo é afetada pela m~

dança do meio de reação e vizinhança de grupos polares (82).

Assim, estudamos, neste trabalho, a reação de NPA e tiofe

nóis substituídos tentando obter informações que possam es

clarecer as condições em que a reatividade estes nucleófi

los pode ser afetada. Foi necessário, portanto, determi

nar-se a constante de distribuição dos tio derivados já que

os dados cinéticos sao, em parte, um reflexo da distribuição

dos dois substratos nas fases micelar e aquosa (1). As cons

tantes foram calculadas através de dados dos espectros U.V.

dos tio derivados em presença de CTAB (ver Métodos 2.2.2) .T~

dos os tiofenóis substituídos tiveram o coeficiente de ex

tinçâo aumentado e o comprimento de onda de absorção máxima

deslocado para comprimento de onda maiores. Este efeito havia
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sido observado anteriormente por Sepulveda (7) e seus estu -

dos indicaram que o deslocamento observado em presença de

detergente era idêntico ao obtido em misturas de etanol/água.

o fenômeno foi atribuído à mudança de constante dielétrica

quando o aromático era incorporado à micela. Em nosso tra-

balho observa-se que o deslocamento máximo (15 nm) é obtido

para a forma dissociada do p-cloro tiofenol.

Os valores das constantes de distribuição das formas

dissociadas aumentam na seguinte ordem:

p-MeO<p-H<p-Me<p-Cl

As constantes de distribuição das formas protona

das dos tioderivados são similares (da ordem de 1.103M-l) .A-

parentemente a hidrofobicidade concedida ao composto

adição de uma metila (p-metil tiofenol) não contribui

uma associação mais efetiva com a micela.

pela

para

A ordem de grandeza das constantes de distribui-

çao das formas dissociadas não tem relação com a basicidade

destes compostos. Entretanto, quanto maior a constante de

distribuição maior o desvio de pK ,o qual diminui na seap

guinte ordem:

p-Cl>p-Me>p-H>p- MeO
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o trabalho de Lapinte e Vioutsobre o efeito de CTAB

no pKap de fenóis substituidos mostra que o pK destes
ap

postos também diminui na ordem citada acima (77).

com-

A correlação entre grandeza da constante de distri

buição e ~pK era esperada já que, pela equação (28) sa-ap

be-se que o pK na micela é função das constantes de distriap

buição das duas formas do nucleófilo. A constante da forma

protonada é similar para todos os tio derivados. Assim,qua~

to maior o valor de Ks - maior será o desvio de pK .ap

Após a obtenção dos valores de pK e constantes deap

distribuiç?o dos tiofenóis, os resultados cinéticos puderam

ser melhor analisados. O fator catalitico experimental máx!

mo obtido para todos os tio derivados é muito semelhante (=50)

e não mostra correlação com Ks - ou ~pK .ap

Para o ajuste da curva teórica aos dados exper!

mentais fez-se a suposição inicial de que a constante de ve-

locidade na micela era igual a obtida em tampão. Posterior

mente, os valores de k ,K e CMC foram variados até obm s-

ter-se o melhor ajuste.

A velocidade na micela é idêntica à velocidade em

tampão, com excessão do p-clorotiofenol. Para este deriva

do, a velocidade na micela é 40% menor do que na fase aquosa.
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Para os demais tiofenóis, entretanto, a catálise observada

pode ser atribuída unicamente à concentração de reagente na

fase micelar.

Através da equação (11) pode-se calcular a constan

te de velocidade máxima que deveria ser obtida se a concen 

tração de reagentes fosse o Gnico fator operante. A constan

te de velocidade teórica é muito similar ã experimental, a

nao ser para o p-clorotiofenol. Este é o Gnico composto cu

ja reatividade foi alterada. A explicação deste fenômeno de

ve estar relacionada com a posição de solubilização do subs

trato na micela. Dados de Bunton indicam que a cabeça catiô

nica do CTAB interage com o anel benzênico de sais aromáti 

cos (83). Sepulveda, entretanto, sugere que o anel benzêni

co destes compostos está imerso na parte apoIar da micela

enquanto o grupo carregado do sal interage com a cabeça pos!

tiva do detergente (7).

Aparentemente o sítio de solubilização do p-cloro

tiofenol é diferente dos demais tio derivados já que a reati

vidade dos demais não é afetada.

Dados de Martinek sobre acilação de oximas por acil

derivados de p-nitrofenol indicam que quanto maior a cadeia

ali fática do éster, maior é a penetração deste no interior

da micela e menor a constante de velocidade nesta fase já
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que o outro substrato (aril oxima) está solubilizado na su

perficie da micela (38). Este pode ser um motivo do efeito

observado sobre o km do p-clorotiofenol e NPA. Outra possi

bilidade é de que a posição do p-clorotiofenol permite uma

neutralização mais efetiva de sua carga pela micela e sua

nucleofilicidade seja diminuida.

