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1. PREÂMBULO

Nesta Tese se apresentam alguns dos resultados

de uma linha de pesquisa sobre micelas, modelo este que

permite compreender e explicar a modificação biológica de

reatividade química. O estabelecimento desta linha de inves

tigação teria sido impossível sem a participação de acadêmi

cos e profissionais competentes que trabalham (ou trabalha

ram) em nosso grupo. Por estrita ordem de aparição eles são:

P.M. Monteiro; E.V. Delarosa; M. Lutfi; I.M. Cuccovia; E.H.

Schroter; T. Bauch; E. Baumgarten-Rezende; M.J. Politi e

R.V. Aleixo.

A evolução da nossa produção nesta área foi

estimulada por colaboração estreita com a Prof. Or. S. I

Schreier e o Prof. Or. F.H. Quina. Esta colaboração se man

têm até hoje e, nesta altura já nos acostumamos a conside

rar boa parte do trabalho como uma criação coletiva.

O modelo escolhido para estudar a modificação

de reatividade foi o sistema de interfaces formadas a par

tir da agregação, em solução aquosa, de compostos anfifil!

cos: micelas. A formação, estrutura e propriedades das mi

celas, bem como a cinética de reações em fase micelar fo 

ram analizadas em várias revisões recentes (Cordes e ouclap,

1969; Bunton, 1973, 1976; Fendler e Fendler, 1975; Mittal,

1977; Cordes, 1978, Chaimovich, 1979). Acredito, portanto,
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que uma introdução geral sobre propriedades de micelas e

da cinética de reações em fase micelar se faz desnecessâ

ria. Por consequência, a Introdução desta tese é direta-

mente pertinente aos assuntos a serem tratados na parte

de Resultados e discutidos posteriormente.
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2. INTRODUÇÃO

2.1. Efeito de micelas nas reações de 2,4-dinitrofluorobe~

zeno com os ânions fenóxido e tiofenóxido 1

O 2,4-dinitrofluorobenzeno (DNFB) é um reage~

te importante para a modificação de aminoácidos, e o seguin

te estudo é uma extensão de trabalhos anteriores sobre o

efeito de micelas no deslocamento do íon fluoreto por nu

cleófilos contendo oxigênio ou nitrogênio (Herries e colo ,

1964; Bunton e Robinson, 1969, 1970).

O ataque nucleofílico de íons tiolato ou feno-

lato sobre halonitrobenzenos na ausência de micelas foi es

tudado extensivamente (Bunnet e Merrit, 1957; Bunnet, 1958;

Ross, 1963; Miller, 1968).

Os compostos aromáticos, especialmente aqueles

que possuem substituintes que aumentam a densidade eletrôn!

ca do anel, interagem fortemente com íons tetra-alquilamô -

nio (Ericksson e Gilberg, 1966; Fendler e Patterson, 1971

Bunton e col., 1973; Bunton e Minch, 1974) e as micelas ca

tiôI?-icas aceleram o ataque nucleofílico por ânions.Esperáva

mos, portanto, que micelas de um surfactante catiônico, o

brometo de hexadeciltrimetilamônio (CTAB), aumentassem a

velocidade das reações de DNFB com íons fenóxido e tiofen5xi

do.

1 Chaimovich e colo , 1975.
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As reaçoes de n-alquil mercaptanas com acetato

de p-nitrofenila são fortemente aceleradas por micelas ca

tionicas e o aumento de velocidade cresce bruscamente com o
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aumento do número de carbonos no grupo n~alquila. Entretan

to, neste sistema ê difícil separar os efeitos das micelas

sobre a ionização do tiol daqueles sobre a reatividade do

íon tiolato (Tagaki e col., 1972). Em outro estudo de gran

de interesse, Heitman (1968) mostrou que micelas funciona

is, derivados de cisteína, são agentes desacilantes muito

eficientes.

2.2. Efeito de detergentes na transferência intramolecular

de acila (S -+ N) em s-acil-s-mercaptoetilaminas2 .

A utilidade e as limitações do modelo micela /

para a compreensão do mecanismo catalítico de enzimas tem

sido discutido (Bunton, 1973; Cordes,. 1973, 1978; Fendler e

Fendler, 1975; Chaimovich, 1979). Desde que a distorção de

uma parte do substrato tem se mostrado um fator importante

em algumas reações catalisadas por enzimas (Jencks, 1969

1975) poder-se-ia esperar que o estudo de reações intra-mo

leculares em micelas pudesse servir como modelo desta dis

torção.

Neste sentido estudamos o efeito de detergentes

na transferência de acila intramolecular de S- para N-._ em

mercaptoetilaminas, cujo mecanismo de reação é bem conheci-

do (Wieland e Horning, 1956; Martin e col., 1959; Martin e

Parcell, 1961; Martin, Hedrick e Parcell, 1964; Martin e He

2 Cuccovia e col., 1977.
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drick, 1962; Barnett e Jencks, 1969). Nos primeiros traba

lhos de Martin e colaboradores (1959) demonstrou-se que a

transferência de acila ocorre pela formação de um interme

diário cíclico do tipo proposto para a reação de transferêE

cia de acila de s- para 0- na série CH3COS (CH 2 )n OH. Em

pH superior a 6, a partição do intermediário cíclico até /

material de partida pode ser desprezada, resultando-na fOE

mação de amida como o único produto (Foye, Duvall e Mick

les, 1962). Mais tarde foi proposto que o passo limitante

da reação é uma transferência intramolecular de prótons /

(Barnett e Jencks, 1969).

A velocidade da transferência de acila de S

para N em S-acil-a-mercaptoetilamina é insensível a aI tas /

concentrações de sal ou de solvente como o butanol ( Bar

nett e Jencks, 1969). Estes fatos facilitam a análise de

efeito de detergentes nesta reação complexa uma vez que /

nem a alta força iônica efetiva da camada de Stern (veja p.

ex. Chaimovich, 1979), nem a baixa constante dielétrica /

desta regiaõ (veja p. ex. Cordes, 1978) deveriam afetar si.9:.

nificativamente a velocidade da reação.

Os dados sobre o efeito de detergentes na ve

locidade'de transferência de acila S a N apresentados a

qui demonstram uma significativa inibição por detergentes

negativos, um efeito negligível em m.tcelas não iônicas e

uma pequena aceleração em Qicelas positivas.
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2.3. Efeito de brometo de hexadeciltrimetilamônio na tióli

se de acetato de p-nitrofenila3 .

Somente um numero limitado de nucleôfilos pa~

ticipam, inequivocamente, na catálise enzimática covalente

. (Jencks, 1969). Entre estes, o grupo -SH da cisterna mos

tra uma reatividade imprevisivelmente alta quando este se

encontra no sitio ativo de enzimas "SH" como papaina (Le

wis, Johnson e Shafer, 1976), ficina (Metrione, Johnston e

Seng, 1967), bromelina (Husain e Lowe, 1970) ou gliceraldeí

do-3-fosfato desidrogenase (Byers, 1977). A reatividade nu

cleofilica dos grupos SH em proteínas pode variar desde /

aqueles que são extremamente reativos até aqueles que sao

não-reativos ou "mascarados" (Friedman,1973; Jocelyn, 1972).

Embora o mecanismo desta ativação não esteja esclarecido ,

existe um consenso geral que atribui esta ampla variedade

de reatividade dos grupos SH a microambientes distintos em

cada caso particular. Compostos de baixo peso molecular co

mo coenzima A(CoA) ou glutationa (GSH) que possuem um gru

po SH, e agem como coenzimas, apresentam também uma reati

vidade extremamente alta em uma série de reações enzimáti

cas (Friedman 1973; Jocelyn, 1972). Desde que a reativida

de dos grupos SH do GSH e CoA é previsível (Shinkai e Kuni

take, 1976) (em comparação com outras mercaptanas), o gr~

3 Cuccovia e col., 1978
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po SH de GSH e CoA deve ser "ativado" pela apoenzima, de

forma similar aos grupos SH do sítio ativo.

Desde que as micelas servem como modelo do

(possível) papel das interfaces carregadas, e/ou neutras,

na reatividade nucleofílica o estudo dos efeitos micela-

res sobre a reatividade de grupos SH tem relevância para

se entender a questão das diferenças de reatividade encon

tradas em sistemas biológicos. Existem já evidências que

mostram que micelas podem afetar (e mui to, em alguns ca·-

sos) a velocidade de diferentes reações de grupos SH /

(Shinkai e Kunitake, 1976; Heitman, 1968; Tagaki e col.,

1972; N~ehaus, 1974; Chaimovich e col., 1975). A veloci-

dade de reação de N-dodecanoil-dl-cisteina (DCS) com clo

roacetamida, iodoacetamida e acetato de p-nitrofenila /

(NPA) é aumentada 5-7, 60-100 e 100-200 vezes, respecti-

vamente, quando se adiciona CTAB ao sistema (Heitman, /

1968). Por outro lado, a incorporação de DCS em micelas

negativas conduz a um decréscimo na reatividade aparente

do grupo SH (Heitman, 1968). A velocidade de reação de

alquilmercaptanas com NPA é acelerada até 10
4

vezes pe-

la adição de detergentes do tipo brometo de alquil trim~

tilamõnio (Tagaki e col., 1972). A formação de micelas

mistas de tióis (como B-mercaptoetilamõnio) e ácido /

oleico tem sido proposta para explicar a isomerização /

cis-trans de ácido oleico catalisada por tiois (Niehaus,
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1974). CTAB produz um aumento de velocidade de 1100 vezes

na velocidade de reação de tiofenóxido com 2,4-dinitroflu~

robenzeno (Chaimovich e col., 1975). A velocidade de tió-

lise de NPA por GSH e CoA é acelerado por CTAB perto de

100 vezes (Shinkai e Kunitake, 1976).

o aumento de velocidade observado em muitas

reações após a adição de micelas pode ser explicado, as

vezes, por concentração dos reagentes na fase micelar e

mudanças no pK aparente do nucleófilo sem ser necessário

postular uma mudança na reatividade intrinseca do nucleô-

filo na fase micelar (Berezin, Martinek e Yatsimirski, /

1973). Antes de se atribuir o efeito observado na veloci-

dade a mudanças de reatividade (veja Martinek e col.,1975,

para uma análise pertinente) as velocidades devem ser cor

rigidas tanto para concentração de substratos bem como p~

ra compensar a possivel distribuição diferente das formas

iônicas do nucleófilo nas fases aquosa e micelar.

2.4. Troca iônica em solucões micelares: Sistemas tampona, -
4

dos .

A distribuição de ions H+ ou -OH entre as f~

ses aquosa e micelar é uma função sensivel das concentra--

çoes analiticas de ácido ou base forte presentes no siste

4 .
QUlna e col., 1979





1.1.

se mantêm constantes?

Se os componentes do tampão nao interagem com

a fase micelar e a capacidade do tampão não é excedida, é

evidente que o pH intermicelar se mantem constante sob con

dições diversas (p.ex. quando muda CT ou a concentração s~

lina). Mostramos recentemente que na presença de um siste-

ma tamponante "adequado" e conhecidas as constantes de tro

+ ~ ... 1 1 d d-'ca para H ou OH e posslve ca cular a epen enCla entre

as concentrações locais de íons H+ ou -OH ligados e trocá

veis (H
b

ou OH
b

) e a C
T

• Pudemos, assim, analizar o compor

tamento cinético de reações que envolvem esses íons em so-

luções tamponadas de detergentes iônicos (Quina e Chaimo··

vich, 1979) (p.ex. OH em CTAB) .

Nesta parte do trabalho analizaremos uma
~

se

rie de experimentos simples efetuados em soluções micelares

de CTAB que demonstram, de forma inequívoca, que o tampona

mento na fase aquosa não implica em tamponamento na super-

fície micelar. Em condições nas quais se pode demonstrar /

diretamente que o tampão mantém o pH intermicelar constan-

te, a concentração local de íons OH "ligados" na fase mi-

celar (OH
b

) varia com C
T

acima da CMC.
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2.5. Estudos de ressonância paramagnética eletrônica da

estrutura e propriedades dinâmicas de agregados de

5
detergente .

Em um grande número de trabalhos têm-se uti

1izado a técnica de sondas de spin (e s r ) para invest!

gar as propriedades estruturais e dinâmicas das mice1as

(Waggoner, Griffith e Christensen, 1967; Waggoner,Kieth

e Griffith, 1968; Ohnishi, Cyr e Fukushima, 1970; Fox,

1971; Oakes, 1971; Atherton e Strach, 1972; Nakagawa e

Jizomoto, 1972; Brotherus e T~rmã1ã, 1973). Temos ap1ic~

do esta técnica para examinar vários aspectos da agrega-

ção de detergentes. Neste contexto investigamos (1) a

concentração mice1ar critica (CMC); (2) a interaçãosOCre

mice1as e nuc1eófi1os reativos; (3) o mecanismo da forma

çao de mice1as e (4) o mecanismo de distribuição de solu

tos hidrofóbicos em mice1as. (Ernandes, Schreier e Chai-

movich, 1976; Ernandes, Chaimovich e Schreier, 1977). As

mice1as são excelentes modelos para se estudar os efeitos

da microheterogeneidade sobre reações quimicas (Chaimo 

vich,1979 e referências ali citadas). Os problemas na

interpretação dos dados surgem às vezes, do desconheci -

mento do grau de ligação do substrato à micela (Chaimo -

vich, 1979; Quina e Chaimovich, 1979). Temos examinado a

5schreier e co1., 1978
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ve-se mencionar, porém,. que o mecanismo de distribUiçao de

substratos insolúveis em água tem recebido pouca atençao.

Alguns estudos mecanisticos sobre a redistri-

buiçao de água em solventes apoIares na presença de mice -

las reversas foram publicados (Menger, Donohue e Williams,

" 1973; Eicke, Sheperd e Steinm.ann, 1976). Foi descrito o

tempo de permanência de substratos de baixa solubilidade

em água em sistemas micelares aquosos (Fendler e Fendler ,

1975). Na última parte de nosso trabalho apresentamos re

sultados que descrevem, preliminarmente, a distribuição mi

celar de um substrato extremamente insolúvel em água.

As sondas de e s r utilizadas neste trabalho,

apesar denao serem moléculas pequenas e esféricas, aprese~

- -9tam tempos de correlaçao baixos (da ordem de 4 x 10 a

.. -10te 3 x lO segundos). Assim os espectros de e s·r fo

ram analizados utilizando-se um formalismo de estreitamen-

to (Kivelson, 1960; Freed e Frambel, 1963; Freed, 1972) .Os

espectros indicam, também, que as sondas experimentam um

grau de ordenamento baixo que não e mensurável diretamente

nos espectros nestes s·is.temas. Assim, as contribuições de

ordem e desdobramento hiperfino causado por prótons foram

desprezadas nos cálculos de tempos de correlação. Discuti

remos tambemas contribuições do tempo de correlação rota-

cional das micelas nas linhas espectrais observadas.
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3. PARTE EXPBRIMENTAL

3. L Materiais

Brij. 58 (Sigma Chem. Co. Lote 8.0-1150) Acetato

de p-nitrofenila (Sigma Chem. Co.), ácido 5,5' ditiobis(p-n!

trobenzóico) (BDR, Biochemicals), CTAB (Merck, Darmstadt) foi

recrist.aliZado (x 3) de acetona-etanol. SDS (BDR,. Poole) foi

recristalizado em etanol.

Tiofenol (Eastman Kodak Co) foi destilado sob

pressao reduzida. p-Metoxitiofenol (Aldrich Chem. Co) foi

utilizado sem purificação. p-Metil e p-clorotiofenol (Al-

drich Chem. Co) foram recristalizados de etanol-água. Aceta-

to de tiofenila foi preparado a partir de tiofenol e anidri

do acético e purificado por destilação sob press.ão reduzida

(p.e.llOoc, 13 mm Hg) (Bôhme e Schran, 1949). S-Acetil- S-

mercaptoetilamina (AMA) foi sintetizada pelo método de Wie

land e Bokelman (1952) (p.f. 137-138; lit. 137, Wieland e

Bokelman, 1952). S-octanoil-S-mercaptoetilamina (OMA) foi

sintetizada de acordo com Foye, Duvale e Mickles (1962) a

análise de S, e os espectros de IR, NMRe UV estão de acor-

do com a estrutura.

Cloreto de N-metil-2-cianopiridínio (2-MCP) I

e N-metil-4-cianopiridinio (4-MCP) foram preparados a par 

tir dos iodetos correspondentes (Kosower e Patton, 1966)

por tratamento com Ag Cl, em água acidulada (HCl) , a tempe
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ratura ambiente. Após filtração e liofilização, os sais fo

ram purificados por extração com CH3CN (Aldrich, qualidade

espectroscópica) e secados sob vácuo. Os coeficientes de

extinção molar coincidem com os publicados (Kosower e Pat

As sondas de spin: 2,2'-dimetil-N-oxil oxazo-

lidina derivadas do: (1) ácido 5-ceto esteárico (5-SASL),

(2) éster metilico do ácido 5-ceto esteárico (5-MeSL), (3)

5a -androstan-17S -01-3-ona (ASL) e (4) colestan-3-ona /

(CSL) foram obtidas da Syva, PaIo Alto, Califórnia.

