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1. INTRODUÇÃO

Compostos anfifIlicos apresentam em sua estru

tura molecular uma região de caráter hidrof~bico e outra de cara

ter hidrofIlico, que pode ou não apresentar carga lIquida(Fendler

e Fendler, 1975; Mittal, 1977). A natureza desses anfifílicos

abrange uma ampla faixa de estruturas que incluem constituintes -

de membranas biológicas, entre as quais podemos citar os ácidos

graxos, fosfoglicerIdeos e derivados de colesterol (Tanford,1973).

Entre os anfifílicos sintéticos podemos mencionar, como exemplo

sais de am;nio quaternário com uma ou mais cadeias hidrocarb;ni -

cas longas (Fendler e Fendler, 1975; Kunitake e col, 1977; Okaha-

ta, Ando e Kunitake, 1977), alquil sulfatos (Shinoda e col, 1963)

mono e dialquilfosfatos (Fendler e Fendler, 1975; Mortara, Quina

e Chaimovich, 1979), anfifílicos zwitteriônicos (Kunitake e Okaha
a

ta, 1977; Fendler e Fendler, 1975) e não iônicos (Shinoda e col.,

1963) .

As estruturas dos anfifílicos citados com

mais frequência nesta tese aparecem abaixo

1 - Anfifílicos neutros

Lecitina

H C-O-C-R
2, ''o

H-C-OR CH, 9 +1 3
CH o-r-O-CH CH -N-CH

2 O 2 2 I 3
- CH

3

R=Cadeia ali fática
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3-(N,N dimetildodecilamônio)

propano-l-sulfonato (SDP)

CH
3

+'CH (CH )- N -
3 2 I

CH
3

(CH 2 )3 - 503

2. Anfifilicos não iônicos

Brij-35 HO - CH 2 - (CH2 )n(0-CH 2-CH2 )23- H

Triton XIOO

CH 3

n =

C,H 3
- C 
/

CH
3

9.10

~ C~3 @-
~ - 7- () 0(CH2CH20)n-CH2CH2oH

H CH
3

IGEPAL CH 3 (CH2 ) 8 - @ -0- (CH2CH 20) 20 H

3. Anfifílicos catiônicos

Brometo de hexadeciltrimetilamônio (CTAB)
CH 3

+'CH
3

(CH
2

) -CH 2- N - CH 3 . Br
14 I

CH
3

Cloreto de dimetil dioctadecilamônio (DODAC)

~H3
CH

3
(CH

2
) - +N - CH 3 . Cl
17 I

(CH2 )l7
I

CH 3
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4. AnfifIlicos Aniônicos

Dodecil sulfato de sódio (5D5)

+CH 3 (CH 2)- 0- 5°3' Na
11

Dicetilfosfato (DCP)

CH (CH
2
)

3 15

o
11

0- P,O - OH

(CH2 )
/ 15

CH 3

Todos os compostos citados podem formar agre-

gados, com características particulares, quando dissolvidos

água (Bangham e Horne,1964; Tanford, 1973; Deguchi e Mino, 1978

Mortara, Quina e Chaimovich, 1978; Kunitake e Okahata, 1978), A

organização e o tamanho desses agregados depende tanto da estrutu

ra do monômero como da composição do meio (Romsted, 1975, Tanford

1973; Israelachvili, Mitchel e Ninham, 1976),

Anfifílicos com uma cadeia hidrocarbônica nao

ramificada, contendo mais de la carbonos, formam agregados (mice-

las) a partir de uma determinada concentração crítica (CMC) (Mit

tal, 1977), A adição de dodecanol em soluções aquosas de 5D5, en

tretanto, induz a formação de estruturas compostas por uma bicam~

da de anfifilico que engloba um compartamento aquoso (vesículas -

ou lipossomos) (Hargraves e Deamer, 1978),
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A formação espontânea de veSlculas de ácido

oleico em dispersões aquosas diluidas, em condições definidas de

pH, força iônica e temperatura foi demonstrada por Gebicke e Hi

cks ' (1973) .

Anfifllicos contendo duas cadeias hidrofóbi

cas, com mais de 10 carbonos, podem formar bicamadas planas e/ou

lipossomos quando dispersos em água (Dervichian,1964; Bangham, 

Standish e Watkins, 1965; Tanford, 1973; Deguchi e Mino, 1978).

Entretanto, de Haas e col (1971) demonstraram que lecitinas con

tendo duas cadeias de ácido graxo de 6,7 ou 8 carbonos formam mi

celas em fase aquosa. Portanto, a formação de micelas ou liposs~

mos depende, fundamentalmente, do número e comprimento da(s) ca

deia(s) hidrocarbônica(s) do anfifílico, de sua concentração e

da composição do meio.

Faremos, em seguida, uma descrição breve das

caracterlsticas físicas dos sistemas organizados que figuram ne~

te trabalho. Trataremos, separadamente, micelas e lipossomos já

que, como veremos mais adiante, as propriedades destes dois ti

pos de agregados são bastante diferentes.

Assim, esta Introdução será subdividida em:

propriedades e características físicas de micelas e lipossomos,

efeito destes agregados sobre velocidade de reações e equilíbri

os qulmicos e uma análise suscinta de reações de tiólise de es

teres e hidrólise de iminolactonas que são os dois sistemas ~_de

reação utilizados neste trabalho.
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1.1 "'" Micelas

Existe uma grande quantidade de informação a

respeito das caracterlsticas flsicas de micelas e do efeito des

tes agregados sobre velocidade de reações. Estas informações p~

dem ser encontradas em revisões recentes (Berezin, Martinek e Ya

tsimirski, 1973; Fendler e Fendler, 1975; Chaimovich, 1979; Cor

des, 1978). Abordaremos nesta Introdução apenas os aspectos das

caracteristicas fisicas de micelas iônicas que sejam relevantes

para a análise dos resultados deste trabalho.

A agregação de monômeros de anfifílicos mo

no alquilados (com cadeia hidrocarbônica com mais de dez carbo 

nos) ou dialquilados (cadeias hidrofóbicas com menos de 8 car

bonos) dá origem a estruturas denominadas micelas.

As micelas são agregados que existem em equ~

librio dinâmico com seus monômeros. As meias vidas de uma micela

e da troca de monômeroscom o meio são da ordem de microsegundos

(Lang e col). A formação destes agregados se processa a partir

de uma faixa de concentração especifica para cada detergente e

condições experimentais (CMC). A concentração de monômeros livres

na presença de micelas diminui ligeiramente com o aumento da co~

centração de detergente enquanto que a concentração de contraions

livre aumenta (Sasaki, 1975; Quina e Toscano, 1977). A dillUnuição

da concentração de monômeros é devida ao aumento da força iônica

do meio provocada pela dissociação da micela. A relação observa

da entre a concentração de monômero livre (CMC) e a concentração
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de sal é dada pela equação 1 (Shinoda e colo 1963; Barry e Russel

1972).

log CMC = - (1 - a) log (sal) + K (1 )

onde K é uma constante especifica para cada detergente e a,o grau

de dissociação da micela, é definido como:

_ concentração de contraions livres - CMC
a- concentraçao total de contraions livres - CMC

Desde que se observa uma dependência linear entre o log CMC e o

log sal, a deve ser constante (Shinoda e col., 1963) .

Outros dados experimentais apoiam os resulta-

dos anteriores. McBain (1935) mostrou através de medidas de ativi

dade de H+ em soluções de ácido dodecilsulfônico (OSH) que o grau

de dissociação da micela não muda com a concentração de detergen

te. Este dado foi confirmado posteriormente por Kolthoff ~ LTohnston -.

(1951) estudando a catálise ácida da reação entre acetona e iodo

em micelas de OSH. Uma análise exaustiva da literatura feita por

Romsted (1975) mostrou que, dentro do erro experimental dos diveE

sos métodos empregados, a é constante quando se varia tanto a

concentração de detergente quanto a força iônica do meio. Sasaki

e col (1975), tentaram analizar a ligação de contraions a micelas

de SDS utilizando os modelos de ação de massas e separação de fa

ses. No modelo de ação de massas, a formação de micela pode ser -

dada pelo seguinte equilíbrio:

+ -(p-q)os + qNa === Na .OSp q p
onde DS- é um monômero de SDS, Na+ é o contralon da micela e p e
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q sao o nUmero de íons DS- e Na+ que fazem parte da micela. A con

dição de equillbrio para este sistema é:

K =eq
aro

q Pa D . a Na

onde a m, aO e a Na sao as atividades da micela, monómero e contra

íon. A equação acima pode ser expressa por:

log ao + r log a Na

P
onde r = - = (1 - a)q

=
a m

log K
eq

Utilizando-se o modelo de separaçao de fases

a formação de micelas pode ser descrita por

- +pOS + qNa

onde a.q a P = KNa· D

~....--- Naq.OSp-<p-q)

e log aO + R log a Na = log K

00 gráfico de log ao vs log a Na obteve-se uma

linha reta cuja inclinação é (1 - a). Isto significa que o modelo

que melhor descreve a formação de micelas é o da separaçao de fa

ses, já que o modelo de ação de massas não prevê a linearidade en

tre log ao e log a Na (Sasaki e col, 1975). Os dois modelos, entre

tanto, preveem que o grau de dissociação da micela é constante. O

modelo de pseudo fase leva a uma expressa0 que relaciona a concen

tração de monômeros (CM) com a coneentração de sal (C ) ou seja:s
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10g CM = - R 10g CCM + CS ) ~ m

Esta expressão é idêntica à obtida empiricameg

te através de dados experimentais (eq.l).

O grau.de dissociação da micela, entretanto, é

sensível à estrutura da cabeça polar do anfifilico e dados de Geer

Eylar e Anacker (1971) sugerem que quanto menor a distância entre

os grupos polares do detergente, menor o. O valor de o aumenta com

a temperatura e presença de ~lcoois ou detergente não iônicos (Pi

erci,Jones e Ibbotson,1971;Lawrenoee Pearson,1967;TokiwaeMoriy~a,1969.

A CMC diminui com o aumento do número de carbo

nos na cadeia alifática (n) através da seguinte relação:

log CMC = A - Bn

onde A e B são constantes (Molyneaux, Rhodes e Swarbrick, 1965).

O tamanho das micelas está limitado pelo balag

ço entre a repulsão entre os grupos polares da micela e a tendên 

cia para a agregaçao dos grupos apoIares devido à estruturação da

agua (Tanford, 1973; Israelachvili, Mitchel e Ninham, 1976). O p~

so molecular da micela (M), que tem relação direta com o número mé

dio de agregação (N), pode ser relacionado, através da equação 2 ,

com CMC do detergente.

log CMC = - RI log M+ K2
(2)

O aumento da força ionica do meio conduz' a um

aumento de M e a expressão que relaciona estes dois fatores é a

eq. 3.
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10g H= R
1

10g (contrafon) + R
2

(3)

o interior hidrofóbico das micelas pode ser

considerado mais viscoso que a agua e hidrocarbonetos de cadeia

hidrofóbica de mesmo comprimento que o monômero do anfifIlico(Fen

dler e Fendler, 1975). A viscosidade da região hidrofóbica foi de

terminada por depolarização de fluorescência (Shimtzkye col.,

131971), ESR (Ohnishi, Cyr e Fukushima, 1970), NMR de C (Menger e

Jerkunica , 1978) e os resultados obtidos indicam que o interior

da micela tem uma viscosidade entre 8.3 e 50 cP. Se bem que aI

gumas'dessas medidas estão afetadas pela introdução de um marca

dor na micela (o que pode alterar a viscosidade do interior) e

apesar da localização dessas sondas nem sempre ser conhecida, se

admite que o interior hidrofóbico da micela é mais viscoso que a

~

agua.

Existem evidências experimentais de que a su

perfície da micela é hidratada e de que a água pode penetrar na

micela até os seis pri.meiros átomos de carbono (Clifford, 1965, Podo,
/

Raye Nemethy, 1973). Dados cinéticos da hidrólise de alquilsulf~

tos (Kurz, 1962) já indicavam que a atividade de água~até o pr!

meiro carbono ligado ao sulfato do rronôrrero de SD,s, e o poder de sol

vatação do meio 'são fdênticos' ao da fase aquosa. Albrizzio e Cordes,

estudando a hidratação de brometo de 3-formil-N-tetradecilpiridí

nio emSDS e CTAB chegaram ã conclusão de que a atividade da 'água

na superfície da micela, não éll'e11or cruc 30% de sua atividade, "nonnal".

Dados de - 13relaxaçao obtidos por NMR de C de brometo de
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trimetiJ,-8-cetohexadecilaIl)ônio (8-KBTAB) indicaram que a água p§:

netra até os 7 primeiros carbonos da micela de 8-KBTAB (Menger ,

,Jerkunika e Johnston,1978). A velocidade da reação de ataque de

água a corantes cationicos _ não é afetada pela fase micelar (Bunton

e Huang, 1972). Assim, uma série de dados indicam que a hidrata

ção da micela é bem maior do que se supunha com base no modelo 

de Hartley. Outras medidas, tais como o valor da constante dielé

trica efetiva na fase micelar, são bastante contraditórias.A~

tante dielétrica, em micelas não iônicas, determinada por indic~

dores de pH (Fernandez e Fronhcrg, 1977) é da ordem de 32. Entre

tanto, Menger, Jerkunika e Johnston(1978) mostraram que a polari

dade aparente das micelas de CTAB depende da estrutura da sonda

utilizada, podendo variar entre um meio com polaridade similar à

de 2-propanol até a de dioxana. Estes autores concluiram que

a polaridade observada com uma determinada sonda depende do tem

po de residência do marcador em região de polaridades distintas

na micela.

A força iônica da camada de Stern. fo~ calcu

lada por Mukerj-ee (1962) como sendo por volta de 3M. Dificilmen

te este valor terá significado real se levarmos em conta que a

constante dielétrica da região próxima da camada de Stern é dife

rente da constante dielétrica da água (Menger, 1979).

Como se poderia prever, o aumento do numero

de informações a respeito da estrutura da micela levou a uma mo

dificação do modelo do agregado.
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A vis~o d q micela como um agregado compacto

e com pouca água de hidratação nao é compatível com os dados que

se tem hoje sobre estrutura da micela (esquema 1).

RIIIM> HIORÓFOBICA
I

o

o

o

CAMAOAIOEISTERN

(1)

OUP
tou

(2)

Esquema 1 - Modelos de Mice1as

~.Monômero, o Contraíon

o modelo de Stigter (1974) (esquerra 1,1) para micelas

em soluções diluidas é um agregado esférico consti tuido de três r~
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giões distintas: uma região hidrofóbica constituida pelas cadei

as alifâticas do detergente, uma regiao determinada pelos gru

pos polares do detergente,água de hidratação e contralons (cama

da de Stern) e uma dupla camada elétrica (a camada de Gouy-Chap

man)que contém os íons dissociados da micela (aN) que neutrali

zam a sua carga residual.

A região hidrofõbica, neste modelo, tem um

raio aproximadamente igual ao comprimento da cadeia ali fática do

detergente. A camada de Stern tem urna espessura próxima do diâme

tro do grupo polar hidratado do detergente e contem (l-a)N contra

lons. Note-se que neste modelo as regiões hidrofóbicas e hidrofí

licas estão bem delimitadas. Entretanto, este modelo não acomoda

os resultados que vem sendo obtidos a respeito da penetração e

atividade da água na fase micelar. (Menger, Jerkunika e Johnston,

1978; Albrizzio e Cordes, 1979). Outro dado importante e difícil

de acomodar neste modelo é que o sltio de solubilização de compo~

tos aromáticos como benzeno, parece ser urna interface micela/

água (Ericksson e Gilberg, 1966). Menger tentou acomodar estes 

dados a um modelo mais fluído de micelas (esquema 1, (2)). Neste

modelo é muito difIcil diferenciar, corno no modelo de Stigter e

Hartley, urna região hidrofõbica e outra hidrofIlica. Pode-se de

limitar urna região de propriedades semelhantes a um hidrocarbon~

to lIquido que corresponde a apenas 20% do volume total da mice

la (Menger, 1979). Fora desta região existe uma mistura de cadei

as hidrocarbônicas, água e contraions sendo que a proporção do
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último componente aumenta com a proximidade da superfície da mice

la. Nestemodeloadelimitaçao da camada de Stern nao é tão rígida

como no anterior e pode-se falar numa "região de Stern" cu

jaspropriedades com relação à constante dielétrica e força iônica

não são facilmente previsíveis como no modelo de Stigte~Este mode

lo mais fluIdo de micela acomoda melhor os dados de penetração de

água na micela (Menger, 1979)esolubilização de aromáticos (Almgr~

en, Grieser e Thomas, 1979) que os modelos propostos anteriormen-

te (St~gter, 1974; Fendler e Fendler, 1975). Este modelo explica,

também, porque apesar das micelas acelerarem por ordem de magnit~

de a velocidade de reações, a diferença entre as constantes de ve

locidade em fase aquosa e micelar são tão pequenas (Mittal,1977).

1.1.1 - Efeito de micelas sobre a velocidade de Rea-

çoes e equilíbrios químicos.

As micelas são capazes de alterar significat~

vamente a velocidade de reações (Fendler e Fendler, 1975; Mittal,

1977 e Chaimovich, 1979). A relação entre a constante de velocida

de observada em presença de micelas (k", ~ ) e a constante de veloo/max -

cidade para a mesma reação em água pode variar entre zero elOS .Alguns

exemplos podem ser citados onde fatores de aceleração extremamen-

te altos foram obtidos. A reação de benzimidazol e heptanoato de

p-nitrofenila (NPH) , por exemplo, é acelerada por um fator de

8.10 4 em CTAB (Martinek e col., 1975). A reação de p-nitrofenilh~

xanoato e Na-Myristoyl-L-histidina tem sua velocidade aumenta
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3
da por um fator de 3.10 (Gitler e Ochoa-Solano, 1968) ~ Deterge~

tes funcionais como o brometo de octadecildietilhidroxietilamônio

5
(BOE) podem reagir com NPH com uma velocidade cerca de 10

maior que a velocidade de reação do homólogo de cadeia menor

detergente com o mesmo substrato (Martinek, Levashov e Berezin

do

1975). As reações em fase micelar podem ser afetadas também quan

to à natureza dos produtos formados. A hidrólise alcalina de cia

nooirid{nios em CTAB tem sua relação de produtos alterada na fase

micelar (Politi e col., 1978). O mesmo fenômeno é observado na hi

drólise alcalina de l-bromo-2-fenil-propano onde, em presença de

CTAB,obtém-se 95% do produto que, em fase aquosa, corresponde a

apenas 55% do total (Lapinti e Viout, 1973). A estereoespecifici-

dade,embora pouco frequente, já foi encontrada em algumas reações

em fase micelar. As reações de deaminação de 2-amino octano (Suke

nik e col., 1975) e, mais recentemente, a reação de tiólise do

cloreto de hexadecil tiocolina e o éster de p-ni trofenila da N-car-

bobenziloxialanilprolina (Moss, Lee e Lucas, 1979), são altera -

das estereoespecificamente em face micelar.

O efeito de micelas sobre o pK de indicadores

é conhecido há bastante tempo e o trabalho de Hartley (1936) foi

uma das primeiras tentativas de se prever o efeito de detergentes

de cargas diferentes no equilíbrio ácido-base de corantes.

O efeito de detergentes sobre o pKap de coran

tes depende da carga do anfifílico e das formas em equilíbrio. D~

tergentes neutros aumentam o pKap de acidos fracos como fenóis, -
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naftói$ (Tong e G1e$$IT\an, 19571 e derivados alquilados da 7-hidr9.

xicumarina (Pernandez e Promherz, 1977). Entretanto, estes anfi

fílicos diminuem o pKap de bases fracas com o derivado de 7 ami

nocumarinas (Fernandes e Fromherz, 1977). Estes efeitos foram

atribuídos a uma solubilidade maior das formas neutras na fase

micelar devido à menor constante dielétrica deste ambiente (Fen

dler e Fendler, 1975). Tong e Glessman (1957) mostraram que a

constante de distribuição (Ks) da forma protonada de fenóis e

naftóis é muito semelhante à constante de distribuição da mesma

espécie em octanol/agua, enquanto que para a forma aniônica, ob

tiveram uma constante de distribuição menor que Ks.Detergentes 

catiônicos, em geral diminuem o pKap de compostos nos quais uma

das formas do equilíbrio é positiva e a outra é neutra. Este

efeito foi observado medindo-se funções de Ho de p-nitroanilina

e l-amino-4-nitronaftaleno em CTAB (Bunton e Robinson, 1969), d~

rivados de 7-aminocumarina (Fernandez e Fromherz), entre outros.

Para compostos onde uma das formas é negativa, como fenóis e

naftóis (Tong e Glessman, 1957), tiofenóis (Cuccovia e col,1977)

azul de bromofenol (Mukerju e Banerjee, 1962) o pKap diminui.

Os detergentes negativos, como se poderia

prever ,promovem o aumento no pKap de aminas (Fernandez e Frornhez,

1977),e aumentam. o pKap de ácidos fracos (MontaI e Gitler,1973).

Com o aumento de informações sobre o pKap de canpos-'

tos em fase micelar e. efeito d~ detergente sobre velocidade de reacões tem

se tentado identificar e separar os fatores responsáveis por es



16

ses fenomenos.

Alguns fatores responsâveis pelos efeitos de

micelas sobre reações e equilrbrios qurmicos foram identificados

com o estudo de reaçoes monomoleculares. Bunton e Minch estuda

ram a reaçao de descarboxilação de 4-nitro-6 carboxibenzisoxazol

em presença de detergentes. Esta reação é acelerada em meio de

baixa constante dielétrica. Em presença de detergentes positivos

e neutros observou-se urna aceleração de reação enquanto que em

presença de detergentes negativos a reação foi inibida. Urna anâ

lise posterior feita por Berezin, Martinek e Yatsiminski (1973),

mostrou que a constante de primeira ordem na fase micelar (km) ,

em CTAB e Igepal, são idênticas, apesar da diferença da carga s~

perficial. O efeito do meiomicelar, neste caso, é simplesmente

fornecer um ambiente de menor constante dielétrica que favorece

a decomposição do substrato. O mesmo efeito pode ser invocado na

catálise por CTAB de reação de decomposição do diânion de 2,6-d~

nitrofenilfosfato (Bunton e col., 1968).

Urna restrição anisotrópica do movimento da

molécula de um substrato na fase micelar também pode afetar a ve

locidade de reação corno se observa na reação de aminólise intra

molecular da S-octanoil-Bmercaptoetilamina (Cuccovia e col,1977).

Outro fator, talvez o mais importante, é a 

concentração de reagentes na fase micelar para reações bimolecu

lares. Em uma série de reações tem-se demonstrado que a concen -
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traça0 de reagentes na fase mice1ar e desvios de pKap ,em rea

ções bim01ecu1ares, são os fatores responsáveis }X)r '1uase todo o efei

to de aceleração ou inibição promovido por micelas (Berezin, Mar

tinek e Yatsiminski, 1973; Cuccovia e col., 1978). A análise des

te efeito, entretanto, exige um tratamento matemático dos dados

experimentais, que permita a identificação dos efeitos do meio 

mice1ar sobre km, pKap e concentração de reagentes. Assim, mos

traremos os tratamentos matemáticos mais utilizados na análise 

de dados sobre reações em fase micelar.

1.1.2 - Tratamentos matemáticos de efeito de deter

gentes sobre velocidade de reaçoes.

Limitaremos nossa análise aos modelos que

descrevem a maior parte dos resultados já publicados no campo de

efeito de detergentes em reações e equilíbrios químicos no esta

do fundamental. Vamos nos ater a dois modelos principais: o mode

10 de pseudo-fase (Berezin, Martinek e Yatsiminski, 1973) e o mo

dela de Troca-Iônica (Quina e Chaimovich, 1979). Uma análise am

pIa dos diversos modelos cinéticos existentes pode ser encontra

da nas seguintes revisões: Berezin, Martinek e Yatsiminski, 1973;

Romsted, 1975; Fendler e Fendler, 1975 e Chaimovich, 1979.

1.1.2.1 - Modelo de pseudo-fase.

Este modelo foi desenvolvido por Berezin,MaE

tinek e Yatsiminski (1973) e considera a micela como uma fase se
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par~da da SOlUÇa0. o modelo de analise de uma reação em fase mice

lar faz uso dos seguintes postulados:

1) Um substrato A se distribui entre as fases micelar

e aquosa segundo uma lei de distribuição~

~/AW' = PA

onde M e w se referem à fase micelar e aquosa

2) A concentração total do substrato A é dada por:

A t = AMCD + Aw (l-Co)

onde V é o volume molar do detergente e ~é a concentração de de

tergente micelizado. Se a condição 1 ê satisfeita, a solubilidade

de A em agua (Sw) e na presença de detergente SM'w

seguinte relação:

SM 'w = 1 + K
A

Co
Sw

onde K
A

é dada por

K = (p -1) V
A A

apresenta a

Para reaçoes unimoleculares o tratamento pr~

posto por Berezin, Martinek e Yatsiminski (1973) conduz a urna

equação identica à proposta anteriormente por Menger e Portnoy

(l+KSCO)

(19 67 ) (eq • 3 )

k =
1jJ

k
ó + k.K Com s (3)
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onde k~ = constante de velocidade observada na presenca de mice

las

k = constante de velocidade de la.ordem na fase aquosa
o

k = constante de velocidade de la.ordem na fase micelarm

K = constante de associação do substratos

CD = concentração de detergente total (C) menos a CMC

A equação 3 preve que se k <k a constante m o

de velocidade observada (k~) deverá diminuir com o aumento da

concentração de detergente até alcançar um valor mínimo e cons -

tante. Quando km > ko ' o valor de k~ a~menta em função de CD até

alcançar um patamar. Esta equação foi utilizada em uma série de

reações unimoleculares obtendo-se um bom ajuste aos dados expe-

rimentais (Berezin, Martinek e Yatsimirski, 1973).

Para reações bimoleculares onde os dois subs

tratos se ligam fortemente à micela, e portanto, PA e PB » 1, a

constante de pseudo-primeira ordem observada (k~) é dada por:

k A B k A B
k = o· ~ . w + ~ . m (5)
~ AT

m· AT

onde A = concentração do substrato A na fase aquosa
w

AT = concentração analítica total de A (A
T

» B
T

)

A = concentração analítica de A na fase micelar
m

B = concentração analítica de B na fase aquosa
w

B = concentração analítica de B na fase micelar
m
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Utilizando-se as equaçoes 6 e 7, que define K
A

e K
B

onde

e

K =
A

K =
B

Am
Aw·Cn

B
m

Bw,Cn

(6 )

(7 )

pode-se demonstrar que

klV.K~K,C +k
Ir. A B n o

k 2m = (l+KA Cn) (l+KB Cn) (8 )

onde k 2m = k~/AT = constante de segunda ordem aparente (9)

A equaçao 8 prevê um máximo na curva de k 2m

vs Cn se KA e KB forem da mesma ordem de grandeza. Se uma das

constantes for muito pequena com relação ã outra e k »k, a
o m

curva de k 2m vs Cn apresentará um patamar.

Esta equaçao foi utilizada por Martinek e col

(1973) para análise da reação de formação da benzilideneanili -

na em sns. O ajuste da curva teórica aos dados experimentais

foi obtido utilizando-se uma relação k /k de 0,33.m o

O tratamento matemático se torna mais comple-

xo quando se analisa uma reação em que um dos substratos sofre

dissociação e apenas uma das formas é reativa. Neste caso, a eq.
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de.velocidade ê dada por;

v = kap~(A) t • (B) t

v = k .cD.V. (A) • (B) + k. (l-CD.V) (A) • (B).m m m o w w

(la)

(l1)

onde A w e a conc. da forma dissociada (reativa) nas,m fases

aquosa e micelar

A concentração da forma dissociada, em pre

sença de detergente, é dada pela equação 12, que relaciona Kap

e concentração de detergente micelizado.

K = Kap a

1 + KA-· CD

1 + KAH,CD

(l2 )

onde KA- é a constante de associação à micela da forma dissocia

da, KAH a constante de associação da forma protonada, K
a

e a oons

tante de dissociação do substrato na fase aquosa e K a constanap

te de dissociação aparente do ácido fraco HA na presença de deter

gente.

