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concentração local de A na fase micelar

concentração tota 1 de A na fase aquosa intermicelar

concentração total de A

concentração de detérgente micelizado

SIMBOLOS E ABREVIATURAS

a grau de ionização da micela

Ab concentração total de A na fase micelar
!

X
b

Af

Ar

CD
CMC concentração micelarcrltica

Cr concentração total de detergente

C7SH n-heptil mercaptana

erAB brometo de hexadeciltrimetilamônio

D.O. densidade óptica

E coeficiente de extinção molar

ko constante de velocidade na fase aquosa intermicelar

km constante de velocidade na fase micelar

k~ constante de velocidade observada (ou observãvel)

k~ constante de segunda ordem

~a constante de dissociação

Kap constante aparente de dissociação

Ks constante de distribuição do substrato S

Kx/ y constante de troca do lon X pelo 10n Y na micela

N numero medio de agregação

NPA acetato de p-nitrofenila
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"Graeias a la vida que

me ha dado tanto"

Vio le ta Parra

PREÂMBULO E OBJETIVOS

o interesse despertado por micelas, "catilise"

e inibição por detergentes, micelizaçio e outras propriedades

de agregados de detergentes em solução, pode ser apreciado em

livros e revisões recentes (Cordes & Dunlap, 1969; Cordes,

1973; Bunton, 1973; Fendler & Fendler, 1975; Mittal, 1977;Co!

des, 1978). A exist~ncia desta quantidade de informaçio ji

ordenada e , is ~ezes, resumida em forma crItica, faz com que

na Introdução se possa somente definir alguns limites, intro
I -

duzir termos e apresentar uma visão pessoal dos modelos cinê

ticos propostos para descrever o efeito de mice1as na veloci~

dade de reações quImicas. A seguir na secção de Resultados de

senvolve-se uma teoria geral de troca de Ions em micelas e

apresentam-se aplicações desta teoria que incluem ligação de

hidróxido e dissociação de ácidos fracos ~m micelas.
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Perdoas ..• és cristão ... bem o compreendo

E é mais cômodo, em suma.

Não descuLpes, por~m, coisa nenhuma,

Que eLes bem sabem o que estão fazendo

M. Quintana

1. INTRODUÇÃO

1.1. A MICELA COMO MODELO DE ENZIMAS E INTERFACES

o progresso interdependente da f;sico-quimica

orgânica e da enzimologia mecanistica resultou em um avanço

~ualitativo enorme nos ultimos trinta anos. Uma das generali

zaçoes centrais que emergiu em consequência deste avanço é a

de que toda reação quimica que ocorre em um sistema biológico

tem um simil num modelo quimico simples e controlado. t pos

sivel hoje descrever. por exemplo, os fatores que determinam

a,eficiência catalitica de uma enzima sem, contudo, ser po~

sivel estimar quantitativamente quanto cada um destes fato

res contribui para a catãlise (Jencks, 1975; Fersht, 1977) .

Em certa medida, porém, o progresso rãpido da enzimologia me

canistica parece ter chegado a um impasse onde a sofisticação

crescente dos métodos está gerando uma massa de dados que,

apontando nas mesmas direções, não fornecem informações quall
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tativamente diferentes.

Quais os modelos para os fenômenos de catáli~

se enzimática? As informações que servem de sustentação da nos

sa visão sobre catálise, estão baseadas no conhecimento da fi

sicoqulmica de reações em solução (Jencks, 1969). Os qu;micos

orgânicos mecanlsticos escolheram a fase condensada, homogênea,

como meio de estudar as reações qu;micas. Sabe-se, entretanto,

que devem existir muito poucas reações qu;micas num sistema /

biológico que ocorram em sOlução. Independentemente da forma

de definir uma interface podemos apreciar, intuitivamente,que

um sitio ativo, uma membrana, ou a superf;cie de um pol;mero

biológico qualquer, se constituem em interfaces onde uma fase

e agua e a outra uma superf;cie de caracter;sticas bem diferen

tes das do solvente. Este fato gerou um interesse, já antigo,

de procurar interfaces~modelo para estudar reações qu;micas /

que ocorrem em sistemas biolôgicos.