3.2. ~TODOS

3.2.1. Métodos analiticos

A concentração de CTAB foi determinada medin-

do brometo (Schales e Schales, 1941). A concentração de

tióis livres foi determinada com DTNB usando o método des

crito por Ellman (1959).
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3.2,2.Cinêtica,

3.2.2.1. Hidrólise. A hidrólise alcalina de 4-MCP foi acom

panhada medindo-se o aumento de absorbância (a 269 nm) de

vido a formação de produtos (politi e cal., 1978, chaimo 

vich e col., 1979). A reação correspondente do 2....MCP foi

acompanhada de forma semelhante medindo-se a absorbância a

297 nm devida a aparição da N-metil-2-piridona. A hidróli

se alcalina de NPA e NPO foi acompanhada medindo-se a ab

sorbância do lon p-nitrofenóxidoa 405nm.

3.2.2.2. Reações de fenóxido e tiofenóxido com DNFB. Todas

- oas reaçoes foram acompanhadas a 25 C usando um espectrofo-

tômetro Cary 14 para as reações com fenóxido e um espectr~

fotômetro de fluxo (Durrum, Stopped flow.) para as reações

com tiofenóxido. A reação com tiofenóxido foi acompanhada

- .. -2a 350 nm em tampao borat.o (1 x 10 14) pB 9,27. o tiofenol

está completamente ionizadO neste pB (Pascal e Tarbell, I

1957 i Danehy e Noel, 1960; Kreevoy e col., 1960). A concen

tração de DNFB foi 1.25 - 5 x 10-5M e a de tiofenol 2,5 ~5

x·lO-4M. As constantes de velocidade são a média de 2 a 6

valores. Para as reações com fenóxido a concentração de

fenol

mente

foi de 1.67-6,67 x 10~4M e a de DNFB de aproximada 

1.10-4M (pB 10, tampão borato). Na ausência de fenô-

xido ou tiofenóxido a reação de DNFB com hidróxido (pU
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onde l<w é a constante de primeira ordem ol:;>servada para a

hidrólise espontânea de NPA nas mesmas condições '(CTAB ,

pH) na ausência de tiofenol. (RSH)T representa a concentr~

çao total de tiofenol que, nas condições empre9adas, está

totalmente dissociado.

3.2.3. Determinação do grau de dissociação

3.2.3.1. Fenol. O fenol não s~ encontra totalmente iOniza-

. ~ . . o ~

do a pa: la ( o pK
a

do fenol em agua a 25e aproximadamen-

te la). O surfactante poderia mudar a constante de disso -

ciação tanto do ácido bórico (vide adiante) como a do fe

nol, e, ao estimar a "catálise" micelar é necessário consi

derar estas mudanças. Isto foi feito medindo-se o eqqilí.-

brio entre fenol e fenóxido, por espectrofotômetria, na

presença e ausência de CTAB, usando-se tampão borato pH

la antes da adição de CTAB. O CTAB tem pouco efeito sobre

opH de tampão barato (lO-2M)

se adicionar 1,5 x lO-2M CTAB

que decresce ligeiramente ao

(Bunton ~ Mihch, 1974). As

proporç,ões relativas de fenol e fenóxido na solução de

CTAB e tampão borato foram calculadas medindo-se as absor-

bâncias de fenol e fenóxido em CTAB e usando-se estes coe

ficientes de extinção nos cálculos.
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lar e aquosas respectivamente e V é o volume molar parcial

do detergente micelizado. Usando-se este modelo e assumin

do-se que o volume da fase micelar é pequeno em comparaçao

com o volume total da solução pode-se demonstrar que

A
T

= Cm CD V + Cw
(4)

onde CD, a concentração de detergente micelizado, é igual a

concentração total de detergente (CT) menos a CMC, e AT é a

concentração total de tiofenóxido.

Das equaçoes 3 e 4 pode-se demonstrar que

Ka CD
K C

E = E + ( l- a D) E (5)
'1' (1 + KaCD) m l+Ka CD

w

onde E e E são coeficientes de extinção do tiofenóxido /m w

nas fases micelar e aquosa, respectivamente. Rearranjando a

eq. 5 obtém-se uma forma linearizada que permite a determi-

naçao de Ka

1

E - E'1' w

1 1 1
= x -- + ('6 )

K (E - E ) C
D

(E - E )
a m w m w

Resultados típicos mostrando o efeito do CTAB no

espectro de tiofenóxidos e gráficos da eq. 6 são aprese~ta

dos na figura 1.
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As constantes de distribuição das formas pr~

tQnadas dos tiofenóis foram calculadas, como descrito por

Yatsimirski, Martinek e Berezin (1971), a partir do efeito

do CTAB no pK dos tiofenóis.

3.2.5. Experimentos de Ressonância paramagnética eletrônica

As amostras foram preparadas evaporando-se /

uma solução clorofórmica da sonda num tubo de ensaio sob

uma corrente de N
2

e retirando-se o sol.venterestante sob /

vácuo. Neste tubo se adiciona 'a quantidade desejada de CTAB

~ - -2em agua ou tampao borato (1 x 10 M pR 9, O) ~ A mistura foi

agitada por (aproximadamente) 5 min (quando a sonda usada /

era 5-SABL, 5-Me8L ou ASL). As soluções assim obtidas foram

usadas como estoque obtendo-se as concent,rações menores por

diluição.

A solução estoque de CSL/SDS foi preparada /

de forma semelhante, mas estendendo-se o período de agita -

çã.o (lenta, tubo fechado) por 24 hs. A solução estoque CSL/

/CTAB fo;L preparada a<;1icionando-se 3,00 rol de uma solução /

de CTAB. em água degaseada ao tubo contendo o filme de CSL.

Esta solução foi submetida a ul trasson (Virsonic, Modelo 150

Cell Disrupter, potência "60", microsonda) usando pulsos de

10 segundos por periados de 250 ou 500 segundos~ As soluções

assim obtidas denominam-se S-250 e S-500, respectivamente.
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A concentração de CSL em solução aquosa foi

determinada após extração da sonda com clorofórmio. As 50

luções aquosas contendo CSL foram extraídas com clorofór 

mio até não apresentarem sinal de e s r. (3 vezes). Os ex

tratos clorofórmicos foram reunidos, concentrados sob N2 e,

finalmente o volume foi ajustado com clorofórmio. A concen

tração de CSL na solução clorofórmica foi determinada medin

do-se a altura da linha central do espectro de e s r, usan

do uma curva de calibração adequada.

A concentração de CTAB retida nos experimen

tos de filtração foi determinada por condutimetria (Beckrran

Instruments) após extração dos filtros com água (SOoC) atê

condutâricia constante.

A filtração foi realizada utilizando-se fil

tros Millipore (13 mm) e seringas com um adaptêl.dor "SwinneK".

Os espectros de e s r foram obtidos em ce

las planas para solução aquosa (James Scalon, Solvang,Calif.)

usando-se um espectrômetro Varian E-4 a temperatura ambien

te (22 ± 2°C).

3.2.6. Medidas de fluorescência e determinação de relação /

de produtos na hidrólise de cianopiridínios.

Medidas de emissão foram realizadas num es

pectr.ofluorímetro Hitachi-Perkin Elmer MPF-4 operando-se na
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forma proporcion~l. Aliquotas (3,00 rol) de soluções conte~

-5 'do RU(bpY)3 C1 2 • 6 U20 (3,5 x 10 M), KBr (O,lOM) e CTAB

(0-0,04M) equilibradas em ar a 30
0

C, foram excitadas a 450

nme os espectros foram registrados. Aliquotas sucessivas

de solução estoque concentrada de 2-MCP (0,192M) ou 4....MCP

(O,154M) foram adicionadas e os espectros foram registra -

dos após cada adição. A concentração das soluções estoque

foi verificada por absorbância e a adição total não

maior que 40 lJL. Os dados de emissão foram lançados

foil

num

gráfico de Ster-Volmer para obter a constante de supressão

de Stern-Volmer (Demas e Addington,1976; Quina, 1977) .. Tan

to para 2-MCP como para 4-MCP as relações de produtos de

hidrólise (piridona/amida) foram determinadas por absorbâ~

cia (Politi e col., 1978) ou por determinação de cianeto /

(Sparlin, Hin~e e ArmstrOng, 1977) utilizando-se curvas de

calibraçào correspondentesãs condições usadas neste traba

lho.

3.2.7. Espectro Diferencial

Os espectros foram obtidos num es-

pectrofotômetro Cary 14 usando celas calibradas. Os espec....

tros diferenciais (Figura 2) sugerem que existe uma intera

ção entre m-dinitrobenzeno e tiofenóxido em micelas de CTAB.
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Figura 2. Espectro diferencial de 6,7 x lO-5M

m-dinitrobenzeno e 6,7 x lO-5M tiofenóxido na

presença de CTAB (O, 33M) e tampão borato(O,017M).

1,2,3, representam 3 espectros tirados nas mes

mas condições. 3 foi determinado duas vezes p~

ra mostrar o erro na d.eterminação.
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4. FESUL'L'ADQS

4.1, Reações de DNFB em micelàs

Reação com o ion fenÓxido. Os efeitos tnicela

res na reaçao do ion tiofenóxido com DNFB são relativamente

simples. Contudo, o aumento de velocidade obtido por adição

de micelas de CTAB é bem maior nesta reação do que em ou

tras reações bimoleculares em água. A constante de velocida

de de segunda ordem k2 aumenta, chega a um patamar e nao

apresenta um máximo (Figura 3) enquanto,para outras reações

bimoleculares catalizadas por micelas, pode-se observar sem

pre um máximo (Fendler e Fendler, 1975; Cordes e Gitler ,

1973; Bunton,

velocidade de

1973; Bunton e Wolfe, 1973). A constante de

-1 -1
segunda ordem (k2 = 260 Ms) obtida para

reaçoes na ausência de micelas é uma média de seis experi 

mentos em que a concentração de tiofenóxido variou entre /

-3 ~
0,25 e 0,5 x 10 M e a concentraçao de DNFB entre 0,0125 é

0,05 x lO-3M• Na região do patamar o valor da constante de

. m· ~ .5 -1-1segunda ordem na presença de mlcelas (k2 'l') e 2,8 x 10 M s

-5para 5 x 10 MDNF , de tal forma que o aumento da velocida

de é da ordem de 1100.

Micelas não-iônicas de Brij 58 aceleram a

reaçao mas o efeito é relativamente pequeno (Tabela 1), Uma

explicação eletrostática simples da catálise micelar prediz

que micelas não-iônicas não deveriam ter efeito nesta reação.
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Figura 3. Reação do íon tiofenóxido com 2,4 dinitro
of1uorobenzeno na presença de CTAB a 25 C.

TABELA 1. Efeito do Brij 58 na reação de DNFB e tiofenáxidoa •

'TI (M x 103
) k

2
(M-1 seg-1)

0,06

0,80

3,34

15,0

260

386

1320

394ab

9340

o(a) A 25 , pH 9,27,
M DNFB.

(b) 5 x 10-5
DNFB.

-2 _
10 M tampao oorato e

-4 . -5
5 x 10 M tiofeno1; 2,5 x 10



29

Porém, existem outros casos .em que a explicação simples fa

lha e a velocidade de reação muda (Bunton e Robinson, 1969;

Fendler, Fendler e Liechti, 1970; Cordes e Gitler, 1973;Bun

ton, 1973; Bunton e Robinson, 1969; Buist e co1., 1970) pr~

vavelmente porque os reagentes,' relativamente hidrofóbicos,

(DNFB e tiofenóxido) se concentram nas micelas não iônicas

de Brij. A. relação entre a constante de velocidade e a con

centração de detergente não apresenta a forma sigmoidal ca

racterística de catálise micelar.

Efeito de C'1'AB na ionização do fenol. A fim

de poder calcular o grau de dissociação do fenol na presen-

ça de CTAB sob as condições cinéticas, examinamos o espec .

tro UV do fenol e do fenóxido em CTAB na ausência e na pre

sença de CTAB usando tampão com pH nominal 10,0.

o leitor deve, neste pont.o, considerar que

os dados apresentados mais adiante na secção Resultados 3 .. 4

modificam bastante tanto o desenho experimental, como a in

. terpretação possível destes dados (veja também Chaimovich ,

1979) .

A ioniiZ:ação do fenol aumenta com a adição de

-3
até 5 x la M de CTAB (Tabela 2), concordando com outras ob

servaçoes sobre efeito de micelas na ionização de ácidos /

não carregados (Bunton e Minch, 1957; Tong e G1essman, 1957;

Hiskey e Downey, 1954).

Reação com fenóxido. A reação entre DNFB e fe

nol em tampão borato pH 10 é catalisada eficientemente p.or
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TABELA 2. Efeito do CTAB na ionização do fenol a .

CTAB (M x 103 )

1,0

2,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

7,0

8,0

9,0

9,0

50,0

C f .. "d / C 1 + Cf .. idenoX1! a feno ernx o

0,48

0,49

0,55

0,57

0,63

0,66

0,70

0,71

0,71

°,.74
b

0,70
b

0,74

0,72

0,74

(a) A 25
0

C sob condições cinéticas com 6,67 x 10-4M fenol

-4(b) 3,33 x 10 M fenol.

micelas de CTAB (Fig. 4). Os símbCüos vazios representam a cons

tante de segunda ordem aparente calculada dividindo-se a cons

tante observada, k~, pela concentração analítica de fenol. Os
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símbolos cheios representam a constante calculada em termos

da concentração de fenóxido estimada espectrofotometricamen

te. A Tabela 2 mostra O efeito do CTAB sobre o equilíbrio /

fenol-fenóxido. Deve-se notar que este desenho experimental

não diferencia entre solutos nas fases aquosa e micelar. A

~ -3 ... ~
constante de segunda ordem maxima, a 4 x 10 M CTAB, e

-1 -1 - ~ -1M s baseada na concentraçao de fenoxido e, 107 M

158

-1
s

baseada na concentração total de fenol. A diferença entre /

estes valores demonstra a importância de se levar em conta

o efeito de micelas sobre equilíbrios do tipo ácido-base ou

qualquer tipo de equilíbrio onde participem os reagentes.

A constante de segunda ordem para a reação /

~ ~ -1-1do fenol com DNFB em agua, e 0,68 M s ,calculada em ter-

~ - -1 -1mos de concentraçao de fenoxido,e 0,33 M s calculada em

termos de concentração analítica de fenol (1,33 x 10-3 M fe

nol, 6,67 x 10-
4

M DNFB). Assim, o aumento de velocidadé /

produzido pelo CTAB é de 230 ou 315 vezes, segundo a forma

na qual se efetua este cálculo. A forma da curva que rela 

ciona k 2 com CTAB (Fig.4) mostra o máximo característico de

outras reações bimoleculares na presença de micelas.

o efeito de SDS foi analizado em forma quali

tativa obtendo-se o esperado retardamento da velocidade em

micelas negativas.

Efeito de micelas no espectro de UV dos· íons

fenóxido e tiofenóxido. A adição de pequenas quantidades de



32

"-•
\.

•
\ ,

--

10
3

CeTAlr. M

.--o----.PÕ·- __n O
..- 0-·'0"

.0 O "'''' ,./:1 h

........ ....,
'.
"".

'O

,fi,
ó,,

I
I

I

I,
I

•....-----, . "---.

ó,,
50

150

N
..li:

100
õ

f
Õ

~

Figura 4. Reação de fenóxido com 2,4 dinitrofluoroben

zeno na presença de CTAB. Os símbolos cheios represen

tam os valores de k 2 corrigidos pela dissociação do

-4 -4 -4fenol.O+l,67 x la ;0.3,33 x 10 ; o. 6,67 x 10

M fenol.