Utilizando-se as eq. 10,11 e 12 pode-se de

k =2m

duzir a eq. 13.

kw/V.KA~ KB,Cn + ko
(I+KA- CD) (l+KB CD) (1+H1/Kap)

(13)

+ .. - + .. /onde H f e a concentraçao de H na fase aquosa e k 2m e kl/J ' Ai:.

Esta equação foi utilizada por Yatsiminski, Martinek e Berezin 

(1971) para a reação de ari10xima e és teres de p-nitrofenila na
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presenç~ de CTAB.

Neste sistema os autores observaram que a

constante de ass0ciação da forma neutra da oxima não era afetada

por força iônica (KAH ) enquanto que a constante de associação da

forma negativa (KA-) diminuia com o aumento da concentração de

detergente e sal. No tratamento matemático a ser exposto em se

guida fica clara a razão desse fenômeno. Assim, embora esse tra

tamento tenha sido desenvolvido originalmente para um sistema

errado, ele fornece uma análise correta quando a reação é estud~

da em detergente não iônico e, dentro de limites que ficarão cl~

ros em resultados, quando o substrato reativo tem carga similar

à da micela.

1.1.2.2 - Modelo de Troca-Iônica

o tratamento matemático proposto por Berezin

Martinek e Yatsimirski (1973) para reações em fase micelar expl!

ca satisfatoriamente apenas os resultados obtidos para reações 

unimoleculares e bimoleculares entre substratos neutros. Em 1975,

Romsted, após exaustiva revisão de dados existentes na literatu

ra a respeito de ionização de micelas, chegou à conclusão de que

o número de contra ions ligados à micela (l-a) é constante em

função da concentração de detergente e força iônica. Utilizando

este dado e o modelo de micelas proposto por Stigter (1974) que

pressupoe a constante, Romsted propôs que os ions da fase aquosa

podem trocar com os da fase micelar de acordo com o seguinte
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equ11,Ib :rio :

Kx/y
X

f
+ Yb = Xb + Y

f

onde K =
Xb . Yf

X/Y X
f

• Yb

e Xf = concentração do íon na fase aquosa

Xb = concentração do íon na fase micelar

Yt = concentração do contraIon na fase aquosa

Yb = concentração do contraíon na fase micelar

K 7 = constante de seletividadex y

Este autor supoe ainda que

Y + X = 6 . S = constantem m

onde 6 = (1 - a) e S é a densidade molar do detergente.

A última equação está baseada na suposição de

que S independe da natureza dos íons em sOlução. Sabe-se, entre

tanto, que esta suposição não é totalmente correta. Entretanto, a

variação de 6 é muito pequena quando se considera os demais ter

mos da equação que descreve o comportamento cinético de uma rea

çao em fase micelar (ver adiante). Assim, esta suposição (6 =cons

tante) embora pouco realista, é perfeitamente aceitável para o

tratamento dos sistemas de reações em micelas.

A análise matemática feita por Romsted para
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reaçoes bimolecula,re~ onqe um dos reagentes ê um ion hidrofíli

co levou à equação 14

k K ~SCo
k = m s +

2m (Ks Co +1) (It+XtK)

onde I t = IbCV + I f (l-CV)

Xt = XbCV + XL (l-CV)

k
o

(KSCO+l)
(14 )

que, após modificações,foi utilizada por Bunton, Romsted e Smith

(1978) para a análise de reações catalizada por H+ obtendo-se um

bom ajuste entre a curva teórica e os dados experimentais.

A desvantagem deste e dos demais tratamentos

é que não são aplicáveis a reações em presença de tampão. Além

disso, a equação 14 só prediz a ligação de um ion pequeno a su

perfície da micela e o tratamento deveria ser aplicável a qual

quer substrato carregado e de carga oposta à micela. Isto se es

tende à dissociação de ácidos e bases fracas onde uma das formas

tem carga oposta à da mice1a (note-se que o tratamento de Bere -

zin falhava justamente neste ponto) .

o sistema de reações em fase micelar, na pr~

sença e ausência de tampão, para substratos de carga oposta à ml

cela foi analisado de forma adequada por Quina e Chaimovich(1979)

através do modelo de Troca Iônica para micelas.

As suposições básicas para o desenvolvimento

deste modelo (Quina e Chaimovich, 1979) são:
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comparadas com as escalas de tempo em que se processa a reaçao

(Grunhagen, 1975).

entre

1 - A,s interações ton-.i.on e 10n... "cabeça polar" na superfície

2 - As velocidades de troca entre os ions são rápidas quando

la) através da expressão m = N (l-a) onde N é o número de agre-

3 - O grau de ionização a de um agregado micelar é constante

e está relacionado com m (número de contra-tons ligados à mice-

to do sistema micelar atravês de um equilíbrio de troca

da micela não sao cooperativas. Esta suposição leva ao tratamen

pende apenas do número de íons no agregado e na fase aquosa.

os Ions da superfície da micela e os lons da fase aquosa que de

gação da micela.

4 - As atividades das várias espécies iônicas presentes em -

solução são tratadas em termos de suas concentrações analíticas.

O valor da constante de troca (K / ) para o equilíbrio abaixo,éx y

dado por:

X
f

+ Yb
~ X

b
+ Y

f

KX/ y -
Xb . Yf

X
f

. Y
b

onde Y é o contraion da micela, X é o ion adicionado ao sistema

e b e f se referem aos ions ligados e livres respectivamente.

O valor de K / pode não ser constante e pox y -

de depender da conce~tração relativa dos ions trocáveis, da na-
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tureza dos ions e concentraçSa de detergente (Quina e Chaimovich

1979). Ainda não existem dados suficientes sobre constantes de

troca em micelas para se conhecer o seu comportamento frente a

variação de condições experimentais.

5 - Na presença de tampão, a concentração de hidróxido na fa

se aquosa é constante (Quina e col., 1980).

6 - Tanto o hidróxido como as formas aniônicas do tampão e do

nucleófilo trocam com o contraion de uma micela positiva.

7 - A ligação de um substrato neutro à micela pode ser carac

terizada através de uma constante de distribuição (Berezin, Mar

tinek e Yastimirski).

Através das suposições da teoria de troca

ronica (Quina e Chaimovich, 1979) e do modelo de pseudo-fase (B~

rezin, Martinek e Yatsimirski, 1979), pode-se chegar à dedução 

de equações que descrevem o comportamento de reações unimolecula

res e bimoleculares (com substratos carregados) em fase micelar

na presença e ausência de tampão. A dedução das equaçoes e suas

implicações no que diz respeito à concentração de ions em fase 

micelar pode ser encontrada com detalhe nos seguintes trabalhos:

Chaimovich, 1979; Quina e Chaimovich, 1979; Po1iti e co1., 1979;

Quina e co1., 1980).

Assim, nos limitaremos a analisar os trata 

mentos matemáticos da teoria de Troca--rônica para sistemas que

tem relação mais direta com a análise de nossos resultados.
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A equação que descreve este sistema (eq.15),

e Sb e Sf sao as concentrações analíticas do substrato nas fases

(15)

entrede seletividade

k o

é a constante

Sf . Yb

Sb. Yf

= k m Ks / y (Yb/Yf ) +

1 + Ks / y (Yb/Y f)

=

k~

1 - Reaç~o Un~~olecular de um substrato i8nico univalente(S~)

... + ....
de carga oposta a ~~cela (D Y 1

onde Ks / y

aquosa e micelar e Ks / y

o substrato carregado e o contraion da micela.

prediz que ~~ atinge um patamar quando CD aumenta (do mesmo modo

que as equações deduzidas por Berezin e Romsted

A equação 15 prevê que, para k = k a ream o

çao nao é afetada por detergente. Se k > k haverá um aumento -m o

de k~ em função de CD e, para km < ko ' ocorrerá uma inibição da

reaçao.

Para concentrações altas de detergente,CT+oo,

temos que:

a
= Ks / y (l-a)

Yb
Yf

KS / ylim
C +00

T

Isto implica que, independente da relação

chega a um patamar a altas concentrações -k /k , o valor de k,,,
m o 0/

de detergente. E importante salientar que este tratamento descre
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valente cuja carga é oposta ao detergente.

Em condições de pseudo-primeira ordem pode-

(18 )

(17)

(16)

+ k 2
o )

k 2
o )

(1 + K
s

C
D

)

/V) (Ks Kx/ y ) (Yb/Y f )
m

( (k
2X

f

S So f m - b= k 2 Xf(S-) + k 2 · Xb (S-)
T T

m
_ XT«k 2 IV) (Ks Kx/ y ) (Yb/Y f )+

- U+KsCD) (l+Kx / y (Yb!Y f ))

k~m

k =
~

k~m

2 - Reação bimolecular entre um substrato neutro e um íon uni

3 - Reação bimolecular entre um substrato neutro S e um nu-

ve, também, o efeito de pais em reaçoes unimolecula,res o que nao

ocorre com os tratamentos anteriores (Note-se que k~ na equação

15 está relacionado com Yb/Y f e não com CD).

se escrever que:

Na ausência de tampão a mncentração total de íon relativo (XT) e cons

tante. Assim, a equação que descreve o sistema é a equação 17

onde ST = Sf + Sb

e na presença de tampão (onde X
f

é constante) a eq.17 se reduz a

cleófilo A derivado de um ácido fraco HA em presença de um deter

+ -gente D Y .

Para o tratamento deste sistema há necessida



de de se estud~~ o efe~to de detergente sobre o pKap de um ácido

que, da mesma forma que as equações anteriores, prediz o efeito -

e definindo-se pK na presença de detergente como o pH intermice -

(19)

(20)

+A
f

+ H
f

~

K2

Ka

l+KA/ y (Yb/Y f)

1 + KHA CD

~f

HAf

K
HA HAb

Af+Yb
KA/y

Ab+Yf

OHf+Yb
KOH / y

OHb+Y f

HAb+OHb

29

Partindo-se dos seguintes equilíbrios:

K = Kap a

Af+~ = HA f + H~

fraco.

lar onde a igualdade da eq. 19 é satisfeita

pode-se deduzir a equação 20

de sal sobre a curva de pKap e C
D

Partindo-se das equações 20 e 21

k~m = k 2
0

(Af ) (Sf/ST) + k 2m ~ (Sb/ST) (21)
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1.2 - Lipossomos

tendo apenas uma bicamada (Bangharn e Horne, 1964; Huang, 1969).

(22)

rn -. o
~2 ,IV) (Ks KA/ y ) (Yb/Yt ) + k 2

(l+KHACO)«Hf +) + K
app

) (l+K
s

C
O

)
.~ HA

T
K

ak1fJm

pode~se deduzir a eq. 22

Lipossomos são estruturas esféricas ou tubu1a

A equação 20 ao contrário da equação 12, pro

posta por Berezin através do modelo de pseudo-fase, permite o cal

cu10 de K em função de Co utilizando-se apenas uma constante deap

troca. Além disso, a eq. 20 prevê que pequenas concentrações de

detergente conduzem a um aumento em K enquanto que a altas con
ap

centrações de Co (ou de sal), K fica maior que K • Isto signifi
ç a -

ca que a curva de K vs Co pode passar por um mínimo. Um exemploap

claro deste efeito será apresentado em resultados.

A equação 22 prevê que o valor de k1fJ vs Co de

ve alcançar um máximo e, em seguida, diminuir com o aumento da

anfifilicos que englobam um compartimento aquoso interno. O termo

lipossomo é utilizado quando a estrutura apresenta mais de urna bi

concentração de detergente.

res formadas por anfifí1icos dispersos em meio aquoso (Hargreaves

e Oeamer, 1978). Estas estruturas são formadas por bicamadas de

camada reservando-se a denominação de vesicula para agregados co~
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Os lipossomos são obtidos por dispersão de

substâncias anfif!licas em água e, irradiando-se estas suspensões

com ultrasom, obtem-se partIcuIas de tamanho cada vez menores. So

nicação prolongada dessas estruturas produz esferas fechadas,con~

tituídas por uma única bicamada (Huang, 1969). Estas vesículas, 

também podem ser obtidas por injeção de uma solução etanólica do

anfifIlico em água (Batzri e Korn, 1973), através de um capilar.

Uma variedade muito grande de compostos anfi

fílicos são capazes de formar lipossomos. De modo geral, estes

compostos são constituídos por duas cadeias hidrocarbonicas lon

gas ligadas a um grupo hidrof!lico. Existem, entretanto, algumas

excessões, tais como a formação de vesículas com anfifílicos com

apenas 1 cadeia hidrocarbonica. Gebicke e Hicks (1973,1976) des

creveram a formação de vesículas de ácido oleico em dispersões

aquosas diluidas. Mais recentemente, Hargreaves e Deamer (1978) 

demonstraram a formação de vesículas de SDS em água em presença 

de grandes porcentagens de dodecanol. Aparentemente, a adição de

um composto hidrofóbico em grande proporção a soluções de micelas

iônicas diminui a repulsão eletrostática na camada de Stern e fa

vorece a formação de vesículas estáveis (Hargreaves e Deamer,1978).

A formação de lipossomos a partir de anfifíli

cos sintéticos com duas cadeias hidrofóbicas tem sido descrita p~

ra uma grande variedade de compostos. Sais de dimetildialquilamo

nio (Kunitake e col., 1977; Deguchi e Mino, 1978; Cuccovia e col)

dialquilfosfatos (Mortara, Quina e Chaimovich, 1978), dialquilsu!
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fonatos e carboxilatos (Kunitake e Okahata, 1977) assim como anfi

fIlicos zwitter18nlcos (Kunitake e Okahata, 1977) são capazes de

formar 1ipossomos por sonicação e injeção.

As caracterlsticas flsica e propriedades dos

lipossomos e veslcu1as sintéticas ainda não estão bem estabeleci-

das já que os estudos com estes compostos foram iniciados há pou-

co tempo (Hermann e Fendler, 1979) enquanto que os lipossomos de

lecitina estão melhor caracterizados (Huang, 1969). Faremos, por-

tanto, separadamente, um resumo de algumas caracterlsticas e pr2

priedades de 1ipossomos derivados de fosfo1ipldeos e de anfifí1i

cos sintéticos.

1.2.1 - Caracterlsticas flsicas e propriedades de ve-

sícu1as formadas por fosfo1ipídeos.

A sonicação prolongada de uma dispersão aquo

sa de fosfatidi1colina produz vesículas que são esferas fechadas

de aproximadamente 250 ~ de diâmetro (Huang, 1969). Estas vesícu-

las são compostas por uma bicamada de fosfo1ipídeo que envolve um

compartimento aquoso interno. O volume aquoso interno de vesícula

de fosfatidi1colina pode ser calculado medindo-se, por exemplo,

a concentração de K
3
Fe(CN)6 incorporada pela vesícula (Huang e

Masons, 1978) e aplicando-se a eq. 21

Wt = (TVexp ) fH
2
0 /M1ipideo (23)

é a densidade de água, W
t

é grama de água incorp~Onde PH O2
rada/grama de lipídeo anidro.e TV. exp é volume incorporado/lip~deo que



33

A análise dos dados hidrodinâmicos e de resso

mente dependente de temperatura. O aquecimento destes compostos

..
veS1CU-

agregaçao

A ârea por grupo po

2 d ., na cama a lnterna

~ 3 .
72 ~

na foi calculado através de medidas de ultracentrifugaçao obtendo

o estado físico dos fosfolipÍdeos é extrema -

o peso molecul~r médio de vesículas de leciti

Assim, os parâmetros radiais das vesículas de

é da ordem de 0,154 l,itros/mol (Newman e Huang, 1975).

aproximadamente 2 (Huang e col,1974~ Yeagle e col,1976~ Hutton, -

de 2335 (Newman e Huang,1975). Resultados obtidos por NMR de

1 13 31 1 - d í ~._Hlr C,e _ P e a uti izaçao e ons paramagneticos lndicaram que

a relação entre o n9 de lipídeos da camada externa e interna e

-se valores da ordem de 1.88.10 6 g/mol e um número de

Yeagle e Martin, 1977).

nância Magnética Nuclear permitiram o cálculo dos parâmetros que

las de fosfatidilcolina de ovo (P.C.).

volume por moléculas de lipídeo ª 1223

lar do lipideo na monocamada externa ê

caracterizam o empacotamento de lipídeos e assimetria de

P.C. foram calculados a partir do P.M. da vesícula, n9 de agrega-

çao, volume parcial especifico (V=0.9814ml/g) e da relação de li

pídeos entre as duas monocamadas da vesícula(X=2.1) .Os parâmetros

calculados (Esquema 2) foram: RA=62 ~; RB=78 ~ e RC=55 ~. A espes

sura da monocamada externa é 21 ~, a da camada interna é 16 ~ e o

é 60 ~ 2 e a espessura da bicamada ª 37 ~. Estes parâmetros podem

ser melhor visualizados no esquema 2 (Mason e Huang, 1978).



(z) l?UIanbs3:
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leva a u~a tr~nsiç~o endotérmica nItida numa temperatura bastan

te definida e caracterlstica de cada fosfolipldeo. Nesta temper~

tura (abaixo de seu ponto de fusão) o fosfolipldeo passa a um es

tado cristalino (gel) para um estado lIquido cristal (Lee,l975).

A temperatura de transição (TC) aumenta com o aumento da cadeia

do ácido graxo e diminui com o aumento de insaturação da cadeia.

A TC depende também da natureza da cabeça polar do lipideo (Lad

brooke e Chapman, 1969; Hinz e Sturtevant, 1972). A mudança de

fase na temperatura de transição é um fenômeno cooperativo e a

largura de faixa de temperatura onde ocorre a transição depende

do n9 de moléculas que cooperam na transição. Este n9 de molécu

las que cooperam na transição é chamado unidade cooperativa de

transição. A temperatura de transição pode ser medida através de

dependência de coeficiente de partição de marcadores de Spin e

temperatura (Hubbel e McConnell, 1971; Shimshick e McConnell,197l

absorção de Azul de Bromotimol, calorimetria diferencial de var-

redura (Papahadjopoulos e col, 1976; van Dijck e col., 1978), e~

pectroscopia Raman (Vervegaert e col., 1973), diminuição de indi

ce de refração (Block e col, 1976), etc.

Abaixo da temperatura de transição, na fase

gel, os fosfolipfdeos adotam uma estrutura onde as cadeias dos -

ácidos graxos estão bastante ordenadas e a mobilidade das cadei

as de ácidos graxos é altamente anisotrópica e restrita(Salsbury

e Chapman, 1968). Na fase liq. cristalina (Lee, 1975) as cadeias

de acido graxo estão mais desordenadas do que na fase gel e come
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terno (Lee, 1975).

Smith, 1976). Para lipossomos de dipalmitoilecitina, por exemplo

ocorreonde

) e negativas

(Bangham, Standish e Watkins,1965) .

metade da transição de fase. Isto é explicado por Papah~

A permeabilidade de vesIculas depende tam

A bicamada de fosfolIpideos permite a pass~

A permeabilidade de lipossomos a íons depe~

a

(com dicetilfosfato

fase sólida e lIquida coexistindo no plano da membrana.

mostram que lipossomos carregados positivamente são impermeáveis

a cátions. O aumento de carga negativa nos lipossomos leva a um

gem de pequenos ions e água entre o compartamento interno e ex

bem da carga da mesma. Dados de Bangham, Standish e Watkins(1965)

a permeabilidade a Na+ é máxima na temperatura

tina pura) como positivas com stearilamina

de da temperatura sendo que o estado gel é menos permeável que

djopoulos (1973)que sugere um aumento de permeabilidade através

praticamente não existem _ na fase gel onde as conformações sao

aumento de permeabilidade a cátions. Por outro lado, a permeabi

lidade a ânions é semelhante tanto para vesIculas neutras (leci-

Trans (Lee, 1975; Lippert e Peticola, 1971, 1972).

de regiões de desordem na fronteira entre regiões discretas de

ça-se a detectar conformações Gauche entre as ligações c-c que

o estado lIquido cristal (Lee, 1975; Schreier-Muccillo; Marsh e
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1.2,2 ~ C~~~cte~ístic~s física e propriedades de

vesiculas formadas Dor anfifí1icos sinté

ticós

Anfifilicos sintéticos capazes de formar

lipossomos tem a vantagem de serem mais homogêneos e estáveis

quanto à sua estrutura química que os fosfolipideos naturais.

Os estudos com estes anfifílicos foram -

iniciados por Kunitake e colo (1977) que sintetizaram uma série -

de sais de amônio quaternário contendo duas cadeias hidrocarbôn~

cas longas. Os estudos de preparações sonicadas e coradas com

ácido fosfot~ngstico (PTA) ou acetato de uranila (AcU) indicaram

a presença de vesículas uni e multilamelares (Kunitake e col., -

1977; Deguchi e Mino, 1978). Estes estudos, entretanto, devem

ser tomados como uma indicação apenas já que hoje sabemos que es

tas estruturas são extremamente sensíveis a força iônica. Portan

to, quando se adiciona PTA a uma amostra de dioctadecildimetila-

mônio (DODAC) certamente a estrutura do agregado é alterada e se

formam precipitados de PTA e DODAC. Outros dados sugerem a exis-

tência de vesículas, tais como a existência de uma temperatura -

de transição do composto sonic~do (Deguchi e Mino,1977; Kano e

col.,1979). Apesar de existirem dados contraditórios obtidos por

vários métodos, sabe-se que a temperatura de transição de DODAC,

~ 4 opor exemplo, esta em torno de O C (Deguchi e Mino, 1977; Kano e

co1., 19 79) .

Outros compostos com estruturas variáveis na
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região polar e duas cadeias alquilicaslongas também formam estru

turas vesiculares. Entre estes estão sais de tetralquilamônio o~

de ~ois substituintes no nitrogênio são cadeias ali fáticas lon

gas e os dois substituintes podem ser grupos carboxilicos, açuc~

res, amido, etc. (Kunitake e Okahata, 1977) e brometo de dialqui!

metil sulfônio (Kunitake e Okahata, 1977).

A formação de lipossomos negativas com dice

tilfosfato também foi descrita (Mortara, Quina e Chaimovich, 1978)

e, dados de microscopia eletrônica de vesículas coradas com PTA,

incorporação de substratos hidrossolúveis e presença de tempera

tura de transição mostram que estes compostos podem formar estr~

turas vesiculares uni e multilamelares. Outros compostos conten

do grupos polares aniônicos (carboxilato e sulfonato) e duas ca

deias longas também formam vesículas após sonicação prolongada

(Kunitake e Okahata, 1978).

1.2.2.1 - Características Físicas

As características físicas dos lipossomos de

pendem do método de preparação. Embora estas vesículas possam

ser preparadas por injeção (Cuccovia e col., 1979) o método mais

utilizado é o de sonicação.

Vários autores encontraram que algumas pro 

priedades tais como viscosidade e condutividade específica depe~

dem do tempo de sonicação da amostra. Essas propriedades físicas

chegam a um valor constante após um determinado tempo de sonica
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A microviscosidade no interior da bicamada -

zando-se Dansil-N-octilamina os valores de DODAC mostram um ambi

e
I

e DCP se desvia de estruturas esféricas

(Deguchi e Mino, 1978; Kano e col, 1979). O traba-

Por outro lado, diferentes marcadores mos

sonicação chegando-se a um valor constante.

As vesículas melhor caracterizadas sao as

O peso molecular médio de vesículas de DODAC

dor

o cálculo do valor dos semi-eixos indic~ que a forma mais

lho de Hermann e Fendler (1979) mostra que o raio hidrodinâmico

ç~o que depende do detergente utilizado e da potencia do sonica-

utilizando-se 2 metilantraceno (Tran e col, 1978). Os resultados

indicaram uma microviscosidade de 144 cP.

tram polaridades também diferentes em DODAC. Por exemplo, utili-

preparadas com DODAC e DCP. Assim mesmo existem sérias discrepa~

cias entre as características físicas destes agregados.

ente um pouco mais polar que benzeno. Com 2 amino-piridina que

cuIas de DODAC

compatível com os resultados é a de um prolato.

de DODAC foi estudada através de polarização de fluorescência

foi determinado por dispersão de luz de pequeno ~ngulo (Hermann

6e Fendler, 1979) e obteve-se um valor de 12.6.10 daltonsenquantoque

6
para o [Cp obteve-se -um peso rrolecular de 97.10 daI tons. Esses mes-

mos autores calcularam um raio hidrodin~mico de 396 ~ p/ DODAC e

525 ~ para DCP. Os cálculos feitos mostraram que a fonna. das vesí-

.e o peso molecular das vesículas e o P .M. diminui com o tempo de
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deve se localizar no interior aquoso de DODAC o ambiente é um

pouco mais polar do que etanol e menos polar do que água (Tran

e col., 1978).

1.2.2.2 - Efeito de Lipossomos sobre a velo

cidade de reaçoes

Existem poucos estudos sobre efeito de vesí

cuIas sobre a velocidade de reaçaes já que este campo é recente.

Os estudos sobre o efeito de lipossomos si~

téticos sobre a velocidade de reaçoes começam com K~nitakc e Sa

kamoto (1978) que estudaram a hidrólise de NPA e palmitato de

p-nitrofenila em vesículas de cloreto didodecildimetilamônio

(CDD). A hidrólise destes substratos é catalizada por um éster

derivado de éolesterole ácido iminocarboxilico (IMC). A reação

intravesicular (Onde o éster e o IMC estão na mesma vesícula) é

acelerada por um fator 200 vezes maior do que a reação inte~

vesicular (onde os substratos estão localizados em diferentes 

vesículas) •

A reaçao de urna sonda de Spin (2,2,5,5-te 

trametil-l-pirrolidiniloxi-3 carboxilato de sódio,TPC) e ascor

bato de sódio foi estudada em vesículas de DODAC e os resultados

foram analisados com base no modelo de pseudo-fase utilizado em

micelas (Berezin, Martinek e Yatsimirski, 1973). Foram feitas 

correçoes para a concentração de TPC nas faces interna e exter

na da vesícula.
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trutura.e reatividade bastante diferentes (Fencks e Caminolo,1960;

Whitaker, 1962; Ogilvie e Tildon e Strauch, 1964; Hupe e Fenckes,

,
R-8-C-R

"O

0-

c8J+
N02

Da,qOS obtidos por Fenqler (çonumicação nessoal)

1.3 - Reações de Grupos R-SH

Não existe nenhuma indicação de que a reaçao

monstrou a existência de catálise básica geral (pelo menos .para

capazes de acelerar cerca de 500 vezes a reação.

a reaçao de Bmercaptoetanol e NPA) (Hupe e Jencks,1977). O passo

limitante da reação de tiólise de NPA depende, basicamente, do pK

1977). Estas reações se processam através do ataque da forma neg~

tiva da mercaptana à carbonila do éster (Hupe e Fencks, 1977) (es-

do nucleófilo e, ao contrário do que ocorre em reações de éstere&

ocorra através do ataque da forma R-SH à carbonila e não se de

sobre hidrólise de DTNB e DODAC mostraram que estas vesículas são

As reaçoes de tiólise de ésteres derivados de
I

p-nitrofenol tem sido estudadas utilizando-se nucleofilos de es-

quema 3).

(Esquema 3)

02~O-<;(-R + RS- •
O
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Com oxiânions, não existe correlação entre a estrutura da mercaE

tana e passo limitante da reação (Hupe e Fencks, 1977). A depen

dência entre o log k 2 e pK do tiol pode ser expressa graficamen

te por duas retas com inclinações.diferentes que se interceptam

próximo do pK do p-nitrofenol. O passo limitante da reação de

NPA com mercaptanas de pK menor que 7.8 é a decomposição do inter

mediário tetrahédrico. A inclinação da reta de log k 2 vs pK para

tióis de estrutura variada é da ordem de 0.84. O passo limitante

na reação de NPA e tióis de pK maior que 7.8 é o ataque do ânion

à carbonila. A reação, para estes nucleófilos, é menos sensível

à reatividade da mercaptana e a inclinação do gráfico de log k
2

vs pK é 0.27. (Hupe e Jencks, 1977).

Estudamos, neste trabalho, as reações de tió

lise de NPA e octanoato de p-nitrofenila (NPO) por n-heptilmer -

captana (HM).

A n-heptilmercaptana tem um pK de 10.7 em

água e, portanto, o passo limitante desta reação é o ataque do

ion mercapteto à carbonila.