As micelas são agregados submicroscôpicos de

detergentes onde podem ocorrer reações qu;micas na superf;cie.As mi

celas são ,portanto, modelos simples de interfaces e se prest~

a uma análise quantitativa, que permite separar fator:es envolvidos na

modificação biológica de reatividade qu;mica.

Há pouco tempo atrás,numa exaustiva revisão da

literatura sobre "cati1ise" mice1ar, Fend1er & Fend1er (1975)

colocavam as seguintes justificativas para comparar catá1ise

micelar com catá1ise enzimática:
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- Tanto a estrutura como a energia requerida
I

para solubilização de compostos apolares são similares em mi
.j'.

.'

'~elas e enzimas;

- Agentes que desnaturam proteinas (ureia.gu!

nidina,etc) tendem a "desnaturar" micelas (aumentar a conce~

tração micelar critica. CMC.ateo limite de solubilidade);

m A ardem dI magnitud@ dai eonfttant@i d@ li
gaçao enzima-substrato e mieela-substrato são simi1ares;

- A cinética de micelas e a cinética de enzi

mas apresenta um certo grau de similaridade.

Parece-me que o paralelo micela-enzima está

mal colocado. sobretudo do ponto de vista da enzima.

Catálise enzimática em ültima análise e uma

transformação de energia de ligação em diminuição de energia

de ativação. Assim. para um sistema enzimático. os mesmos f!

tores que fazem com que um substrato se ligue bem a uma enzl

ma. podem desfavorecer a efetividade catalitica (Jéncks.1975).

t sobretudo por isto, que na evolução da capacidade cataliti

ca o termo màximizado foi sempre kcat/Km que. sob o ponto de

vista termodinâmico, repr~senta a constante de velocidade de

uma reação hipotética, bimolecular,entre enzima e substrato

sem a formação do complexo enzima-substrato. r pois um deli

cado compromisso evolutivo entre afinidade e velocidade o

que dá ã enzima, independentemente dos detalhes mecanisticos,
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sua especificidade expressa como eficiência cata1itica.'

·Sob este prisma, mal poderíamos esperar que

as mice1as pudessem ser um modelo ideal de catá1ise enzimá

tica. Porém, a espera de modelos ideais é fútil. O estudo

do efeito de soluções mice1ares em reações quimicas tem

um objetivo diferente e mais amplo que a modelagem de um

universo complexo. Além de se constituirem, per se, num ob

jeto da nossa curiosidade cultural possuem interfaces e, p~

10 exposto, a alteração de velocidade de reações em interf!

ces é um sujeito de análise se se quer entender a este nível

o nosso universo, inclusive o biológico.

A adição de detergentes, e a consequentefo!

mação de mice1as pode conduzir a um aumento, até de muitas

ordens de magnitude, da velocidade de algumas reações.O efei

to de micelas sobre a velocidade, sobretudo em reaçoes em

que participa mais de um substrato, pode se resumir a um

efeito simples de concentração.

Ji que

vl = kb {A}T {B}T

onde kb é a constante de velocidade na água, pode-se escre

ver que na presença de micelas

v .
2 = kb {A f } {B f } + km A ~

J m m
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onde Af e Bf são as concentrações de A e B na fase aquosa, Am
e ~m as concentrações de A e B na fase micelar (Moles de A ou

B/litro de fase micelar) e k a constante de segunda ordem pam -
ra a reação na mesma fase.

v2

vl

=
kb Af Bf + km Am ~m

kb Ar 8r

Af e Bf são, necessariamente, menores que Ar e 8r se os sub~

tratos se distribuem na fase micelar e o tamanho da fase e

negliglvel com relação ao total. Se A e 8 se distribuem favo

ravelmente na fase micelar, a reatividade (km) não precisa /

ser maior na fase micelar que na fase aquosa para que haja

aumento na velocidade, bastando que

Am ~m » Ar 8r

o efeito de concentração pode ser responsãvel por boa parte

da catilise enzimitica, onde, o "tamanho" da fase ~, sem dG

vida muito menor. Nas enzimas, a perda de entropia rotacional

e translacional dos substratos no sitio ativo pode explicar

o efeito catalltico. Embora tenha sido descrita perda de

liberdade rotacional para uma parte do substrato ~m micelas

(Cuccovia e co1., 1977), o numero de contactos efetivos no

sitio ativo de uma enzima certamente reduz a liberdade do

substrato a um grau imposslvel de se atingir em micelas.
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A concentração de reagentes num espaço restri