CTAB não muda substancialmente o espectro de tiofenóxido.Po

rém, pode-se observar uma mudança marcante quando a concen-

tração de surfactante é suficientemente grande para incorpo

rar totalmente o substrato na micela. Os espectros são mos

trados na Figura 5 e os coeficientes de extinção, bem como
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240 2.60
~nm

280

Figura 5. Efeito do CTAB no espectro UV de 0,125 x

lO-3M tiofenõxido. (1) na ausência de CTAB; (2) com

-3 -30,75 x 10 M CTAB; (3) com 3 x 10 M CTAB.
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CTAB em agua e de 9 x la M (Fendler

çao de 4 x 10-5M tiofenóxido a pH 10
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os À. ,na Tabela 3. Os resultados da Tabela 3 mostram que
max

pequena quantidade de CTAB é suficiente para incorporar o

tiofenóxido e este fato é confirmado medindo-se as áreas sob

os picos de absorção para soluções de CTAB e tiofenóxido /

(Fig. 6). Estas áreas foram estimadas de duas formas usando-

se gráficos que relacionam absorbância contra frequ~ncia~ Na

primeira medimos a área desde V até a frequ~ncia mais /max
-1 -1

baixa (31.300 cm , 320 nm) e na segunda desde 43.500 cm

(230 nm) até o máximo. A variação destas duas áreas ea so~

ma (em unidades arbitrárias) em função da concentr.ação de

CTAB são apresentadas na Figura 6. Apesar da arbitrariedade

na estimativa das áreas os resultados mostram o efeito mar

cante do CTAB sobre o espectro do tiofenóxido. Pode-se obser

var também que a área espectral é aproximadamente constante

acima de 1,5 x lO-3 M CTAB, confirmando que, a maio.res conceB.

trações de detergente o tiofenóxido está totalmente incorpo-

rado e interage fortemente com os grupos iônicos das micelas.

Evidência adicional que mostra a forte intera

çao de tiofenóxido com CTAB provém da magnitude do decrésci-

mo da CMC do CTAB quando se adiciona tiofenóxido. A CMC do

e Fendler, 1975). A adi

-2 -(10 M de tampao bora

to) produz uma diminuição da CMC até 0,8 x 10-4M (250 C) e a

pH 9.1 (300 C) a CMC diminui até 1 x 10-4M• A micelização foi

estimada medindo-se a mudança de absorbância do lon tiofenó-
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TABELA 3. Espedtro ultravioleta do íon tiofenóxido na
a

presen~ de CTAB .

CTA~ (Mxl0
3

)

C>,75

1,50

2,00

3,00

À E E262 E
274max max

263 12.600 12.600 8.750

264 9.250 9.230 6.450

271 7.570 7.000 7.500

272 7.670 6.740 7.600

274 8.320 6.420 8.320

(a) com 1,25 x 10-4M tiofenol, .À em nm.
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6. Efeito do CTAB nas áreas dos picos de absor

tiüfenóxido (unidades arbitrárias); 0, de V a
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cm i l:!., V a 31.300 em ,., area total.
max
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xido a 275 nm.

Os efeitos da CTAB no espectro de UV de fenol

e do íon fenóxido são muito menores daqueles causados pelo /

mesmo detergente no espectro do tiofenóxido. Existem, porem,

efeitos batocrômicos (Figura 7) que são, como se poderia es-

perar, maiores no fenóxido que no fenol, seguramente pelo /

maior grau de interação do íon com o detergente. Porém, o

efeito naabsorbância é sempre menor que no tiofenóxido. Tanto o

À quanto o E do fenol e fenóxido mudam quando estes semax max .

incorporam em micelas de CTAB. As diferenças entre fenóxido

e tiofenóxido são compreensíveis, uma vez que as ligações de

hidrogênio ao enxofre são mais fracas que ao oxigênio. Por -

tanto, o tiofenóxido deveria interagir mais fortemente do

que o fenóxido com uma micela catiônica.

4.2. Reações de S-acil-S-mercaptoetilaminas

O detergente catiônico, CTAB, cataliza a trans

ferência do grupo aci1a de S para N na S-octanoil-S-mercapt~

etilamina (aMA) (Figura 8), e se observa que a constante de /

velocidade para esta reação aumenta bruscamente quando a con-

- - ... -4 ...
centraçao de CTAB e superior a 3 x 10 M. A CMC do CTAB em a

gua é 9 x 10-4M (Fendler e Fendler, 1975) mas é sabido que /

tanto a adição de sais como a adição de alguns eletrólitos an

fifílicos podem diminuir a CMC deste detergente (Bunton, 1973;

"



37

• •

,o
~ 2800

2600

294 111

\.400

16·00

..
~

2000

11900

2400

2200

.
•,
•,a.

;
I
(,

,,,.,,..'

.,,,.

_,~f'."

o "'>0~

2.~a

'292

270

IO~ ~TA.8'

Figu;t:"a. 7, tf~itôdo CTAB em À. max
011 ) é Emax

( o. J de f.enol (pontos V~JziosJ e fenóxülà (pO!!

tos cheiôs).

Fendlet é Fendler ,; 1975). Utilizando-se o valor de 3.x lO-4M

cnmo CMC efetiva nas nQssas condiçóes cinétioàs; pode-se cAl

cular a aceleração rn§:xima e o coe:eiciente de paxtiçãQ do I

subst.rato entre .::t âg:ua e a !?,seUdQt'ase rnlcelar (Berezi,n, .Mar....

tinek e YÇltsi:mi:rski, 197;3 J. Utilü?i:àbdôo mQdélo de separação

de rase na sua forma mais simples (veja, po,!;"' e XélUp1°, Bere

zin, Martinek e Ya.tsünits·ki, 1973; Quina e Chaimovic.h,. 1979
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Figura 8. catálü;le da de

acila (S -+ N) em S-octanoil-S-mercaptoetilamina I

por CTAB, A sólida foi calculada (veja

to) .

e Chaimovich, 1979) uma

da utilizando-se a equação:

unimolecular pode ser analiza

km K (C
T

- CMC) + kO
=;.'

K (C
T

- CMC) + 1

{7}

onde k'fl é a constante imeira ordem observada f CT
é a
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~ o ~

concentraçÇio total de detergente, k e a cOhstante observa

da na ausência de detergente, k é a constante de velocidarn

de na fase micelar e K a constante de distribuição do subs-

trato. k e K foram calculadasm iteração a partir de um

valor inicial de k. iguÇtl .a k\ll mãxima (Figura 8). Somente Im r

os dados cinéticos obtidos -3
5,5 x 10 M de CTAB foram u

tilizados nestes cálculos. Em. pH6,B (tampão fosfato de só ....

modo que a aceleração causada por

dia 0,01

dições e

o ~
M) k e 0,026

-1
0,12 s f de

-1
s , a k calculada sob as mesmas con

rn

CTAB é 4,6 vezes.

Com o intuito de a ibilidad.e I

de que a agregaçao do substrato modificasse de alguma ma

neira o valor da constante de velocidade da reação não cata

lizada, a concentração OMA foi variada entre 2,8 x 10-
5

e 4 f 2 x la-4M. Entre e.s'tes limites, k O é constante. Como !

se pode observar na Figura 8 os valores de k\p obtidos a coE.

centração alta de detergente se desviam significativamente

da curva teórica indicando, claramente, que o modelo descri

to pela equação 7 explica os dados obtidos de modo apenas!

parcial.

o efeito inibitório de detergentes negativos

como o sulfato de sadio (SDS} neste sistema é muito

maior que o (pequeno) efeito catalltico observado com CTAB

(Figura 9).

Vários modelos foram considerados para acomo
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Figura 9. Efeito de SDS na reação de tr~nsferência

de acila (S -+ N) em S-octanoil-B-mercaptoetilamina.

A linha s6lida foi calculada, o grãfico inscrito I
mostra a mesma região de concentração de SDS lan

çado de acordo com a equação 8 (veja texto). A

concentração inicial de OMA é 2 x IO-4M.

dar todos os dados experimentais que sao mostrados na Figu-

ra 9. Estes modelos se ba~earam na suposição da formação de

agregados:, contendo substrato e sns em proporções defini -

das, em toda a faixa de concentração de SDS (esquema I) .



4.1

ESQUEMA r

iS + jA

ko

'\
K '\ Si Aj

k ..
1J

o tratamento usado nao poderia, de fato, se

ajustar aos dados ciniticos.Sem tentar agora uma anãlise I

quantitativa, podemos esquematizar os equilíbrios que devem

ser considerados na análise:

OMA+
K

f ~
a

OMA+
K

l
f "

~

~

OMA
f

+ H+

+OMAb

OMAf

K2 ,
OMAb

,
+ KaM ,

OHb + OMAb ' '.O~

onde OMA; , O~ , OMAf e O~ representam as espicies pro

tonadas nas fases aquosa e micelar, respectivamente. Uma I

descrição da análise deste sistema pode ser encontrada em

Quina e Chaimovich (1979) e Chaimovich (1979) .No esquema r,

i representa os moles de orm no agregado substrato-deter-

gente; i o número de moles de detergente no agrega~
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do, K a constante de equilibrio e k .. a constante de veloci.. .. 1J

dade para a transfer~ncia intramolecular de acila de S para

N num agregado contendo i moles de Ot1A e j moles de SOS. Es

te modelo foi utilizado com sucesso em outros sistemas de

aminólise (Bruice, Katzhendler e Fedor, 1968). Porém, este

método não forneceu resultados internamente consistentes /

neste caso. A inaplicabilidade deste modelo é, provavelmen-

te um reflexo da exist~ncia de equilibrios múltiplos entre

o SOS e o substrato que resultam num conjunto de agregados,oom

i e j variáveis (esquema I) e, consequentemente, k .. diferen
1)

teso A relação i/j deveria variar com a concentração de de-

tergente. Oesde que a inibição por SOS se observa facilmen-

te até em proporções OMA/SOS maiores que 1, (Figura 9) i p~

de ser maior que j nos agregados em concentrações baixas de

SOS.

Os pontos experimentais obtidos a SOS/OMA > 10,

onde o agregado pode ser visto como uma micela tipica de

SOS, foram ajustados utilizando-se o modelo de distribuição

já comentado quando da análise do efeito de CTAB na mesma /

reação (linha cheia na Figura 9). Na inserção utiliza-se ou

tra forma da equação 7:

1 1 1 1
= + x (8)

k
O

- k k
O

- k (k
o - k )K (C

T
- CMC)

If m m
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o procedimento iterativo resulta num valor de K = 8,2 x 104 •

Constantes de distribuição desta ordem de magnitude já foram

observadas em aminólises intermoleculares usando uma micela /

funcional e um éster com carga oposta como substrato (Bruice,

Katzhendler e Fedor, 1968). k foi calculada e forneceu umm
~5 -1 -3

valor de 1,5 x 10 s com uma CMC de 1,2 x 10 M.

A velocidade da reação de transferência intra

molecular de$ para N é ligeiramente inibida pela adição de

um detergente não-iônico (Brij 35) (Tabela 4).

TABELA 4. Efeito de Brij 35 sobre a Velocidade de transf~

rência de acila (8 -+ N) em s-octanoil-B-mercapt~

etilaminaa .

Brij 35 (M x 10 4 ) k'l' (s-l x 102
)

4,4

2,7 4,3

5,5 4,4

11,0 3,7

22,0 4,0

55,0 2,5

o -2(a) 25 C em 4,0 x 10 Mna fosfato, pH 6,80. Concentração

inicial de AMA 2,54 x 10~4M.

Com o intuito de estimar as contribuições re

lativas das partes hidrofóbicas e eletrostáticas nos efeitos

dos detergentes sobre esta re.ação, estudamos a transferência
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intr~molecul~r de ~cil~ de S para N em S-acetil-B-mercaptoe, .--

tilamina (AMA). A velocidade da reação, utilizando AMA como

substrato, não é afetada pela adição de CTAB até O,lM. Este

(falta de) efeito poderia ser esperado com base nos resulta

dos anteriores de aminólise deêsteres carregados (Bruice ,

Katzhendler e Fedor, 1968) e indica que o AMA não se incor-

pora, de. forma significativa, na fase micelar do CTAB. O

SDS inioe a reação de transferência intramolecular em AMA /

(Figura 10). Os resultados de inibição podem ser ajustados

a Um modelo dé distribuição simples utilizando a equação 7.

Os parâmetros calculados foram ainda analizados variando-se

o pH entre 6.,4 e 7,8 (Tabela 5).

TABELA 5. Efeito de SDS na velocidade de transferência de
acila (S + N) em S-acetil- f3-mercaptoetilaminaa .

pH k (s-l) k (s-l) Ko m

6,4 0,054 -4 3224,0 xlO_
36,8 0,122 1,52xlO_3 375

7,14 0,.234 2,0 xlO_ 3 279
7,8 0,722 7 :>cIO 202

(a) 250
, 2 x lO-2M ~a fosfato. Concentração inicial de subs

trato 2 x lO-4M• Veja o texto para a descrição do cálculo d~
k (constante de velocidade na fase micelar) e K. (constante

m
de distribuição do substrato). k representa o valor da cons

o
tante de velocidade na fase aquosa.

A inibição máxima (k /k ) causada por SDS ê
o In

da ordem de 100 vezes em todos os pHs estudados. O aumento
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Figura lO~ Efe:i to de 50S na reaçáo de trans:Ç·erência

de acila {S"* N) em S-aCétil""'~-mercaptoetilamína. As

linhas foram calculadas de acordo com a eg.?

(fi i pH 6,4; (O) pR 6, 8 ~ (.) pU ?, 14 ; (O )pn 7, 8.

1'.00.0$ o$tamp.õe$ continham 0,02 MNaH2rô4 aju.sta.ào

ao pH desejado com NaOH.

observado da velocidade GOm pBestá d.e acordq com os e.fei-

tos de pH, já publicados., nesta reação (Barnette Jenc,ks, I

1969) . :Q e;Eetto de pH sôhre km e K (Figure:; /

10 e Tabela 5) indica que a fOrma: pro't;:onada de AMA pé ligél.



46

melhor a SDS, fato este esperado para um sistema onde a li

gação é, predominantemente, iônica.

Desde que o efeito de SDS na velocidade de

transferência em OMA pode ser atribuído (como limite) a um

simples efeito na constante de dissociação do amônio (veja

adiante), efetuamos uma pesquisa restrita ,por ressonância

nuclear magnética (RNM), dos complexos aMA/SDS a fim de

tentar distinguir outros efeitos que não envolvessem a açao

do SDS no pK do grupo amônio terminal. Para este fim prepa

rar.am-se uma série de soluções aquosas de aMA contendo con

centrações crescentes de SDS. Calculou~se que nestas condi

ções (pH 5,0 ~ 0,2; numa diluição de 1:100) as medidas .de

rmn poderiam ser efetuadas antes que ocorresse qualquer mu

dança significativa na concentração de aMA. A largura a

meia altura do sinal da ponte metilênica aumenta (Tabela 6)

para logo diminuir até alcançar um patamar onde o valor da

largura observado é significativamente maior no complexo./

aMA/SDS que no aMA livre. Esta variação na largura das li-

nhas concorda com a proposição, formulada anteriormente ,

que existiria um contínuo de complexos de aMA/SDS, em pro

porções molares variáveis. Uma investigação detalhada des-

tes complexos foi dificultada pela baixa solubilidade dos

mesmos nestas concentrações de aMA. Deve-se notar ainda,que

o triplete do C2 (H 2 ) da cadeia do resíduo octanoila s~ alar

ga de tal forma que se torna de difícil resolução nas mais
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TABELA 6. Alargamento do sinal de ressonância magnética

nuclear de lH dos prótons da ponte metilênica

de CB3 (CH 2 ) 6C05 (CH 2 ) 2NH3Cl (OMA) produzido por

SDSa .

OIv1A (M)

0,025

"

"

"

"

"

0,050

"

"

"

"

SDS (rol)

0,125

0,188

0,250

0,375

0,500

0,220

0,325

0,375

0,300

Largura da li....
nha (Hz)

1,6

2,6

2,0

2,0

2,0

2,0

1,7

5,6

3,6

3,6

4,0

(a) Veja Resultados e Parte Experimental para detalhes. A in

certeza na determina.ção da largura da linha é 0,1 Hz.

baixas concentrações de 50S. Estes resultados constituem in-

dicação de uma diminuição da liberdade conformacional do OMA

quando este se incorpora num agregado contendo SDS.
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4.3. Tiólise de NPA

Mostramos anteriormente que o CTAB tem um pro

fundo efeito no espectro UV do íon tiofenóxido (Chaimovich e

col., 1975). Estas mudanças espectrais foram usadas para cal

cular tanto as constantes de distribuição como os pK dos
ap

tiofenóis nas fases aquosa e micelar. (veja Parte Experimen-

tal 3.2.3.2. e 3.2.4 •. ). Os dados espectrais mais relevantes se

apresentam na Tabela 7.

A Tabela 8 resume os resultados do efeito do

Cr-l.'AL: sobre o pK dos tiofenóis substituídos e as constantes
ap

de distribUição correspondentes entre as fases aquosa e mice

lar, tanto para as formas protonadas como para as nao proto-

nadas. De uma inspecção dos valores dos pK é evidente queap

todos os tiofenóis estão completamente dissociados nas condi

ções cinéticas (pH >7.8), especialmente na presença de CTAB.

Assim, as constantes de segunda ordem calculadas para a tió-

lise do NPA representam a reação entre os ãnions tiofenóxido

e o NPA.