A decomposição do tioéster formado é lenta 

quando comparada com a reação de tiólise. Uma comparação pode

ser feita entre a constante de segunda ordem da hidrólise alcali

na do S-btitiltioacetato (k 20H = 7.13 M-l.MIN- l , Noda, Kuby e Lar

dy, 1953) e a constante de segunda ordem de tiólise de NPApor

n-propilmercaptana (x2SH = 1780 Hupe e Jencks, 1977).

A relação entre k 20H e k 2SH é da ordem de
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nas e enzimas.

constante de segunda ordem (c/ NPA) na faixa esperada (Shinkai

do estudo de reações de CoA e GSH oom NPA em fase aquo

250. Assim, em condições de pH menor que 11, e concentração de

5
mercaptana da ordem de 5.15 M pode se dizer que o produto da

micelas na tentativa de se traçar um paralelo entre o efeito de

reação é o tioéster e p-nitrofenóxido.

Reaç8es de grupos SH tem sido estudadas em

interfases nestas reações e reatividade do grupo SH em protei -

ge uma faixa bastante ampla que vai desde grupos extremamente -

A reatividade de grupos SH em proteinas p~

ra com reativos comuns de grupos SH (DTNB, Iodoacetamida) abra~

sa que mostram que os grupos SH desses cofatores reagem com uma

1972) apresentando uma reatividade maior que em fase aquosa. D~

zes respectivamente quando em presença de CTAB, o que apoia a

e Kinitake, 1976). Entretanto, quando ligados à apoenzima

reativos até grupos que simplesmente não reagem (Friedman,1973i

dos de Shinkai e Kunitake (1976), demonstraram que as reaçoes 

de GSH e CoA com NPA são acelerados por fatores de 100 e 300 ve

grupos.

suposição de que uma interface pode alterar a reatividade de§es

obtidos

estes grupos parecem ser "ativados" (Friedman, 1973 e Joce1yn ,

que se encontra na proteina. Isto é sustentado por alguns dados

Jocelyn, 1972). Essa ampla gama de reatividade é, em gera1,atr!

buida à grande sensibilidade deste grupo ao microambiente em
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A hidró1ise de 2 feni1iminotetrahidrofurano

1.4 - Hidrólise de Imino1actonas

e

ve

rea-

sobre

~

e ace-

com iodoacetamida

A reação de tiofeno1 com 2,4 dinitrof1uorbenzeno

A hidrólise de FI é dependente de pH (es~ue-

Embora em cada um desses trabalhos alguns

Outros estudos de reações de grupos SH em fa

na.

tremamente ~ltos. A reaçao de dodeci1mercaptana e NPA, por exem-

(FI) foi utilizada como sonda para se obter informações

1eradas cerca de 50 vezes (Cuccovia e co1., 1978).

200 vezes) e inibidas por mice1as negativas de N-dodecanoi1g1icl

a força iônica na camada de Stern. A reação ocorre principalmen

te através do ataque de água ã forma protonada da imino1actona.

1erada por um fator de 1000 em presença de CTAB (Chaimovich e

co1., 1975). As reações de NPA e tiofenóis substituidos sao ace-

1izada uma análise quantitativa completa.

dos fatores responsáveis pela alteração da velocidade das

NPA são acelerados por mice1as positivas de CTAB (60-100 e 100-

p10, é acelerada, na presença de CTAB, por um fator de 1.10
4

se micelar foram realizados e obteve-se fatores de aceleração ex

zes (Tagakie e co1, 1972). Os dados de Heitman (1968) mostram

ma 4) sendo que a pH < 1 o passo limitante da reação é a decomp~

siçao do intermediário tetrahédric6 e acima de pH 1 o passo 1imi

ções tenham sido vislumbrados, em nenhum destes sistemas foi rea

que as reações de N-dodeci1-DL-cisteina



xibutiranilida.

A hidrólise de FI leva à formação de anilina

e butirolactona a pHs ácidos e y hidroxibutirolactona a pHs alca

linos. A relação de produtos, portanto, depende de pH pois a dis

sociação do intermediário tetraédrico leva à produção de y hidro

HO NHR

~Õ+H+
ç ~~~

% lrK3 ~O'~LJ~

_ NHR li
0,,-, o NHR

GO<9~L?-
+ 10 +
H+ - H+

o
11

O+
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A constante de velocidade depende do pH, do

RNH 2

R2-@

Esquema 4

+
NHR H

ô1/0+ OH-.
k7

~

ka
+

NR ~HR11

+ O· K1 O + H 2O ..H + •

tante é o ataque da água à forma protonada da iminolactona. A pHs

maiores que 8 a reação ocorre através do ataque de OH- ao FI pro-

tonado (Schmir e Cunningham, 1965).



e Schmir, 1965).

Note-se que a velocidade da reação não depen-

de da relação de produtos. Esta depende do pH e entre outras, da

constante de dissociação do intermediário tetráedrico k 3 ,k 9 ,eq.25

(25)x 100
H+

H++ (K3k~/k3)
% Anilina =

A reação de hidrólise de FI alcança velocida

de máxima na região entre pH 1 a 4 acima do qual diminui até al
k k

cançar um valor independente de pH (= ~ w). A hidrólise de FI é
1

susceptIvel a catálise básica geral por acetato fosfato e illUdazol

na região alcalina depois do ótimo de pH. A relação de produtos 

também é afetada pela natureza e concentração de tampão (Ornvringham

46

pK do substrato e a constante de velocidade observada é dada por:

:+ k
7

kw
k =

(k1 . k 3/k 2) (H )
+ (24)

o (H++ K
l

) (H++ (k
3
/k

2
) ) K

l
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1.5 - OBJETIVOS

1) Identificar e quantificar os fatores que alteram a velocidade

de reações em presença de micelas e lipossomos.

2) Utilizar o estudo de reações em presença de interfaces corno

ferramenta para se obter informações sobre a estrutura e ca

racterIsticas da interface.

Para alcançar estes objetivos utilizamos

dois sistemas de reações:

O primeiro é a reação de tiólise de ésteres

de p-nitrofenol por n-heptilmercaptana. Esta reação foi estudada

em presença de micelas com cargas diferentes e em presença de

lipossomos de dimetildialquilamônio (Herquat). Através do estudo

de efeito dessas superfícies sobre pKap da mercaptana e velocid~

de de reação tentamos esclarecer como a reatividade do nucleófilo

nas diversas superfIcies é afetada.

O segundo sistema a ser estudado é a hidróli

se de feniliminotetrahidrofurano na presença de SDS. Como esta 

reação é sensível a força iônica, tentamos obter informações a

respeito da força iônica efetiva e da atividade da água na cama

da de Stern de micelas de SDS.
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2. MATERIAL E M~TOOOS

2.1 - Material

Os reagentes utilizados bem como sua procede~

cia, purificação e características são descritos de forma suscin

ta em seguida.

2.1.1 - Oodeci1sulfato de Sódio (SOS)

O dodeci1su1fato de sódio (SOS) (BOH Chemicals

Ltd) foi utilizado sem nenhum tratamento prévio. A pureza do

SOS foi confirmada medindo-se a composição de álcoois da cadeia

do detergente por cromatografia gasosa do extrato etéreo obtido

após hidrólise ácida do SOS (Kurz, 1962). A análise cromatográf~

ca (utilizando-se álcoois de cadeias longas como padrões) reve

lou a existência de 99% de dodecano1 no composto original. A

ausência de um mínimo nas curvas de tensão superficial (em fun

ção de concentração de detergente) indicou que o reagente era de

grau de pureza aceitável para os nossos experimentos (Harrold ,

1960). A CMC obtida por este método foi 8.10-
3

M que coincide com

o valor da literatura (Fend1er e Fendler, 1975).

2.1.2 - Brometo de Hexadeciltrimetilamônio (CTAB)

O brometo de hexadeciltrimeti1amônio (E.Merck,

Oarmstadt) foi recristalizado três vezes de acetona/etano1 (85:

lS) v/v e seco sob vácuo.
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2.1.3 - n-Heptilmercaptana (HM)

A n-heptilmercaptana (HM) (The Connecticut Hard

Rubber Co. Chemical Division) foi destilada a 1 mmHg e 37-380 C.

A determinação da concentração de grupos SH do composto (Ellman,

1959) mostrou que 98% destes grupos estão na forma reduzida (SH).

A HM, após destilação, foi mantida no congelador (-180 C) sob at

mosfera de Ar.

2.1.4 - 4 - (- 1 - pireno) butanoato de metila (PBM)

O 4 - (- 1 - pireno) butanoato de metila (PBM)

foi preparado por Pedro Berci Filho e utilizado sem qualquer tra

tamento prévio. O composto foi sintetizado refluxando-se, por 4

horas, uma mistura contendo 0.004 moles de ácido 4 - (- 1 - pir~

no) butírico, 20 ml de metanol e 0,675 ml de ácido sulfúrico con

centrado. Após este período o álcool que não reagiu foi evapora

do em banho-maria. O resíduo foi colocado em funil de separaçao

contendo água e o éster foi extraído com tetracloreto de carbono.

A fase orgânica foi extraída repetidas vezes com solução de bi

carbonato de sódio até não se observar evolução de gás carbônico.

O tetracloreto de carbono foi extraído novamente com água e seco

sobre sulfato de magnésio anidro. A solução, após secagem, foi

filtrada e o solvente eliminado por aquecimento suave. O éster

obtido desta forma apresentou análise elementar e espectro deNMR

que confirmaram a estrutura do composto.

2.1.5 - HERQUAT
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do (que permaneceu na fase aquosa) foi submetido a urna decompos!

ção térmica que deu origem a dimetilalquilaminas e alcenos. O mé

todo empregado é descrito abaixo.

Degradação de Hofmann: Aproximadamente 0.0015

moles de Herquat foram colocados em 5 ml de água. Adicionou-se 

metanol à mistura em quantidade suficiente para solubilizar o

composto. A solução foi mantida sob agitação por duas horas com

0.003 moles de óxido de prata (Cope e Trurnbull, 1960) após o que

forma-a mistura foi filtrada. O hidróxido de tetralquilamônio

o Herquat 2HT-75 foi fornecido pela Herga Indu~

tria Química S.A. Rio de Janeiro, na forma de pasta contendo urna

mistura cloreto de dialquildimetilamônio (75% C18 e 25% C
16

).

O material de partida foi seco sob vácuo e ex

traído com éter etílico em Soxhlet por dois dias. A fração sóli

da contendo o detergente foi recristalizada de acetona (6 vezes),

seca sob vácuo e submetida a urna degradação de Hofmann para ana

lise.

A um balão de duas bocas adapta-se um funil com

igualador de pressão e entrada para nitrogênio e liga-se o sist~

ma a dois frascos coletores (colocados em série) resfriados em

gelo seco e acetona. A solução contendo o hidróxido de Herquat é

colocada no funil e o balão é aquecido a llO-1150 C em banho de

óleo. A aparelhagem é adaptada a urna bomba de vácuo mantendo~se

o sistema a urna pressão de 10 rnrnHg e sob fluxo de nitrogênio oons

tante. O hidróxido é adicionado lentamente ao balão aquecido (em
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aproximadamente 3 horas). Após a adição completa do composto os

produtos da decomposição do hidróxido de Herquat (alcenos e dime

tilalquilaminas) são destilados e recolhidos nos frascos coleto

res. Após o término da destilação o conteudo dos frascos é reuni

do e extraido com diclorometano. O extrato é seco com sulfato de

magnésio anidro, filtrado e evaporado sob pressão reduzida. A

mistura de produtos foi analizada por cromatografia gasosa uti

lizando-se como padrões alcenos e dimetilalquilaminas de cadeias

variáveis. Para cromatografia utilizou-se uma coluna de aço ino

xidável (6" x 1/8") com 10% de UCW-98 em cromosorb W (60-80 rresh)

aw dmcs operada a 2000 C. Esta análise mostrou que o Herquat p~

rificado é uma mistura de 85% de nc18 , aproximadamente 15% de

nC 16 e traços de nC14 .

A análise por espectrometria de massa do deter

gente indicou que este consiste numa mistura de C18 e C16 numa

proporção de 86 e 14%. A distribuição de cadeias alquílicas en

contrada foi: 75% C18/C18 ' 23% C18/C16 e 2% C16 /C16 .

O ponto de fusão da mistura é l530 C enquanto

que o ponto de fusão descrito na literatura para o cloreto de di

metildioctilamonio puro é l49,4-l510 C (Swain e Kreevoy, 1954). Ku

nitake e colaboradores (1977), entretanto, obtiveram

um ponto de fusão entre 73-750 C para o mesmo composto.

2.1.6 - Tetrafluorborato de prata

O tetrafluorborato de prata foi sintetizado neu
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tralizando-se uma suspensão de carbonato de prata (Chester, Mc

C10skey e Co1eman, 1955) com ácido f1uorobórico 35% (Merck). A

solução resultante foi filtrada em placa porosa e liofilizada

evitando-se exposição do composto à luz. O sal é higroscópico e

por isso foi mantido em dessecador sobre pentóxido de fosforo ao

abrigo da luz.

2.1.7 - 4-c1orobutirani1ida

A 4-c1orobutirani1ida foi preparada adicionan 

do-se lentamente e sob agitação, uma solução etérea de anilina

(0,07 moles) a uma solução de ácido 4-c1orobutírico (0,035 moles)

a temperatura ambiente. O cloreto de anilina, que precipita du

rante a reação, é removido por filtração. A solução etérea da

4-c1orobutirani1ida é evaporada à secura e recristalizada duas

vezes de benzeno e éter de petróleo. O ponto de fusão do compos

to é 69-71o C (lit. 69-70oC, Lipp e Casper, 1925).

2.1.8 - 2-Feni1iminotetrahidrofurano (FI)

O 2-feni1iminotetrahidrofurano foi preparado a

partir de tetraf1uorborato de prata e 4-c1orobutirani1ida (Schmir

e Cunningham, 1965). O produto foi obtido na forma de um óleo

que foi destilado a 0,025 mmHg e 1000 C (Mukaiyama e Sato, 1963,

o128 C a 2 mmHg). O espectro infravermelho do composto apresenta

banda característica da ligação C=N a 5,88 ~ (em clorofórmio). O

coeficiente de extinção do composto a 243 nm em etano1 é 6944.4

-1 -1 -1 -1 ~m .cm (6900 m .cm , Schmir e Cunningham, 1965). A hidro1i-
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se ácida do composto leva ã formaçao de anilina e butirolactona.

Existe, entretanto, uma contaminação de 17% de anilina já que

a hidrólise alcalina do composto fornece 17% de anilina ao invés

de 100% de y hidroxibutiranilida como era esperado (Schmir e

Cunningham, 1965).

2.1.9 - Metilsulfato de sódio

° metilsulfato de sódio foi sintetizado por hi

drólise alcalina parcial do dimetilsulfato (Kurz, 1962). Adicio

naram-se 0,125 moles de dimetilsulfato a uma solução de hidróxi

do de sódio (0,125 moles em 50 ml H20). ° dimetilsulfato é imis

civel com a fase aquosa. Entretanto, aquecendo-se a mi.stura a

40o C, com agitação ocasional, ocorre, após alguns minutos, uma

reação rápida e exotérmica com o aparecimento de uma única fase

lImpida. A solução final é neutralizada (com NaOH ou H2S04 , de

pendendo do pH) e o solvente é evaporado, a 30o C, em evaporador

rotatório. ° produto é dissolvido em metanol a quente removendo

se, por filtração, o sulfato de sódio formado. Após recristaliz~

ção em metanol, o metilsulfato de sódio é seco sob vácuo e manti

do em dessecador com pentóxido de fosforo.

2.1.10 - Outros

A anilina (E.Merck, Darmstadt) foi destilada 

sobre pó de zinco (Fieser e Fieser, 1966).

° cloreto de ácido 4-clorob~tlrico (Aldrich

Chemical Company, Inc.) foi cedido pelo Dr. N. Petragnani e des



mente destilado.
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Schreier.

Sigmao acetato de p-nitrofenila foi obtido da

2.2 - Métodos

Todos os demais reagentes eram de grau p.a. e

A glutationa (GSH) foi cedida pela Dra. Shirley

A glicose 14c (Radio Chemical Company) tinha uma

Brij.35 (Calbiochem) foi-nos cedido pelo Dr. Wal

o dimetilsulfato (Riedel - De Halnag) foi previ~

lAldrigue, Carvalho e El Seoud) foram cedidos pelo Dr. Ornar El

A Sephadex G-25 (fine, particuIas com 20-80~ de

o 3 (N,N dometildodecilamônio) proIJano sulfonato (SDP)

utilizou-se, rotineiramente, água deionizada e bidestilada em to

BDH Chemicals Ltd.

ter Colli e o tetradecilato de p-nitrofenila (TPA) (Sigma Chemi -

dos os experimentos.

tilado antes de sua utilização.

cal Co) pelo Dr. Walter Terra.

Seoud e utilizados sem posterior purificação.

atividade especIfica de 1 mCi/mM e uma concentração de O,0131M.

di~metro) foi obtida da Sigma Chemical Co.

(Fendler, Day e Fendler, 1972) e o octanoato de p-nitrofenila(NP~

Chemical Company e o ácido 5,5'ditiobis p-nitrobenzóico (DTNB) da
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Todas as constantes de velocidade observada de

tana

(A = absorbância a tempo infinito e
00

2.2.2 - Determinação da concentração de n-heptilmercaE

2.2.3.1 - Tiólise de ésteres de p-nitrofenoi

2.2.1 - Determinação das Concentrações de crAB e Herquat

2.2.3 - Cinética

les e Schales, 1941). A concentração de cloreto das frações ob

tidas nas cromatografias em Sephadex G-25 foram tituladas utili

As concentrações das soluções estoques de CTAB

e Herquat foram obtidas por titulação de brometo e cloreto(Scha

As soluções estoque de n-heptilmercaptana fo

ram preparadas em acetonitrila e sua concentração calculada

através da determinação da concentração de grupos -SH livres

zando-se o mesmo método. O ensaio foi feito tornando-se 0,1 ml

As reações de tiólise de ésteres foram acompa-

nhadas através da medida da absorbância devida a liberação de

com DTNB (Ellman, 1959).

pseudo-primeira ordem foram calculadas através da inclinação

de cada fração determinando-se a concentração de cloreto com um

microtitulador. As concentrações das soluções estoque de SDS, 

Brij-35 e SDP foram calculadas através da pesagem do detergente.

dos gráficos de log(Aoo-~)

At = absorbância num tempo t) em função de tempo. Os gráficos 

eram lineares até pelo menos 3 meias-vida.
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p-nitrofenóxido a pHs maiores que 7 (405 nm) e p-nitrofenol (330

nm) a pHs menores que 7.

Os ensaios foram feitos a 300 C em celas de

quartzo fechadas de 3 ml e 1 cm de caminho óptico.

ENSAIO: O meio de reação contendo tampão, detergente e água (vo-

2 ) ~ o -lume final ,5 ml e termostatizado a 30 C no espectrofotometro.

Adiciona-se à mistura 10 ~l de uma solução estoque do éster de

p-nitrofenol (1.10-3M em acetonitrila) e, após agitação, adicio-
_ -2

nam-se 15 ~l de uma soluça0 estoque de mercaptona (1.10 M em

acetonitrila). Portanto, a concentração final do éster é usual -

-6 -5 - -mente 4.10 M e a do tiol 6.10 M. A reaçao entre a concentraçao

do éster e do tiol é, em geral, 1:10 e a porcentagem máxima de

acetonitrila (a não ser quando especificado) é de 1%. Todas as

soluções foram preparadas com água previamente fervida e satura

da com nitrogênio.

2.2.3.2 - Hidrólise de 2-Feniliminotetrahidrofura

no (FI)

A reaçao foi seguida medindo-se o desaparecime~

to do FI a 243 nm (Schmir e Cunningham, 1965). O substrato foi

dissolvido em acetonitrila (7,5.l0- 3M) e a reação iniciada p~la

adição de 10 ~l da solução estoque ao meio de reação previamente

termostatizado a 30o C. A concentração final do substrato no meio

- -5de reaçao era.· em geral, 3.10 M.

2.2.4 - Determinação da relação de produtos da hidróli

se de FI
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(Schmir e Cunningham, 1965).

modo: Adicionou-se a urna série de tubos de ensaio com tampa esmeri

(26)

obtida utilizando-se o modelo de pseu-26

Sm = So + So K. Co
H"1

K· = Constante de distribuição da mercaptana
HM

So = Concentração de mercaptana solubi1izada a uma dada con

centração de detergente na fase aquosa

Co = Concentração total de detergente menos a CMC

centração de detergente

A determinação de Sm e So foi feita do seguinte

A constante de distribuição da HM foi calculada

2.2.5 - Oeterminação da constante de distribuição de

n-hepti1mercaptana (HM)

A concentração de anilina formada após a hidró-

A concentração de y-hidroxibutirani1ida foi

1ise completa do FI (10 meias-vidas) foi determinada através de

através da equaçao

reação de diazotação utilizando-se uma curva padrão de anilina -

obtida subtraindo-se o valor da concentração de anilina da con

Portanto, K pode ser calculada a partir da in
HM

c1inação do gráfico de Sm VS Co.

do-fase (Yatsimirski, Martinek e Berezin, 1971).

centração inicial do FI.

onde Sm = concentração de mercaptana solubi1izada a uma dada con
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abaixo:

NaOB 1M a 240 nm. A absorbância das formas neutras e aniônica da

medi

onda

O pKap da n-hepti1mercaptana foi determinado(na

lhada concentrações variáveis de detergente e completou-se com

tampão, o volume de 2ml. A cada tubo adicionou-se 0,1 ml de HM -

pura. Os tubos foram fechados, agitados levemente e mantidos a

30
0

e por dois dias (com atmosfera de argônio). Após este período

2.2.6 - Determinação do pK aparente (pKap) de HM

- -5Mede-se a absorbancia de HM (5,0.10 M) em He1 O,OlM e em

a camada de mercaptana foi retirada cuidadosamente com uma seri~

ga e determinou-se a concentração máxima de HM solubilizado na

presença e ausência de detergente (Sm e So).

la) através de medidas de absorbância a um comprimento de

(240 nm) e pH fixos seguindo o protocolo experimental descrito -

presença de concentrações variáveis de anfifí1ico ou acetonitri-

riáveis de anfifí1ico (dissolvido em tampão) num volume final de

2.5 m1. A concentração e natureza do tampão utilizado nas

zado (veja na seção Resultados). O pH do tampão utilizado é, em

das de absorbância, assim como o pH, depende do anfifí1ico uti1i

na presença de detergente.

geral, intermediário entre o pKap máximo e mínimo a ser atingido

HM independe da concentração de anfifílicos e acetonitri1a tanto

em meio ácido como alcalino. Em seguida determina-se a absorbân-

-5 - -cia da HM (5,0.10 M) em uma soluça0 contendo concentraçoes va



As vesículas de Herquat foram preparadas por

mais reagentes. A amostra é então sonicada durante 5 minutos, a

da sob vácuo por 30 minutos. Em seguida adicionam-se tampio e de

( 27 )
- A1/1AHMe

A _1/1 .
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= pH - logpKap

2.2.7.2 - Injeção

Uma alíquota de Herquat 0,2M dissolvida em eta

2.2.7.1 - Sonicaçio

A preparaçao de vesículas i feita injetando-se

o pKap i calculado atrav~s da equaçio 27

AHM

2.2.7 - Preparaçio de Vesículas de Herquat

AHMe é a absorbância da mercaptana a pH alcalino (1M NaOH)

AHM é a absorbância da mercaptana a pH ácido (0,01 M HeI)

temperatura ambiente em sonicador equipado com microtip a uma p~

tência nominal de 50W.

nol i colocada em um tubo de ensaio e o solvente é evaporado com

fluxo de nitrogênio. A amostra ê colocada em dessecador e manti-

onde A i a absorbância da mercaptana a uma dada concentração de
1/1

anfifílico ou acetonitrila.

dois métodos: injeçio e sonicação.

lentamente uma soluçio etanólica de Herquat (O, 2M) em uma solu

çio, sob agitaçio violenta, contendo os reagentes adequados a
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50
o

C. A injeção é feita com um capilar adaptado a uma seringa

através de um tubo plástico. A porcentagem final de etano1 é sem

pre 5% v/v.

2.2.7.2.1 - Preparação de vesículas 

para estudos cinéticos

Em geral, injeta-se 1 m1 de uma solução etanó1i

ca de Herquat (0,2~) em 19 m1 de tampão na concentração adequada.

A concentração final de Herquat (da ordem de 10 mM) é determina

da por titulação de cloreto (Scha1es e Scha1es, 1940).

2.2.7.2.2 - Preparação de vesículas

com (14C)-glicose.

A preparação é feita injetando-se 25 ~l de uma

solução etanó1ica de Herquat (O , 2M) (utilizando-se uma seringa -

Hamilton de 50 ~1 adaptada a um capilar) em 0,5 m1 de solução

contendo tampão e
14

(sob agitação).( C)-glicose

2.2.7.2.3 - Preparação de vesículas -

contendo PBM

o éster é dissolvido na solução etanó1ica de

Herquat (0,2M) numa concentração de 0,002 M (1% mo1/mol). Inje

ta-se 1 ml desta solução em 19 m1 de tampão na concentração fi

na1 a~equada.
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contendo TPA

Adicionou-se ao tubo de ensaio 0,25 ml de uma

a

de

ml

Adicionaram-se 0,06 ml de DTNB 1,25.l0-3M

de Herquat contendo DTNB.

2.2.8 - Cromatografia em Coluna

A Sephadex-G25 foi hidratada a quente e, quando

2.2.7.2.5 - Preparação de vesículas -

Em um tubo de ensaio adicionaram 0,375 ml de

-3
uma solução de TPA 1.10 M (em acetonitrila) e o solvente foi

2.2.7.2.4 - Preparação de vesículas -

Desta solução, contendo vesícula de Herquat com

necessário, equilibrada em tampão. As colunas foram empacotadas

nética, foi seguida conforme descrito em Métodos.

solução etanólica de Herquat 0,2M. Esta solução foi injetada em

4,75 ml de tampão acetato 5 mM pH 5,3.

evaporado com um fluxo de nitrogênio.

0,5 ml de Herquat 0,2M. Esta solução foi injetada em 9,5 ml

tampão formato de sódio 0,005 M pH 3,2. Uma alíquàta de 2,5

TPA, tomaram-se 0,2 ml e completou-se o volume da amostra para 3

- - oml com tampao. A soluça0 foi termostatizada a 30 C (em cela de

~ -3
quartzo) apos o que adicionaram-se 0,02 ml de HM 9,5.10 M. A ci

desta solução foi colocada em uma cela de quartzo e, após termo~

- -3tatizaçao da amostra, adicionaram-se 0,015 ml de HM 8,4.10 M ou

-30,02 ml de GSH 7,2.10 M.
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A radioatividade das amostras eluidas das co1u

tendo-se um fluxo constante.

pseudo-primeira ordem (k~) comode

2.3 - Aparelhos

Os espectros de emissão de fluorescência foram

Os estudos cinéticos e determinação de pK fo

G-25.

2.2.10 - Determinação de k~ da reação de tiólise de

NPA por HM das frações obtidas em Sephadex

2.2.9 - Determinação de radioatividade.

Tomaram-se 0,5 ml de cada fração obtida da co

luna de Sephadex 6-25 e completou-se o volume para 2,5 ml com o

descrito em Métodos.

ram feitos em espectrofotômetro Beckman M-25.

mesmo tampão de eluição da coluna. A solução foi termostatizada

a 300 e em cela de quartzo, adicionaram-se 0,015 ml de HM 0,0092

-3M, 0,010 m1 de NPA 1.10 M e determinou-se a constante de velo

da coluna.

cidade observada

no e Dioxana suficiente para completar I litro. Geralmente uti

lizava-se 5 ml deste lIquido e 0,2 ml de amostra de cada fração

lavadas exaustivamente (por 24 hs) com o tampão de e1uição, man

em estado estacionário por 12 horas e, após este período, foram

nas foi determinada utilizando-se como lIquido de cintilação

uma solução contendo 5g de 2-5 difeniloxazol, 100g de Naftalen-
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registrados em espectrofluorímetro MPP-4 da Hitachi-Perkin-Elmer.

A determinação de cloreto das frações eluidas 

das colunas de Sephadex 6-25 foi feita utilizando-se um microti

tulador Beckman/Spinco 153.