to, em solução macroscopicamente homogênea, pode conduzir a

'mudanças drãsticas não somente na velocidade mas, tambem, na

composição de produtos. A fotodescarbonilação de dibenzilceto

nas assimêtricas produz três produtos em solução homogênea e~

quanto na presença de micelas de brometo de hexadeciltrimeti

l.amõnio (CTAB) observa-se apenas um único produto (Turro &

Cherry, 1978). Esta reação ocorre, provavelmente, no interior·

da fase micelar onde, a baixas relações substrato/micela, os

radicais produzidos por fotõlise não podem difundir para fora

da micela e esta restrição conduz ã formação preferencial de

um unico produto.

A restrição de difusão translacional não ê ,

contudo, a unica fonte de mudanças produzidas por micelas na

composição de produtos. Micelas podem também afetar a relação

de produtos em outros sistemas por mecanismos diversos.

A relação de produtos da hidrõlise alcalina /

de· l-bromo-2-fenil-propano corresponde a 55% de eliminação,lO%

de substituição e 35% de rearranjo, enquanto em presença de
,

CTAB, a distribuição de produtos muda para 95% de rearranjo

(Lapinte & Viout, 1973). Neste caso a diferença de composição

de produtos se deve a um aumento da concentração local de OH

e a uma menor polaridade do sitio de reação.

A reação de hidrôlise de cianopinidinios (Ko-
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sower & Patton, 1966) na presença de mice1as (Po1iti e co1.,

1978)e de especial interesse já que, aparentemente, não exi!

te uma mudança intrínseca na reatividade do hidróxido neste

sistema (Po1iti e co1. dados não publicados). Necessariamen-

te então a incorporação do substrato na fase mice1ar, além·

do efeito de concentração, produz uma desestabi1ização sele

tiva de uma parte do substrato de tal forma que, na fase, o

âG~ para um ~aminho de reação -e menor que pa ra o ou

tro. A desestabi1ização seletiva de uma parte do substrato,

sem afetar a afinidade da enzima pelo substrato como um todo,

tem tambem sido utilizada para expl.icar catilise enzimitica

(Jencks, 1975, Fersht, 1977).

Apesar de não ser o propósito deste trabalho

discutir micelas derivadas de detergentes funcionais deve-se

mencionar que, por exemplo, em detergentes derivados de be

tainas tem-se observado tanto catilise ácido-básica como co

valente na hidrólise de esteres de fenila substituídos (Rav

-~cha e col., 1978). (Outros exemplos de catãlise por deter

gentes funcionais podem ser encontrados em Fend1er & Fend1er,

1975 e Cordes, 1978).

Deve-se notar também que uma das propriedades

mais características da catã1ise enzimática, a estereoespeci

ficidade (e estereoseletividade), tem encontrado uma contra

partida em várias reações catalizadas por micelas. Isto e
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mais notável quando se considera que a mice1a e uma entidade

dinâmica e, portanto, o tempo efetivo de contato entre o

substrato e a mice1a não pode exceder ao tempo medio de exis

tência do agregado mice1ar, que e da ordem de mi1isegundos /

(Fend1er & Fend1er, 1975). Reações tio diversas como: (1)

deaminação de 2-aminooctano (Moss e co1., 1973), (2) hidrô1i

se de esteres opticamente ativos de p-nitrofeni1a (Brown &

Bunton, 1974), (3) hidr61ise de su1fonatns (Sukenik e co1.,

1975) e (4) redução de cetonas com borohidreto (Go1dberg e

co1., 1978) aconteceu em mice1as derivadas de detergentes qui

rais, com algum grau de estereoespecificidade. O fato de se

obter seletividade no sistema mice1ar aponta, claramente, ca

minhos para o desenho de modelos interfaciais mais eficientes

em termos de reconhecimento de substratos. Interfaces organi

zadas e mais rigidas como as das monocamadas e 1ipossomos p~

dem constituir-se nesse modelo. Sistemas de monocamadas con!