A adição de CTAB produz um aumento de aproxi

madamente 50 vezes na velocidade de tiólise do NPA por tiofe

nóxido (Figuras 11 e 12, Tabela 9).Os produtos destas reaçoes

são, em todos os casos, p-nitrofenóxido e os acetatos de tio

fenila correspondentes. Com base nos dados conhecidos sobre

a velocidade de hidrólise de tioésteres (Jencks, 1969; Shin-
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TABELA: 7,. E,feito do, CTAB no e spectro de tio!',enóis

~

Compo.sto
RSrf

-1-1
E,~1om

R s":b RSH +C1AIP
-1 -l-I -1

~ E~ ~ 1. EM ~max .rnax

RS' + erABd

1 .:-1-1rna:x E.,M 'GrtI

tiofenol . 237; 8 2,71 262,5 12600 238 252 275 9468

P"'" m=toxitiofenol 239 753 262,5 14097 241 650 270 16632

p-clorotiofenol 245 1041 27Q 15143 247 1650 285 15500

p-metiltiofenol 238 511 265 12634 24:0 522 276 12426

À em nm (a) 'E:m HeI O,OlM;.(b) Tampão barato o,,02M pH 8,,5; (c) Em HeI O,.OlM 'contendo

4x lO-3M C'TAE;. (d) Em tampão horato O;, 0'2M. pH 8 f 5 contendQ 4x 10-
3

1J1 CTAB.
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TABELA 8. Constantes de distribuição de tiofenóis entre a

água e CTAB e efeito de CTAB no pK apatente de

tiofenóis.

I{ (SH)a
x 10-3b pK

c K dComposto a K
x 10-3 a p m

-<-'.-..----_._.

p--cloIXji.:.iofenol 1 20 ±S 6,S S,3

tiof8J.'101 1 4,7±0,8 6,8 6,2

p-ir~eU.ltiofenol 1 8,2±0,S 7,1 6,3

p-metoxitiofenol 0,93 2,7±0,4 7,0 6,6

(a) calculado segundo Yatsim.irski, Martinek e Berezin (1971) i

(b) Calculado a partir da equação 6 ; (ver 3.2.4.)

(c) pK em. água (veja Chuohani e Frohlich, 1971) i

-3(d) pK t na presença de CTAB 4 x 10 M, calculado uaparen e

sando a eq1;l.ação 2 .. (ver 3.2.3. 2 • )
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Figura 11. Efeito de CTAB na tió1ise de NPA {e)p-c1oro

tiofeno1 em (2 x lO-2M) tampão barato pH 8.5; (o) tio=
-2

fe.no1 em tampão borato (4,5 x 10 M) pH 7.8. As curvas

foram calculadas usando a eq.9 (veja o texto). A con

centração de NPA utilizada foi, em geral, 5 x 10-
6

M e a

dos tiofenóis 5 x 10- 5M.
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rVJurÇl. 12 ..: Efeito de C:TAB. nà tiólise de NPA: .(0) p.-,metil

tiof~t).ôli (e) p-Jrteto~itiofenol. As re,ações furam feitas

em tampã.ô.bo.1'ato (2 xlO - SM)pH g .5~ as curvas fo.ram ./

calcH:l1adas uSg,ndo El eq .. 9 (Veja G. te.xtQ) • A :éonCe.rrtra*

ção de NPA fo.i geTalme'rlte 5 x la-6N .e a dos tiofen6is /
~5

5 x 10 'M.
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TA.BELA 9. Efeito de CTAB na tiólise de NPApO.:J,':" tiofenóxi

dos.

Composto

p~clorot;i.ofe

IlÓxido -

tiofenóxidó

p-rnet:íltiOt:~ .
IlÕxido -

p-'tnetoxitiQfe
hóxido -

k M-·l -la'2w' s ' .

0,30

à,36

1,08

2 7 29

k 'M-1, ·-lb2rna:x t · s .'

12,7

25,0

59,4

130

k, ","-1 -lc2M,.-, s

0,19

0,39

0,91

2,18

K r.(ld
a

15000

3900

2300

2300

(a) Constante de segunda orde.m na. fase aquosa;

(b) çonstante de g'egunda ardem má,xima obs·e.rvada na presençç:t

de Cl'$i.B <veja Figuras 11 e 12);

(c) Valor calculado para a const:<;1hte desegUnd<;1 ordem n<;1 f~

se micel<;tr (e'1" '9 f veja o texto) ;

(d) Valor de melhor ajuste para a constante de distr:i-J:migáo

(eg. 9 , veja Ó texto).

kaí e Kuni take, 1976; Conn.ors e Bender, 196.1 ( Nada, Ku}:}y e

L<;trdj[, 195,3) pode-sean.tecipàr que as tioésteres resultantes

devem Ser e stãveis aob nossasc,ond,ições d.ereq:çãô., Evidênci-

as conclusivas dessa estabilidade foram obtidas demo.nstrando-

-se Urna correspondência quantitativa entre a decrêscimo d.a j'

concentr:a,ção de SE livree a proQução dep-n,ítrofenóxido, t<;1n
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to na ausência corno na presença 4 x lO-3M de CTAB etarnbern

a estabilidade do acetato de tiofenila sob todas as condi -

çoes descritas neste trabalho.

As constantes de segunda ordem aumentam brus

- .-4camente a concentraçoes de CTAB maiores a 5 x 10 M.Mec1idas

condutimétricas independentes c.onfirmaram que, sob nossas!

condições cinéticas, a CMC do CTAB é, de fato, diminuída de

-4 .-4
9 x 10 M (Fendler e Fendler, 1975) para 5 x 10 M.

O efeito do CTAB na velocidade de tiólise foi

analizado. quantitativament.e utilizando-se um modelo de sep~

raçao de faseS (Berezin, r<1artinek e Yatsimirski f 1973) (eq •

9) •

k 2 'P =

- . o
(kZm!V) KaKbCn + k 2

(1 + KaGn ) (1 + I\bCn)
( 9)

~ . o
onde k 2 't' e a constante de s.egunda ordem observada, k

2m
e k

2

sao as constantes de segunda ordem nas fases micelar e aquo

sal respectivamente, eKa e Kb são as constantes de distri

buiÇão de tiofenóxido e NPA, respectivamente.

A equaçâo 9 se ajustou aos dados experimen

tais da seguinte forma: Tomando K
b

= 27 M-I(Martinek e col.,

-4. ,.,......-1
1975), CMC == 5 x 10 M (vide acima) e V = 0,37 M (Martinek

e cal. I 1975) e usando Os dados experimentais para k~ (Ta

bela 9) os melhores valores para Ka e k 2m foram ajustados

por iteração sucessiva. O valor inicial de K foi obtido !
a

a partir dos restütados apresentados na Tabela 8 t Umaesti
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mativa inicial de k
2m

pode ser obtida examinando o aumento

máximo de velocidade. Da equação 9 pode ser demonstrado que

(Berezin, Martinek e Yatsimirski, 1973):

k 2max

k
O
2

k 2m
= ---o

k V
2

x
K

a
K

b
(K 1/2 + Ir 1/2)2

a b

(la)

onde k 2max e a constante de segund.a ordem máxima obtida pe

la adição de detergente. Quando K
a

» K
b

a equação 8 reduz

a:

k k
2m

K
bLim 2max = x (11)

Ka» K
b k

O
k

O
V2 2

-1 - -1
para K

b
= 27 M e V = 0,37 M

k k
Lim 2max = 2m x 77

K »K k
O

k
O

a b 2 2

o que prediz um aumento de velocidade de 77 se k 2m ==
o

k 2 ~

Desde que os aumentos de velocidade encontrados não são maio

res que 50, um valor inicial de k 2.. m = k~ é plenamente justi-

ficado. Os. valores de k 2 e K com os quais a equação 9 sem a

ajusta melhor aos dados experimentais são apresentados na Ta

bela 9. Deve-se notar que os valores de K assim obtidos sãoa

iguais aos determinados pelos dados de absorção dentro dos

erros experimentais (comparar Tabela 8 com Tabela 9). As cons
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tan,tes deseg\'l.nda Q:rqej11 nas fases micelar U<2m) e aquosa

0) ,- -(k
2

. sao -essencialmente iguais (com exoeçao do p-'clorb,ti~

fenóxido) .

4.4. Sistemas'rnic,elares tarnponados.

Temos empregado íons N-alquil-4-cianopiridi

:rHo Gomo substrato para estudar o efeito de micelas na di-s

t:r,ibui,ção de produtos fPoliti e cal. 1 L978) e qua:rlti.ficat'

a. ligação de OH a miGélas de CTAB (Chaimovieh et alo, 1979) i

Estes estudos tem ap:roveítado .o ii2J,to de que estes

. . - d d t" (b ) 2+prunem a emlssao 'e son as .alS como Ru 'py 3 e

ions $lU

que', por

serem ions positivos, são excluídos de mice1as ~e mesma /

catga (Quina, 1~77). Estes tons piridinicQS sofrem hidr6~!

se. alcalina para fornecer o N-alquil-4-oarbamidopiridinio

(A) e ª N-alquil-4-p.iridon.a. CJ!) correspondente puma praço!:

ção (P/A) que depende do meio é do pH (Kosower e Patton ,

1966.; Pôliti ecoL ( 1978), Deve-se notár ainda que os 101'1s

piridínicos mencionados são, por sua v:ez,c:ompletament~ ex-

cluidos: da fase micelar de CtrAB quando o gr,upo alquila é me

t;i1~ (Quina, 1977; Cha;il1i.Qvich e cOL, 1979). Seria lógico I

espexar, por analogia, que 'O N-metil-2-cianopiridíncio (2-M:p]

fosse também excluidQ d.a fase micelar. Es-ta exclus.ão foi

demonstrada pel.o fato d.é que as constantes de StêX'n ...Vo.ltner

(K
SV

) para a sup~essão da emissao do Ru (bPY)~+ por 4-MCP
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, +" -1 " 87" + ~1) ~ . d '(1040 - 20 M ) e 2~MCP ( O - la M' sao ln ependentes da

concentração de CTAB (0-0,04 M), dentro de eJ:;'roêxperimental

na presença de O,IOM KBr.

Em contraste com bs noss.os resultados anterio

res obtidos na ausência de tampâo (Chaimovich e col., 1979),

o C'l'AB não afeta a constan.te de velocidade observada (klJ!(M:!?»

para a h;i.dróliSê alcal:i,na de 4-MGP ou 2-MGP na presença de

0,02 M tampão borato (Figurq 13). Por outro lado, nas mesrttas

condiçõê-S, as constantes de velocidade Observadas (klJ! (NPO) )

para a hidrólise alcaline:;t de NPO, um substrato que deveria /

ser incorporado eficientemente na fase mice,lar, diminuem brus

camente com o aumento da con-centração d.e CTAB acima de 1 x

lO-3M (figura 13B). O valor da constant.e de associação de

NPO, K = 1. 5 x 10 4M, foi calculada por extrapolação de dadas

de literatura obtidos para homólogos de cadeia mais cUTta; /

(Gitler e Ochoa Solano, 1968; Yatsimirski, Martinek e Berezin,

).971) .Finalmente, O pe.rfil cinético para a hidrôlise alcali~

na de NPA, um substrato que se particiona entre a fase aquo

sa e afãsê micelar,mostra um máximo com uma diminuição grª,

dual deklJ! a concentração alta de C'I'AJ::J (Figura 14). Deve -se

notar que hidrólise alcalina de NPA na presença de deter:gen

tes ê, possiVelmente, um dos sistemas mais estudados no campo

da catálise mice1ar (Romsted e Cordes, 1968; Behme e cal.,

1965; M:eyer, 1972; Chevion, Katzhe.ndler e SareI, 1972) .PD
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Figura 13. Efeito do CTAB na constante .de vel9.

cidade observada para a hidrólise alcalina na

presença de tam.l?~o barato 0,020M.

A. 2-MCP a pH 9,50 (~) e

4-MCP a pH 9,80 (O)

B. NPO a pH 9. 5 O (O) e a pH 9, 8 O (.) •Os dados op
tidos. a CTAB baixo são mos.trados em escala /

expandida. As curvas foram calculadas (Veja t~)
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Figura 14. Efeito do CTAB na constante de veloci

dade observada para a hidrólise alcalina de NPA

a pH 9.50, têlttlpão barato 0,020M. A curva é calcu

lada segundo a descrição do textO.
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rém, apesar da popula.ridade d.êste sistema, a análise qua~

titativa somente começou a ser feita recentemente (Funasa

ki, 1979, Chaimovich, 1979).

4.5. Análise de micelas usando sondas de spin.

A. Análise espectral

Vários fatores determinam a forma e a larg~

ra das bandas observadas em e s r (a) o(s) tempo(s) de cor

relação rotacional (anisotrópico) da sonda de spin; (b) o

tempo de correlação rotacional do agregado; (c) o grau de

ordem da sonda no agregado; (d) desdob~amentos hiperfinos

não resolvidos devidos aos prótons e (e) interaç5es spin

-spin intermoleculares. Urna análise computacional sofisti

cada poderia, eventualmente, avaliar a contribuição de ca.

da um destes fatores nos espectros observados. Desde que

os sistemas com os quais temos trabalhado são complexos ê

não estão completamente definidos e já que informações re··

levantes sobre propriedades estruturais e dinâmicas podem

ser obtidas através de uma análise espectral mais simples,

o formalismo de estreitamento rotacional foi utilizado em

toda a análise espectral. A rigor este formalismo só pode

ser aplicado a moléculas esféricas. Entretanto, os espec 

tros obtidos, sobretudo no caso de micelas e sondas relati
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vamente solúveis, mostram que as sondas estao se movendo em

forma rápida e quase isotrópica. Assim, os resultados foram

analizados utilizando-se as expressões propostas 'por Cannon

e colo (1975) para calcular os tempos de correlação.

h 1/2 h 112 ]
T l = 6,5 x lO-lo wo [(~) +(-º-0 - 2 s

h_I h+l

(12)

[

h 1/2 h 1/2 ]
T

2
= 5,9 x lO-la w

o
(~) - (~ s (13)

- h_ l h+l )

onde TI (1 2 ) é o tempo de correlaçao, wo é a largura da ban

da central e h o ' h_ l , h+ l sao as alturas das linh~s central,

campo baixo e campo alto respectivamente.

B. A concentração micelar crítica e o efeito de substrato na

estrutura da micela: interação entre o tiofenóxido e o

CTAB.

A figura 15 mostra o espectro de uma sonda de

spin anfifílica em tamp~o (a) e em CTAB em concentraçao abai

-4 o
xo (b) e acima (c) da CMC (9,2 x la M a 25 C, Fendler e Fen

dler, 1975). As restrições impostas ao movimento da sonda p~

la incorporação à estrutura micelar são bem evidentes. Parte

desta restrição pode ser devida a lli~a interação eletrostáti-

ca entre a sonda e a superfície carregada positivamente.Abai

xo da CMC dever-se-ia esperar somente o espectro da sonda em
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o

b

'C

Figura 15. Espectro de e s r do 5-8A8L.

-4
(a) em tampão';' (h) em 6 x la M 'CTAB e

-3
(c) em 5.73 x 10 M CTAB.
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a.gua, mas pelo contrário, observa-se um maior grau de imo

bilização quando comparado com o espectro da mesma sonda em

micelas. Este ponto será discutido mais adiante.

Quando a sonda utilizada é c 5-MeSL (o metil

éster da sondaante;çior) os e.spectros são similares, mas

duas diferenças significativas podem ser apontadas: (1) a

sonda não é suficientemente solúvel em água para apresen ....

tar um espectro nas nossas condições; (.2) O tempo de corre.....

lação calculado em detergente é significativamente menor. A

Figura 16 mostra a variação dos valores de TI em função. da

concentração de CTAB para 5-SASL e 5-MeSL. O tempo de corre

lação rotacional (T l ) aumenta discretamente acima da CMC,.eg

quanto que na CMC, se observa uma variação brusca do TI' e~

pecialmente quando a sonda utilizada é 5-SASL. A possibili-

dade de relacionar o comportamento espectral da sonda e

uma propriedade flsica do detergente é, então, clara e, a

partir destes dados, calculamos uma CMC do CTAB de 8,75 +

0,25 x 10.... 4M,eín excelente concordância com os dados da li .....

teratura (Fendler e Fendler, 1975).

A adição do 10n tiofenóxido a micelas de CTAS

foi examinada sob duas condições experimentais: (1) varian....

do-se a concentração de detergente e mantendo-se a concentr~

ção de tiofenóxido constante (1 x 10-4 ), (2) mantendo-se o

-3
detergente constante (3 x 10 M) e variando-se a concentra....