As medidas de radioatividade foram feitas em

contador de cintilação Beckman LS-250.

A concentração micelar critica (CMC) dos deter

gentes foi determinada medindo-se a tensão superficial em função

da concentração de anfifílico utilizando-se um tensiometro de

De Noüy da A-Krüss (modelo 8551) equipado com anel de platina

com um diâmetro de 0,37 mm.

A cromatografia gasosa foi feita num Reserach

Cromatograph 5750 da Hewlett Packard.

As medidas de pH foram efetuadas utilizando-se

um potenciometro modelo E 388 da Metrohm Herisau.

A preparação de vesículas foi efetuada em um

sistema de concentração Amicon com membranas Millipore (PTHK025l)

A sonicação de Herquat foi feita em um Cell

Disrupter Virsonic modelo n9 150.

Os cálculos e simulações de dados foram feitos

com uma calculadora programável modelo 20 da Hewlett-Packard.
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3. RESULTADOS

3.1 - Tiólise de ~steres em Fase Micelar

o

N0
2

©"O
-----~. R-S-C-R I +

ou CH3(CH2)5-CH2-

RI - C - O - @ NO
" 2
O

+

RI = CH 
3

esquema 5

RS

maior do que a habitualmente utilizada nas cinéticas em presença

As reaçoes de tiólise de ésteres de p-nitrofenila

o valor desta constante (k 2T ) Íoi determinado, em

fase aquosa, na presença de uma porcentagem de acetonitrila

Hupe e Jencks (1977) mostraram que a constante de

segunda ordem de tiólise de acetato de p-nitrofenila (NPA)"{k2) por

mercaptanas ali fáticas aumenta com o número de carbonos da cade-

ia do tiol. Estes estudos foram limitados às reações de NPA com

etil e n-propilmercaptana. Como não conhecemos a função que rela

ciona k 2 com o número de carbonos da cadeia do tiol, não pudemos

extrapolar os valores existentes de k 2 para o valor da constante

de tiólise de NPA por HM (k 2T ).

vaso

por n-heptilmercaptana (HM) (esquema 5) foram estudadas em pre

sença de micelas zwitteriônicas, não iônicas, positivas e negat!

onde R = CH 3 (CH2)5CH2-
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1940).

A constante de segunda ordem de tió1ise de NPA por

(29)

(28 )

foi calculada através da eq. 29

k _ k
\(I ··OH

(HM )
=k

·2T

(HM- )

pH = pK + log (HMT-HM.)

A concentração de HM

3.1.1 - Determinação da constante de segunda ordem da rea

çao de tió1ise de NPA por n-Hepti1mercaptana.

~OH = constante de velocidade observada de pseudo-primeira or

dem da hidró1ise de NPA

HM = concentração da forma aniônica do tio1 no pH em que a

reação foi estudada.

(2.2.6) e HMT é a concentração total do tio1.

HM (k2T ) foi calculada através da ~quação 28.

A hidrólise alcalina de NPA, nas mesmas condições de

estudo da reação de tió1ise, é significativa. Por este motivo, a hi

dró1ise do éster foi estudada em condições idênticas à da reação de

tió1ise de NPA.

onde o pK da mercaptana foi determinado em presença de acetonitri1a

de detergente, devido à pequena solubilidade da HM em água(Yabroff,

onde k\(l = constante de velocidade observada de pseudo-primeira or

dem em presença de HM (2.2.3.1)
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TABELA 1 ~ EFEITO DE ACETONITRILA NA HIDRCLTSE ETTCLISE DE NPA

Observa-se que o aumento de acetonitrila leva a

'f2T2
-1 -1)(M • seg

k20HI
(M-l.~eg-l)

k' kOH
-1 -1(seg ) (seg )
3 3. pK xlO xlOpH

2,4 10,10 10,7 3,7 1,24 19,6 35,3

8,37 10,28 10,97 4,0 1,52 13,0 51,3

1- k 20H foi calculado dividindo-se k OH pela concentração de hidróxi

do no pH de reação

- -4 de2- A concentraçao de HM nestes experimentos era 1.74.10 M, a

-6 - 28NPA 5.10 M e K2T foi calculada segundo a equaçao

% de

3- As reações foram estudadas em tampão borato 0.0196M (em 2,4% de

acetonitrila) e 0.0184M (em 8,37% de acetonitrila).

Acetonitrila

um aumento do pK da HM e k 2T (tab.l). A constante de segunda ordem

da reação de tiSlise de NPA (k2T ), utilizada adiante em nossos cal

culos foi obtida extrapolando-se os valores de k 2T para 1% de aceto

nitrila (condição habitual em que as cinéticas foram realizadas). A

constante calculada (30M- l .seg- l ) é comparável com o valor obtido

Na tabela 1 aparecem os valores obtidos para k~,

k
OH

(constante de segunda ordem de hidrólise de NPA), k 2T e pK em

presença de acetonitrila.

por Hupe e Jencks (1977) para a constante de segunda ordem da rea

çao de tiólise de NPA por n-propilmercaptana.
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A hidrôlise alcalina de tioésteres alifáticos é len

3.1.2 - Efeito de CTAB na ti6lise de ésteres

constante de

idêntica à da curva de hidróllse depseudo-primeira ordem (k~)

te último valor com a constante de velocidade observada para a rea

reação lenta, em presença de HM, fornece uma

lação NPA/HM ê aproximadamente 3 (rig.l).

O gráfico de log (Aro - At ) em funçao de tempo na

presença de HM, mostra que inicialmente ocorre uma reação rápida se

guida de outra mais lenta. A inclinação da reta que caracteriza a

hidrólise do éster em O,OlM de detergente em condiçoes em que a re

ta quando comparada com a velocidade da reação de tiólise de éste ~

go citado anteriormente (Sb). O valor calculado para a constante de

mostraram que a constante de segunda ordem da hidrêlise alcalina

~ -1 -1(kOHB ) de S-butiltioacetato (Sb) e da ordem de 1.12M .seg .Assim,

embora na reação de NPA e HM (eq.l) o tioéster formado seja o S-heE

tiltioacetato (Sh),é razoável a suposição de que a constante de se

gunda ordem da hidrólise deste composto seja semelhante à do homólo

ção de tiólise (k~) (nas condições descritas na Tabela 1) temos que

a reação de tiólise é aproximadamente 350 vezes mais rápida que a

hidrólise do tioéster. Entretanto, não existem dados de literatura

a respeito da hidrólise alcalina do tioéster em presença de micelas.

Para verificarmos se o tioéster formado na presença de CTAB, duran

te a tiólise de NPA, é estável, estudamos as reações de tiólise e

velocidade observada de pseudo-primeira ordem da reação de hidróli-

-5 -1se de Sb a pH 10 é, aproximadamente, 1.10 seg . Comparando-se e~

res Cerivados de p-nitrofenol. Os estudos de Noda, Kuby e Cardy (1953)
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Fig. 1 - Efeito de CTAB na reação de hidrôlise e

tiôlise de NPA

O meio de reação continha tampão borato 0,025M ,

pH 8.9 e O,OlM de CTAB

O Hidrôlise alcalina de NPA. A concentração de

NPA utilizada foi 5.l.l0-5M

era

10

de HM

5

TEMPO (MIN)

68

• Tiôlise de NPA. A concentraçao
-5 -5

1.74.10 M e a de NPA 5.1.10

--«
I

«8

- 2,5

'"o
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ve1.

à hidró1ise alcalina de NPA e que o tioéster formado na primeira -

(30)

para

onde

-3 -1e k~ (2a.fase) = 1,33x10 seg ).

lenta na presença de HM é devida

(k - 1 3 -3 -1OH - , Sx10 seg

a forma reativa tem carga oposta à da micela) reage com um substra

O efeito da concentração de CTAB na reaçao de

tió1ise de ésteres de p-nitrofeni1a por HM foi analisado matemati-

Isto demonstra que a reaçao mais

camente segundo o modelo de Troca Iônica desenvolvido por Quina e

Chaimovich (1979). A equação que descreve o efeito de mice1as pos!

fase da reação é decomposto a urna velocidade muito menor que a rea

NPA (k
OH

)

tivas na reação de tió1ise de NPA (equação 30) é aplicável·

qualquer sistema de reação em que um nuc1eófilo dissociável

to neutro em presença de tampão.
m - / o(k 2/V) (KsKA/Br) (B~b Br.f ) + k 2

k$ = (HM)T Ka (l+K C) ( H+ + K ) (l+K C )
HM D f ap s D

ção de tió1ise. Portanto, pode-se afirmar que, nas condições habi

tuais de cinética em presença de CTAB, o tioéster formado é está -

.onde k~ = constante de velocidade observada de pseudo primeira or

dem

k~ = constante de velocidade observada de segunda-ordem na fa

se aquosa

mk 2 = constante de velocidade observada de segunda-ordem na fa

se mice1ar

K = constante de dissociação de mercaptana- na fase aquosa
a
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K = constante de associação do ésters

K
HM

= constante de associação da forma neutra da mercaptaria

(32)

(31)

= concentração analitica da forma aniônica da mercaptana

ligado à micela

= concentração analitica da forma aniônica do tampão liga

do à micela

T.
b

H~

K = constante de dissociação da mercantana na fase aquosa -ap .
em presença-de detergente

Brb = concentração analitica de brometo ligado à micela

Brf = concentração analitica de brometo na fase aquosa

H+ - +
f = concentraçao de H na fase aquosa

HMT = concentração total de mercaptana

Co = concentração total de detergente (C
T

) menos a concentra-

ç~o micelar critica (CMC)

V = volume molar do detergente

K
A

/
Br

= Constante de seletividade para a troca entre a forma

aniônica da mercaptana e o brometo

e Brf = aCo + CMC + OHb + Tb + HMb

As concentrações de Brb e Brf são calculadas atra

vés das equações 31 e 32

Br = (1 - a) C - OH - T - H~b O b b --b

onde: a = grá~de dissociação da micela

OHb = concentração analitica de hidr6xido ligado à micela
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metros ajustáveis determinamos, por métodos independentes, os valo-

de HM com NPA e NPO utilizando curvas teóricas com um mínimo de parª

(34) .

(35)

(36)

(33 )

OHb(TT - Tb )
OHfoTb

ou KOH/ T

Para podermos analisar o efeito de CTAB nareaçao

= OHboBr f
OHfoBrb

= OHb o 'I' f

OHfoTb

concentração analítica total de tampão

KOH/ T

KOH/ Br

TT = Tf + Tb

T =T

A concentração de OHb é dada pela equação 33

Asexpressões apropriadas para TT' KOH/ Br e KOH/ T

OH f = concentração de hidróxido na fase aquosa

No câlculo das concentrações de Br
b

e Br
f
desprez~

mos a contribuiçao de HMb porque o valor absoluto deste termo é mui

to pequeno quando comparado com os demais termos das equações 4 e 50

3 2
OHb + OHb (A2 + KOH/ToOH~ + TT) + OHb OH f (KOH/ T A2 + KoH/Bro

2
(TT - (1 - a) Co)) - KOH/ Br OH f (1 - a) Co KOH/ T = O

e A2 = a Co + CMC + KOH/ Br OH f

sao:

onde KOH/ T = constante de seletividade para a troca entre o hidróxi

do e a forma negativa do tampão

KOH/ Br = constante de seletividade para a troca entre o hidróxi

do e o brometo
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o trabalho de Funasaki (1978), entre outros, mos-

A determinação de KHM foi feita medindo-se o au

(26 )Sm ::: 1 + K
HM

C
DSo

3.1.2.1 - Determinação das constantes de dis

tribuição de NPA e NPO na presença de CTAB.

3.1.2.2 - Determinação de K
HM

em CTAB

res de Ks (para NPA e NPO), KHM e pKap em função da concentração de

CTAB.

-se os dados de K de Funasaki (1978), Gitler e Ochoa-Solano (1968),s
Romsted (1975) e Yatsimiski,Martinek e Berezin (1978) construimos -

tra que existe uma relação linear entre o número de carbonos (n) da

cadeia alifática dos êsteres de p-nitrofenol e log Ks. Utilizando -

um gráfico de log Ks vs. n (figura 2) do qual obtivemos um valor de

1,5xl0
4

M- l para a Ks de NPO. O valor utilizado para a Ks de NPA

-1
foi 54 M (Funasaki, 1978).

trato em presença do detergente através da equação 26 (Yatsimiski ,

Martinek e Berezin, 1977).

A constante de distribuição de um substrado entre

a fase aquosa e mice1ar está relacionada com a solubilidade do subs

onde So é a concentração analítica de substrato solubi1izado em

água e Sm a concentração analítica total de substrato solubilizado

numa concentração CD de detergente mice1izado.



Fig. 2 - Efeito do número de carbonos na cadeia

a1ifâtica de esteres de p-nitrofeni1a Cn) e logK
s
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o Funasaki, 1977

• Git1er e Ochoa-So1ano, 1968

O Yatsimirski, Martinek, Berezin, 1971

• Romsted, 1975
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te (Fig. 4).

O pKap da HM diminui com o aumento da concentra-

(20 )
1 + KA/ Br .(Brb/Brf)

1 + KHM Cn
Kap = Ka

Os valores dos parametros utilizados nessas equ~

KOH/ T = 2,25 (Quina e col, 1980)

KoH/ Br = 0,08 (Chaimovich e col, 1979)

3.1.2.3 - Efeito de CTAB no pKap da HM.

O cálculo da curva teórica que relaciona pKap da

aumentar, passa por um valor de pKap idêntico ao da mercaptana na

mento da solubilização de HM em função da concentração de CTAB em

fosfato de sódio 0,02M pH 4,7 (30
o

C). O valor de K
HM

foi calculado

através da inclinação do gráfico onde se relaciona Sm e Cn (2.2.5)

-1
(Fig.3) obtendo-se um valor de 3700 M + 300.

O valor de pKap em função da concentração de

CTAB foi determinado em tampão borato 0,02M,pH 10,1 (Fig.4).

HM e Cn foi efetuado através das equações 20, 31, 32 e 33 (Quina e

Chaimovich,1979)

fase aquosa e alcança um patamar a concentrações altas de deterge~

çao de CTAB chegando a um valor mínimo por volta de 3 mM de deter

gente. (Fig. 4). Acima desta concentração de CTAB o pKap volta a

çoes estão relacionados abaixo:
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Fig. 3 - Efeito da concentração de CTAB na

solubilização de HM.
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Fig. 4 - Efeito da concentração de CTAB

no pKap da HM.
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3.1.2.4 - Efeito de CTAB na tiólise de NPA

por HM.

(37)

Uma primeira est~

KHM Co = KA/Br·(Brb/Brf)

a = 0,2 (Romsted, 1975)

-11 (Fig. 4)Ka = 1,99xlO

CMC = 5.l0- 4M

apreciar que, apesar da complexidade da curva que relaciona pKap

O efeito de CTAB na reação de tiólise de NPA

o único dado adicional necessário para gerar a

K
HM

= 3700 (veja 3.1.2.2)

curva teórica (equação 20) é o valor de K IR
Ar

foi obtida da seguinte forma: Na concentração de

com Co a coincidência entre a predição teórica e os dados exper~

mentais é altamente satisfatória.

por HM foi estudado em tampão borato a vários pHs (Fig. 5.)

mativa de K
A/Br

detergente onde Kap é igual a Ka, a equação (20) fica reduzida à

Esta condição é satisfeita por volta de 0.06M

de CTAB. Neste concentração de detergente, a relação Brb/Br~ é

da ordem de 3,7 (calculado sem levar em conta a ligação de tam-

- -1pao). Utilizando-se os valores de Co = 0,06M, de KHM = 3700M e

Brb/Br f = 3,7 na equação 37, obtém-se um KA/ Br igual a 60. Este

valor de KA/ Br é utilizado como uma primeira estimativa. O valor

obtido por interação das equações 20, 31, 32 e 33 é 75. Pode-se

equação 37



Fig. 5 - Efeito da concentração de CTAB na reação de tiólise de NPA.
A concentração de NPA em todos os experimentos era 5.10-6M e a
concentração de HM era 5.10-5M.

~ tampão borax/borato O.02M, pH 7.7
• tampão borax/borato O.02M, pH 8
O tampão borato O.02M, pH 8.3
• tampão borato O.02M, pH 8,6
O tampão borato O.02M, pH 8.9

As curvas são teóricas (vide texto)
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Os resultados da figura 5 foram analisados

Na figura 5 observa-se, em todos os pHs, um au

= 75 (3.1.2.3)

-1= 3700 M (3.1.2.2)

= 2,25 (Quina e col., 1980)

= 0,08 (Politi e col., 1979)

KA/ Br

KHM

KOH/ Br

KOH/ T

a = 0,2 (Romsted, 1975)

-11Ka = 1,99xlO

o -1-1
k 2 = 30M .seg (3.1.1.1)

CMC = 5.l0-4M

mento da constante de velocidade observada (k~) com o aumento da

concentração de detergente até se alcançar um valor máximo (k~

máx). O aumento posterior da concentração de detergente leva a

-1Ks = 54 M (Funasaki, 1978)

-1
v = 0,37 t.M (Martinek e col., 1973 )

uma diminuição de k~.

através da equação 30 utilizando-se os seguintes valores para os

parâmetros indicados abaixo:

Os valores de k (constante de tiólise observao

da em condições de pseudo primeira ordem na fase aquosa), k~max

(constante de tiólise de pseudo primeira ordem em presença de de

Kap = varia com a concentração de CD (veja figura 4) e -

foi gerado variando-se unicamente o valor de k~ (constante de

segunda ordem de tiólise na fase micelar).
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Na tabela 2 pode-se observar que embora as cons-

2mM de CTAB é da ordem de 6000 vezes. Em tampão borato (PHs :8,3;

difi

concen-

3.3
-

3.6
-

4.2
-

4.2
-

4.2
--
kllJ

A

5550

6130

6090

6350

6940

k /k m o
IlJmax o k 2/k 2

utilizadas aparecem -

4.13

8.28

1.9

0.914

13.0

de tiólise de NPA por HM.