Os pKs dos tiofenóis utilizados neste trabalho es

tão na faixa de 6,3 a 7,1. Segundo os dados de Hupe e Jencks ,

o gráfico de Bronsted, nesta faixa de pK, mostra uma transi

ção do passo limitante na reação de tióis e NPA (64). Assim,

o gráfico de log k 2 vs pK feito com os nossos resultados ob

tidos em tampão não podem fornecer informações sobre diferen

ças em passo limitante nas reações feitas em meios

tes.

diferen

Verificamos que, a excessao do p-clorotiofenol, nao

existe mudança na nucleofilicidade dos tiofenóis na fase mice

lar. Este fenâreno,entretanto,não é geral Para as rrercaptanas. Sabe-se

que em mercaptanas de cadeia alifática, a reatividade do

R-S parece ser bastante alterada por detergentes. Um exem

plo é a reação de alcano tióis e NPA onde a catálise de

4.000 vezes obtida não pode ser atribuída unicamente a con

centração de reagentes na fase micelar (65).
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Aparentemente, devido à forte interação da micela

com a cadeia hidrocarbônica da mercaptana, a penetração des

tes compostos na micela faz com que a sua reatividade seja

mais afetada do que a reatividade de mercaptanas aromáticas.

O sítio de solubilização destas últimas deve ser a camada

de 8tern, como já foi discutido. Assim, o sistema de mercaE

tanas alifática~arece ser o mais indicado para o estudo de

efeito de detergentes sobre reatividade de mercaptanas. A

elucidação deste problema pode vir a ser uma contribuição im

portante tanto para a compreensão das diferentes reativida

des de grupos -8H em proteínas como para a descrição detalh~

da do efeito de interfases na reatividade de nucleófilos.



-92-

5. RESUMO

Neste trabalho utilizaram-se dois sistemas para pes

quisar alguns dos fatores que alteram a velocidade de reações

em sistemas micelares.

A reação de transferência de acila de S~octanoil-8

-mercaptoetilamina (OMA) é catalisada 4,6 vezes por micelas

de brometo de hexadeciltrimetilamônio (CTAB) e levemente ini

bida por Brij-35. A reação de transferência de acila de S pa

ra N da acetil-8-mercaptoetilamina (AMA) não é afetada por

CTAB, porém é inibida cerca de 100 vezes por dodecil sulfa

to de sódio (SDS). A reação de OMA também é fortemente inibi

da por SDS (1.700 vezes). Estes efeitos foram atribuídos a

uma alteração do pK do grupo amino e à diminuição da liberda

de conformacional da molécula de substrato na fase micelar.

O CTAB aumenta a velocidade de tiólise de acetato de

p-nitrofenila por tiofenóis substituídos aproximadamente 50

vezes. A constante de velocidade calculada na fase micelar

(k2m) é idêntica a obtida em fase aquosa (k2w) para tiofenol,p

-metoxitiofenol e p-metiltiofenol. k2m é 40% menor do que k2w

na reação com p-clorotiofenol. A aceleração observada em

presença de CTAB pode ser atribuída, exclusivamente, a

centração de substrato na fase micelar.

con-
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SUMMARY

Two systems were used in orderto investigate some of

the factors that modify the reaction rate in micelles.

The rate of S to N acyl transfer of S-octanoyl-B

-mercaptoethylamine (aMA) is enhanced by hexadecyl trimethyl

ammonium bromide (CTAB) micelles by 4.6 fold and slightly

inhibited by the non ionic detergent Brij-35. The rate of S to

N transfer of S-acetyl-B-mercaptoethylamine (AMA) is unaffected

by CTAB or Brij-35. Micelles of a negative detergent, sodium

dodecyl sulfate inhibit the rate of S to N transfer of AMA by

100 fold, the inhibition in the case of aMA is 1.7 x 10 3 fold.

An increase in the apparent pK of the ammonium ion and a

decrease in the conformational mobility of aMA is proposed to

account for the observed results.

CTAB increases the rate of thiolysis of p-nitrophenyl

acetate by substituted thiophenols by approximately 50 fold.

The calculated rate constant in the micellar phase (k2m) is

identical to that in the aqueous phase (k2w) for thiophenol,

p-methoxithiophenol and p-metilthiophenol. k2m is 40% less

than k2w in the case of p-clorothiophenol. The observed rate

acceleration can be attributed, exclusively, to substrate

concentration in the micellar phase.
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