ção de tiofenóxido. O primeiro tipo de experimentos permi ....
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Figura 16. TI para 5-SASL (O) e 5-MeSL (O) em

função da concentração de CTAB.

e um va-·tiu observar uma diminuição â.a CMC (até 5 x lO-4M)

lor médio de TI de 2,3 ± 0,04 x 10-'9s na ausência e 2,052 +-
0,03 x 10-9s nel presença de tiofenóxido, sempre acima d.a

CMC do CTAB. O segundo protocolo mostrou que a a.dição de tio

fenóxido causa um decréscimo no valor de TI que atinge um

minimo (1,7 x 10-9
$) quando a relação CTAB!tiofenóxiô.o é de

6 :t 1. Aumentando-se a concentração â.e tiofenóxiâ.o o TI au-



menta, chegando a um patamar onde o valor de T
l

é 2,5

10- 9
5. Observou-se também que, quando a sonda usada

65

x

e

5-MeSL, o desdobramento hiperfino do espectro da sonda di

minui em função do aumento da concentração de tiofenóxido

de 14,56 até 14,04 G, (6 x lO-3M tiofenóxido) indicando I

que a sonda está inserida numa região de menor polaridade

em alta concentração do tiofenóxido.

C. Agregação de detergentes abaixo da concentração micelar

critica.

A figura 17 mostra o espectro que resulta I

da incorporação de 5-SASL em várias concentrações de SDS.

Apesar da solubilidade mensurável do 5,...SASL em água (Fig~

ra 17a) não se observa nenhum componente do tipo "fase aqu~

sa" no espeçtro desta sonda em SDS acima da CMC (Figura I

l7c ). Abaixo da CMC, porém, dois componentes são clara ,...

mente distinguíveis (Figura l7b e 17d). O valor publicado

para a CMC do SDS (7,6 ,... 8,6 x lO-3M , Williams, Phillips

e Mysels, 1955) coincide com o valor por nós determinado!

-3
usando o método de e s r (8,5 - 9,0 x 10 M). É claro,por

outro lado, que abaixo da CMC podem se distinguir clara

mente dois tipos de sinal (Figura l7b). Experimentos de

controle realizados extraindo-se a sonda com soluções de

SDS ou diluindo-se soluções que contém sonda e detergen-
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r d

J1. .~__
Zr V~

a
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c

Figura 17. Espectro de e S .17

co1'lcentraçÕéS de S0S: (.0.) O;(b)

:2 .. . .......310 M e {dJ 4 x 10 M.

5-SASL em várias

-35 x 10 M; (c)

te (figura 17 mostram que os sinais observados abaixo da

CMC do SDS nao representam um artefato de diluição. Experi

mentos semelhantes com outra sonda solúvel (ASL) mostraram

resultados análogos apesar da diferença estrutural entre /

ASL e SASL.

Os resultados obtidos ao se utilizar sondas

insolúveis em água (S-MeSL e CSL) são algo diferentes. AI
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gumas características espectrais sa.o apresentadas na Figura

18 para 5-MeSL. O espectro de 5-MeSL em SOB acima da CMC !

mostra que o movímento desta sonda é menos restrito que o

obtido para 5-SASL nas mesmas condições (Figura 18c). Estes

resul tados são apresentados na 'I'a'tíela 10 .•

~o

C.M ..-ICI"tl\.l/C~tH.II-C."'ac.H.
>-_.1 0 G_ " c' .H-O

Lj.
rY>;i~~~-,I. .",i ",';-'~Ny, __ ~ . A-

""~r-" ..,.rl'I.".."" '1' , V' VV".....".~'.,/..,"'·y~.-'\....."AtVy..,.r/."';"v .~ o

~VVV-~b
~) .~ ----r.-~- Ir ( v-

A\ I

."" -~\1.. / \ I.\.. ,r/",,,"""'I'~..,.,. d"""'" .. . \/""

Figura 18. Espect.ro de e s r de 5-~1eSL em várias

conoentrações de SDS (a)

-2.-3
1.10 ~1 e (d) 5 x 10 ,M.

-3
Q;(b) 6 x 10 M; (c)
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TABELA 10. Tempos de correlação calculados usando as equ~.

ções 12 e 13 e desdobramentos hiperfinos is~

trópicos para as sondas 5-SASL e 5-MeSL em sol

ventes orgânicos e mice1as de SDS e CTAB.

Sonda

5-SASLa

Parâmetros
espectrais

'tI (segx1011)

'f2 (Segx1011)

/).T(segxl011)

a (G)
n

SOLVENI'E
c .... .. ~ter de SDS CTAB

lorofonruo petrõ1eo (2,Ox10-~) (2xlO""3M)

7,8 10,6 73,0 201

7,0 9,1 54,6 117

0,8 1,5 18,5 84,4

14,3 14,0 14,75 14,50

5-lXESL LI (segx10
11

)

T2(Segx1011)

1161;(segxlO )

an (G)

5,6

6,2

0,3

14,13

6,8

5,3

1,5

13,8

51,8

39,6

12,2

14,7

101

73

28

14,4

(a) O an Para esta sonda em água ê 15,2 G.

Os espectros das sondas insolúveis em água /

(Figura 18ª-) não apresentam dois componentes quando os espe~

tros são obtidos abaixo da CMC do detergente (comparar 18b e

e d com 17 b e d) . As linhas aparecem alargadas devido, se
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guramente, a interação spin-spin (Figura l8b e d). Desde que

a relação detergente/sonda é idêntica acima e abaixo da CMC,

devemos concluir que abaixo da Ci>lC, toda a sonda está conti-

da em agregados de detergente onde a fração de detergente
~

e

menor que aquela existente acima da CMC. Existe, portanto,um

aumento líquido da relação sonda/detergente nos agregados o

que dá origem à interação intermolecular observada. Um expe·-

rimento controle foi realizado solubilizando-se um filme de

sonda com uma solução de SDS abaixo da CHC. O espectro re 

sultante (Figura 18d) é idêntico ao observado quando a solu-

ção contendo sonda e SDS é diluída até urna concentração se

melhante de SDS (Figura 18b).

D. Distribuição de solutos insolúveis em agregados de deter

gente.

O sistema aqui utilizado consiste em CTAB e

~ -2
CSL em agua. O espectro de e s r de CSL em 1 x 10 M CTAB

após sonicação (solução S250 Parte Experimental 3.2.5.) con

siste de uma única linha .a1argada por troca (Figura 19a ). A

forma deste espectro muda quando o tempo de sonicação aumenta

ou quando a solução é mantida a 500 C (Fig. 19b).

Quando um filme de CSL é sonicado em água o

espectro obtido na "solução" resultante é similar ao mostra-

do (Fig. 19a). porém de menor intensidade. A forma do espec-



70

10 G... .

Figura 19. Espectro de e s r de CSL. (a) 6,7 x
-5 .-2

10 M CSL em 10 M CTAB após 250 seg de sonica-
-5.. ·-2

ção; (b) 2 x 10 M CSL em 10 M CTAB após fil -

tração por 2200R e mantido a 500 C por 30 mino

Q

b

tro nao muda com o aumento do tempo de sonicação, desaparece

quando a solução é filtrada (2200 R) e diminui de intensida-

de com o tempo. Estes resultados sugerem que a sonicação de

CSL em água produz uma dispersão de CSL que, corno seria de

se esperar, é retirada por filtração e sedimenta lentamente

causando uma perda do sinal de e s r
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A sonicação de CSL com CTAB abaixo da CMC

(1 x 10~4M) produz um espectro similar em forma e intensi

dade ãquele mostrado (Figura 19a). Contudo, neste caso, o

espectro não muda,. em forma ou intensidade,. com o tempo e

a espécie que produz o espectro de e s r é completamente

retida por filtração (2200 R).
O espectro de CSL em CTAB lO-2M obtido após

sonicação e filtração (Millipore, 2200~) (solução 8500 I

Parte Experimental 3.2.5.) apresenta mais de um componente

(linha cheia da Figura 20). Um dos componentes é uma linha

alargada, não resolvida,caracteristica de um agregado onde

existe um alto grau de interação spin-spin. Sob as condi ~

ções usadas (CSL: CTAB ::: 0,01) e tomando-s.e 100 como limi..,...

te superior do número de agregação de CTAB (Fendler e Fen~

dler, 1975), o número médio de ocupação seria 1 CSL por mi

cela. Tal distribuição não deveria resultar l1um espectro I

como o observado e pode-se concluir, portanto,. que o CSL

nao se distribui rapidamente na fase micelar do CTAB.

Os resultados apresentados acima,. tomados I

em conjunto, indicam que este sistema poderia gerar info!

mações úteis sobre o mecanismo de solubilização por deterge~

tes~ Este problema foi focalizado em duas formas diferentes:

utilizando-se filtração e acompanhando-se a cinética de re-

distribuição do CSL em CTAB.

Quando a solução s500 (que contém CSL em CTAB
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Figura 20. E!?pectro de e s r de CSL após filtração

por Mil1.ipore de div~rsos tamanhos de poro (---
-2 _ ~ _

CSL em CTAB (10 M) apos sonicaçao e filtraçao por

2200 Ri (------) solução acima após filtração por

1000 Ri (-.-.-.-), solução acima após filtração E;X)r

250 R.

lO-2M) é filtrada em Millipore de tamanbo de poro decrescente

o componente que mostra um espectro alargado (por interaçÊÜ

spin--spin) é perdido gradualmente e se obtém, finalmente, o

espeotro esperado para CSL monomérico em micelas de CTAB I
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(Figura 20). O v~lor d~ relação CSL: CTAB existente nos agr~

gados retidos nos filtros foi determinado medindo~se direta--

mente a. qu~ntidade de CTAB retida nos filtros e estimando~se

a concentração de CSL por diferença. Estes experimentos per-

mitem descrever, aproximadamente, as classes de a<jt"egados i

nicialmente presentes na solução S500 . Na Tabela 11 pode-se

observar gue o conjunto dos agregados retidos por filtração

TABELA 11. Fração de sonda em diferentes agregados CTAB-CSL

Amostra

Solução s500

Retido por
filtro de 2200R

:Retido por
filtro de 1000R

Filtrado

CTABM

10-2

10-2

CSL M

2xl0-S

6xlO- 6

CT'AB/CSL

SOO

3

100

1700

% CSL

(100)

60

10

30

em 2200 R contém 60% da concentração inicial de CSL e aprese~

tam uma relação CTAB: CSL relativ~mente baixa. Uma percent~gem

baixa do CSL é contida inicialmente em agregados que são reti

dos por filtros de 1000 R. A solução remanescente contém qua

se a totalidade de CTAB presente na solução inicial e 30% do

CSL. A relação CTAB/CSL nesta população é bem maior que a ini

cial.
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o espectro mostrado com linha cheia na Figura

21 correspondeã solução 3500 após filtração por um Millipo

re de 2200 R•. :Sste espeêtrO pode Ser reproduzido pela adi.ção

de espectros caracterlsticos das situaç6es inicial e final /

no processo de redistribuição (Figura 21.). Note que os valo

~,.~ ~~,.;c,:~,ti'H'_=-, -=:t oi ""'.~.~. -
~."

la G
~.:>

:Figura 21. l:'-:::spectro de e s r da solução S 250 (---)

(vejaParb'S ExperimcnUiI 3 2.5 e textoli e após i.ncu.bação

por 48 hsa 50
0

C (..... ....,.-). A linha cheia cor:responde

ao espectro da solução 5500 (veja Parte Experimental

3.2.5. e texto) apôs filtração por 2200 R, o mesmo

espectro pode ser obtido somando Os dois primeiros

(27: 1) •
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res de ~ nos espectros sao significativamente diferentes. A

cinética de redistribuição do CSL em CTAB foi estudada em

função do tempo e da temperatura (Tabela 12). A situação fi

nal mostrada pelos espectros de e s r é aquela corresponde!!.

te à espEitrada para CSL distribuido uni.formemente em micelas

de CTAB(Figura 22).

TABELA 12. Meia vida aparertte t l / 2 para a redistribui

ção de CSL em micelas de CTAB.

CSL

(M x 10 6 )

CTAB

(M x 10
2

)
M10STRA

tO

(oC)

t l / 2

(hr)

8 1 Filtrada por 1000R 50 7,8

5,6 1 Filtrada por 2200){ 50 8 , 7

6 1 Filtrada por 2200R 50 7,.8

6 0,2 Filtrada por 2200R 50 7,8

6 1 Filtrada por 2200R 25 90
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_~o

A .~-"'--....r~ b

c

d

e

lOG-

Figura, 22. Espectros de e $ r do CSL após fi1tr~

ção da solução 5250 por 2200 ~ e incubação a 500

por tempos diferentes. Os tempos de inCUbação e a

sensibilidade usada para registrar o espectro são:

(a) O min." 2 x 10
4

; (b) 60 min., 2 x 10
4

; (c) 120

min., 1,25 x 104 ; (d)Z40 min., 1 x 10
4

e (e) 480

min., 3,2 x 10
3

.
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"Agora estamos novamente no limite de nosso bom senso, exa

tamente onde os seres humanos perdem a razão".

Goethe

5. DISCUSSÃO

5.1. Reações do DNFB em micelas

Aumentos de velocidade relativos produzidos

por CTAB. Em geral e diflcil medir a constante de velocida

de de segunda ordem da reação bimolecular que ocorre na su

perflcie micelar pois, embora seja fácil incorporar todo o

substrato não-iônico, e bem mais dificil estimar o grau de

partição do reagente hidrofllico iônico entre as fases aquo

sa e micelar (Bunton e Wolfe, 1973) (Porem, ver Quina e Cha~

movich, 1979). Os aumentos de velocidade relativos produzi

dos por CTAB micelizado para várias reações de DNFB com nu

cleófilos iônicos são apresentados na Tabela 13. Estes va

lores foram calculadas no máximo das curvas que relacionam

k~ com CTAB. A catálise micelar aumenta de forma signifi

cativa e a concentração de detergente no máximo de catáli

se decresce à medida que o nucleófila é mais hidrofóbico.

Este efeito já fora descrito em outros sistemas cataliza

dos por micelas (Berezin, Martinek e Yatsimirski, 1973, Gi

tler e ochoa-Solano,1968; Bunton, Robinson e Sepúlveda ,
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TABELA 13. "Catálise" por CTAB de reações de ataque nucleo

f "'l' .., a1 lCO a DNE'B •

Nucleófilo

OH

H2N CH 2C02

Anilina

Fenóxido

Tiofenõxido

k
reI

5ab

30b

ab

230

1100

(a) A 25°C relativo à reação em água; (b) Bunton e Robinson

(1969, 1970).

1969). Estas diferenças poderiam ter duas causas: (1) A in~

corporação dos nucleófilos hidrofõbicos., como fenóxido e

tiofenóxido, na fase miceLar seria maior e, (2) ao mesmo I

tempo, estes penetrariam mais profundamente na camada de

Stern, que constitui o sitio de reação. Os compostos aromá~

ticos.; em especial aqueles que possuem substituintes que

doam elétrons, inte:r:-agem fortemente com micelas.

Reação com ° ion tiofenÓxido. As reações bi

moleculares modificadas por micelas exibem, em geral, um má

ximo definido com o aumento da concentração de detergente.
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itos

salinos CaUbCl.UU raente(Cor

e er, 1973) e a a

e a fase (Bunton e Robinson, 1968). Este ú1ti-

mo, e na um dilu ap a

do quantitativamente para ana ar entre outras reaçoes a

h 1 s \.;d.Ld,-liz SDS (Bunton e Wolfe ,1973) •

A com ê urna exce--

a norma. se o tratamento de dilu ao

mo de -ll,ld.ue, assumiu-se que um reagente afetaria a

do outro na micela. A observaç.ão de um patamar

na r:eIluxido sugere que um pode afetar

a do com a

aparentemente com o euux.LUv. Se o tiofenóxido e o DNFB for

mam um na mi , o klf/CTAB

ria um patamar como o ervado para as ed.cueS

unimo_LeCU.Lc;tL s por llL.LCeJ..as e

Bunton e . , e Mi 2 ).

tivamente assumir um tera a es

trutura da HlJ..Ce.J.,a a nova

o segundo a • A

o em esta hipótese atraente, e e

pela um e:::>VeCl:.L d o

m-dinitrobenzeno e o tiofenóxido na CTAB. A

, rea
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até agora. Ap;r:esentamos (. neste trabalho, um inicio de aná1i

se que f usanà.oo formalismo dateor..í..a de troca iônica em so

luçôes micelares (Quina. e Chaimovich, 1979, Chaimovich,1979),

oferece uma primeira interpretação do efeito de mice1as na

reação do tiofenol com DNPB.

Mostramos, recentemente (Quina e Chaimovich,.