k _c
~~~x 2

(seg ) xlO

NPA

2.34

1.35

0.59

0,15

0.30

e

em que a reação foi estudada.

HM

2

2

2

2

1.6

pHs

de

presença de detergente e foi obtido da figo 5.

k", - é o valor máximo de constante de velocidade observada na
~max

c

m o
tantes de segunda ordem na fase micelar (k 2 ) e aquosa (k 2 )

leração (k,/, - /k ). Entretanto, em tampão borax/borato, a relação
~max o

8,6 e 8,9) o aumento do pH leva a uma diminuição do fator de ace-

ram por um fator máximo de 4, a aceleração obtida por volta de

tração

na legenda da figura 5.

Borax/borato
0,02M,pH 7.7

Borato
0,02M,pH 8.9

a. Concentração de detergente onde ocorre um máximo em

o -1-1
b. k

o
foi calculada multiplicando-se k 2 (30M seg ) pela concen-

tração de HM dissociada em cada pH (utilizando-se um pK=10.7).

tergentel, as relações k~ /ko e, k~/k~ são mostrados na tabela 2

nos vários

Borato
0,02M,pH 8.3

TABELA 2 - Efeito de

Borax/borato
0.02M,pH 8.0

Borato
0,02M,pH 8.6

CTAB na reação
---------------- a k btampao e CTAB

3 21 5
pH (M)xlO (seg )xlO
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A análise quantitativa dos dados de tiólise de

Esta pequena diferença poderia ser devida à pequena super

das curvas de distribuição do nucleófilo e do éster. Já

A tiólise de NPO, em presença de CTAB, foi es

Acima desta concentração kl/J diminui até alcançar um valor constan

te.

NPO foi feita através das equações 30, 31, 32 e 33, com os mesmos

parâmetros utilizados para o ajuste dos dados de tiólise de NPA -

de log kl/J vs pH (fig.6) apresenta uma inclinação de 0,96 indican

do que, ainda na fase mlcelar, a forma reativa da mercaptana é a

possui uma constante de distribuição maior que a do NPA, o octa-

Para fins ilustrativos os valores de kl/J' a uma

única concentração de CTAB, foram relacionados com pH. O gráfico

noato de p-nitrofenila (NPO).

3.1.2.5 - Efeito de CTAB na tiólise de NPO por

aniônica.

tudada em tampão borax/borato 0.02M, pH 7.6 (figura 7).

O valor de kl/J aumenta com a concentração de

CTAB até se alcançar um máximo por volta de 1.10-3M de detergente.

A análise quantitativa do efeito de CTAB na

tiólise de NPA demonstrou que k~ é, aproximadamente, 4 vezes ~or

k,lo ~ /k aumenta com o pH (ver tabela pHs 7,7 e 8,0).
o/max o

que a constante de distribuição de NPA é menor que a da HM e, po~

sIvelmente, a região de solubilização destes dois substratos na 

micela é diferente, estudamos a tiólise de outro substrato que

oque k 2 .

posição



Fig. 6 - Efeito de pH em log k~ em presença de CTAB

O Reação de tiólise de NPO. Os valores de
k

ill
foram obtidos da fig.8 a 1.10-3M de

CTAB

• Reação de tiôlise de NPA. Os valores de
k w foram obtidos da figo 5 a 2.10- 3M de
CTAB.
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Fig. 7 - Efeito da concentração de CTAB na reação
de tiõlise de NPO

A reação foi estudada em tampão borax/bo
rato O.02M, pH 7.6. A concentração de NPO
utilizada neste experimento era 4.l0- 6M e
a de HM 5.l0-5M.
As curvas são teóricas (vide texto)
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te.

ser acompanhada pelos métodos espectrofotométricos que dispomos.

em tamoão

velocidade da reação, já em pH 7.7, é demasiadamente alta para

do ... CTAB) a velocidade da reação é diminuida. Portanto, o estu-

A análise quantitativa dos dados de k~ em

função de CTAB foi simplificada pelo fato do ânion do tampao

tris/HBr ser idêntico ao do detergente. Não há, portanto, neces-

~

Entretanto, em presença de brometo (contraion

do de efeito de pH na tiólise de NPO foi realizado

o estudo do efeito de pH na reação de tiolise

de NPO por HM não pode ser realizado em tampão borato porque a

As curvas de k~ vs CTAB, a vários pHs, tem for

mas semelhantes e não se observa um máximo de k~ em função de

concentração de detergente. A constante de velocidade observada

diminui com a concentração de CTAB até alcançar um valor constan

foi feito mudando-se o valor da constante de associação do éster

(NPO). Os resultados mostraram que a relação k~/k~ muda de 1.15

4-1 4 -1quando K = 1.5.10 M para 1 quando K = 5.10 M . Portanto,s s

mesmo que o valor de K utilizado nos ajustes teóricos esteja sus

bestimado, o aumento no valor deste parâmetro não afeta signifi-

_ m/ o
cativamente a relaçao k 2 k?.

por HM. As únicas excessões foram os valores de K (que para NPO
s

~ 5 4 -1) - 2/ 2 ~ 5e 1 .. 10 M e a relaçao k k que, neste caso, e 1.1 .m o

Um outro ajuste teórico aos dados da fig.7

tris/HBr. O.02M (figura 8).
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Fig.8 - Efeito de CTAB na reação de tiô1ise de NPO.
- .-6A concentraçao de NPO, em todos os exper~mentos era 4.10 M e

a de HM 5.10-5M. Utilizou-se tampão tris/HBr O.02M em todas as
reações estudadas.
• pH 7.7 O pH 8.0 • pH 8.3 O pH 8.55
Todas as curvas são teóricas (vide texto)

0.020.01

elAB (M)

o
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=- 0.04
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constante de troca adicional entre o contraIon da micela e o âni

Através dos dados das figuras 7 e 8, calculamos

1e-

(38)

(39)

(40 )

1.2

1.2

1.15

1.0

1.0

1.0

km/ko
2 2

5800

3050

5020

5060

78900

15800

1.5

3.01

0.457

6.13

36.7

11.6

4 KOH/Br.OHf,CD(l-a)

2

3.0

1.47

5.95

1.5

23.4

1Õ.57

1

1

1

0.8

NPO ut[fizadas nestes experimentos aparecem nas
8.

0.8

0.6

-1 -1
CTAB(M) k (seg ) k'I~- (seg ) k,,~- /k

103 0106 ~1Ilax ~1Ilax o
x x x102

7.6

pH

8.55

8.9

7.7

8.0

8.3

= aCD + CMC + OHb + BrT
;.----~-----------

_'(A2+BrT) +/<A2+BrT ) 2+

Br
f

Br = (1 - a) C - OHb D b

OH =b

. -.- . 1TABELA 3 - Efe1to de CTAB na reaç~o de t1011se de NPO

os fatores máximos de aceleração da reação de tiólise de NPO na

presença de CTAB a vários pHs. Estes valores (k", _ /k ) assim co
~max o

- m/ o 3mo a relaçao k 2 k 2 aparecem na Tabela .

onde B~T é a concentração de brometo proveniente do tampão.

As curvas teóricas de k~ vs CTAB (Fig.8) foram

obtidas através das equações 20, 30, 38, 39 e 40, utilizando-se

uma relação k
2
/k

2
de praticamente 1. Todos os demais oarâmetrosm o -

foram idênticos aos utilizados na análise da figo 7.

sidade de se incluir, nas equaç8es que descrevem o sistema, uma

on do tampão. Assim, embora este sistema também seja descrito p~

la equação 30, os cálculos de Brb , Br f e OHb ficam reduzidos a:

Tampão

tr@HBr
0.02M

tríSlHBr
0.02M

tr@HBr
0.02M

tris7HBr
0.02M

tris7HBr
0.02M

Borax7Borato
0.02M

I.A concentraçao de HM e
gendas das figuras 7 e
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tra do tiol em SDS.

car o efeito da carga negativa desta micela sobre a ~velocidade

calculada

praticamente

de brometo éa concentração

- 2/k 2 ~relaçao k em o

através da inclinação da reta Sm vs SDS (equação 26) obtendo-se

-1
um valor de K

HM
870 M .

Observa-se na Tabela 3, que os maiores fato

3.1.3 - Efeito de SDS na tiólise de NPO por HM

3.1.3.1 - Determinação de KHM em SDS

concentração do detergente (Fig. 9).

A constante de distribuição foi

1 para todos os pHs em que a reação foi estudada.

O efeito de pH em log k~, a uma única concen

tração de CTAB, para a reação de NPO e HM é mostrado na figo 6.

A inclinação da reta pH vs log k~ é 1.56.

Levamos, então, a efeito um estudo da reaçao

da reação. Para que isto fosse possível determinamos o efeito

de tiólise de NPO por HM em presença de SDS tentando identifi

A constante de distribuição de HM em SDS foi

determinada através da solubilização da mercaptana em função da

de SDS no pK da HM e a constante de distribuição da forma neu

res de aceleraçao sao os obtidos em tampão borax/borato pH 7.6

(onde a concentração do ânion do tampão é praticamente nula) e

em tampão tris/HBr pH 8.9 (pH onde

-3pequena, da ordem de 2,8.10 M). A



Fig. 9 - Efeito da concentração de SDS na solubilização
da fIM.

O experimento foi realizado em fosfato de sódio

O.06M. pU 4.5
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o
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11,3.

tra corno para a forma negativa da mercaptana. O efeito de SDS

(12 )
l+Km1",Cn
l+K

HM
,Cn

Kap = Ka

o ânion da HM possui urna estrutura anfifí1i

3,1.3,2 - Efeito de sns no pKap da HM

pKap do tio1. O estudo foi feito em tampão fosfato 0,02M pH

K
HM

- .

terna é o desenvolvido por Yatsimirski, Martinek e Berezin(1971)

o aumento da concentração de detergente leva a um aumento no

ca e, portanto, tem um comportamento em solução comparável ao

monômero de SDS. O tratamento matemático que descreve este sis

No grâf~co que relaciona a variação de pKap

da HM em função da concentração de SDS (fig,10) observa-se que

sobre a dissociação da HM pode ser descrito pela equação 12

A curva de pKap vs CD (fig.10) foi ajusta-

~ - 12 -1da atraves da equaçao utilizando-se K
HM

= 870 M e ite

rando-se o valor de K
HM

-. O melhor ajuste da equação 12 aos

dados experimentais foi conseguido com um valor de 1 M-1 para

que supoe uma constante de associação tanto para a forma neu

onde K
HM

- é a constante de associação da forma aniônica da mer

captana.
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o

105

50S (M) x 102
o

Fig. 10 - Efeito da concentração de SDS no pKap da HM

Determinou-se o pKap da ~~ em fosfato de

sódio 0.D2M, pH 11.3

11.0

12.0

~
o
~
Q.
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Observa-se na figura 11 que o aumento de con

(13 )

K
HM

= 870 M- I

v

o -1-1
k 2 = 30M seg

-1= 0.25 .t.M

foram:

m - o
HAT-k2/V.KHM-·K .CD + k 2_ s

- (l+KHM-CD) (1+ KsCD) (l+H+/Kap)kllJ

Como não temos um valor experimental para a

Os parâmetros utilizados para o ajuste da eq.13

A equação que descreve adequadamente o siste-

3,~,3,3 - Efeito de SDS na ti61ise de NPO por

Kap = determinado através da eq.12

ma é a equação 13

constante de associaçao de NPO em SDS, utilizamos 3 valores de Ks

o efeito da variação da concentração de SDS 

na constante de pseudo-primeira ordem de tiô1ise de NPO (kllJ) ap~

rece na figo 11. Os valores de kllJ foram obtidos subtraindo-se da

constante de velocidade observada na presença de HM a constante 

de hidrólise de NPO determinada nas mesmas condições.

matemática desta reação em presença de SDS foi feita utilizando 

se o modelo de pseudo-fase (Yatsimirski, Martinek e Berezin,197l).

centração de SDS produz uma diminuição acentuada de kllJ chegando

se a um patamar em altas concentrações de detergente. A análise

aos dados experimentais

CMC = l.10-3M

K - = 1 M- l
HM
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Fig. 11 - Efeito da concentraçao de SDS na reação de
NPO e HM.

O experimento foi realizado em NaOH O.002M,
pH 11.1. A concentraçao de NPO era 4.l0-6M
e a de HM 2.l0-4M. A curva ê teórica (vide
texto).
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3.1.4 - Efeito de SDP na tiólise de NPO

SDP e a forma da curva obtida é bastante similar à observada em

CTAB

3-(N,N dimetildodecilamênio)propano-l-sulfonato (SDP) e unI de ~

3.1.4.1 - Efeito de SDP sobre o pKap da HM.

o efeito da variação da concentração de SDP

A curva da figo 12 foi analizada através da

O pKap da HM aumenta com a concentração de

2 a 3 vezes menores que as constantes de associação com

para fazermos os ajustes da equação 13 aos dados experimentais.

• 4 -1O valor maximo de K utilizado foi 1.5x10 M que também fois
utilizado para a reação de NPO e HM em CTAB. As constantes de

associação de substratos não carregados com SDS são da ordem de

reaçao foi estudada em presença de um detergente zwitteriônico,

tergente não iônico (Brij-35).

pKap da HM foi determinado em tampão borato 0.02M a pH 10.1.

(A1mgren, Grieses e Thomas, 1979). Portanto, outros ajustes fo

-1 -1ram feitos utilizando-se tambêm K = 7500 M e K = 5000 M •s s

Entretanto, os valores de k~ obtidos utilizando-se as três cons

tantes de associação para NPO foram idênticos (k~/k~ = 0.085).

A fim de completar o estudo sobre o efeito

de carga interfacial sobre a velocidade de tió1ise de NPO esta

sobre os valores de pKap da HM é apresentado na figura 12. O

presença de SDS (fig.10). Para este sistema utilizamos a mesma

análise quantitativa descrita para o cálculo de pKap em SDS.
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Fig.12 - Efeito da concentraça~ de SDP no pKap de HM

Determinou-se o pKap em tampão borato 0.02M,

pH 10.15. A concentração de HM utilizada foi

5 7 0- 5 - -. (' ).. 1 M. A curva e teor~ca v~de texto.

105

SOP (M) x 10
2

o

I 1,0L- lo

11.5

Q.
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3.1.4.2 - Efeito de SDP na tiólise de NPO

Da mesma forma que para o SDS, utilizamos três

-3CMC = 2.10 M,

descreve os dados experimen ~

K
HM

""1 = 100 M- l

A equação 13

K
HM

= 870 M- l

v = 0.25 l/M- l (volume molar idêntico ao utilizado para SDS).

-1 m o
Ks = SOa0 M , k 2/k 2 = 1.3

-1 m o
K

s
= 7S00 M , k 2/k 2 = 1.2

eq. 12, utilizando-se para K
HM

o mesmo valor determinado em sns.

O melhor ajuste da eq. 12 aos dados experimentais foi conseguido

utilizando-se um valor de 100 M- l para KHM-. Este valor foi obti

do por iteração da eq.

alcançar um patamar (fig.14)

Acima dessa concentração a constante de velocidade diminui até

tais quando se utiliza os seguintes parâmetros:

valores para K (constante de distribuição do NPO). Os resultadoss
. m 4 -1 m o

Obtldos para k 2 foram os seguintes: para Ks = 1.5xlO M , k2/k2=1

A constante de velocidade de pseudo-primeira

ordem de tiólise de NPO por HM aumenta com a concentração de SDP

~ -3chegando a um valor maximo em 4.10 M de detergente (fig.13).

Portanto, ocorre urna pequena variação da. rela

mo. 4 3-1çao k 2/k 2 quando Ks varla entre 1.SxlO e Sxl0 M •
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SOP (M)x 102
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Fig.13 - Efeito da concentração de SDP na reação de
tió1ise de NPO e HM

A reação foi estudada em tampão borato O.02M,
pH 10.15. A concentração de NPO em todos os_5
experimentos era 4.10-6M e a de HM era 5.7.10 M.
A curva ê teórica (vide texto).
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A forma da curva é idêntica às obtidas com

3.1.6 - Efeito de Detergentes na tió1ise de ésteres

1

0.085

13 e

km/ko
2 2

26

kljl/kokljl
(seg-1)

k
o

(seg-1)

-4 -33.76.10 9.67.10 c

-4 -1
3.76.10 1.031.10 ~ 266

-3 -54.29.10 6.21.10 a 0.01450.1

4 1 -3• O

4 1 -3• O

detergente ~O

conc. depH

11.1

10.15

10.2

corresponde à constante de velocidade máxima observada

corresponde à menor constante de velocidade observadakljl

kljl

3.1.5 - Efeito de Brij-35 na tiô1ise de NPO por ITM

Os fatores de aceleração ou inibição e as re

a -

pequena faixa de concentração de detergente (fig.14)

1ações k~/k~ calculados a partir de dados das figuras 11,

14 são mostrados na tabela 4.

Brij-35

o efeito da concentração de Brij-35 sobre a

constante de tiólise observada de NPO por HM foi estudado numa

Detergente

b -

SDP

CTAB e SDP e o fator máximo de aceleração obtido (em 4 mM de de

tergente) foi 26. Neste sistema a relação k~/k~ não foi calcula

da.

SDS

c - k, corresponde à constante de velocidade máxima observada
~

TABELA 4 - Efeito de SD8,. SDP. e Brij-35 natiólise de NPO
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Fig.14 - Efeito da concentração de Brij-35 na reação de
tiôlise de NPO e lIM.

A reação foi estudada em tampão borato 0.02M t

pH 10.2. A concentração de NPO era 4.10-6M e a
de HM 5.7.10-5H.

2 3 4

BRIJ - 35 (M) X 10
3
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mente.

ca (Quina e Chaimovich, 1979).

Em

k
m
2

k m
2

estálocidade observada para as reações de HM com NPA e NPO

de arardo com os efeitos previstos pela ~eorja de Troca-Iôni

Os resultados da tabela 4 mostram qu~ a rea

Os resultados obtidos para a tiólise de NPA e

1 d m ~ 0-O va ar e k 2 e praticamente igual a k 2 na reaçao de NPO e HM

vezes por SDP e inibida 70 vezes por SDS (a uma concentração

tampão.

O fator de aceleracão (k", ~ /k ), para ambas as reações, dimi• ~max o

nui com o aumento da concentração do ânion (não reativo) do

em presença de CTAB. Para a reação de EM e NPA o valor de

e 4 vezes maior que k~.

de 0,1 M de detergente).

presença de SDS, entretanto, a reação ê inibida e o valor de

é cerca de 12 vezes menor que k~.

2) O CTAB aumenta a velocidade de tiólise das reações de NPA e

NPO com HM por um fator máximo de 7xl0
3

e 8xl0 4 , respectiva-

dem ser resumidos da forma seguinte:

NPO em presença de detergentes (Tabelas 2-4) (Fins.12,13,14) 00

1) O efeito de CTAB sobre o pKap da EM e sobre a constante de ve

3) A reação de tiólise de NPO por HM ê acelerada (no máximo) 270

çao de tiólise de NPO por HM ê acelerada por SDP e Brij.35.
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Em SDP a relação k~/k~ para a reação de tiólise de NPO por HM

é igual a 1, enquanto que, em SDS, k~ é 12 vezes menor que k~.

Os efeitos de SDS e SDP sobre o pKap de HM e sobre as constan

tes de velocidade observada de pseudo-primeira ordem da tiõl!

se de NPO por HM são analizáveis através do modelo de pseudo-

fase (Yatsimirski, Martinek e Berezin, 1971).

3.2 - Tiólise de ~steres em Interfaces provenientes de agreg~

dos de Herquat

3.2.1 - Algumas Características Físicas das Preparações

de Herquat

Os agregados formados por Herquat foram analiza

dos em solução aquosa medindo-se a capacidade de reterem substra

tos hidrofóbicos e hidrofílicos em diversas condi~0es de prepara

ção. Desde que existem dados que sugerem que a natureza destes 

agregados é vesicular (Kunitake e col, 1977; Deguchi e Mino,1978,

Kano e col., 1979), passamos a denominá-los, rotineiramente, de

vesículas.

3.2.1.1 - Preparação de vesículas de Herquat em

água

As vesículas foram preparadas injetando-se uma

solução etanólica do anfifí1ico (Batzri e Korn, 1973) em agua

(14 ~-contendo C) glicose (2.2.7.2.2). Uma allquota desta soluça0

foi aplicada a uma coluna de Sephadex G-25 e eluida com água. A
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Na figura 15 observam-se dois picos de radioati

saída de vesículas) é eluido neste volume (fig.15). Desde que

em

eluida

recuperaçao total de cloreto é 84%.

Um controle de adsorção de glicose foi feito

concentração de cloreto e a radioatividade foram determinadas em

cada fração, como descrito em M~todos (2.2.1 e 2.2.9) (fig.15).

Sephadex G-25. A filtração de uma alíquota desta preparação em

preparando-se as vesículas em água e adicionando-se, posterior 

mente, (14 C_) glicose. Uma alíquota desta solução foi eluida

las de Herquat são eluidas no V da coluna de Sephadex já que o
o

cloreto (que é o ünico ânion em solução e que deve acompanhar a

corporação máxima de Herquat em âgua (fig.15) (em 0,01 M de anfi

Sephadex G-25 forneceu um padrão de cloreto e radioatividade com

parável ao obtido anteriormente (figura 15). A adsorção de glic~

se (19 pico) ao Herquat foi aproximadamente 3.5%. Portanto, a in

fílico) é de 4.5%. A refiltração da alíquota de Herquat

no V da coluna não libera (14C_) glicose.
o

vidade, o primeiro coincidindo com o volume vazio da coluna (V ). o

e o segundo com o volume interno da coluna (Vi). Na mesma figura

observa-se que o pico de cloreto está sobreposto ao primeiro p!

co de radioatividade. Pode-se concluir, portanto, que as vcsIcu

uma parte da radioatividade acompanha o pico de rloreto, pode-se

concluir que (1) as vesículas incorporam (e/ou adsorvem) (14 C_)

glicosei (2) o segundo pico de (14 C_) glicose corresponàe ao maE

cador livre. A porcentagem de glicoseno primeiro pico é 8% e a



Fig.15 - Filtraç~o em gel de vesículas de Herquat preparadas em ~gua

~ . ~ (14.)As veslculas foram preparadas em agua contendo gllcose
e eluidas com âgua em Sephadex G-25 (24xO.82cm). O volume
da alíquota filtrada era 0.5 ml de uma solução O.Ol~l de
Herquat, o fluxo da coluna era de 4.8 ml/hora e o volume de
cada fração recolhida foi de 0.6 mJ •

• perfil de eluição de cloreto
O perfil de eJuição de (14C)glicose
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As veslculas de Herquat foram, também, prepara-

3.2.1.2 - Preparação das vesículas de Herquat 

em tampão Barato

difedas por sonicação com o objetivo de verificarmos se havia

renças significativas nas caracterIsticas de incorporação das ve

slculas quando preparada por este método. Assim, as vesículas fo

raro preparadas em água contendo (14 C ) glicose (Métodos) e uma

alIquota desta amostra aplicada a uma coluna de Sephadex G-25. 

Os perfis de eluição de cloreto e radioatividade da amostra pr~

parada por este método foram idênticos aos da fig.15. Elegemos o

método de injeção para a preparação de veslculas já que este pr~

cedimento é mais rápido que o de sonicação e evita-se a contami

nação da amostra por titânio, proveniente da sonda do sonicador.

A desvantagem da preparação de Herquat feita por injeção, quando

comparada com as vesículas preparadas por sonicação, é que a so

lução final contém urna porcentagem de solvente razoavelmente aI

ta (5%). Veremos, posteriormente, que os resultados cináticos ob

tidos utilizando esta preparação são pouco afetados pelo etanol

proveniente da preparação da amostra.

As vesículas de Herquat foram preparadas em tam

pao borax/borato 0,01 M pH 7.6 e estudou-se (1) incorporação de

(14 C ) glicose, (2) establlidade frente à refiltração, (3) incor

poração de substratos hidrofõbicos (PBM), (4) aceleração da re~

ção de tiólise de NPA por HM e (5) perfil de e1uição de cloreto

(Fig .16) .
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Fig.16 - Filtração em gel de vesículas de Herquat preparadas em tampao borato

9.10 M, pH 7.6
A coluna de Sephadex G-25 (22.5xO.8cm) foi mantida com fluxo de 4.8
ml/hora. A alíquota eluida foi de 0.25 ml de urna solução de Herquat
O.OIM. O volume recolhido de cada fração era 0.72 ml.
A - Perfil de elu~ção de vesículas de Herquat preparadas em presença
de (14C)glicose; B - Refiltração de 0.5 ml da amostra eluida no Vo
da coluna anterior; C - Fluorescência relativa de vesículas prepara~

das com PBM; D - Efeito da alíquota das colunas na velocidade de tiõ
lise de NPA; E - Perfil de eluição do cloreto.
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Na figura 16 aparecem os resultados de filtra

rada. Para verificarmos quanto da glicose retida nas vesículas

V
o

~

veSl

reaçao

podendo-se

o gráfico D da figura 16 mostra que a

A incorporação do marcador fluorescente (PBM)

vesículas. Obteve-se uma adsorção de 5~ de glicose

menta da figura l6B ê retida no compartimento interno das

tra de Herquat adicionando-se o marcador ap6s a preparação das

pelas vesIculas de Herquat é evidenciada pelo fato de que a f100

culas.

é adsorvida na face externa dos agregados, preparamos uma amos

rescência desse composto coincidir com o V
o

da coluna de Seph~

dex (Fig. l6C).

concluir, portanto, que 3,8% de glicose incorporada no experi -

se) são eluidas no V retendo 8,8% do marcador radioativo. ~ re
o

filtração de uma alíquota das vesículas eluidas no V (f19.16B)o
n~stra que praticamente não ocorre liberaçâo da glicose incorp~

çao de alíquotas de Herquat preparadas em diversas condições. Na

figura 16A as vesículas (preparadds em presença de (14 C) glico

da coluna (onde são eluidas as vesículas) e que,nas demais fra

de NP~ e HM é acelerada pelas frações que saem próxinas ao

Por último, o pico de eluição de cloreto (figura 16E) aparece -

ções, a reação não ocorre a uma velocidade detectável (2.2.10).

bastante alargado e deslocado do V da coluna sugerindo um des
o

locamento do cloreto pelo ânion do tampão durante a eluição das

vesículas. Para testarmos esta possibilidade, as vesículas de
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A cinética de tiólise de NPO e HM foi estudada

das figuras 16 e 17, pode-se concluir que o aumento da concen

acetato

objetivo

hidrcifíli

e (14C) glicose apresenta um pico coincidente com

O perfil de eluição de radioatividade em Seph~

o pico de cloreto (Fig.17) é largo, assimétri-

Herquat (fig.17). Comparando-se os perfis de eluição de cloreto

3.2.1.3 - Preparação das vesículas de Herquat

Herquat foram preparadas em tampão borato O,OlM, pH 9.1 onde a

em tampão acetato 5mM, pH 5.35

5mM, pH 5.3

cos pelas vesículas, deslocamento de cloreto pelo íon acetato e

preliminar das vesículas preparadas neste tampão. O

desta análise foi verificar a relação de substratos

pelo borato nas vesículas de Herquat.

co e seu máximo não coincide com o do primeiro pico de radioat!

vidade proveniente da (14C) glicose retida pelas vesículas de

tração do íon borato conduz a um maior deslocamento de cloreto

paraçao foi feita injetando-se Herquat em tampão borato O,OlM ,

pH 9.1, contendo (14 C) glicose e uma alíquota desta solução foi

eluida em Sephadex G-25 (Fig. 17).

estabilidade das vesículas em altas concentrações de HM.

concentração de ânion do tampão é maior do que a pH 7.6. A pre

em tampão acetato (veja adiante) e efetuamos uma caracterização

dex G-25 de vesículas de Herquat preparadas em tampão

o V e outro (correspondendo à glicose livre) com o V. da coluo 1
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Fig.17 - Filtração em gel de vcslculas de Herquat preparadas em tampao
barato O,OIM, pH 9.1~

Uma alíquota de 0.25 ml de uma solução O,OIM preparada em pre
sença de (14C)glicose foi eluida em uma coluna de 2l.2xO.8Icrn.
com fluxo de 4,8 ml/hora. Coletaram-se frações de 0.5 ml.

• perfil de eluição de cloreto
O perfil de (14C)glicose



eluidas da coluna de Sephadex G-25 (Fig.18).

sença de HM foi testada da seguinte maneira: tomaram-se 0,4 ml

Herquat foi calculada através do cloreto total eluido da coluna,

Cerca

Herquat

108

na (fig.18). A % de g1~cose no primeiro pico é de 1.6%.

o oerfil de cloreto dessa amostra, entretanto ,

o perfil de radioatividade obtido após refiltra

A integridade das vesículas de Herquat em pr~

ainda incorporam glicose e que o íon acetato desloca completame~

cula, portanto, é da ordem de 0,8%.

ce externa. A incorporação de g1icose na região interna da vesí

aoarece inteiramente deslocado coincidindo com o V. da coluna.
- 1

Dos perfis de cloreto e radioatividade apresentados na fig.18,p~

te o Cl nas condições utilizadas para a filtração.

de-se concluir que, em tampão acetato, as vesículas de

de 0,84% dessa incorporação é devida a adsorção de glicose na ia

da concentração de Herquat no mesmo volume (a concentração de

das fracões eluidas no V da coluna de Sephadex G-25 (entre 5
> o

e 7 ml, fig.18) e adicionou-se à solução 0,013ml de HM 0,073M

- . -3(concentraçao flnal de HM = 1.2.10 M), o que corresponde a 60%

60% de HM foi refiltrada medindo-se a radioatividade das frações

radioatividade das frações próximas do V e volume total de elui
o

çao das vesículas). Uma alíquota da solução contendo Herquat e

çao da amostra apresentou um único pico (coincidindo com o V )
o

Isto mostra que a adição de 60% de HM a uma solução contendo ve

sículas de Herquat ainda mantém suas características de retenção

de glicose.
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O

Fig.l8 - Filtração em gel de vesículas preparadas em tampão acetato smM,pH 5.3
A coluna de Sephadex G-2s (23xO.8cm) foi eluida com um fluxo de 9.6 ml/hora e
c~letaram-se frações de 0.7 ml~ As vesículas foram preparadas em presença de
( C)glicose e eluidas em tampao acetato 0.005 M, pH 5.3, _
O perfil de (1 C)glicose; • perfil de cloreto; O refiltraçao de urna

alíquota de 0,5 ml das frações recolhidas no Vo da coluna apas adição de HM
(ver texto). Mediu-se a radioatividade de cada fração.
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Após O conhecimento de algumas das característi

cas dos agregados de Herquat, no que diz respeito a incorporação

de substratos, troca de íons e integridade em presença de altas

concentrações de substratos, passamos ao estudo do efeito desses

agregados sobre o pKap da HM e tiólise de ésteres.

3.2.2 - Efeito de Herquat no pKap de HM

As vesículas de Herquat utilizadas no estudo do

pKap da HM foram preparadas por injeção usando as soluções seguin

tes: tampão tris/HCl 0.02M pH 9.1, tampão borato O.OlM pH 9.05 e

tampão tris/Acetato 0.04M pH 9.05.

O estudo do efeito da concentração de Herquat 

no pKap da HM nos diversos tampões acima descritos nos forneceu

dados sobre efeito de íons no equilíbrio de dissociação da HM

que foram utilizados posteriormente nos estudos cinéticos.

Na Figura 19, observa-se o efeito da concentra

çao de Herquat no pKap da mercaptana determinado em tampão trisl

HCl e tampão borato.

Na curva obtida em tampão tris/HCl o pKap da HM

diminui com o aumento da concentração de Herquat, chega a um va

lor mínimo aumentando pouco significativamente em altas concen 

trações de Herquat.

Em vesículas preparadas em presença de tampão 

borato observa-se um mínimo claro na curva de oKao vs Herquat e

um aumento no pKap a concentrações de maiores que 2mM de anfifí

lico.
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Fig. 19 - Efeito da concentraçao de Herquat no pKap da HM.