1979) que a expressão apropriada para a constante de veloci

dade observada (k
lll

) de uma reação entre um substrato não car

re(j'ado, como O'WFB, e ufnnucleófilb carga é oposta ã

micela, como o tiofenóxido, numa solução micelar de CTAB
....
e

(l + KX!Br(I + KSCD)

k
III =

~ F2rn
_ V

K
S

KX/Br

Br
b

Er
f

+ k~ ]

Br
b

Br
f

(14)

Nesta equaçáo:t{s é a con·stq.:úte de distribuiçã<::> di:) subst.rato

neutro. O valor mais utilizado de K
S

para DNFB é 27 M-1{Yai

simirski e cal., 1975). Por analogia Com outros derivados I

corooas nitroanisois fI< "" 100 M~lJ CSonilha ··e. col., 1979)e

considerando outros valores publicados para a constante de

incorporação de DNFB (Fendler e Fendler, 1975) é dj.ficiI ~

creditar qu.e 2.7 M- l seja o valor correto de K
S

para DNFR.

XTé a concentração total de tiofenol adicio

o -1 ~l ~
nado, k 2m e k 2 (260 Ms) sao as constantes de segunda or

dero nas fases micelar e aquosa, respectivamente. V é o volu
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me de reaçao por mol de detergente micelizado (0,37 L/mol

para CTAB, veja 4~4). K
X

/ BX é o coeficiente de seletivid~

de para troca tiofenóxido/brometo na superficie da. micela.

Este valor fOi calçulado<.3., partir da constante de distri

buição do tiofenóxido, Kx (= 3900 M-· l , Cuccovia e coL,

1978} já que se pode demOnstrar (Quina e Chaimovich, 1979)

que estas constantes estão relacionados por: (ver Chaimo~

vich, 1979 para uma anáLi,se da diferença entre os dois p~

râmetros) .

KX "'" Kx/ Br
{l-~}

Br
f

(15)

onde d é o grau de
- ... + .

ionizaçao da micela (=0,2 - 0,05, Rom~

ted, 1975~ Funasaki, 1978; Smith, 1979) e Br
f

é a concent~

ção a.nalitica de brometo livre. O valor utilizado no câlcu

lo fo~ Kx/ Br = 15.

Na presença de um sal não comum, neste caso

a espécie B (OH) 4derivada do 'tampão , que interage com a

fase micelar (veja 4.4 e 5.4), as express6es apropriadas /

para as concentrações analiticas de barato total (BT), bo

rato ligado (B
b
), brometo ligado (Br

b
), B

f
e tiofenóxido

ligado {Xb } são: (Quina e Chaimovich, 1979)

B
T

= B
b

+ B
f

B ==
b K X

X/B T

Xb BT

+ Xb (1 - Kx/ B)
(l6)



Br f = ~CD + CMC + Xb + Zb
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(17)

Br = (1 - cd cb D Xb - Zb (18)

3 2
Xb U - KX/ B) (1 - KX/ B) + Xb I AI (1 - KX/ B) + (l - K x / Br)

(XT KX/ B + BT) 1+ Xb XT I Kx/ Br (BT - (1 - a) CD (1 - KX/ B)

2
+ KX/ B AlI - KX/ Br (1 ..., q) CD KX1B XT = O

onde

AI = ~CD + CMC + Kx/ Br XT + (1 - q) CD Kx/ Br

(19)

(20)

Nesta equaçáo usamos o coeficiente deseletividâde para â

troca tiofen6xido/borato definido como

l\X/B =

X
b

B
f

X
f

Bb

(21)

que pode ser relacionado com os coe~icientes corresponden

tes para a troca tiofenóxido/brometo e barato/brometo por

KX/ B = Kx/ Br / KB/ Br = 400 (veja 4.4 e 5.4.)

Utilizando as equações 14 e 16-19 foram obtidas as curvas /
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mostradas na Figura 23, !,ode--seohservar que utilizando-se

~.

-lt'l
Ib

x

.. 2
.(1)

1
2

~
N

..Y.:
6.

A.

A.

Q. t:.

.................
" ...... .......

..............
'-._---

... --- ---

Â

--
-.....~------

I I I I I I I '--L. I J I I I.~.

o 5 10 15
3

Cr (lll1xlO)

Figura 23. Cálculo do efeito de CTAB na reação de

tiofenóxido com DNFB (vej.a o texto) (D.) pontos /

experimentais; Parâmetros utilizados CMC= 5 X 10-
4

. . . o . - -1 -1 - .-1
M; KX/'B = 15; (X= 0,2; k 2 = 260 Ms; V = 0,37M

. 1
(-) K = 27M- k = 4420 B = O- 0IM.(-······) K. = 100

S ' 2m ' T "} S-1 . . .
M; k

2m
= 1.300; BT = O,OlM.



la interface de fase micelar do CTAB.

do tiofenóxido.

tuada que a observada. Deve-se notar ainda que em nenhum /

84

neste

) a forma

lhor racionalização deste efeito (veja o espectro diferen-

t possível que, de fato, a formação de um

5.2. Reações de S-acil-S-mercaptoetilaminas

A "catálise" micelar provém, frequentemente,

análise quantitativa rigorosa poderá se afirmar se

da curva prediz uma diminuição de velocidade bem mais acen

sistema existe uma mudança real da reatividade causada pe

complexo entre os substratos (na fase micelar) seja a me

dos casos simulados k se aproxima de k
2

sugerimo que, nes
o m -

te caso, a micela de CTAB aumenta a reatividade intrínseca

o conjunto de parâmetros mais adequados (curva

cial no modelo, Parte Experimental 3.2.7.) Somente com uma

locidade causadas por micelas vão refletir, diretamente, a

is em termos de efeitos específicos das micelas na reativida

Se a reação não catalizada é muito sensível a mudanças no

solvente ou à adição de eletrólitos, as modificações na ve··

da concentração dos reagentes na fase micelar; este efeito

obviamente não existe em reações mono- e intramoleculares.

as modificações na velocidade são dificilmente interpretáve-

incorporação de substrato num meio diferente da água. Assim,
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de do substrato,

A fonte mais provável do efeito inibitório

do SDS na reaçao de transferência intramolecular de acila

de S para N em S-mercaptoetilaminas seria uma mudança de

pK do grupo amônio terminal causada pela interação eletro~

tática com a superfície negativa da micela. No caso de

substratos de cadeia longa, uma diminuição da sua flexibi

lidade, causada tanto pela contribuição superficial como

hidrofóbica, poderia conduzir a uma estabilidade adic10 

nal do estado inicial e, assim, a um aumento da inibição

causada pela micela negativamente carregada.

A explicação mais simples para a diminuição

de velocidade causada pelo SDS na reação do AMA é um aumen

to do pK do amônio terminal. De fato a inibição de 100 ve

zes observada para o AMA pode ser explicada por um aumento

de pK por duas unidades. Deslocamentos de pK desta magnit':1. ;II!II

de tem sido observadas numa série de reações modificadas /

por micelas (Bunton, 1973; Cordes, 1973; Fendler e Fend1er,

1975). Se este efeito fosse a única fonte de inibição, a

velocidade de reação da forma desprotonada não seria afet~

da na camada de Stern da micela. Por sua vez, isto sugeri

ria pouca penetração do substrato na fase micelar e esta 

ria de acordo com a pequena estabilização hidrofóbica esp~

rada para um único grupo CH3 e o valor da constante de dis

tribuição do AMA em SDS. Desde que o pK do grupo amônio ê
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9,1 (Martin e Hedrick, 1962) o pK aparente em micelas de 50S

deve ser da ordem de 11.

A relações altas SOS/OMA,onde o efeito inibi-

tório pode ser analizado quantitativamente, a velocidade em

micelas é menor que a velocidade em água por um fator de 1,7

x 10
3 . Uma mudança de pK, como única fonte de inibição é im

provável. Embora o efeito de 50S no pK de aminas alifaticas

não tenha sido descrito, o deslocamento do H em aminas pri
o -

márias, secundárias e terciárias é, no máximo 1,25 unidades

(Bunton e Robinson, 1970). Além disto, a diminuição de pK de

dodecilamônio após micelização (que pode ser considerado o

efeito reverso da incorporação do ion alquilamônio numa mice

la negativa) não é maior que 1,4 unidades de pH (Menger e

Lynn, 1975). Estas considerações e o efeito de 50S na reaçao

de AMA permitem colocar um limite de duas unidades de pH no

deslocamento do pK do OMA produzido por 50S. Mesmo se consi-

derando o efeito de 50S no pK existe um fator de, pelo menos

20 vezes, não explicado na inibição.

Este último fator pode ser facilmente explic~

do assumindo-se uma diminuição de flexibilidade do substrato.

Os experimentos de rmn mostram que o sinal observado para os

prótons da ponte metilênica do OMA é alargada por 50S. Oesde

que nao se observa desdobramento do sinal em nossas condições,

os dados sugerem fortemente que o alargamento se deve a uma

diminuição da liberdade conformacional deste segmento do

;:!II'



substrato.

entre a estrutura do substrato e a natureza do detergente

vel na fase micelar (Fendler e Fendler, 1975; Ohnishi, Cyr

- .maXlma

la (Shinitzky e col., 1971). Um bom exemplo desta relação

Os solutos possuem uma mobilidade consider~

licas e/ou eletrostáticas facilitarão a inserção da amina

acordo com sua relação estrutural com a superfície da mice

gua/micela) de substratos hidrofóbicos são elevados, poder-

mento polar da cadeia do detergente (Williams e col., 1973),

terações favoráveis podem estabilizar significativamente /

da liberdade de movimento tem sido observada perto do seg-

é o aumento da população de um dos isomeros de N-octanoato

de de movimento ao longo da cadeia do detergente é restri-

e o tipo de movimento do substrato pode ser restrito de

ta de forma apenas moderada; contudo, a restrição

e Fukushima, 1970; Nakagawa e Jizimoto, 1972). e a liberda

em SDS e o coeficiente 250 vezes menor para AMA no mesmo

de sarcosina (Takahashi e col., 1976), demonstrando que i~

uma conformação particular do substrato na interface.

Desde que as constantes de distribuição (~

-se-ia esperar que o aMA protonado interagisse favoravelm~n

4
te com SDS. De fato o alto valor de K (8,2 x 10 ) para aMA

na camada de Stern. A(s) contribuição hidrofóbica, por ou

detergente sugerem que a associação possui componentes hi

drofóbicos bem como eletrostáticos. As interações hidrofí-
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ESQUEMA 2

no interior da micela. Estas interações, em conjunto, favo

tro lado, ~avorecerã a inserção da cadeia do resíduo acila

da em micelas com carga positiva foi descrita recentemente

recerao a conformação alongada do substrato (Forma 1, es

te. Anisotropia rotacional de uma sonda de spin incorpora-

to, anisotrópico, desde que a conversão na forma 2, (esqu~

ma 2) necessãria para o ataque, será altamente improvável

devido em parte, à exposição da ponte metilênica ao solve~

quema 2). a movimento molecular de aMA em SDS será, porta~

H

"Nsoe) H,,\~H

ó' "$" soe
fi H

, 3 H"':~-H S (
soe

o I 5

H H

o

o
O-~ /

~ /S

~C

I

c rI

r
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(Ernandes, Schreier e Chaimovich, 1976). Em outro sistema /

inibido por SDS, propôs-se que o arranjo iônico do substra

to positivo na micela negativa era necessariamente compac

to a fim de explicar a estereoseletividade da reação (Suke

nik, Weissman e Bergman, 1975).

A velocidade da reação de transferência intra

molecular de acila de S para N em OMA aumenta quase cinco /

vezes na presença de CTAB. A explicação mais simples deste

(pequeno) efeito seria uma diminuição do pK do grupo amônio

terminal aumentando assim a concentração da forma reativa.

Num sistema relacionado, foi demonstrado que a micelização

do cloreto de dimetildodecilamônio produz um aumento da ve

locidade de troca de prótons e uma diminuição do pK de 1,4

unidades de pH (Menger e Lynn, 1975). Tomando-se este últi

mo sistema como referência esperar-se-ia um aumento de ve

locidade de 30 vezes no sistema OMA/CTAB. A aceleração ob

tida é significativamente menor indicando a possível exis

tência de um efeito misto (ativação-inibição) de CTAB nes

te sistema.

A estabilização preferencial de uma das fo~

mas do substrato foi, indiretamente, mostrada de maneira /

extremamente elegante por Moss, Lee e Lukas (1979). Estes

autores mostraram que uma micela funcional, sem atividade óE

tica,pode reagir de forma estereoseletiva com LL e DL-N

carbobenzyloxialanilprolina-p-nitrofeniléster. Embora nao

'11"
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tenha sido feita uma análise quantitativa da velocidade da

reaçao e explicaçao mais provâvel desta estereoseletivida

de é a maior afinidade da forma LL pela rnicela funcional •

Desde que, como os mesmos autores sugerem, a forma exten

dida da LL pode-se encaixar melhor na micela, o modelo pr~

posto para a inibição da reação de S-acil-8-mercaptoetila

minas deve ser bastante geral.

5.3. Tiólise de NPA

A interpretaçao do efeito de micelas em rea

çoes entre nucleófilos hidrofóbicos e substratos incorpor~

dos em micelas foi grandemente facilitado pela análise de

vida ao grupo de Berezin (Berezin, Martinek e Yatsimirki I

1973; Martinek e col., 1977) no qual se leva em conta, ex

plicitamente, a concentração dos substratos na fase mice 

lar. Pode ser demonstrado (Quina, 1977) que este tratamen

to se aplica rigorosamente (isto é, as micelas podem ser

consideradas como uma pseudofase separada) quando a con

centraçao dos substratos nao é suficiente para saturar a

fase e os substratos se particionam de forma independente.

A análise do efeito de CTAB na tiólise de

NPA demonstra, inequivocamente, que o aumento de velocida

de pode ser atribuido, exclusivamente,à concentração dos

substratos na fase micelar. As constantes de segunda ordem



calculadas par~ ti61ise de NPA por tiofen6xido, p-metilti~

fen6xido e p-metoxitiofen6xido na fase micelar são idênti-

cas, dentro do erro experimental, às constantes de veloci-

dade de seg~nda ordem medidas na ausência de CTAB. A cons-

tante de segunda ordem calculada para p-clorotiofen6xido ê

menor ainda na fase micelar que na fase aquosa. contudo, a

tê neste último caso observa-se um aumento de velocidade /

já que a diminuição de reatividade é compensada pela con -

centração de NPA e p-clorotiofen6xido na fase micelar.

As constantes de distribuição para os ánions

derivados de tiofenol aumentam na ordem

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

Por outro lado as constantes de distribuição dos tiofen6is

nao dissociados são menores que as dos ânions corresponde~

3 ~tes e tem um valor constante de aproximadamente 1 x 10 M .

A diferença entre as constantes de distribuição das formas

protonada e ani6nica indicam que a associação dos tiofen~

xidos com a micela possui um componente eletrostático im

portante. outrossim, a associação dos tiofen6xidos com CTAS

mostra uma dependência do substituinte na posição para; e

feitos de substituinte análogos tem sido observados em ou-

tros estudos sobre incorporação de derivados aromáticos /

carregados negativamente em CTAB (Larsen e Tepley, 1976

Lapinte e Viout, 1972).

'li"
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Associado com o efeito de substituintes em

K , a micela de CTAB exerce um efeito correspondente nosa

pK's dos tiofenóis na ordem:

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

Visto que a micela não produz urna alteração significativa

na reatividade dos tiofenóxidos, esta mudança de pK pode

ser atribuida a um aumento da solubilização dos tiofenóxi

dos na fase micelar.

Os dados apresentados sugerem que a faltai

de efeitos micelares na constante de segunda ordem está re

lacionada com a posição dos tiofenóxidos na micela de CTAB.

A ordem da magnitude das constantes de associação dos tio-

fenóis etiofenóxidos sU'Jere que a interação principal I

do(s) tiofenóxido(s) com a micela é aquela entre o anel aro

mático e o grupo tetraalquilamônio do detergente (Fendler e

Fendler, 1975). Esta interação restringiria o meio ambien-

te do enxofre negativamente carregado ã camada ele Stern.E~

te meio (aquoso) e o fato de que o ataque nucleofilico não

é, provavelmente, a etapa limitante da velocidade neste ca

so (Hupe e Jencks, 1977) tenderiam a minimizar o efeito da

interface na velocidade de reação.

Devemos enfatizar, porém, que a falta de

efeitos intrinsecos na reatividade produzidos pelo CTAB na

tiólise de NPA por tiofenóxidos não pode ser considerado I
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monstrado recentemente (Quina e Chaimovich, 1979) que, na

M). Assim, os dados cinéticos obtidos para hidrólise alca-

(24)

OH
f

k
2m Brb o

K K ---- + k
- S OH/Br Br 2V

k ~
f

~

(1 + K
S

C
D

)

Análise quantitativa da hidrólise alcalina /

- _ 4 -1
constante de incorporaçao de NPO e 1,5 x 10 M (vide su-

gido a concentração de detergente ligeiramente superiores /

(perto de 3 vezes) à CMC do CTAB nestas condições (5 x 10-4

pra) r O limite de incorporação total (isto e > 95%) e atin-

modificada por micelas na presença de um tampão. Temos de

mo OH) numa solução solução micelar de CTAB é:

lina de NPO deveriam refletir, diretamente, OHb a concen 

trações de CTAB maiores que 2 x lO-3 M. Desde que k~ (NPO) /

nao e constante ,e diminui com o aumento da concentração do

detergente podemos concluir que OH
b

diminui de uma forma se

melhante. Este decréscimo implica que o tampão borato 0,02M,

que mantém OH f constante, não mantem OH
b

constante quando

muda a concentração de detergente.

dem (k~) para uma reação bimolecular entre um substrato nao

carregado (como NPA ou NPO) e um ion univalente reativo (c~

presença de um tampão que mantém OH
f

constante, a expressa0

apropriada para a constante observada de pseudo-primeira o~



rage com a fase micelar, as expressões adequadas para as

"ligado"; o valor de V tem-se aproximado ao volume parcial

(Br f ) e hidróxido ligado (OH
b

) são (Quina e Chaimovich(1979):

como

(27)

(26)

(25)

livre

Br
f

= ac
o

+ CMC + OHb

Br = (1 - a) C - OH
b O b

A2 = aC
o

+ CMC + KOH/
Br

+ OH
f

(28)

-A2 + ~A2)2 + 4KoH/BrOHf(1-a)~o

2
OH =

b

zado na região da micela onde o ion pode se definir

molar do detergente (0,37 L/mole para CTAB; Yatsimirki, Ma~

tinek e Berezin, 1971; Corkill, Goodman e Walker, 1967). /

Nesta equaçao, K
S

é a constante de distribuição do substra-

-1 4 -1
to neutro (54M para NPA, Funasaki, 1979 ; e 1,5 x 10 M

o -para NPO); k
2

e k
2m

sao as constantes de segunda ordem pa-

ra a reaçao de hidrólise alcalina nas fases aquosa e micel~,

respectivamente. V é o volume por mol de detergente miceli-

Co é a concentração analitica de detergente micelizado. Na

presença de um tampão ideal, isto é, um tampão que ~ã~ inte

KoH/ Br é o coeficiente de seletividade para a troca OH/Br

na superficie da micela (0,08, Chaimovich e col., 1979) e

concentrações analiticas de brometo ligado (Br
b

) e

onde
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(31 )

de a « 0,1).

•lon

(30)

(29)

simplista. Assim se o

para NPO a pH 9,80 na ausen

-1
= 0,37M e a=0,2 e as equa-

demais

Brf = aCD + CMC + OH
b

+ B
b

Br = (1 - a) C - OH - B
b D b b

porser

-1(54/1 para

(5 x 10-4 M)

e ex é o grau de ionização da micela (=0,2 ± 0,5 Romsted, 1975;

Utilizando os valores experimentais para KS
4 -1

NPA e 1,5 x 10 M para NPO), KOH/ Br (0,08) ,CMC

o -1 -1
e k o (0,05 min para NPA pH 9,50, 0,027 min

~

-1
para NPO a pH 9,50 e 0.048 min

De fato, a suposição da complet~ auséncia de

Funasaki, 1978; Smith, 1979).

322
OHb +OHb (A + KOH/ B OH f + BT ) + OHbOHf(KOH/B A2 +

2
KOH/ Br (BT - (1 - a)cD)) - KoH/ Br OH f (1 - a)CD KOH/ B = °

cia de CTAB) e os valores de V

pode

ligação do ion barato ã fase micelar (como nos equações 24-28)

barato se liga a fase micelar de CTAB as expressões para Brb ,

Br f e OH
b

vem a ser

ções 24-28 não se achou valor de k
2m

que simulasse satisfato 

riamente os dados cinéticos de NPA ou NPO. variação simultâ

nea de a e k 2m resultou também em simulações pouco adequadas

dos dados cinéticos. A diferença entre os dados simulados e

os experimentais diminui usando valores extremamente pequaDs



tal indicam que a troca borato/brometo é altamente desfavo-

que está relacionado com o coeficiente de seletividade bora

equilíbrio do tampão e, consequentemente, produzir uma varia

(32)

(33)
B

b
Br

f

B
f

Br
b

OH
b

(B
T

- B
b

)

OH
b

B
b

K =
B/Br

OH
b

B
f

OH
f

B
b

KOH / Br / KOH / B

KOH/ B

to-brometo por

onde A
2

e definido pela eq. 28. Na equaçao 31 usamos o coe

ficiente de troca iônica borato/hidrôxido definido como

rável. Uma ligação substancial de borato deveria mudar o

ção de OH
f

na fase aquosa intermicelar. Ainda, a adição de

borato O,02M somente diminui a CMC de CTAB de 9 x lO-4 M até

5 x lO-4 M (veja p.ex. o efeito de tiofenôxido na CMC de CTAB).

onde B
T

= B
f

+ B
b

é a concentração do íon B(OH)~ no pH exp~

rimental. Duas linhas independentes de evidéncia experimen-

Porém um K
B

/
Br

pequeno não implica, necessariamente, que a

ligação de borato não afetará a diluição de ÕH
ô

Neste contex

to os fatores chaves são a ligação desfavorável de OH à mi

cela de CTAB e a baixa concentração de OH
f

(pH 9,5-9,8). Co

mo consequéncia, qualquer ligação do íon B(OH)4 cuja con

centração é ordens de magnitude mais alta que a de OH
f

, po

derá exercer um efeito marcante na quantidade de -OH ligado
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os valores dos parâmetros já discutidos (com a~0,2) foram /

rico (9,22; Kolthoff, 1959). Usando as equações 24 e 29-32 e

(34)
-111 + antilog (pKa -pH) IB

T
~ B

f
~ BH

T

mente, podemos aproximar B
T

.

onde BH
T

é a concentração total de espécies iônicas do tam 

pão e pK é o valor da constante de dissociação do ácido bô
a

vel e o equilibrio do tampão não é perturbado significativ~

ã micela de CTAB especialmente a C
D

baixo,

Se a ligação de borato é altamente desfavorá

maior que aquele utilizado neste trabalho, Assim, os nossos

valores de k2m/k~ coincidem com outras indicações da litera

tura (Bunton e col., 1978) na medida que indicam uma diminui

pouco eficiente à micela de CTAB como tinhamos previsto.

o
Deve-se observar que os valores de k 2m/k 2 de

rivados da nossa análise não têm, necessariamente, uma sign~

ção da reatividade aparente do OH na fase micelar do CTAB.

feitas simulações variando-se somente k
2m

e K
OH

/
B

com a res

trição adicional que KOH / B deveria ser idêntica em todos os

casos. Os valores que forneceram melhor sinulação foram /

o ok
2m

/k
2

~ 0,37 para NPA pH 9,50, k
2m

/k
2

~ 0,29 para NPO e pH

9,50 e 9,80 e KOH/ B ~ 2,3. O KB/ Br ~ 0,035 é satisfatôrio já

que corresponde ao valor esperado para uma ligação de borato

ficação absoluta, desde que dependem do valor escolhido para

V. Contudo, é pouco provável que o valor de V seja muito /



Neste contexto devemos salientar, por6m, que at6 um valor

absoluto de k
2m

(à diferença de k~) será um reflexo da rea

tividade aparente na fase micelar. Destarte, k 2m 6 uma re

sultante onde devem ser consideradas tanto a reatividade /

absoluta do nucle6filo iônico "ligado" num elemento de vo

lume relacionado com V, como a probabilidade de encontrar

o substrato incorporado na micela no mesmo elemento de vo··

lume. Se a região de reação englobasse um elemento de volu

me correspondente à camada de Stern, isto ê a região onde

se deveria encontrar a mais alta concentração de íons OH

"ligados", o valor de k
2m

deveria refletir a reatividade /

absoluta atenuada pela distribuição intramicelar do NPA ou

NPO entre a região não reativa (o núcleo da micela) e a re

gião reativa (a camada de Stern). Desde que NPO ê, segura-

mente, mais lipossolúvel que NPA, o modelo recentemente pr~

posto por Almgren, Grieser e Thomas (1979) sugeriria uma d~

ferença na distribuição intramicelar destes dois substratos

na direção que favorecesse a menor reatividade aparente de

NPO com OH observada nes te trabalho (k 2m (NPO) /k 2mNPA " 0,4).

Algumas considerações sobre tampões em solu-

çao micelar.

Um dos problemas fundamentais na análise de

reatividade em sistemas micelares tamponados tem sido a for

ma do cálculo correto da concentração total de uma esp6cie

iônica "tamponada" numa determinada concentração de deter -

BIBLIOTECA
Instituto de Química

Universid.dtl de São Paulo



101

experimentais que permitem medir as constantes de seletivi

(Chaimovich e col., 1979) com os contraíons da micela na

OHe

gente (Cordes, 1978; Funasaki, 1979). Existem hoje métodos

• +
dade das trocas dos lons H (Bunton e Wolfe, 1974)

vich, 1979), calcular o comportamento quantitativo de OH
b

(ou, por analogia H
b

) em função da concentração de CD a

partir do valor do coeficiente de seletividade determinado

ausência de tampão. As equações utilizadas neste trabalho

pHs altos o grau de ligação de OH na fase micelar de um

bem corno a demonstração de que o tampão pode manter OH
f

constante, permitem, ao menos formalmente (Quina e Chaimo-

detergente catiõnico se faz significativo em relação à ca

pacidade de um tampão. Assim, desprezando-se a ligação de

na ausência de tampão.

celar (Xf ) seja urna constante quando se varia C
D

. Vários I

fatores podem contribuir, às vezes de forma simultânea, p~

espécies iônicas do tampão, pode-se estimar que aproximad~

-3 -mente la M OH ligar-se-ão à fase micelar do CTAB a pH 11,5

no limite de concentração alta de detergente (Quina e Chai

Todavia, deve-se enfatizar que o fato de OHf

nao mudar com C
D

no sistema estudado neste trabalho, nao

significa que, em todos os sistemas micelares onde se adi-

ciona um tampão, a concentração do íon tamponante intermi-

ra variações de OH
f

, mesmo na presença de um tampão, qua~

do se aumenta a concentração de detergente. Por exemplo, a
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1979) .

total

léculas em meios tanto isotrópicos como anisotrópicos foi

A anisotropia do movimento rotacional de mo-

5.5. Análise de micelas utilizando sondas de spin

gente. Sob estas condições a influência do tampão pode ser

De um ponto de vista conceitual, especialme~

das espécies iônicas do tampão.

ga do monômero e possuem contraions idênticos aos do deter-

pécies iônicas são altamente hidrofilicas, têm a mesma car

mais adequado para um sistema micelar seja aquele cujas es

te no que se refere à análise quantitativa, talvez o tampão

movich, 1979), Desta forma, ainda para um tampão "ideal", a

capacidade do tampão poderia ser excedida neste, ou em valo

cações drásticas, tanto em termos do efeito da troca na ca

pacidade do tampão quanto no perfil de diluição de OR
b

, Es

tes efeitos podem depender não somente da natureza quimica

res de pR mais altos, a menos que se utilizassem concentra-

analizado como um efeito de sal comun (Quina e Chaimovich ,

çoes relativamente altas de um sistema tampão perto do pKa

e se trabalhasse na região de C baixo. A troca iônica com
D

as espécies iônicas provenientes do tampão apresenta compl~

como também das proporções relativas e concentração
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analizada em detalhe nos trabalhos de Freed e colaboradores

car análises similares aos resultados. Contudo, Polnaszek /

podem ser interDretados como aniso. -

plexidade de nossos sistemas fazem com que seja difícil apll

(Freed, Bruno e Polnaszek, 1971; Goldman e col., 1972; Gold

junto com os desdobramentos hiperfinos isotrópicos.

man, Bruno e Freed, 1973; Polnaszek e Freed, 1975). A com-

ra movimento isotrópico,

(1978) apresentou a base sobre a qual os tempos de correla-

~ provável que a largura de linha observada

Keith e Griffith, 1968) foram os primeiros a aplicar a téc-

provenha de dois tipos de movimentos: aquele da sonda de

ção (c) foram calculados de acordo com esse formalismo usan

tropia devida ao movimento molecular. Os tempos de correla-

das linhas espectrais. Na Tabela 10 se apresentam os valores

ção, calculados a partir do formalismo de estreitamento p~

spin no agregado e o da própria micela. waggoner e colabor~

nica de marcação de spin ao estudo de moléculas associadas

com micelas. Estes autores calcularam c para uma sonda de

-10 -10spin em dodecano (1,6 x 10 seg) ,água (1,8 x 10 seg) e

numa micela (1,1 x 10- 8 seg) utilizando a equação de Stokes-

do as equações 12 e 13 a partir das larguras e as alturas /

dores (Waggoner, Grifith e Christensen, 1967; waggoner, /

-Einstein. A partir de medidas de e s r os c calculados p~

- - -11 7ra uma sonda em dodecano, agua e SDS sao 9,1 x 10, x

de c para 5-SASL e 5-MeSL em soluções orgânicas e micelas /
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entre os valores de T para a sonda na micela e o T calcula

sistemas onde os solutos interagem fortemente com o solven

para

lecular da sonda. Contudo o tamanho duma micela é tal que

Recentemente, Stockton e colo (1976) calcu-

0-11 6 10-10 b d d' -,1 e x sego O serva-se uma gran e ~screpanc~a

linha é determinada, sobretudo, pelo próprio movimento mo

laram o tempo de correlação rotacional de vesiculas de uma

do. Pode-se concluir então que, neste caso, a forma da

lação efetivo" e analizamos os nossos dados assumindo que

xos, em parte devido as dificuldades na determinação do

lo de difusão Stokes-Einstein pode não ser adequado

grau, o espectro observado.

te (Edward, 1970) e nas micelas os grupos polares estão bem

pela microviscosidade e que este parâmetro é dificil de de

mais expostos ao solvente que os grupos polares de uma ve

se poderia esperar que o seu movimento afetasse, em algum

da que o tempo de correlação rotacional será determinado

este se deve, essencialmente, ao componente do próprio mo

sicula de fosfolipidio (Tanford, 1974). Deve-se lembrar ain

finir numa micela. Deste modo definimos um "tempo de corre

raio hidrodinâmico da micela. Ainda observou-se que o mode

obtido utilizando-se a equação de Stokes-Einstein (9,4 x

10- 7 seg). Os cálculos de T para micelas são mais comple -

única bicamada composta de lipideos. O valor obtido por

rmn de deutério (5,8 x 10-7 seg) é bastante semelhante ao



vimento da sonda dentro da micela. Na Tabela 10 apresentam

-se os valores calculados de , bem como o 6, = '1 - '2 . A

quantidade 6, está associada ã anisotropia do movimento

da sonda (Polnaszek, 1978). Os valores de '1' '2 e 6, sao

bem maiores nas micelas do que nos solventes orgânicos uti

lizados como referência, sendo também maiores para S-SASL

que para S-MeSL. Nas micelas esta diferença pode ser devi

da ã carga da parte polar do S-SASL que favoreceria a sua

interação com o meio aquoso. Além disto é de se esperar /

uma interação eletrostática adicional quando S-SASL é uti

lizado como sonda em micelas de CTAB que possuem uma carga

oposta.

Contudo, a diferença nos valores de, cal

culados para as sondas em micelas de SDS e CTAB poderiam /

ser atribuidas a diferenças nos movimentos rotacionais das

micelas. Assumindo-se uma conformação trans para as molécu

las do detergente e usando-se a equação de Stokes-Einstein,

o valor de , (CTAB) ~ 2, (SDS) coincidindo com os resulta

dos da Tabela 1. Os tempos de correlação rotacional das mi

celas teriam um efeito nos espectros se as sondas estives

sem ordenadas ao nível microscópico. A rotação das micelas,

então, tenderia a compensar estatisticamente os desdobram~

tos anisotrópicos hiperfinos (alI e aI) esperados para as

sondas ordenadas e obter-se-ia um espectro de três linhas.

Neste caso o valor calculado de , seria também uma função
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do tempo de correlação rotacional da micela.

Os valores de a obtidos para S·-SASL em mice
n

las são menores que os da mesma sonda em água indicando as-

sim que o segmento contendo o nitróxido se encontra num am-

biente menos polar. Os valores de a em micelas são interme
n

diários entre aqueles obtidos em água e em solventes não p~

lares. Este último dado sugere que os grupos metilênicos /

perto da porção polar do detergente se encontram hidratados

(veja Introdução,Chaimovich, 1979).

O valor de a e sempre menor em CTAB que em
n

SDS sugerindo que a micela de SDS é mais "mole" e, consequ~

temente, mais hidratada.