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HERQUAT (M) x 10
2

o vesículas preparadas em tampão tris/HCl 0.02M t pH 9.1

• vesículas preparadas em tampão borato O.OlM t pH 9.3
- • ....5

A concentraçao de HM nestes exper~mentos era 5.10 M

As curvas são teóricas (vide texto)
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Os dados da figura 20 (pKap vs Herquat)

As curvas de pKap em função de Herquat

analizadas através das equações 20, 31, 32 e 33.

As dificuldades da análise desse sistema con

A primeira tentativa de ajuste da eq.20 aos da

dos experimentais foi feita utilizando-se a curva de pKap em

tris/HC1. Este sistema é mais simples que os outros porque o

obtidos com veslculas preparadas em tampão tris/Acetato 0.02 e

0.04M. As formas das duas curvas são semelhantes porém o pKap

mlnimo da curva determinada em tris/Ac 0.04M é maior do que o

obtido em tris/Ac 0.02M.

A forma das curvas de pKa~ vs Herquat (Figuras

19 e 20) é semelhante à curva de pKap de HM em função da concen

tração de CTAB (fig.4). Mais ainda, a forma das curvas é do ti

po previsto pela teoria de Troca Iônica (Quina e Chaimovich,

1979), Já que os resultados anteriores de filtração em gel

(3.2.1.2 e 3.2.1.3) mostraram que os íons presentes em solução

são trocáveis com o contralon das vesículas (Cl-) fizemos a ana

lise quantitativa das curvas das figuras 19 e 20 através do mo

delo de Troca Iônica.

siste no fato de que os valores dos parâmetros necessários para

o ajuste da eq. 20 aos dados experimentais não são conhecidos

para estas vesículas. Uma maneira de se contornar este problema

é utilizar os mesmos parâmetros de constantes de associação(~)

determinados para CTAB e o valor de KOH/ Cl e a determinado para

TTAC1.



Fig,20 - Efeito da concentraçao de Herquat no pKap da HM

o vesículas preparadas em tampão tris/AC 0.02M, pH 9.05

• vesículas preparadas em tampão tris/Ac 0.04M, pH 9.05

As curvas são teóricas (vide texto).
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ânion, do tamp~o é o mesmo que O contraíon do Herquat. Os param~

tros utilizados para o ajuste da eq. 20 aos dados experimentais

foram:

KOH/Cl = 0.16 (Bonilha e col., 1979)

-1
KHM = 3700 M (determinado para CTAB)

a = 0.15 (Romsted, 1975)

-11Ka = 1.99.10 M

O valor de KA/Cl (constante de troca entre o

ânion da mercaptana e o cloreto) foi iterado através das equa-

ções 20, 38, 39 e 40 e o valor que melhor ajustou aos dados expe

rimentais à curva teórica foi K
A/Cl

= 110. O ajuste teórico obti

do com estes parâmetros foi muito bom e, por isso, passamos a

analizar as outras curvas de pKap vs Herquat. Corno a maioria dos

parâmetros já foram fixados com o ajuste da curva em tris/HCl,as

outras curvas teóricas foram obtidas iterando-se apenas o valor

de K
OH/R

para tampão borato e KOH/
AC

para acetato. Os resultados

obtidos foram KOH/ B = 2 (bastante próximo do valor 2.25 obtido 

para KOH / B em CTAB) e KOH/ AC = 0.85.

Conhecendo-se o efeito do Herquat no pKap de HM,

tendo sido estabelecidos o modelo que descreve o sistema e fixa

dos a maior parte dos parâmetros necessários para a análise dos

resultados cinéticos, passamos ao estudo da reação de tíolise de

NPA e NPO por HM em presença destas vesículas.
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rificarmos se o etanol afeta significativamente a velocidade de

cidem com os obtidos em presença de etanol.

em tampão borax/boratoA reação de NPA e HM

As vesículas foram preparadas em tampão borax/

3.2,3 ~ Efeito de Herquat na tiólise de NPA por HM

o efeito de Herquat na reação de tiólise de NPA

por HM foi estudado em tampão borax/borato 0.01 M pH 7.6 (fig.21).

tiólise em Herquat realizamos o seguinte protocolo experimental.

tampão à amostra concentrada de modo a restabelecer o volume ori

das por injeção de uma solução etanólica de Herquat em tampão, a

porcentagem de solvente varia com a concentração do anfifílico, -

borato O.OlM pH 7.6 por injeção e a solução foi concentrada sob

pressão de N2 num sistema de concentração da Amicon até que o vo

lume da solução fosse reduzido a 1/10 do original. Adicionou-se -

chegando a um valor máximo de 5% em O.OlM de Herquat. A fim de ve

o gráfico de k~ em função da concentração de

Herquat mostra que o aumento na concentração de vesículas conduz

- - . -4a um aumento em k~ ate se alcançar um maXlmo em torno de 5.10 M

de Herquat. Acima desta concentração, k lp diminui com o aumento da

concentração de vesículas. Desde que as vesículas forma prepara -

ginal e procedeu-se à determinação de k~ em função da concentra 

ção de Herquat. Os pontos experimentais obtidos desta forma coin-

0.01 M pH 7.6 em concentrações variáveis de Herquat foi analizada

quantitativamente através das equações 30, 31, 32 e 33. Os parâme

tros utilizados neste ajuste foram: Ka = 1.99.10-11M, a = 0.15,



Fig.21 ~ Efeito de Herquat na reação de tiólise de NPA em tampao
borax/borato O.OlM, pH 7,6

- ~6
Utilizou~se uma concentraçao de NPA de 5.10 M e de HM
5.52.10-5M,
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rimentais.

da demais para ser acompanhada em nossos aparelhos. O aumento -

(Fig.22). O estudo foi realizado em tampão tris/HCl porque em

=
o

k 2
mde k 2

-1
3700 M ,KOH/Cl = 0.16,

- -1V = 0,37 t.M . O valor

117

-1 o -1K = 3700 M ,k2 = 30 seg e K =150HM s

de NPA). O valor de k~ foi iterado e o

tes parâmetros: a = 0,15, KHM =

-1 -1 -11= 30 M seg , Ka = 1.99.10 M,

pHs (Fig.22) mostram que o aumento da concentração de Herquat -

tampão borax/borato, na presença de Herquat, a reação era rápi

ta através das equações 30, 38, 39 e 40 utilizando-se os segui~

leva a um aumento de k~ até se alcançar um máximo, após o que

a constante de velocidade observada diminu~ com o aumento da

concentração de anfifílico. A análise destes resultados foi fei

Os fatores de aceleração máximos obtidos

(k", ~ /k ) e as relações km
2/k0

2 a vários pHs aparecem na tabelaS
~max o

da concentração de cloreto provocou uma diminuição da velocida-

foi iterado até se obter o melhor ajuste teórico aos dados exp~

melhor ajuste da equação 30 aos dados experimentais foi obt!

do utilizando-se um valor de k~/k~ = 1.

A reação de NPA e HM foi estudada também em

função de pH na presença de concentrações variáveis de Herquat

KOH/ B = 2, KA/Cl = 110,

(constante de associação

de da reação de tiólise de tal ordem que nos foi possível estu

dar o efeito de pH sobre a reaçao.

As curvas de tiólise de NPA obtidas ~a vázios



Fig.22 ~ Efeito da concentração de Rerquat na reação de tiôlise
de NPA

~ ~6 ~5
A concentraçao de NPA era 5.10 M e a de HM 5.10 M.
Utilizou~se tampão tris/RCl 0.02M em todos os ensaios .
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TABELA 5: Efeito de Herquat na tiôlisede NPA

Herquat k~- k k /k km/kotampao pH 4 ax 6 o 6 ~ax o
(M)x10 (seg-1)x10 (seg-1)x10 2 2

Borax/Borato 7,6 5 6,6 1,24 53200 1,1
O.OlM
-

tris/HC1 7,7 6,2 0,36. 1,5 2420 5,3
0.02M
-

tris/HC1 8,25 7,9 2,28 5,3 4300 5,3
0.02M
-

tris/HC1 8,5 10,0 5,8 9,4 6170 5,3
O.02M

tris/HC1 8,7 8 5 / 12,8 14,8 8650 5,3, /

0.02M

Observa-se na tabela 5 que para as reaçoes em

tris/HCl, quanto maior o pH maior o fator de aceleração da rea

ção de tiólise de NPA por HM. A relação k~/k~, em tampãotris/HCl

independe de pH e tem um valor de 5.3. Em tampão borax/borato ,

- ml o -entretanto, a relaçao k 2 k 2 e da ordem de 1.

Utilizando os dados da figura 22 construimos

um gráfico de log k~ vs pH utilizando os valores de k~ obtidos
_ _ -3

a uma unica concentraçao de Herquat (1.10 M). (Fig.23).

O gráfico da figo 23 mostra uma dependência li

near entre logk~epH obtendo-se uma inclinação de 1.6.

Estudamos, em seguida, o efeito de Herquat na

tiólise de NPO por HM a fim de verificar o efeito do aumento da

cadeia hidrofóbica do substrato na velocidade de reação.
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Fig.23 - Efeito de pH em log k~ na presença de CTAB.

- -4O Rcaçao de NPO e HM em 1.10 M de Herquat (dados obtidos
da figo 24)

- -4• Reaçao de NPA e HM em 1.10 M de Herquat (dados obtidos
da figo 23)
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5mM.

Ac e tris/HCl. As curvas teóricas da figo 24 foram obtidas utili

reaçao

A adiçao de Herquat na reaçao de HM com NPO pr~

As curvas da figo 24 mostram que o aumento da

3,2.4 ~ Efeito de Herquat na tiólise de NPO por HM

menores que 5,3. Todas as reações foram feitas em tampão acetato

concentração de Herquat leva a um aumento em k~ até se alcançar

um valor máximo (em todos os pHs). A partir deste valor ocorre

uma diminuição de k~ com o aumento da concentração de Herquat.

Os resultados do estudo desta reação em prese~

A tiólise de NPO por HM foi estudada a vários 

pHs em função da concentração de Herquat (fig.24).

zando-se os seguintes parâmetros: a = 0,15 (ver pKap de HM em

tris/HC1), KOH/Cl = 0,16 (Bonilha e col.), KOH/AC = 0.08 (pKap
. -1
de HM em tris/Ac), KHM = 3700 M (determinado para CTAB), v =

-1 -1 -1 -1-1= 0,37 t , seg (para CTAB), Ka = 1.99.10 , k = 30 M sego

e Ks = 4.10 4 M- 1 . O valor da relação k~/k~ que melhor ajusta a

eq. 30 aos dados experimentais é da ordem de 13. O aumento do

valor de K acima de 4.10 4 M- 1 não afeta a forma da curva de
s

duz um aumento de velocidade de uma magnitude tal que a

ra o ajuste da equação teórica aos dados experimentais variamos

os valores de k~ e Ks ' Os valores dos demais parâmetros haviam 

sido previamente fixados quando do estudo do pKap de HM em tris/

só pode ser estudada usando espectrofotometro convencional a pHs

ça de Herquat foram analisados segundo as eq. 30, 31, 32 e 33.Pa
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Fig. 24 ~ Efeito de Herquat na reaç~o de tiôlise de NPO,

Aconcentraç~o de NPO em todos os experÍmentos era
4.10~~ e a de HM 5.10~5M, Os ensaios foram feitos
em tamp~o acetato 0.005M.

D. pH 4; • pH 4.6; O pH 5.0; • pH 5.35; O pH 5.6

Todas as curvas são teóricas (vide texto).

10

•
-

•

•
5

HERQUAT (M) x 104

o

0.0:

--I
(!)
W
(J)-
3-

AC

0.01
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Cbserva-se nesta tabela que o aumento de pH leya__

k~ vs Herquat e nem o valor da relaçao k~/k~. Os fatores de ace

leraçao obtidos neste sistema bem como as relações k~/k~ a cada

pH aparecem na tabela 6.

km/ko
2 2

TABELA 6

k1Jlm- k k1Jlm- ?k
pH Herquat ax o ax o kffi/ko

-1 3 -1 9(M).105 (seg )x10 (seg )x10
2 2

4 2.3 2.3 0.299 6
107.68.10

0.67
6

13.54.35 6 3.89 5.8.10

4.6 5.45 4.7 1.19
6

3.94.10 13.5

4.74 7.98
6

13.55.0 3 2.66.10

5.35 8.3 18.4 6.7
6

162.75.10

--
5.6 27 11.9

6
14.510 2.27.10

a uma diminuição da relação k"1 - /k • O valor da relação
~max o

varia muito pouco com pH mantendo-se por volta de 13.

Utilizando os dados da figo 24 fizemos um gráf~

co de log k~ vs pH a uma única concentração de Herquat (1.10-
4

M)

que aparece na figura 23. A inclinação da reta obtida de k~ vspH

é 0.75.
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sículas.

através da membrana da vesícula.

mais

-5(O.OlM Herquat e 1.25.10 M DTNB) -

o experimento foi feito com um substrato

to 5mM pH 4.85 (ver Métodos)

trato ter carga oposta à do Herquat ele não pudesse se deslocar

3.2.5 - Reação de TPA e HM em vesículas de Herquat

As vesículas injetadas com DTNB em tampão aceta

Estudamos em seguida a tiólise de um substrato

do-primeira ordem até 5 meias-vidas.

fim de assegurarmos a completa associação do substrato com as ve

buem entre as camadas interna e externa da vesícula poderíamos -

hidrofóbico que o NPO, o tetradecanoato de p-nitrofenila (TPA) a

às duas faces da bicamada.

carregado negativamente (DTNB) supondo que, pelo fato deste subs

eventualmente identificar duas velocidades de reação referentes

~ -4As veslculas de Herquat (7.10 M) contendo subs

trato (TPA, 5.10- 6M) (ver Métodos) foram termostatizadas a 30 0 C

- -3e adicionou-se ao meio de reaçao 20fl de HM 9.5.10 M (concen -

tração final de 6.3.10- 5M). A reação seguiu uma cinética de pse~

Uma comparaçao entre os resultados obtidos do 

estudo de k~ vs Herquat na tiólise de NPA e do estudo de tiólise

de NPO mostra que esta última tem uma constante de segunda ordem

em presença de vesículas (k~) muito maior que k~. Pensamos então

que se o substrato fosse injetado junto com Herquat e se distri
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ordem.

rano (FI)

que(que possui carga negativa a pHs maiores

2 ) •

3.3.1 - Efeito de SDS na reação de hidrólise de FI

Esta reação foi estudada em presença de um de

3.3 - Efeito de SDS na hidrólise de 2-Feniliminotetrahidrofu-

Repetimos os experimentos com as vesículas de

Herquat preparada com TPA e DTNB utilizando como nucleófilo a

bre a reação podem ser observados com clareza.

A reaçao de hidrólise de FI tem como passo lim~

tante o ataque da água à forma protonada do substrato numa exten

ao FI protonado (forma negativa) e os efeitos do detergente so

Observamos que tanto a reação de GSH com TPA

(~o Acetato 5mM, pH 5.3) quanto a reação com DTNB (tampão

tergente negativo (SDS) desde que o SDS deve se ligar fortemente

formato 5mM, pH 3.2) apresentam uma cinética de pseudo-primeira

foram termostatizadas a 30 0 C e a reação iniciada com a adição de

HM (concentração final 5.4.10-5M). A reação, seguida a 412 nm, -

glutationa (GSH)

ristica torna a reação de hidrólise de FI um excelente modelo p~

ra o estudo de atividade da água e força iônica em micelas.

sa faixa de pH (2 a 6) (Schmir e Cunningham, 1965). Esta caracte

mostrou uma liberação rápida de p-nitrofenol seguida por uma rea

ção mais lenta.
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mir e Cunningham, 1965), fizemos um estudo inicial de efeito de

lise de FI em fase aquosa tem uma constante de velocidade máxi-

(41 )
HAf 'f

Ka = HA
f

A
f

+ H+
Ka

HA
f

A análise quantitativa deste sistema foi feita

lise desta reação em particular.

Na reação de hidrólise de FI, onde a forma rea

A curva que relaciona k~ com pH (fig.25) nao

muda de forma quando se adiciona SDS ao meio de reação. A hidró

valor correspondente é 6.4. Estes valores de pH correspondem ao
.. -

Desde que a reação de FI é afetada por pH (Sch

mostraremos em seguida, os esquemas teóricos utilizados na aná-

pK do FI em fase aquosa (pK = 5.09, Schmir"e Cunningham (1965),

tiva do substrato ê protonada, faz-se necessário considerar os

com base na Teoria de Troca Iônica (Quina e Chaimovich, 1979) e

pK = 5.06) e ao pKap do composto em presença de SDS.

pH em fase aquosa na presença de uma concentração fixa de SDS

com o objetivo de verificarmos se o comportamento da reação

frente a pH é alterado em presença do detergente.

de micelas de SDS:

seguintes equilíbrios quando a reaçao se processa em presença -

ma entre pH 2 e 4. Acima de pH 4 k~ diminui e alcança um novo 

patamar acima de pH 8 (fig.25, Schmir e Cunningham, 1965). O

valor do pH onde k~, em fase aquosa, alcança a metade da veloci

dade máxima é 5.09 enquanto que, na presença de SDS (0.02M), o
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013. i i I i i

lO864

pH

2O

0,1

0,4

--,
c-E 0,3-
3-

.Itt:.

0,2

0,5

Fig. 25 - Efeito de pH na hidrôlise de FI.

Utilizou-se uma concentração de 2.7.10-
5
M de substrato.

A pH 2 as reaç3es foram estudadas em HeI, entre pH 2.4
e 3 utilizou-se tampão glicina O,02M, tampão acetato
O.02M foi utilizado na fa~xa de pH 3.6 a 5,5 e acima
deste pH, utilizou-se tampão fosfato.

O hidrâlise de FI na fase aquosa

• hidrolise de FI em O.02M de SDS



se aquosa

3.1, definimos pKap como o pH onde a seguinte igualdade é satis-

A
f

e a concentração analítica da forma neutra do FI em fa

(46)A
f

+ Ab = HAf + HAb

Ã semelhança do sistema descrito em resultados

- ~ +e a concentraçao analltica de H em fase aquosa
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Ka , , Ab (42)Ab
. Ka =Af
, A

f
• CD

KAH/ y ~.Yf (43)
HA

f
+ Y

b H~ + Yf
. K =
, AH/y HA

f
. Yb

KH/ y Hb·Y f (44)H
f

+ Y
b

H
b

+ Y
f ; KH/ y =

Hf.~Yb

K2 . K = Hb·Ab (45)Hb + AbH~ ' 2 HAb·CD

Hb
é a concentração analítica em fase micelar

... -., . +
Yf

e a concentraçao analltlca de Na em fase aquosa

Yb
é a concentração analítica de Na+ em fase micelar

H
f

feita:

A
b

e a concentração analítica da forma neutra do FI em fa

se micelar

onde HAf é a concentração analítica de FI protonado em fase aqu~

sa

HAb é a concentração analítica de FI protonado em fase aqu~

sa ligada à micela



A equaçao 47 descreve o comportamento do pKap

A partir das equaçoes 41, 42, 43, 44, 45 e 46 ,

A equação que descreve o efeito de detergente -

(47)(l+K
A

C
D

)

Yb)
(l+KA/ y Yf

H = Ka
f

S+
KAH/ y

~ MS+ Na++ M ~ +

1kO 1k
m

p p

Kap

o sistema de reação do FI em presença de SDS
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M e a concentração de micelas

P e a concentração de produtos

k e k as constantes de velocidade em fase aquosa e miceo m

na constante de velocidade observada de prirreira ordem para o esquema 6,

foi deduzida a partir dos equilíbrios 41, 42, 43, 44, 45 e das

lar

pode ser representado pelo esquema 6

'Esquerra 6

onde s+ é a concentração de substrato reativo

de um substrato positivo, cuja base conjugada é neutra, em fun

chegamos à equaçao 47;

onde Kap é a constante de dissociação aparente do substrato.

ção da concentração de um detergente negativo.



analizar quantitativamente os resultados da figura 25. O ajuste

onde NaT ê a concentração de sódio adicionado através do tampão

onde k
O e k

m, são as constantes oe orimeira ordem na fase aauosa
e micelar

(48)

(49)

(53)

(51 )

(52)

(50)

AHb
AT+ k ffi

AH
f

ATk O

o m
k + k . KA/ y ' (Yb/Yf)

Ka(l+KAHCD) (l/H~+ l/Kap)

AT = A
b

+ A
f

+ AH
b

+ AH
f

kljJ

k =
ljJ

Y = (1 - a) C - H
b D b

Y
f

= aC
D

+ CMC + H
b

+ Na
T

Utilizando as equações 50, 51, 52 e 53, podemos

- (A2 + NaT ) + V<A2+NaT )2+ 4 KH/ Na H
f

C
D

(1 - a)

2
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A equação final que descreve o comportamento de

H =
b

onde AT ê a concentração total de substrato

e

equações abaixo:

Os valores de Yb e Yf são calculados através

das seguintes equaçoes:

k~ em função de CD ê dada por:
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os dados da figura 25 (em 0.02 M de SDS). O valor obtido para

melhor ajuste da curva teórica aos dados experimentais aparece

k
ffi
/k

o
,pH

3.0 1.125

4.0 1.125

4.7 1.125

5.25 1.03

5.6 0.90

6.1 0.92

7,5 0.92

7.8 I 0.92

0,218 (Romsted, 1975); K
AH

/
y

= 55; kO =0,46

= 5.09. Os valores da relação km/ko que permitiram o

M; KH/ Na = 1.2; a =
-1

min ; pKa

K
AH

/
y

foi de 55. Os resultados da figura 25 foram analizados

através da equação 50 e os valores que permitiram o melhor aju~

te da curva teórica aos dados experimentais foram: CMC = 4xlO- 3

conhecendo-se os valores de KAH/ y ' KAH . Utilizamos para KAH , o

- -1valor da constante de associaçao da anilina ao SDS (Ka = 21 M ,

Martinek e cal., 1973) devido à semelhança deste composto com a

forma neutra do FI. O valor de KAH/ y foi calculado através da

equação 47 utilizando-se dos valores de Ka e Kap' obtidos com

da equação aos dados experimentais, entretanto, só foi possível

na tabela 7. O valor de KH/ Na foi calculado através de dados de

Bunton, Ohmenzetter e Sepulveda (1977).

TABELA 7: Efeito de pH na relação km/ko da reação de hidrólise

de FI em SDS
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Fizemos também um estudo de efeito da concentra

menta de pH.

50 e as curvas teóricas foram obtidas vari-

Os dados das figuras 26 e 27 foram analizados -

o efeito da concentração de SDS sobre a constan

3M de sal a pH 5.0.

A análise teórica dos resultados mostram que o

_ m/ o
O valor da relaçao k k diminui pouco com o au

minui até 2,5 vezes a pH 2.5 em 3M NaCl e cerca de 1,4 vezes em

SDS altera muito pouco a constante de velocidade de primeira ar

tados obtidos aparecem nas figuras 26 e 27.

ca uma diminuição em k~ e que a pH 2.5 o efeito é mais pronunci~

do do que a pH 5. A constante de velocidade de primeira ordem di

o aumento da concentração do detergente nos qu~

tro pHs estudados, leva a um aumento de k~ até se alcançar um va

lar constante.

te de primeira ordem de FI foi estudado em vários pHs e os resul

dem na fase micelar entre pH 4 e 6.1.

segundo a equação

de força iônica nesta reação em fase aquosa.

Observa-se que o aumento de força iônica provo-

m o
ando-se a relação k /k . Os valores dos parâmetros utilizados p~

ra a análise teórica destes dados foram os mesmos utilizados p~

ra análise dos dados da Fig.25. O melhor ajuste aos dados exper!
m o

mentais foi obtido utilizando-se as relações k /k da tabela 6.

FI a pH 2.5 e 5 (Fig.2S) a fim de pesquisar o efeito do aumento

çao de NaCl e metilsulfato de sódio na constante de hidrólise de



Fig. 26 - Efeito da concentração de SDS na hidrólise de FI
- ~5A concentraçao de FI nestes experimentos era 2.5.10 M

•

10

••

5

SDS(M)xI0
2
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•

• tampao acetato 0.02M, pH 4,7

O tampão acetato 0.02M, pH 5.6

As curvas são teóricas (vide texto)

o

0,5
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Fig. 27 - Efeito da concentração de SDS na hidrólise de FI.
- -5A concentraçao de FI nestes experimentos era 2.5.10 M

105

SOS (M)xIO

• tampao fosfato 0.02M, pH 6.1

O tampão acetato 0.02M, pH 5.25
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Fig.28 - Efeito de força iônica na hidrólise de FI
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1.5It O

~

0,5

o tampao acetato Ü.Ü2M, pH 5 (Utilizando-se NaCl)

• tampão glicina Ü.Ü2M, pH 2.45 (Utilizando-se NaCl)

O tampão glicina Ü.Ü2M,pH2.4S(Utilizando~seMetil
Sulfato de sódio)

°

0.1

0,5

- 0,4.
•z-
2:- 0,3

......
~

0,2
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o efeito de força iônica também foi estudado em

presença de 0.02M de SDS (Fig.29).

Observa-se que, em presença de SDS, k~ diminui

acentuadamente com o aumento da força iônica.

Estudamos também neste sistema, o efeito de ace

tonitrila sobre a hidrólise de FI tampão glicina 0.02M pH 2.5. -

Os resultados mostraram que k~ aumenta por um fator de 10% com a

adição de 16% do solvente ao meio de reação.

3.3.2 - Efeito de SDS na relação de produtos de hidróli

se do FI.

A relação de produtos da hidrólise de FI é de

pendente do pH. A pHs menores que 5 forma-se 100% de anilina (A)

e butirolactona e a pHs maiores, a % de y hidroxibutiranilida a~

menta chegando a 100% acima de pH 9 (Fig. 3Q e Schmir e Cunning -

ham, 1965). O efeito de pH na % de formação de anilina foi estu-

dado também em 0.02 M de SDS (Fig. 30) .

Em fase aquosa, a % de anilina chega a 50% a pH

7.0, enquant0 que em presença de 0,02M de SDS essa porcentagem é

alcançada a pH 7.9.

Estes dois valores de pH correspondem a um pKap

do intermediário neutro formado na hidrólise de FI (Schmir e Cun

ningham, 1965) e é dado por Ki ~ onde K3 é a constante de dis

sociação do intermediário e k 3 e k 9 são as constantes de veloci

dade de formação da anilina e butirolactona respectivamente. Em
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1.00,80,4 0,6

Na CI (M)

0,2o

0.5

0.1

Fig.29 - Efeito da concentração de NaCl sobre a hidrôlise de
FI em presença de SDS.

A reação foi realizada em tampão Acetato O.02M,pH 5
em presença de O.02M de SDS.

--,
z-
~- Q3
~

~

0.2



o % de anilina formada em fase aquosa

• % de anilina formada em presença de O.02M de SDS

As curvas são teóricas (vide texto)

10O
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100

5
pH

Fig.30 - Efeito de pH na formação de an~lina.

Utilizou~se uma concentraç~o final de FI de 2.5.l0~5M ~4
Entre pH 6.2 e 7.2 utilizou~se tampão imidazol 6.25.10 M
e acima de pH 7.2 utilizou-se tampão tris/HCl O.0125M

c(

Z-..J-Z
c( 50
l
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Os resultados da fig. 30 foram ana1izados atra

Os ajustes teóricos dos dados experimentais -

(54)x 100
H+

H+ + Kap
%A =

qa figo 30 foram obtidos utilizando-se um pKap de 7.0 para a

reação em fase aquosa e 7.9 para a reação em presença de SDS.

vês da equação 54, proposta por Schmir e Cunningham, (1965) que

neutro e o pH no qual a reação se processa

presença de SDS, o pKap está, ainda, afetado pela distribuição

relaciona a % de anilina formada com o Kap do intermediário

do intermediario entre as fases aquosa e mice1ar.
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4. DISCUSSÃO

4.1 - Efeito de Micelas na tiólise de ~steres

Estaslar tem sido um dos problemas mais intrigantes no campo.

O efeito de sais sobre reações em fase mice-

magnitude do efeito depende da natureza dos ions adicionados,sua

O efeito de íons, nesta reação é, sem dúvi-

concentração e da reaçâo em estudo. Exemplo clássico é o efeito

xas de ânions de compostos aromáticos e, a concentrações mais al

de ânions na reação de descarboxilação do 6~nitrobenzisoxazol-3-

reaçoes podem ser aceleradas ou inibidas pela adição de sais e a

adição de concentrações altas de ânions inorgânicos ao meio de

carboxilato (NBC) em presença de CTAB (Bunton, Minch e Sepulveda,

1971; Bunton, Kamego e Minch, 1972). Na presença de micelas pos~

tivas esta reação é acelerada pela adição de concentrações bai

tas destes sais, observa-se urna inibição acentuada da reação. A

da complexo, e as causas desses efeitos ainda não são claras. Sa

reaçao leva a um aumento de velocidade.

be-se, entretanto, que em fase aquosa a reação praticamente nao

é afetada por força iônica mas é acelerada cerca de 1.10 8 vezes

em solventes polares apróticos (Kemp e Paulo, 1975). Assim, o

efeito de ânions orgânicos na descarboxilação do NBC e CTAB pode

ser separado em duas contribuições. A adição de pequenas quanti-

dades de ânions aromáticos pode levar a um empacotamento da mice

la, com salda de água e, possIvelmente, urna mudança da constante

dielétrica da pseudo-fase. Esta mudança no microambiente poderia
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substrato (que tem carga negativa) práticamente não se liga à mice

com ânions aromáticos. Porém, os efeitos, de menor intensidade,são

que,

um íon pequeno e de carga oposta à micela são geralmente inibidas

De modo geral, o efeito de sais em reações é mais

la. A aceleração obtida com a adição de ânions inorgânicos nesta

lar, a reação de NBC deve ser, necessáriamente, inibida já que o

previsível do que no exemplo anterior. Reações onde o nucleófilo é

por força iônica. Este efeito é observável, por exemplo, em rea

Dunlap e Cordes, 1967; Romsted, 1975; Funasaki, 1979). Nestas rea

nesta condiçao, haja uma mudança de carga da pseudo-fase. Portanto,

com o aumento da concentração de ânions arom~ticos na solução mic~

um aumento muito grande na viscosidade da solução e sugerem

reação pode ser devida aos mesmos fatores que modificam a reaçao

observados apenas em concentrações muito altas de sais.

ções de hidrólise alcalina de ésteres em presença de CTAB (Romsted,

de sódio em CTAB~ numa relação (CTAB/sal) maior que 1:1, provocam

de Larsen e Magid (1974) mostram claramente que sais como tosilato

explicar a a,ti,vaç~o. a baixas concentrações de::;tes compostos. Dados

ções, o aumento de força iônica leva a um deslocamento de hidróxi-

do da superflcie positiva pelo ânion de sal adicionado. Em conse -

quência disto, 0btem~se inibição da reação~

col., dados nao publicados). A adição de cloreto de sódio ao meio

A hidrôlise alcalina de cianopiridlnios (CP)

inibida por SDS porque a concentração de hidróxido na superfície

e

~

e

(Poli tinegativa da micela ê menor do que em fase aquosa
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de reqção co~d~z q u~ q~ento dq constante de velocidade devido

a trocq do H+ d q superf~cie dq micela pelo Na+. Esta diminuiçào

+de H na pseudo~fqse leva~ necessariamente, a um aumento na con

centração de hidróxido na superficie. A consequência direta des

- +j + ~te fenomeno de troca (Na H) e o aumento na velocidade de hi

drólise de CP na pseudo-fase.

o efeito de sais ê observado também no equ~

líbrio ácido-base de indicadores e nucleõfilos em fase micelar.

Heltmann(1968) mostrou que CTAB produz uma diminuição do pKap 

de nucleófilos derivados de cisteina. O aumento da força iônica

na presença de micelas, entretanto, leva a um aumento do pKap

destes compostos. Este mesmo efeito foi observado no estudo do

pKap de benzimidazol (Mittal, 1977) e Azul de Bromotillol em CTAB

(Funasaki, 1979). Em todos os equilíbrios mencionados, a dimi

nuição da concentração de hidróxido da superfície causado pe-

la troca OHjCl ou OHjBr ha micela deve levar a um aumento no

pKap.

Outras interpretações, entretanto, sao po~

síveis. A análise do efeito de sais tanto em equilíbrio como na

velocidade de reações em fase micelar tem sido feita, também, -

através do modelo de pseudo-fase (Berezim, Martinek e Yatsimirs

ki, 1973). Segundo este modelo o efeito de detergente sobre o

pKap de um nucleófilo pode ser descrito por uma equaçao que re

laciona o pKap com as constantes de distribuiçao das duas for 

mas do nucleófilo e concentração de detergentes. (equação 12 ).
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de corantes proposta por Mukerjee e Banerjee (1962), utilizada

por Fernandez e Fronherz (1977) e, mais recentemente, por Funa-

(55)

= pK.
1

pKap = pK. - F~ j2,30.RT
1 o

(numa micela neutra)

pKap

pKap. Segundo este modelo, uma anãlise correta de uma curva de

A ~dição de Sq~S ao me~o causa Umq dim~nu~çao na 'constante (apa

rente -Quin~ e Chqimovich,. 1979) de associaç~o"da forma carreg~

da (de carga oposta à da micela) e isto leva a um aumento no

pKap vs Co sõ pode ser feita determinando-se o valor da "oonstan

te" de distribuição da forma carregada a cada concentração de

Quando ~ = O
o

detergente e força iônica (Mittal, 1977).

A análise do efeito de sais em equilíbrio -

saki (1979), relaciona o pKap com o potencial superficial da

micela (~ ) e o pKi (pK do indicador na interface micelar) seo

gundo a equação (55)

o valor de ~ é relacionado com a concentra
o

ção de contra-lon (Bi)f- livre segundo a equação 56

~o = 2,30.RT ( -a log ~ (Bi)f + log y)jF (56)
1

onde a = 1 e y ê uma função da densidade de carga da superfí-

cie, temperatura e constante dielétricn (Funasaki, 1979).
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ticos, corno o tosilato, tem grande afinidade por micel~ de CTAB

ionvaria muito com a natureza do

Apesar do grande número de informações exis

Existem, por outro lado, evidências diretas

lizada é correta. Além disso, na equação que relaciona ~o com a

concentração de contra-ion livre não existe nenhum termo em que

Larsen e Magid (1976) mediram a ligação de

nhum dado obtido independentemente que indique se a equação ut~

O·valor de k~ é determinado através das medidas de

pKap em micelas neutras e c~rregadas e, portanto, não existe ne

a natureza do contra-íon seja levada em conta. Entretanto, os

íons a micelas de CTAB e mostraram que ânions de compostos aromá-

inorgânicos o valor de (1 - a) praticamente não varia com a con

centração de sal confirmando a hipótese de Stigter (1964) e a

análise feita por Romsted (1975) de dados de literatura.

do através da equação 56

próprios dados de Fernandez e Fronherz mostram que ~ , calcula
o

adicionado. Além disso, este tipo de análise não preve a obten-

de que os íons adicionados a soluções micelares, trocam com os

contra-íons da pseudo-fase e a eficiência de troca depende da -

e deslocam completamente o brometo da superficie da pseudo-fase

ção de um mlnimo na curva de pKap vs Cn como aquele obtido em

nossos resultados.

quando numa relaçâo de 1:1. Ânions inorgânicos também trocam' 

com brometo com eficiências variáveis. Além disso, para os íons
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tentes a respe~to do efeito de m~celas em equilíbrio de indicado

res nao se enc0ntrou na literatura a descrição de um fenômeno si

da HM diminui com o aumento da concentração de CT~B até alcançar

um valor mínimo. A partir deste valor o pKap aumenta com a con

centração de detergente chegando a ultrapassar o valor de pK da

o pKap

análogos,

milar ao do efeito de CTAB no pKap da HM (resultados).

mercaptana em fase aquosa. Note-se que para sistemas

como por exemplo benzimidazol em presença de CTAB, observa-se

apenas uma diminuição do pKap com o aumento da concentração de

detergente ao invés do minimo observado em nosso sistema (Mittal

1977). O efeito de CTAB no pKap do Azul de bromotimol também e

incomum, observando-se que o pKap do corante aumenta com a con

centração de detergente. O valor do pK do azul de bromotimol (AB)

.na fase aquosa, entretanto, é muito maior que em CTAB (Funasaki,

1979). Assim, se o pKap deste corante fosse determinado a baixas

concentrações de detergente, observariamos, seguramente, um mini

mo comparável aos nossos resultados.

Tanto os nossos resultados de pKap de HM quanto

os dados de pKap do benzimidazol e azul de bromotimol em função

da concentração de CTAB são analisàveis através do formalismo do

modelo de Troca Iônica (equação 20)

Kap == Ka
'1 + KA/Br(Brb!Bri)

1 + K
HM

C
D

(20)
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te de troca.

concentração (ver métodos). Isso conduz a um erro significativo

utilizando~se valores experimeg

o e~e~~o de C~AB no pKap da EM foi analisado

A curva teórica obtida através da eq. 20 p~

ra os dados de pKap vs C
D

de HM em CTAB depende criticamente do

valor de K
HM

. A determinação de K
HM

(através de medidas de solu

bilidade) é difícil de ser realizada porque experimentos de solu

lutos da constante de distribuição da forma neutra e da constan-

teorica~ente atravês da eg. 20

tais de K e K (embora este Ultimo dado tenha sido tomado da
EM A/Br

curva experimental como uma primeira estimativa)· Neste

dade durante as etapas necessárias para a determinação de sua

bilização são muito demorados (são necessários alguns dias para

se estabelecer o equilíbrio) e amercaptana é oxidada com facili

tenção de um mínimo na curva de pKap vs C
D

depende não só da fai

xa de concentração de detergente utilizada mas dos valores abso-

no valor absoluto de K
HM

.

A região de baixa concentração de detergente

na curva de pKap vs C
D

também é crítica já que pequenos erros na

concentração de detergente levam a um desvio muito grande de pKap.

caso, embora o valor de K
HM

seja maior que K
A

/ Br , o valor

de (Brb/Brf ) a pequenas concentrações de CTAB, é grande e o pKap dim!.

nui com a concentração de detergente. Ouemdo a relacão ~/Br (Brb/Brf )

se torna menor que K
HM

C
D

(a concentrações de CTAB mais altas) ,

ocorre um aumento do valor de pKap. Assim, fica claro que a ob
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sentes.

causal e quantitativa dos dados experimentais.

só descrevia corretamente os dados experi20

Outra informação, que não é óbvia à primeira

utilizando a eq.

mentais quando se incluia no calculo de Brb e Brf a concentração

de borato ligado à micela. Portanto, a concentração e natureza 

dos ions na superfície da micela é funçao da composição iônica 

da fase aquosa e das constantes de troca relativas dos ions pr~

Assi~( a cu~y~ tea~~c~r nest~ faix~ de concentraç~o, não descre

ve perfeitamente os d~dos experimentais. Contudo, ~ anãlise teó

rica feita, utiliz~ndo~se os val~res experimentais de K
HM

e

KA/ Br é válida já que, apesar da superposição da curva teórica 

aos dados experimentais não ser perfeita, é a melhor descrição -

o efeito de CTAB no pKap do benzimidazol tam

bém é descrito adequadamente pela teoria de troca Iônica. Sabe

se que o valor da constante de associação da forma neutra do ben

zimidazol (K IM ) e mui to pequena (da ordem de 40M- l ) (Mi ttal ,1977).

Portanto, para que o valor de KIJ'1 (Brb!Bf) se torne menor que KIM CD,

a concentração de detergente deve ser muito alta e este valor

não chega a ser atingido.

A análise teórica do efeito de CTAB no pKap

da HM trouxe informações que nos permitiram ter uma idéia mais

completa sobre os fenômenos que ocorrem na superfície de uma mi

cela quando a concentração da pseudo-fase é alterada.

Observamos inicialmente que a curva teórica
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vista, é ~ue ~ concent~aç~o. qe hiqrõ~ido na superfície da micela

diminui com o aumento da concentraçao de CTAB (mesmo na presen

ça de tampao) o Com o aumento da concentração de micelas, a con

centração de hidróxido ligado (Xb ) aumenta atê chegar a um valor

constante (Quina e Chaimovich, 1979) o Entretanto, a concentração

local de hidróxido ligado à pseudo-fase (X
b

) diminui com o aumen

to de CD (eq. 57

X
b

Xb X
b

= constante a pH alto (57)= C
D

V

A diminuição de Xb é um dos fatores respons~

veis pelo aumento do pKap com o aumento da concentração de mice

las. Este fenômeno foi demonstrado diretamente num estudo post~

rior da hidrólise alcalina de ésteres e alquilcianopiridinios em

CTAB na presença de tampão (Quina e cal., 1980).

Desde que o pKap de nucleófilos em CTAB, co

mo foi exposto acima, é afetado pela ligação de ânions do tampão

e de sais presentes na fase aquosa, pode-se concluir que o pKap

determinado experimentalmente na presença de CTAB só pode ser

utilizado para a análise dos resultados cinêticos se estes forem

obtidos no mesmo pH e força iônica em que o pKap foi determinado.

Isto pode ser verificado nas equações 31, 32 e 33 onde são calcu

ladas as concentraçãoes de Brb , Br
f

e OH bo A concentração de ca

da um destes elementos na superfície da micela depende da concen

tração de sais no meio de ensaio e da ligação do ânion do tampão
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ã pse~do~f~se. Port~nto( quando se determin~ o pKap de um compo~

to em presença de t~mp~o~ o valor preditivo daquele termo para

um outro pH é condicionado pela igualdade de força iônica nesse

outro pH. Por isso, embora os valores de pKap em função de CTAB

tenham sido determinados experimentalmente, estes dados nao p~

dem ser utilizados diretamente para o cálculo da concentração de

HM a um outro pH. Isto é feito calculando-se' o pKap a paE.

tir das equações 31, 32 e 33 que incluem a concentração de tam

pão, sal e OH- nas condições de estudos cinéticos. Apesar da im

precisão do método utilizado para as determinações de pKap (fei

tas a um único pH) este é ainda mais adequado que o método de ti

tulação utilizado rotineiramente em determinações de pK. Isto se

deve ao fato de que a composição iônica do meio varia durante a

titulação do composto. Os valores de pK determinados por este me

todo são utilizáveis quando as medidas são realizadas a concen 

trações altas de sais e detergentes e quando a concentração de 

substrato é baixa.

Uma outra consequéncia da aplicação da teo

ria de troca iônica para a determinação de pKap em CTAB e que as

constantes de associação de HM, constantes de troca (KA/ e disBr -

sociação em fase aquosa (Ka) podem ser relacionadas com a cons -

tante de associaçao aparente na fase micelar K2 através da se~

te equaçao (58)

.Ka . KA/ Br

KOH/ y K2 Kw

= KHA
onde K2 =

K m

V
(58)
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M m
pK = - log K K = 11.73m w

dez e Fromherz, 1977) e com o efeito de solvente sobre o pK da

da água.na fase micelar eiônico

1.10-14

o produtoe

= 186.2 M- l

o pKap da mercaptana na fase micelar e cerca

v = 0,37 11M

Substituindo-se os termos da equação (58)~10s

K
m

K
m

= constante qe ~ssqc~aç~o da HM na fase m~celar

valores determinados experimentalmente tem-se que K
2

= 503~37 e

o valor da constante de dissociação da HM na

fase micelar K M ê dado por K . K e o valor de pK M (pK da HM nam w .

fase micelar) pode ser calculado através da equaçao

de uma unidade maior que na fase aquosa e este resultado e comp~

tivel com uma constante dielétrica baixa na fase micelar (Fernan

monde K
w

é cons~derado( igual a

HM (ver Resultados). Além disso, o valor de pK se aproxima dom

pKap da mercaptana em concentrações altas de SDP o que sugere

que, neste detergente, o efeito de pKap é devido unicamente a

efeito de constante dielêtrica.

Portanto, o efeito de CTAB no pKap da mercaE

tana é devido aos fenômenos de concentração de lons na pseudo-f~

se, distribuição das duas formas da HM entre a fase aquosa e m!

celar e mudança do pK da mercaptana na pseudo-fase. A somatória

dos efeitos de concentraçao de reagentes e efeito do meio sobre
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o aumento do pKap da HM em função da concen

o pKm lev~ ã qbtenção d9 efe~to complexo de CTAB no pKap da HM

observ~do n0S result~dosr

~

Sltraça0 de SDP era previsivel com base na hipótese de que o

tio na micela onde o substrato é solubilizado tem uma constante

dielétrica menor que a da água. Os resultados de pKap da HM vs

CD foram analisados através do modelo de pseudo-fase segundo o

qual o efeito no pKap do substrato é devido à solubilização di

ferencial das duas formas da HM em SDP. Para que esta análise -

seja possivel há necessidade de se obter o valor da constante -

de associação das formas neutra e negativa da HM. Os valores de

KSH e KS- nao foram determinados por métodos independentes.

Utilizou-se o mesmo valor de K
SH

obtido em SDS para a análise 

de pKap vs CD em SDP. Embora não tenhamos certeza que o valor 

de KSH nos dois detergentes sejam idênticos, esta suposição e

aceitável pois sabe-se que a constante de distribuição de subs-

tratos neutros está relacionada com o número de carbonos da ca

deia hidrofóbica do detergente (Fendler e Fendler, 1975) e am

bos os anfifilicos utilizados possuem uma cadeia de 12 carbonos.

Assim, o resultado da análise teórica dos

dados de pKap vs SDP através do modelo de Berezin mostrou que a

solubilidade da forma neutra é maior do que da forma negativa e
,

que esta diferença conduz a um aumento no pKap da HM. A utiliza

çao do modelo de pseudo-fase neste sistema é valida porque este

detergente é formalmente neutro e, portanto, o seu grau de dis
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sociaç~o ta) ~ ze~o,

N~o sabemos se a concentraçâo de OH na super.--

frcie deste detergente ê maior ou menor que na fase aquosa ou se

existe uma compensaçao de efeitos entre uma menor constante die

létrica e um aumento da concentração local de hidróxido. Não pos

suImos, entretanto, dados que nos permitam verificar este ponto

e, somente um estudo cuidadoso de efeito de sais neste sistema -

pode levar a um esclarecimento sobre a questão.

O efeito de SOS no pKap de HM também foi ana

lizado através do modelo de pseudo-fase. Apesar do ajuste da cur

va teórica aos dados experimentais ser muito bom, sabemos que es

te sistema não está analizado corretamente.

Alguns resultados de nosso laboratório (Poli

ti, dados não publicados)mostram que reações onde o nucleófilo é

o hidróxido são inibidos por SOS. A adição de NaCl ao sitema de

reaçao leva a uma aceleração da hidrólise alcalina de cianopiri

dInios em micelas negativas (Politi, dados não publicados). Uma

análise qualitativa deste sistema indica que a adição de Na+ ao

meio de reação contendo SOS leva a um deslocamento de H+ da su

perfície da pseudo-fase. Este fenômeno já foi demonstrado por

Bunton, Romsted e Smith (1968) no estudo de rearranjos benzidl-

nicos em meio ácido na presença de SDS. Se o próton da superfí 

cie da micela for substituido por sódio, para que o produto iôn!

co da água na fase micelar seja ll"antido deve aumentar a çoncentr.ação , de

OH na pseudo~fase.
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~~or~ a forma negat~y~ da HM se associe mui

to pouco com o SDS, com o aumento da concentração do detergente

haveria um aumento na concentração de Na+ livre e isto levaria a

uma diminuiçao relativa no pKap da HM na micela a concentrações

altas de SDS.

Os resultados do estudo da variação do pKap

com (SDS) mostram, entretanto, apenas um aumento de pKap com a

concentração de detergente. Provavelmente a diminuição de pK pr~

vista a altas concentrações de SDS não ocorre porque este exper!

mento foi feito em concentração inicial alta de sódio (O.06M).Na

máxima concentração de SDS utilizado (O.lM).a concentração total

de Na+ é da ordem de O.OSM. Esta concentração não é suficiente -

mente diferente da concentração inicial para que se observe uma

diminuição significativa no pKap do SDS. Portanto, a análise des

te sistema pelo modelo de pseudo-fase é adequada somente por que

o experimento foi realizado a altas concentrações de sal. O tra

tamento correto deste sistema, que está sendo desenvolvido em

nosso laboratório, deverá, portanto, ser feito através do modelo

de troca Iônica.

A ligação de ânions (de tampão borato) na su

perflcie de micelas de CTAB pode ser verificada através da análi

se teórica dos resultados que relacionam pKap com (CTAB). Estes

efeitos já haviam sido previstos e observou-se de forma nítida ,

no estudo da reação de tiõlise, que a presença de sais pode alt~

rar de forma dramática a velocidade de reações em fase micelar.
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o CrAB ~cele~a a reqçao de tiólise de NPA por

HM por U~ fator m~~i~o de 6.10
3

em tampão bora~/borato pH 7.7 en

quanto que a reaçao de HM e NPO ê acelerada por um fator máximo 

de 8.10
4

. Esta diferença nos fatores de aceleração das duas rea

ções é devida às diferenças nos valores das constantes de associa

çao dos dois ésteres ao CTAB.

A constante de associação do NPA ao CTAB
..
e

54 M- l e, portanto, a concentração de detergente necessária para

a incorporação total deste substrato é relativamente grande (veja

eq 6 ). O fator de aceleraçao máximo é obtido quando as curvas

de incorporação de NPA, hidróxido e mercaptana se cruzam. Isto

- -3ocorre a uma concentraçao de detergente da ordem de 2.10 M. Por

outro lado, a constante de incorporação do NPO é da ordem de

l.S.104'e,portanto, este substrato está totalmente incorporado a

concentrações muito baixas de detergente. Nesta condição, o efei-

to de concentração de NPO, HM e hidróxido numa fase muito pequena

leva a um aumento no fator de aceleração. Nossos dados experimen-

tais nao mostram um máximo de aceleração como na reação de NPA e

HM. Consequentemente, uma variação no valor de K para NPO não aI
s

tera os valores dos parâmetros utilizados para o cálculo da curva

teórica nas concentraç8es de detergente utilizados em nossos exp~

rimentos.

As duas reações foram estudadas em váriospHs.

Observou-se que a reaçao de NPO e HM é acelerada por fatores mui-

to altos em tampão borax/borato pH 7.6 e em tris/Br pH 8.9. Estes
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efeitos sào ~trib~idos à pequena ligação de borato à micela em ~

pH baixo e, em trts/HC1, a uma dtmtnuição da concentraçao de clo

reto com o aumento de pH.

Na reação de NPA e HM na presença de CTAB ob

serva-se que, em tampão borax/borato, o aumento de pH conduz a

um aumento da relação k". /k. Isto pode ser atribuido a um pe'rmax o -

queno aumento na concentração de hidróxido na fase micelar com o

aumento de pH.

Em tampão borato(acima de pH 8.3) o aumento

de pH leva a uma diminuição da relação k", /k. Este efeito e'rmax o

devido ao aumento da concentração do ànion do tampão que provoca

um deslocamento de hidróxido da superfície da micela. A eficiên-

cia deste ânion no deslocamento de hidróxido é muito menor do

que a do cloreto. Por isto, na reação de NPO e HM, estudado em

tampão tris/HC1, observa-se que a relação k", /k aumenta com a'rmax o

diminuição de pH já que a concentração de cloreto diminui a pHs

altos conduzindo a obtenção de uma inclinação excepcionalmente -

alta da curva de log k1jJ vs pH da reação de NPO e HM (1.56).

Estes resultados só podem ser interpretados

em termos de uma troca de ions entre as fases aquosa e micelar

que depende da natureza dos ions.

Ambas as reações foram analizadas teoricamen

te segundo o formalismo da teoria de troca iônica. Obtivemos cu~

vas teóricas a todos os pHs estudados utilizando-se k corno únicom

parâmetro ajustável.
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Os resultados da análise indicaram que a rea

m
çao de NPA e HM na fase micelar tem um ki da ordem de 4 vezes

o ~ m o
maior que k2' enquanto que a reaçao de NPO e HM tem um k 2 = k 2 .

Entretanto, como os dados obtidos com a reação não catalizada in

dicavam que urna menor constante dielétrica aumenta a constante -

~ ~ m o
de velocidade de tiolise, esperavamos que k 2" /k 2 fosse maior p~

ra a reação de HM com NPO que deve ser solubilizado numa região

mais hidrofóbica da micela que o NPA. Embora aparentemente con

traditório, este efeito já foi observado em outras reações. Na

reaçao de ariloximas com ésteres de p-nitrofenol obser-

vou-se que o aumento do comprimento da cadeia do éster diminui a

relaçãok~/k~ podendo-se obter valores menores que 1 (Mittal,

1977). Este efeito pode ser devido a uma solubilização dos subs-

tratos em regiões distintas da micela. O sítio de solubilização,

para cada substrato, vai depender do balanço entre o carater hi

drofóbico e hidrofílico dos compostos. Assim, quando os dois

substratos reagentes sao solubilizados no mesmo sítio, como no

caso do NPO e HM, já que os dois possuem cadeia ali fática de 7

carbonos, deveriamos esperar um efeito maior do meio micelar so
m _

bre o valor de k2 do que na reaçao de NPA e HM.

O motivo desta aparente inversão de resulta-

dos pode ser devido à utilização de um único valor de V para as

duas reações. Como o NPA ê um substrato menos hidrofóbico que o

NPO, o primeiro deve se localizar preferencialmente na superfí -

cie da micela de CTAB. Assim, o volume onde ocorre a reação na -
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fase micela~ oeve ser menor 00 que para a reaçao de HM e NPO

aquelefor menor do que

vai diminuir proporciona!

valor de V
2

k m

var na equação 22 que se o

-1 -1
utilizado (0,37 M 1 ) o valor de

2 -
mente já que a relação k Iv tem que ser mantida. Assim, a aparenm -

te aceleração da reação no meio micelar pode ser devida a utili

zação de um valor superestimado de V. Apesar da racionalização -

feita, não ternos, no momento, corno corrigir o volume a ser util~

zado na análise quantitativa destes dados. Apesar disso, pode-se

2
observar que o efeito da micela em k tem um papel muito pequenom

no fator de aceleração obtido (principalmente para a reaçao com

NPO) .

Portanto, reaçOes de tióliser.xx'iern ser aceleradas

por fatores de 6.10
3

e 7.10
4

em interface positivas e esta acelera -

ção é devida, na sua quase totalidade, à concentração de substr~

tos hidrofóbicos na fase micelar, concentração de hidróxido e
m

desvios no pKap do nucleófilo. O efeito da interface, em k 2 ",ne~

te caso, é desprezível.

A reação de NPO e HM em presença de SDP é

acelerada por um fator de 270 vezes. Note-se que neste caso, o

efeito do detergente sobre o pKap de HM é desfavorável já que, -

com o aumento do pKap, diminui a concentração de nucleófilo dis

ponível para a reação. Ainda assim, em condições em que a concen

- ~ -3 -traça0 de detergente e pequena (4.10 M) a superposiçao das cur

vas de distribuição de NPO e HM- conduzem à aceleração da reação.
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sido

Este efe~to, ~nalisado através do modelo de pseudo-fase, pode

ser atribuido unicamente à concentração dos qois reagentes

m
fase micelar. Note-se que, ainda neste caso, o valor de k 2

igual a k~. Embora o valor de K
s

para NPO em SDP não tenha

na

~

e

determinado, observou-se que uma variação em K de 5000 as

10 4 M- l não altera significativamente o valor de k ou am

1. 5.

forma

3
da curva de k~ vs CD. Mesmo para valores de Ks da ordem de 5.10

a associação de NPO é quase completa já a baixas concentrações 

de detergente. Assim, o fator de aceleração máximo e a curva de

k~ vs CD deixa de ser afetado por este termo e passa a ser sen

sIvel a distribuição de HM.

o efeito de SDS na reação de tiólise de NPO,

só pode ser discutido de forma qualitativa já que a análise fei-

ta através do modelo de pseudo-fase não descreve de forma corre-

ta este sistema. A inibição observada, entretanto, pode ser cla

ramente atribuIda a um aumento no pKap e a uma concentração mui

to pequena de reagentes na fase micelar pois a forma reativa de

HM tem carga idêntica à da micela. O tratamento matemático utili
~ m o

zado levou ao calculo de um k2 . cerca de 12 vezes menor que k 2 0 O
m ~ _

valor de k2' entretanto, esta afetado pelo fato de nao ter sido

levado em conta a concentração de hidróxido na superfIcie da mi
m

cela. Assim, o valor obtido para k 2 é uma somatória dos efeitos

da constante dielétrica e da concentração de hidróxido sobre a

reaçao.

Existe um grande número de estados de reaçoes
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bim91ecu~ares e~ fase micelar (Fendler e Fendler, 1975). Alg~

mas destas reaç8es são aceleradas ou inibidas por ordem de mag-

nitude em presença de micelas (Berezin, Martinek e Yatsimirski,

1973). Sabe-se atualmente que os fatores que mais contribuem p~

ra as aceleraçoes observadas são a concentração de reagentes na

pseudo-fase e efeito da pseudo-fase sobre pK de nucleófilos. En

tretanto, a micela pode alterar a velocidade da reaçao

por efeito de microambiente sobre a reatividade. Para que este

efeito seja conhecido, há necessidade de se fazer uma análise -

quantitativa do sistema de reação na pseudo-fase para separar a

contribuição dos demais fatores sobre a velocidade de reaçao. -

Em muito poucos sistemas isto foi feito e em alguns estudos, o

tratamento utilizado é incorreto (Martinek e col., 1973; Quina

e col., 1980). Desta forma, apesar de existirem numerosos estu

dos sobre reações em fase micelar, de modo geral não existem d~

dos experimentais suficientes que permitam uma análise quantit~

tiva adequada. Assim, o efeito real do meio micelar sobre a

constante de velocidade dessas reaçoes nao pode ser

determinado nesses trabalhos.

Nas poucas reaçôes bimoleculares analisadas

(Yatsimirski, Martinek, Berezin,1971; Martinek e col, 1975; Ya!

simirski, Martinek e Berezin, 1971; Cuccovia e col,1977; Quina

e col, 1978) observou-se que o meio micelar praticamente não aI

tera a constante de segunda ordem (k~) dessas reações. A mudan

ça máxima em k~ observada em fase micelar é da ordem de 10 p~

ra a reação de m-bromobenzaldoxima e p-nitrofenil carboxilatos
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a hidrólise de NPO a relaçao é 0.29 (Quina e col., 1980). Mesmo

a descarboxilaçao do 6-nitro-3 carboxibenzisoxazol, o meio alte

paraé 0,37 e

ra o k por um fator de 100 vezes, enquanto que esta reaçao emm

alguns solventes apróticos, chega a ser acelerada por fatores de
8 _ ~ - .

1.10 com relaçao a reaçao em fase aquosa. Asslm, aparentemente,

para reaçoes extremamente sensIveis a efeito de solventes, como

(Berezin, Martinek e Yatsimirski, 1973). Para reações de hidróli

_ m/o
se alcalina de NPA, entretanto, a relaçao k 2 k 2

o meio micelar afeta muito pouco a constante de velocidade mesmo

para reaç8es extremamente sensIveis à variações do meio. A reati

vidade de nucleófilos, embora o número de dados seja muito pequ~

no, parece ser igualmente pouco afetada. Os resultados de nossos

estudos de tiólise em detergentes mostram que, pelo menos para

grupos SH a reatividade praticamente não muda na pseudo-fase.

Apesar disto, o efeito acelerados de CTAB é extremamente alto le

vando-se em conta simplicidade da estrutura do monômero do de

tergente quando comparada com uma enzima. Portanto, a forma -

ção de micelas permite a criação de um microambiente carregado

capaz de acelerar, por ordens de magnitude, a velocidade de rea

çoes.
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4.2 - Efeito de He~quat na tiólise de ésteres

o estudo de agregados de sais de dimetildial

quilamônios foi iniciado há poucos anos e as características fí

sicas destes agregados ainda não são claras. Mesmo a sua nature

za vesicular ainda está em discussão já que os dados de microsco

pia não são confiáveis (Deguchi e Mino, 1978; Kano e col, 1979).

Em nossos estudos com estes compostos verificamos que estes agr~

gados são mais estâveis que as micelas já que, por filtração e

refiltração em gel,o agregado não perde sua estrutura.

Os resultados de incorporação de compostos 

hidrofílicos não foram conclusivos em estabelecer a existência 

de um compartimento aquoso interno nesses agregados. Mesmo para

a incorporação de glicose, a adsorção externa é extremamente aI

ta e não podemos saber se o restante da glicose está incorporado

num interior aquoso ou não.

Nossos resultados de filtração em gel mostram,

entretanto, que as estruturas formadas por Herquat, em diversas

condições experimentais, são capazes de reter substratos hidrofó

bicos e hidrofílicos. Sua estrutura (vesicular ou não) é mantida

durante a refiltração da amostra e tais estruturas sao res

ponsáveis pelo efeito sobre a velocidade de reações. Observou-se

também que mesmo após a adição de cerca de 60% de HM ao meio de

reaçào o Herquat continua na forma de agregados. Não podemos sa

ber, entretanto, se a estrutura destes agregados está ou não aI
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terada.

A primeira indicaçao de que os agregados de

Herquat podem ter seus contraíons trocados pelos íons presentes

em soluça0 foi obtida através da filtraçao em gel de vesículas 

preparadas em diversos tampões. Observou-se que o ion acetato

desloca o cloreto com uma eficiência muito maior que a do ion bo

rato. Estes resultados indicaram que a análise de dados cinéti

cos obtidos em presença de Herquat deveria ser feita através

de um modelo de troca iônica similar ao aplicado à micelas.

Para a análise dos resultados de cinética,e~