B. Efeito de tiofenóxido na micela de CTA3.

A adição de tiofenóxido afeta a CMC do CTAB,

os tempos de correlação calculados para sondas e os valores

de a para S-MeSL. A diminuição e o aumento subsequente de
n

T para o experimento em que se aumentou tiofenóxido a con -

centração constante de CTAB foram interpretados em termos /

de uma competição entre o ânion e o S-SASL na interação el~

trostática com os grupos carregados do detergente. Tiofenó-

xido deslocaria o S-SASL e este deslocamento conduziria a

uma diminuição de T • O aumento da concentração de tiofenó-

xido levaria a uma neutralização parcial da carga dos gr~
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pos alquiltrimetilamônio, diminuiria a repulsão, produzindo

um empacotamento maior da micela e um aumento consequente -

de T.

A diminuição de a decorrente do aumento de, n

tiofenóxido indica que o segmento paramagnético está sentin

do um ambiente menos polar. Isto poderia se dever seja a um

movimento da sonda até um sítio menos polar ou a urna diminui

ção da polaridade do sítio. Esta última hipotese poderia a

contecer por desidratação de micela após ligação do substra

to. Este fenômeno foi considerado um evento importante em

catálise micelar desde que causaria um aumento da reativid~

de de substratos nucleofílicos (Fendler e Patterson, 1971;

Larsen, Magid e Payton, 1973; Chaimovich e col., 1975; Mar

tinek e col., 1975). Diversos compostos, quando adicionados

em alta concentração a micelas de CTAB mudam a estrutura da

fase (Fendler e Patterson, 1971; Larsen, Magid e payton~973;

Hyde e Steverson, 1969; Lindblom, Lindman e ~1andell, 1973).

~ 81 _ /
Observando-se a relaxaçao de Br por ressonancia nuclear

magnética, concluiu-se que a solubilização de compostos co

mo benzeno, hexanol e N,N-dimetilanilina provavelmente en -

volve a remoção de água da estrutura micelar (Lindblom,Linª

man e MandeI, 1973).
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Mandell, 1973, Hutchinson, Inaba, Bailey 1955; Parfitt e

Os espectros obtidos com diversas sondas em

obter

de agregação abaixo

-310 M), 19,2 (7,5 x9,6 (7 x
-3(6, 5 x 10M),

-3
x 10 M).

SDS abaixo da C~1C indicavam agregação pré-micelar. A quant~

fi cação desta agregação foi feita aumentando a concentração

perturbado. Deve ser notado, além disso, que a relação son-

espectros comparáveis com os obtidos abaixo da CMC. Os re-

sultados indicaram que as porcentagens

C. Agregação de detergentes abaixo da CMC.

e, em geral, alta (Fendler e Patterson, 1971; Larsen, Magid

gente necessária para alterar a CMC e o número de agregação

Wood, 1969, Kalyanasundaram, Gr~tzel e Thomas, 1975). A na-

e Payton, 1973; Hyde e Stevenson, 1969; Lindblom,Lindman e

tureza anfifilica das sondas utilizadas sugere, também, que

çao da literatura pode-se concluir que a quantidade de rea-

das com a formação das micelas (Tanford, 1974). Duma inspe~

agregação, só podem ser afetadas quando o soluto é adiciona

da sonda (5-MeSL) em solução micelar de SDS até se

da CMC são 5,3

lO-3M) e 24 (8

do em uma quantidade suficiente para alterar o balanço en

tre as contribuições hidrofóbicas e hidrofilicas relaciona-

Uma análise termodinâmica das forças envolv~

das na formação de micelas indica que a CMC, e o número de

o balanço hidrofilico-hidrofóbico do sistema não deveria ser
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da/detergente foi sempre baixa « 1:100) e que as sondas uti

lizadas tem estruturas bem diferentes entre si e deveriam in

teragir de formas desiguais com os agregados de detergentes.

O conjunto destes argumentos indica que é pouco provável que

as sondas usadas fossem a fonte (e não a medida) da agrega 

ção de SDS observado abaixo da CMC.

D. Distribuição não homogénea de um soluto hidrofób.ico em so

lução micelar.

Restrições termodinâmicas demandam que,no equ~

librio, o sistema utilizado deveria consistir de micelas con

tendo, em média, uma sonda por micela (sonda/detergente - 1:

100,número de agregação perto de 100).

O espectro de e s r de soluções de CTAB-CSL /

recentemente preparadas mostram a existência de agregados on

de a relação sonda/detergente é bem diferente. O processo de

redistribuição é lento, depende de tempo e temperatura, mas e,

aparentemente independente da concentração inicial de CTAB /

(acima da CMC) , da concentração de CSL ou do tamanho dos agr~

gados iniciais.

A escala de tempo em que se processa a troca /

de monômeros ou a dissociação de micelas é da ordem de mili-/

ou microsegundos (Fendler e Fendler, 1975; Lang e col., 1975;

Aniansson e col., 1976). Em isooctano (onde um composto solú
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vel em ãgua ~ "completamente" insolGvelJ a troca de ãgua en

tre agregados de detergente ~ mais rãpida que o tempo de

mistura (1 a 2 mseg. J (Eicke, Sheperd e Steinemann, 1976)

Quando as micelas cont~m uma mol~cula de substrato que pos

sui uma solubilidade mensurãvel em ãgua, o tempo de perma 

nência do substrato ~ da ordem do tempo de relaxação da mi

cela (Fendler e Fendler, 1975; Eriksson e ,Gilberg, 1966). /

Compostos mais hidrofóbicos, por outro lado, apresentam uma

velocidade de troca lenta entre a ãgua e a fase micelar

(Eriksson e Gilberg, 1966; Dorrance e Hunter, 1972(1974)

A meia vida para a redistribuição do CSL e

da ordem de horas e a independência da concentração de de

tergente (acima da CMC) sugere que a velocidade de chegada

ao equilibrio depende, somente, da colisão entre agregados

(contendo CSL) em monómeros do detergente.

Os nossos estudos da distribuição não homog~

nea de CSL em CTAB, bem como estudos de distribuição em ou

tros sistemas (Dorrance e Hunter, 1973; Infelta, Grãtzel e

Thomas, 1974) são relevantes na descrição de propriedades /

dinãmicas de sistemas micelares, catãlise micelar e propri~

dades solubilizantes de agregados micelares. Vãrios modelos

de solubilização foram propostos (Tachiya, 1971) e o nosso

sistema ~, em principio similar ao proposto por Dorrance e

Eunter (1974). O modelo ~ vãlido somente para estes solu

tos extremamente hidrofóbicos que difundem na solução somen



111

te quando associados à detergentes.

A distribuição, no equilibrio, no sistema

CSL-CTAB, é alcançado após uma sequéncia de etapas que ~

de ser descrita no sistema aqui apresentado. A descrição

detalhada é complexa e exige mais dados do que dispomos

atualmente.

o espectro do CSL nos dois tipos extremos

de agregados tem valores de ~ bem diferentes • Foi des

crito que o valor de ~ de nitróxidos, bem como a constan

te de acoplamento hiperfino, varia com a mudança de pol~

ridade do meio (Briere, Lemaire e Rassat, 1965). O valor

de ~ mais alto na situção inicial sugere que o ambientei

da maioria das moléculas de CSL é pouco polar. O valor

mais baixo de ~ observado no espectro de CSL em micelas I

sugere que a sonda está orientada com O segmento N-O pe~

to da interface, de forma semelhante à observada em cris

tais liquidos (Seelig, 1970) e bicamadas de fosfolipi 

dios (Schreier-Muccillo, Marsh e Smith, 1976).
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6. CONCLUSÕES

As micelas, da mesma forma que as enzimas, mo

dificam a velocidade de reaç5es quimicas como "demônios en

trópicos" já que a perda de entropia associada a concentração

de reagentes num volume pequeno da solução, a fase micelar,é

compensada pelo decréscimo de energia livre associado à trans

ferência do substrato da fase aquosa à fase micelar. Neste /

trabalho demonstrou-se, de forma inequivoca, que a tiólise de

ésteres é acelerada pela adição de micelas muito embora a

reatividade dos tiofenóxidos nas fases micelar e aquosa possa

ser idêntica. Neste caso, portanto, to~a a aceleração é devi

da à concentração dos reagentes na fase micelar. Por outro la

do, a simples concentração de reagentes não é suficiente p~

ra explicar a aceleração da reação de dinitrofluorobenzeno /

com tiofenóxido. Neste último caso, um cálculo preliminar in

dica que a reatividade do ânion na fase micelar deve ser, p~

lo menos, dez vezes superior à reatividade na fase aquosa. A

formação de um complexo entre os substratos, complexo este

estabilizado pela fase micelar, parece, de momento, ser a

explicação mais razoável para a aceleração "extra" na reação

do tiofenóxido com dinitrofluorobenzeno. A modificação da v~

locidade de uma reação quimica em fase micelar pode, ainda ,

estar associada a mudanças do grau de dissociação de grupos

ionizáveis do substrato. Assim, tanto a aceleração da reação
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de transferência intramolecular de S para N em S-octanoil

-S-mercaptoetilamina (OMA) causada por CTAB como a inibi

çao da mesma reação em s-acetil-mercaptoetilamina causada

por dodecilsulfato do sódio (SOS) podem ser atribuidas a

uma mudança de pK do grupo amônio terminal na fase micelar.

Outro tipo de efeito causado pela introdução

de um substrato na fase micelar pode ser a seleção de uma

conformação particular do substrato que resulte, ao mesmo

tempo, numa interação mâxima com a fase e, em consequência,

num efeito cinético na reação na qual o substrato partici

pa. De fato, a inibição da reação intramolecular de trans

ferência de acila em OMA na fase micelar de SOS pode ser

explicada em base a os resultados estruturais obtidos por

ressonância nuclear magnética, por uma seleção da configu

ração não reativa do substrato. Esta seleção que, necessa

riamente,resulta numa anisotropia de movimento a nível mo

lecular, tamb~m foi observada para sondas de spin em mice

las de CTAB.

A existência de uma interface carregada de

termina uma distribuição iônica entre as fases micelar e

aquosa que depende do pH, da natureza e concentração do

tampão e outros sais presentes e do tamanho da fase mice

lar. Neste trabalho demonstrou-se, diretamente, que ainda

sob condições em que o pH intermicelar se mantem constan

te,a concentração de OH ligados à interface varia com a
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concentr~ç~o de detergente, Este resultado (1) mostra a apli

cabilidade da teoria de troca seletiva de ions em sistemas /

tamponados (Quina e Chaimovich, J, Phys. Chem., -ª2, 1844(1979);

(2) indica condições de trabalho para se analisar reaçoes em

fase micelar na presença de tampão; (3) contribui para a com

preensão do significado de "pH" em interfaces e, portanto, ~

bre a perpectiva de se poder analisar este problema em outros

sistemas mais complexos como vesiculas e membranas.

A utilização de sondas se spin permite anali

sar parâmetros estruturais e dinâmicos em sistemas micelares,

A localização de sondas de spin em micelas pode ser descri

ta, a partir dos resultados apresentados, por um modelo onde

a penetração de água alcança os primeiros carbonos da cadeia

do detergente. t possivel que a hidratação nesta região mude

quando um substrato iônico é incorporado a fase micelar. A

agregaçao premicelar em SDS foi demonstrada inequivocamente

utilizando-se sondas de spin de estrutura molecular diferen

tes. Os dados obtidos ao se estudar as variações espectrais

de sondas de spin insoluveis em água em solução de CTAB su

gerem, fortemente, que o mecanismo de redistribuição estatis

tica (lenta) da sonda envolve a colisão de monômeros do de

tergente com agregados contendo O substrato insoluvel.
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7, RESUMO

A adição de brometo de N-hexadecil-NfN,N-tr~

metilamônio (CTAB) produz um aumento da velocidade das rea

ções de 2,4-dinitrofluorobenzeno (ONFB) com fenóxido (230

vezes) e tiofenóxido (1100 vezes). O efeito de CTAB na rea

ção de ONFB com tiofenóxido foi analisada quantitativamente,

de forma preliminar, (Quina e Chaimovich, J, Phys. Chem.,

83, 1844, 1979) podendo-se concluir que a aceleração produ

zida por CTAB não pode ser atribulda exclusivamente à con

centração de substratos na micela.

A tiólise de acetato de p-nitrofenila (NPA)

por tiofenóis é também acelerada pela adição de CTAB. De

monstrou-se que a reatividade dos tiofenóis nas fases mice

lar e aquosa é comparável e que o aumento da velocidade p~

de ser explicado em base a concentração dos reagentes na fa

se micelar.

A velocidade de transferência intramolecular

de acila de S para N em S-acetil-S-mercaptoetilamina (AMA)

e S-octanoil-S-mercaptoetilamina (OMA) foi estudada na pr~

sença de CTAB e dodecilsulfato de sódio (SOS). Observou-se

uma aceleração da velocidade de reação com OMA na presença

de CTAB e uma inibição com SOS que é da ordem de 100 vezes

para AMA e mais de mil vezes para OI1A. Estudos de ressonân

cia nuclear magnética demonstraram uma imobilização da pon



te metilênica do OMA nos complexos de SDS-OMA. O efeito de

detergentes na reação foram explicados em termos de uma va

riação do pK do grupo amônio terminal do substrato e um mo

vimento anisotrópico do substrato mais hidrofóbico (Ot~) na

micela de SDS.

O estudo de reatividade em solução micelar

foi complementado com uma investigação da relação entre o

pH do meio aquoso na presença de tampão e a concentração /

de OH na fase micelar. A velocidade de hidrôlise alcalina

de N-metil-4- e, N-metil-2-cianopiridlnios não sofrem alt~

ração quando se adiciona CTAB na presença de tampão borato

a pH 9,6 ou 9,8. Estes dados e a completa exclusão dos N

Metilcianopiridlnios da fase micelar demonstram inequivoc~

mente que, nestas condições, o pH intermicelar não varia

quando se adiciona CTAB. Por outro lado a hidrólise alcali

na de octanoato de p-nitrofenila, um substrato que particie

na favoravelmente na fase micelar, diminui quando a conce~

tração de detergente excede a necessária para alcançar a

incorporaçao total do substrato. Estudou-se tambêm a hidró

lise de NPA em função da concentração de CTAB na presença

de tampão. Os dados de hidrólise foram analizados quantit~

tivamente de acordo com a teoria proposta por Quina e Chai

movich (op. cit) e os dados experimentais podem ser repro

duzidos quantitativamente supondo uma ligação fraca do tam

pão à micela.



Neste trabalho se analisa o uso de ressonân

cia eletrônica paramagnética para o estudo de agregados de

detergentes. Utilizando-se diversas sondas de spin determ!

na-se a concentração micelar critica, verifica-se o efeito

de tiofenóxido na estrutura micelar de micelas de CTAB, de

monstra-se a existência de agregação premicelar em SDS e

se estabelecem critérios para estudar o fenômeno de redis

tribuição de substratos insolúveis em água em soluções de

detergentes. Estes resultados são analisados em termos da

relevância para se entender formação de micelas, acelera 

çao de reações em fase micelar e mecanismos de solubiliza

çao em fase micelar.



7 . 2 • 5 UH.l'1ARY

The reactions of 2,4-dinitroflorobenzene (DNFB)

with phenoxide and thiophenoxide ions are accelerated by the

addition of N-hexadecyl-N,N,N-trimethylammonium bromide (CTAB)

by factors of 230 and 1100, respectively. The effect of CTAB

on the reaction of DNFB with thiophenoxide ion was analyzed

quantitatively (Quina & Chaimovich, J. Phys. Chem., ~, 1844,

1979) demonstrating that the rate enhancement can not be

attributed, exclusively, to substrate concentration in the

micellar phase. The thiolysis of p-nitrophenylacetate by

thiophenoxides is accelerated (50 fold) by the addition of

CTAB. The quantitative analysis of the effect of CTAB on

thiolysis demonstrated that the reactivity of thiophenoxides

in the aqueous and micellar phases is comparable and that

the rate enhancement can be explained entirely on the basis

of concentration of the substrates in the micellar phase.

The effect of detergents on the intramolecular (5 to N) acyl

transfer was studied using 5-acetyl-S-mercaptoethylanine (AMA)

and 5-octanoyl-S-mercaptoethylanine (aMA). The addition of

CTAB produces a moderate rate enhancement in the rate of

acyl transfer in aMA. The addition of sodium dodecyl sulfate

(SD5) produces a rate decrease of 100 fold for N1A and 1000

fold in üMA. Nuclear magnetic resonance studies of OMA-5D5

complexes were interpreted in terms of inmobilization of the





proposed by Quina & Chaimovich (ref. cit,),

Using various spin probes (1) premice11ar

aggregation, (2) the effect of substrates on mice11ar

structure, (3) the critica1 mice11e concentration of

detergents ans (4) redistribution of water inso1ub1e

substrates in detergent solutions were ana1ysed in terms

of mice11e formation mechanism, rate enhancements in

mice11ar solutions and solubi1ization mechanisms by

detergents.
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