tretanto, defrontamo-nos com o problema da possível existência de

um compartimento aquoso interno nos agregados de Herquat. A com

plexidade da análise decorre, nessas vesículas, da existência de

uma bicamada cujas superfícies estão voltadas para ambiente aqu~

so cuja composição e características podem ser diferentes. Uma

primeira tentativa de análise dos resultados cinéticos foi supor

que, com ou sem compartimento aquoso, os substratos adicionados

ao meio contendo Herquat tem acessibilidade (rápida) ao meio

aquoso externo. Os resultados obtidos através da utilização do

modelo de troca iônica para Herquat mostraram que se a suposição

acima nao é correta, os nossos dados, pelo menos, não são sufi

cientemente precisos para que uma análise mais complexa do siste

ma seja necessária.

O estudo do efeito de Herquat no pKap da HM

(utilizando-se veslculas preparadas em diversos tampdes) mostram
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que o compo~t~mento destes agre9~dos quanto a troca de ions é

bastante semelhante a de micelas positivas, já que as curvas de

pKap vs Herquat sao parecidas,quanto à forma,às de pKap vs CTAB.

Um dos problemas fundamentais da utilização

do modelo de troca para a análise dos dados de pKap é que este -

modelo parte do fato de que a, para micelas, é praticamente con~

tante com o aumento da concentração de detergente e força iônica.

Não temos base experimental alguma para supor que em Herquat es

ta suposição seja válida. Não existe, entretanto, nenhum estudo

sistemático que mostre como a força iônica afeta o grau de disso

ciação destes agregados.

Outra fonte de erro na análise dos nossos re

sultados é devida ao fato de que as constantes de distribuição -

de substratos em Herquat são as mesmas utilizadas para CTAB. Co

mo o Herquat tem 85% de e18 , é provável que estejamos subestiman

do os valores destas constantes. Assim, os resulÊados obtidos da

análise quantitativa dos dados de Herquat deve ser considerado -

como uma primeira aproximação na tentativa de se caracterizar

melhor o sistema do ponto de vista cinético.

A análise do efeito de concentração de Her

quat no pKap de HM foi feita por etapas, analisando-se inicial -

mente o efeito do anfifIlico em vesículas preparadas em tris;HC1.

Os valores de a e K que permitiram o melhor ajuste foram 0.15
AH/y

e 110 respectivamente. Estes valores foram utilizados nas demais

análises. Devemos notar que o valor de a para Herquat está próx~
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mo de valores obt~QOS para CTAB (Romsted( 1975). Além disso,

curva de pKap vs Herquat~ simulada atraves da equação 20 ,

creve corretamente a dependência entre pKap e Herquat. Esta

a

des

~

e

uma indicaçao de que, se o valor de a varia com a concentração -

de Herquat, esta alteraçao é muito pequena para ser detectada

através destes experimentos.

o valor de KT (110) é maior do que em CTAB e

isto está de acordo com uma menor capacidade do cloreto em tro

car com a HM do que o brometo.

Os valores do parâmetro a e K . detenninadasA/Cl ,,-

em vesículas preparadas em tris/HCl foram utilizadas nas curvas

de pKap em tampão borato e tris/acetato. Foi possível, assim,

obterem-se os valores de KOH/B e KOH/ AC . O valor de KOH/B (2) em

Herquat é muito semelhante ao obtido em CTAB. O valor de KOH/ AC

(0.8) está de acordo com os resultados de filtração em gel de v~

slculas de Herquat que indicavam que o acetato era mais eficien-

te que o borato em deslocar o cloreto. Este efeito fica claro

calculando-se os valores de KAC / Cl e KB/ Cl através das seguintes

relações:

KAC/ Cl =
KOH/él
KOH7AC'

= 0.2
KOH/ Cl

K -~e B/Cl - K
OH

/
B

=0.08

O valor de KAC / Cl ê maior que KB/Cl o que

significa que o acetato desloca o cloreto com maior eficiência -

que o borato.

Pode-se observar, entretanto, que as curvas
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ajustadas dep~ vs Bexquqt em txis/AC e tris/Borato não descre-

vem perfeitamente os dados experimentais. As diferenças entre a

curva teórica e os dados experimentais são maiores a altas con

centrações de vesrculas, indicando uma concentração de cloreto -

menor do que a prevista pela curva teórica. Como estes experime~

tos foram realizados na presença de ânions que são facilmente

deslocados pelo cloreto, ê possível que a falta de ajuste a con

centrações altas de Herquat seja devido não só â falta de param~

tros adequados para a análise teórica mas a uma diminuição real

de a. Este efeito só é perceptivel quando a concentração de tam

pao e muito baixa como nos experimentos realizados em tampão bo

rato O.OIM e acetato O.005M.

Portanto, os resultados obtidos com vesícu -

las de Herquat mostram que estes agregados se comportam, frente

ao fenómeno de troca de íons, de forma semelhante â micelas. In

dicam, também, que o valor do grau de dissociação do Herquat di

minui ligeiramente com concentração de vesículas. Além disso, a

curva teórica de pKap vs Herquat foi analizada utilizando-se a

concentração analítica de Herquat e isto indica que o comparti -

mento interno é acessível aos íons do meio aquoso externo.
f\.,()..,'lY\

Os agregados de Herquat fOLffia utilizados tam

bém no estudo de reações de tiólise de NPO e NPA por HM. As indi

caçoes de que estes agregados eram mais estruturados que as mice

las (Mortara, dados não publicados) fizeram-nos supor que o efei

to da interface sobre a velocidade de reações fosse significati-



166

vamente m~ior que em erAS.

o efeito acelerador destas yesiculas sobre -

ambas as reações de tiólise ê impressionante não so pela ordem

de magnitude (5.10
4

para a reação de HM e NPA e 8.10
6

para a tió

lise de NPO) mas pelo fato de terem sido realizadas a pHs extre-

mamente baixos. Note-se que a reação de tiólise de NPO foi estu-

dada a pH 4, cerca 6.7 unidades abaixo do pK da mercaptana em fa

se aquosa.

A análise quantitativa do efeito de Herquat

nas reações de tiólise de NPA e NPO foi feita através do modelo

de troca iônica. Também nesta análise o valor dos parâmetros uti

lizados (K para NPA e NPO) foram os que melhor descrevem a curs -

(4 4 -1) - .-va de k~ vs Herquat. O valor de Ks para NPO .10 M e acelta

vel já que o Herquat é constituido por 85% de derivados contendo

18 carbonos. Para NPA, entretanto, o valor de K é muito maior
s

que aquele habitualmente utilizado para CTAB (NPACTAB = 54 M- l e

NPAH t = 150 M- l ). ~ possivel que, como fixamos o valor deerqua

KHM para a mercaptana protonada, a curva de k~ vs Herquat só po~

sa ser ajustada aumentando-se o valor de K .s

Portanto, os ajustes obtidos tanto para as

curvas de pKap como de k~ em função de Herquat através do modelo

de troca iônica tem que ser considerados como uma tentativa de

análise do sistema, na medida em que os parâmetros não foram de

terminados experimentalmente.

A reação de NPA e HM em tampão borax/borato
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~ f 4e acele~ada por He~qu~t por um ator da ordem de 5.10 que é

pouco comum para substratos pouco hidrofóbicos em sistemas mice-

lares. A reação é inibida por cloreto e o fator de aceleração em

tris/HCl aumenta com a diminuição da concentração de cloreto. Es

te comportamento, similar ao observado em CTAB, é atribuído ao

deslocamento de hidróxido da superfície do Herquat. A análise

quantitativa destes resultados levou à obtenção de um valor

_ m
l

o I
ordem de 5 para a relaçao k 2 k 2 em tris HCl enquanto que em

to esta relação é da ordem de 1. Neste sistema o volume de

da

bora

fase

utilizado foi 0.37 1 M- l (Volume obtido para CTAB). ü valor de V

/ - -1para fosfolipldeos, entretanto, e da ordem de 0.8 l~M (Mason e

Huang, 1978). Assim, os resultados obtidos para a relação k~ I
o

k 2 deverão estar subestimados já que um aumento em V deve levar

ma um aumento em k 2 .

A discrepância entre os valores de k~ em

tampão borax/borato e tris/HCl pode ser atribuída a uma diferen-

ça na compactação das vesículas preparadas em diferen -

tes tampões. Somente um estudo da fluidez dessas vesículas prep~

radas em diferentes meios poderá nos indicar se esta suposição é

válida.

A reaçao de NPü, ao contrário do que se obser

- m/ova em CTAB, possui uma relaçao k 2 k 2
da ordem de 13 em vesícu-

las preparadas em tampão acetato. Este aumento no valor de k~ i~

dica que o microambiente das vesículas de Herquat tem caracterís

ticas de fluidez e constante dielétrica bastante diferentes de -
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_ m
micelas de CTAB. Ainda apsim, esta alteraçao em k2 tem um papel

muito pequeno na aceleração total da reação.

o aumento de pH na reaçao de tiólise de NPO

e HM em Herquat leva a uma diminuição do fator de aceleração ma

ximo. Este efeito é devido ao deslocamento de hidróxido da su

perfície da vesícula pelo acetato.

Assim, o efeito acelerador de vesículas de

Herquat sobre as reaçoes de tiólise de NPA e NPO pode ser decom

posto, da mesma forma que em micelas, em mudança no pKap do nu

cleófilo, concentração de reagentes nas vesículas e mudança no

valor da constante de segunda ordem da reação na pseudo-fase.

Levamos a efeito um estudo limitado sobre

compartimentalização de substratos em vesículas de Herquat. Na

reação de TPA incorporado nas vesículas com HM ou GSH não se

consegue distinguir entre as reaçoes na face externa ou interna

das vesículas. Entretanto, quando o substrato incorporado é o

DTNB, a reaçao com GSH ocorre com uma constante de velocidade --

única enquanto que a reação com HM ocorre em duas etapas disti~

tas. Aparentemente o TPA incorporado pode atravessar a parede -

da vesícula e ter acesso à mercaptana. O DTNB, entretanto, nao

deve atravessar a barreira com a mesma facilidade que o TPA. A

reação com HM mostra uma fase mais rápida da reação do substra-

to (talvez) na face externa e uma mais lenta limitada pela en

trada do HM na vesícula.

Na reação de GSH com DTNB, entretanto,
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observou-se um~ ún~cq constante de velocidade de pseudo primeira

ordem. Nesta reação as vesículas de Herquat podem ter-se romp!

do' pela ligaçao com 0 GSH, que tem carga residual negativa, e

liberado oDTNB incorporado. Estffiresultado~,entretanto,são pr~

liminares e é necessário um estudo sistemático destas reações a

fim de se estabelecer quais os sítios de reação e as caracterís

ticas de cada uma destas regiões.

Este estudo, aliado a um conhecimento mais

profundo das velocidades de passagem de substratos entre os dois

meios aquosos poderá nos dizer se o sistema de vesículas, do po~

to de vista cinético, pode ser tratado como micelas ou se há ne

cessidade de se fazer um tratamento especifico para cada sítio 

de reação.

o sistema de vesículas sintéticas é, sem dú

vida, extremamente interessante sob o ponto de vista de reativi

dade química em interfaces. Os resultados apresentados neste tra

balho são os primeiros em que se observa um efeito tão dramático

na aceleração de reações por modelos simples de interfaces. Embo

ra tenhamos feito uma analogia entre o sistema micelar e as vesí

cuIas de Herquat, sem dúvida este último sistema é bem mais com

plexo que o primeiro. Portanto, há necessidade de um estudo sis

temático de estrutura destes agregados, localização dos substra

tos e sítio de reação para que a análise teórica de resultados 

cinéticos possa ser feita de modo a descrever corretamente os fe

ndmenos que ocorrem nas veslculas. As propriedades da bicamada -
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dessas vesIculas parecem ser bastante diferentes das proprieda-

des de micelas e seu efeito em reaç8es pode conduzir a um co

nhecimento maior sobre os fatores que podem afetar a velocidade

de reações. Talvez o resultado mais interessante do estudo de -

tiólise de ésteres em micelas e vesIculas tenha sido a verifica

ção de que se pode obter fatores de aceleração comparáveis a e~

zimas, em condições de pH onde, em fase aquosa, a reação prati

camente não ocorre. Este efeito é claro na reação de tiólise de

NPO em Herquat a pH 4 onde o fator de aceleração obtido é da or

dem de 8.10 6 . E por último, a maior parte dos efeitos de acele-

ração observados pode ser explicado por efeitos de concentração

de reagentes na pseudo-fase, desvios de pK e, em menor escala,

a efeito da pseudo-fase sobre a constante de velocidade da rea

çao.
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4.3 ~ Hidrólise êe FI em fase micelar

o problema fundamental para a anãlise dos efei-

tos de constante dielétrica, força iônica e atividade da agua

em reações em fase micelar e o desconhecimento da posição ocupa

da pelo substrato na pseudo-fase. Na reação de hidrólise de FI

este problema foi superado porque o substrato reativo tem carga

positiva e, em micelas negativas de SDS, sua posição mais prov~

vel é a região próxima à camada de Stern.

o estudo da reação de hidrólise de FI foi reali

zado numa faixa de pH onde o passo limitante da reação é o ata

que da água ao substrato positivo. Demonstrou-se que a reaçao

em fase aquosa é inibida por força iônica que esta inibição di

minui com o aumento de pH. Este efeito pode ser atribuído a uma

diminuição da atividade da água com o aumento da concentração -

de sal. O efeito inibitório de cloreto de sódio e metilsulfato

de sadio são similares. Utilizamos o metilsulfato de sódio na

tentativa de mimetizar a região a req~~ da camada de Stern da

micela de SDS que é a região onde o FI deve se localizar com

maior frequência. Observou-se também que a adição de acetonitri

la ao meio de reação conduz a um aumento na constante de hidró-

lise de FI.

A relação de produtos do FI depende do pH e

observa-se uma diminuição na porcentagem de formação de anilina

acima de pH 5. Em presença de SDS o pKap do interrrediário tetra1-)édrico é
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aumentado indicqndo gue q formq ncutrq do mesmo é solubilizado -

preferencialmente pela micela. Neste sistema, entretanto, não

foi posslvel fazer-se uma análise adequada através do modelo de

troca iônica já que a constante de distribuição da forma neutra

e o pK do Intermediário são desconhecidos.

Os nossos estudos sobre o efeito de pH na

reação de hidrólise de FI em fase aquosa confirmaram dados

Schmir e Cunningham (1965) que mostraram que a reaçao passa

de

por

uma região de máximo em k~ (entre pH 2 e 4) e, acima de pH 4,

constante de velocidade observada diminui. Corno o valor de k~

uma função de concentração de forma protonada do FI (cujo pK

a

~

e

em

fase aquosa é 5.09) podia-se prever que o SDS deslocaria a curva

de k~ vs pH de forma que o pKap do FI aumentasse (Schmir e Cunnin

gham, 1965; Fernandez e Frornherz, 1977). Observou-se que o pK

do FI, em presença de 0.02M de SDS, era aumentado cerca de 1.3

unidades e que o detergente provocava um aumento de cerca de 10%

no valor de k~ máximo. Este efeito de SDS sobre o valor de k~

não era esperado e tentamos analisar teoricamente os resultados

e verificar o efeito do ambiente micelar sobre o valor da cons -

tante de velocidade de primeira ordem da reação. Utilizamos o

formalismo do modelo de troca iônica para esta análise. Urna indi

cação de que o modelo de troca iônica ê aplicâvel a este sistema

e o resultado obtido com o efeito de NaCl na reação em presença

de SDS. Observa-se que a adiçao de sal ao meio de reação (em SDS

0.02M e pH 5) conduz a uma diminuição em k~. Corno dissemos ante-
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riormente, o sõd~o e cap~z de desloca~ o H+ da superfIcie do SDS.

Portanto, o aumento da conce~traç~o. de NaCl leva a uma diminuiçao

+ 11 dde H da superfIcie a micela e, consequentemente, a um aumento

na concentração de OH~ na pseudo~fase. Este efeito, e, ainda, o

deslocamento da forma positiva do FI pelo sódio, produz uma inib!

çao da reação (note~se que o pH da fase aquosa é 5 e, portanto, a

reação é muito mais lenta em água do que em SDS) .

Os resultados foram analizados através do mo

delo de troca Iônica utilizando-se o valor de ~I calculado pelo
. Y

desvio do pKap do FI em SDS. Note-se que tanto para o cálculo de

~yquando para a simulaçao das curvas de k~ vs pH e k~ vs SDS uti

lizou-se o valor da constante de distribuição da anilina e não do

substrato neutro do FI. Portanto, embora as simulações teóricas 

para as curvas citadas sejam boas, o valor de k
m

tem que ser toma

do com reservas.

Os ajustes teóricos indicaram que, na faixa
_ mio, _

de pH 2 a 4, a relaçao k k e 1.125 e que esta relaçao diminui -

ligeiramente com o aumento de pH.

Os resultados da análise teórica mostraram

que o efeito de SDS na hidrólise de FI pode ser decomposto em po~

cos fatores. A pHs entre 2 e 4, a reação ê afetada por um pequeno

aumento na constante de primeira ordem na fase micelar. A pHs

maiores do que 4 o efeito acelerados do SDS ê devido, principal -

d - + ~mente, a um aumento no pKap o FI e concentraçao de H na superfl

cie da micela.
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o efe~to da m~cela de SDs sobre o valo~ de

k~, entpetanto, nao ê ~ac~lmente exp1~câvel.

o pequeno aumento em k~ entre pHs 2 e 4 na

presença de SDS pode ser atribuido a dois efeitos compensadores

sendo um deles uma inibição da reação devida à força iônica da

camada de Stern e o outro a uma ativação devido à baixa consta~

te dielétrica da fase micelar. Deve-se notar, entretanto, que a

interpretação destes resultados esta ligada ao modelo de mice1a

assumido. Segundo o modelo de Stigter, póde-se calcular uma for

ça iônica de 3M na camada de Stern (Mukerjee, 1962). Segundo es

te modelo, deveríamos esperar uma inibição da reação em fase mi

celar da mesma ordem que a observada em 3M de metilsulfato de

sódio (cerca de 2.5 vezes).

Segundo o modelo de Menger, entretanto, o

efeito de força iônica não seria facilmente previsível devido a

fluidez da região de Stern. Portanto, o efeito do SDS sobre k~

poderia ser atribuído a um pequeno efeito ativador devido à me

nor constante dielétrica do meio micelar.

Note-se que, como dissemos anteriormente, o

valor absoluto de k
m

estã afetado por um grande erro jã que a

analise teôrica não foi feita com dados experimentais indepen'-

dentes. Entretanto, o valor de k~ entre pH 2 e 4 é aoenas 10% 

maior que o obtido em fase aquosa e não se observa a inibição -

prevista pelo modelo de Stigter.

Os resultados de Kurz sobre a reação de hi
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drôl~se de SDS e os de ~unton ~ob~e ~e~çao de hi.q~óli.~e de cora~

tes c~t~8ntcos atravês do ataque de âgua indica que a at~vidade

da ag-ua prox~ma da camada de Stern é muito proxima de água "nor

mal", O estudo da hidrataçao e aldeidos em fase micelar indica

ram que, a atividade da agua, na região prôxima à da camada de

Stern, nao diminui mais do que 30% com relaçào à água "normal" .

(Albrizzio e Cordes, 1979). Nossos resultados mostram que a rea

çao de hidro1ise de FI se processa, na fase micelar, com veloci-

dade similar a um. meio de baixa força iônica. Certamente este

efeito da micela sobre a reação é uma somatória dos efeitos obti

dos em todas as regiões ocupadas pelo substrato na pseudo-fase.

Entretanto, a região em que o substrato reside com maior frequê~

cia deve ser a camada de Stern e os resultados cinéticos obtidos

deve ser um reflexo do microambiente desta região sobre a hidró

lise do F;r.

~ possível que estejamos subestimando o efe~

to da força iônica na fase micelar pelo desconhecimento de algum

fator adicional que contrabalança o primeiro. De qualquer forma

para as análises cinéticas convencionais, não nos parece necessário

incluir um fator de correçao para força iõnica na fase micelar 

jâ que todos os dados nos sugerem que este efeito, se existe, de

ve ser muito pequeno ou neutralizado por outro de mesma intensi

dade e que atue em direçao oposta.
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5. SUMÁRIO

Micelas e agregqdos de cloreto de dimetildia!

quilamônio (Herquat) foram utilizados como modelos de interfaces

para o estudo de reaçoes químicas. As reaçoes de tiólise de ace-

tato de p-nitrofenila (NPA) e octanoato de p-nitrofenila (NPO)

por n-heptilmercaptana (HM) foram estudadas na presença de con

centraçoes variáveis de brometo de hexadeciltrimetilamônio(CTAB),

dodecilsulfato de sódio (SDS) e 3-(N,N dimetildodecilamônio) pr~

pano-l-sulfohato(SDP).O detergente positivo (CTAB) provoca uma

alteração máxima da reação de tiólise de NPA de 6.10 3 vezes e da

reaçao de tiólise de NPO por um fator máximo de 1,6.10
4

vezes. O

efeito da concentração de CTAB na constante de pseudo-primeira -

ordem das reações de tiólise (k,) e no pK aparente (pKap) da HM
. ~
I

foi analisado segundo o modelo de Troca Iônica (Quina, F.H. e

Chaimovich, H. (1979). Os parâmetros necessários para a análise

dos resultados descritos acima foram determinados por métodos in

dependentes dos experimentos cinéticos. Um ajuste excelente das

curvas teóricas aos dados experimentais foi obtido utilizando-se

uma relaçao entre as constantes de velocidade de segunda ordem

nas fases micelar (k~) e aquosa (k~) de 1 e 5 para as reaçoes de

tiólise de NPA e NP0 1 respectivamente. Assim 1 o efeito de CTAB

sobre a k~ das reaçoes de tiólise de NPA e NPO pode ser atribuí

do a uma concentraçao de substratos na fase micelar, desvio do

pKap da HM e concentraçao do Ion hidróxido na interface.
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A velocidade da reação de tió1ise de NPO por HM

diminui cerca de 70 vezes em 0,1 M de SOS e, na presença de SOP,

aumenta por um fator máximo de 270 vezes, O pKap da HM aumenta

com a concentraç~o de ambos os detergentes. O efeito da concen 

traça0 de SOS e SDP no pKap da HM e na k~ da reação de tiólise 

de NPO foi analizado segundo o modelo de pseudo-fase (Yatsimirs

ki, A.K., Martinek, K. e Berezin, I.V., (1971). Um ajuste muito

bom das curvas teóricas aos dados experimentais foi obtido utili

zando-se um valor de 0,085 para a relaç~o k~/k~ em SOS e 1 para

a relação em SOP. Assim, a inibição da tiólise de NPO por SOS e

devida a um aumento do pKap do substrato, uma k~ menor que k~ e

uma pequana constante de associação entre o SOS e a forma aniôni

ca da mercaptana. A aceleração da reação de tiólise de NPO por

SOP pode ser atribuída unicamente a concentração de reagentes na

pseudo-fase.

A reaçao de hidrólise de 2-Feniliminotetrahidro

furano (FI) foi estudada em presença de SOS observando-se que o

detergente aumenta o pKap do substrato e a velocidade da reaçao

de hidrólise (a pHs maiores que 4). A análise destes resultados

empregando-se equaçoes derivadas a partir do modelo de Troca-Iô

nica mostrou gue a relaçao km/ko é praticamente 1 a todos os pHs

estudados. Oesde que a reação e inibida a alta força iônica em

fase aquosa, podemos inferir que, no microambiente no qual o FI

ª solubilizado (camada de Stern do SOS), a reação ocorre com

uma constante de velocidade similar à obser~ada em
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baixa fo~ça iônica.

Poi feita qma caracterizaçao parcial dos agre
~

gados de Herquat (vesículas) por filtração em Sephadex G-25. De

monstrou-se que as vesiculas incorporam substratos hidrofóbicos

(4-(-1-pireno) butanoato de metila) e hidrofílicos «14C) glic~

se) e que o contraion do anfifIlico (cloreto) pode ser deslocado

do Herquat pelo ânion do tampão. Estes agregados aceleram a rea-

ção de tiôlise de NPA por HM por um fator máximo de 5.10
4

vezes

e a reação de "tiôlise de NPO por HM por um fator de 67.10 vezes.

o efeito mais impressionante destes agregados é que a reação de

tiôlise de NPO por HM em Herquat pode ser estudada a pH 4, po~

tanto, cerca de 6,7 unidades de pH abaixo do pK da mercaptana em

água. Após a análise deste sistema de reações utilizando-se o mo

- - ml odela de Troca-Ionica obteve-se uma relaçao k 2 k 2 da ordem de 5

para a reação de HM e NPA e da ordem de 13 para a reação de tió

lise de NPO. A aceleração provocada pelos agregados de Herquat

pode ser atribuída a concentração de reagentes nas vesículas,

efeito dos agregados sobre o pKap da ~~ e uma constante de segu~

da ordem na pseudo-fase maior que na fase aquosa.
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SUMMARY

Micelles and dia1kv1nimethylammonium ch10ride

aggregates (Herquat) were employed as model interfaces for the

study of interfacial effects on chemica1 reactions. The thiolyses

of p-nitrophenyl acetate (NPA) and p-nitrophenyloctanoate (NPO)

by n-heptylmercaptan (HM) were investigated as a function of

concentration of added hexadecyltrimethy1ammonium bromide (CTAB),

sodium dodecyl sulfate (SDS) and 3- (N,N-dimethy1-N-dodecyl

ammonium) - propane-l-sulfonate (SDP). In the presence of the

cationic detergent (CTAB), maximum rate acce1eration of 6x10 3 and

1.6xl0 4 were observed for the thiolyses of NPA and NPO, respecti-

vely. The CTAB concentration dependences of the pseudo first-order

rate constants (k~) for these reactions and of the apparent pK

(pKap) of HM were analyzed within the framework of the conceptual

Model for Ion Exchange (Quina, F.H. and Chaimovich, H., 1979), the

requisite parameters for the analysis being determined independen

tly of the kinetic results. Excellent simulations of the experimental

results were obtained using ratios of second order rate constants

in the micellar (k~) and aqueous (k~) phases of I and 5 for

thiolysis of NPA and NPO, respective1y. Thus, in this case, the

effect of CTAB on k~ may be attributed to the interplay of concen

tration of the substrate in the micellar phase, changes in the

pKap of HM and concentration of the hydroxide ion at the interfaces.

The rate of thiolysis of NPO by HM diminishes

by roughly a factor of 70 upon addition of O.lM SDS (anionic
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detergent) an.d increases by a factor of 270 at the maximum in the

presence of SDP (zwitterionic detergent). The pKap of f'~ incre~ses

in the presence of both detergents. The effect of detergent conce~

tration on the pKap of HM and on k~ for thiolysis of NPO were ana

1yzed in terms of the pseudo-phade model (Yatsimirski, Martinek,

Berezin, 1971). Ressonable simulation of the experimental data were

obtained using values of 0.085 for the ratio k~/k~ in SDS and 1 for

this some ratio in SDP. Thus, the inhibition of the thiolysis of

NPO by SDS may be ascribed to an increase in the pKao of HM, coupled

with a small va1ue of the constant for association of the mercaptide

ion of HM with the micellar phase and an apparent decrease in k~

relative to k~. The acceleration of this same reaction by SDP can be

attibuted exclusively to extrinsic factors, concentration of the

reagents in the mice11ar phase predominating over the increase in

the pKap of HM.

The hydrolysis of 2-Phenyliminotetrahydrofuran (FI)

was studied in the presence of SDS, it being verified that both the

pKap of the substrate and the velocity of hydrolysis (at pH values

higher than 4) increase in the presence of the detergente Analysis

of these results, using equations derived from the conceptual Model

for Exchange, demonstrates that the ratio km/ko is essentially 1

over the entire pH vange investigated. Since this reaction is inhi-

bited at high ionic strength in aque0us solution, one may infer that,

in the micro environment in which FI is solubilized (Ster~ layer of

SDS), the reaction occurs with a rate constant similar to that obser

ved in aqueous medium at low ionic strength.
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A partial eharaeterization of the aggregates

(vesieles) formed by Herquat in aqueous dispersion was performed

by ge1 fi1tration on Sephadex G-25. In this manner, it was demons

trated that the vesieles ineorporate hydrophobie(methy1 4-(1-pir~

no)butanoate) and hydrophi1ie (14c-g1ueose) substrates and that

the ehloride counterion of Herquat ean be exehanged wi th anionie

buffer eomponents. These aggregates aeee1erate the thio1ysis of

4NPA by HM by up to a faetor of 5x10 and that of NPO by up to a

fator of 7xl0
6

. The most impressive aspeet of these Herquat agre-

gates is the faet that the thio1ysis of NPO by HM ean be studied

at pH 4, some 6.7 pH units be10w the pKa of HM in water,App1ying

an ion-exehange forma1ism ana1ogous to that amp10yed for reaetions

in CTAB to the ana1ysis of these thio1yses, k~/k~ ratios of about

5 for the reaetion between NPA and HM and of rough1y 13 for the

raaetion between NPO and HM were obtained. The aeeeleration observed

in the presenee of these aggregates may thus be attributed to eon-

eentration of the reagents in the vesie1e phase, effeets on the

pKap of HM and a somewhat 1arger seeond-order rate eonstant in the

vesie1e phase re1ative to the aqueous phase.
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