tituidas por anfifi1icos com atividade 5ptica apresentam co~

portamento bem diferente quando se mede a dependência da ãrea

vs. pressão.com isômeros puros ou misturas racêmicas (Arnett

e co1., 1978). Abre-se, portanto, a possibilidade de desen

volver, utilizando-se anfifi1icos sintéticos que formam in

~erfaces estãveis (Mortara, Quina eChaimovich, 1978), mode

los eficientes capazes de "reconhecer" substratos em forma

estereoespecifica.
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t bem possive1 que as micelas não sejam o me

lhor modelo para se estudar catã1ise enzimãtica em sistemas

mais simples. Porém, na medida em que a micela começa a ser

melhor compreendida estruturalmente e também na medida em que

as reações modificadas por mice1as podem ser analisadas em

forma quantitativa, vão aparecendo dados cada vez mais intere~

santes. A modificação da velocidade de reação por concentraçã~

a catãlise ácido-básica, as alterações no grau de dissociação

de ácidos fracos, a estereose1etividade e as mudanças na com

posição de produtos são fatores da catãlise enzimática que p~

dem ser estudadas isoladamente em mice1as. As micelas forne

cem, também, um modelo simples de associação pelo efeito hi

drofõbico e podem fornecer informações gerais em relação a

qualquer interface.

1.2. FORMAÇÃO E ALGUMAS PROPRIEDADES DAS MICELAS

• A agregação de detergentes em solução aquosa

(micelizaçã01 ocorre a partir de uma faixa estreita de concen

tração denominada concentração mice1ar critica (CMC) e tem

sido detectada pela variação brusca de uma propriedade do sis

tema como por exemplo condutividade , tensão superficial, es

palhamento de luz, etc (Fendler & Fendler, 1975). Esta agreg~

çao e acompanhada pela incorporação de corantes aos agregados,
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pelo aumento da capacidade de solubi1ização de solutos '(E1wo!

thy, Florence a Mac Far1ane, 1968) e por variação espectral /

de diversos tipos de sondas (Fend1er & Fendler, 1975;Schreier

et!al., 1978). A estreita faixa de concentração onde ocorre o

começo da agregação sugere que a concentração de ~gados pr!

~icelares, embora detectáveis (Ernandes, Chaimovich e Schreier,

1977), deve ser sempre baixa.

A mice1ização não representa a formação de

uma nova fase macrosc5pica ,e, portanto, a CMC não ~ uma ~nica

concentração critica. O fenômeno de agregação pode ser trata

do termodinamicamente uti1izando~se vários modelos e uma defi

nição formal de CMC pode ser enunciada de várias formas. Pro

aedimentos experimentais diversos podem tamb~m conduzir a va

lores da CMC ligeiramente diferentes, não existindo, portanto,

uma definição experimental unica de CMC. A determinação expe

rimental da CMC, por~m, não e complicada quando o numero de

agregação varia entre 50 e 100 , e o fenômeno de agregação e
fortemente cooperativo. Neste caso metodos diversos que, ne

cessariamen~e medem propriedades distintas, conduzem a valores

de CMC cuja variabilidade ê percentua1mente pequena.

O caráter dinâmico do agregado micelar, se

faz evidente quando se considera que uma ~nica micela tem uma

meia-vida da ordem dos microsegundos e a troca de monômeros /

com o meio tambêm se realiza nessa escala de tempo (Lang et.

al., t975).
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~ claro que este é um equi1ibrio formal pois representa a so

matéria do conjunto de reações individuais que conduzem ã for

mação do agregado mais provável. A condição de equi1ibrio pa

ta este sistema e:

A f o rm ação de mi ce1as pode ser desc r; ta' te rm~

dinamicamente por um modelo de "ação de massas" ou por um ~o

~-~e10 de separação de fases. O modelo de ação de massas, que

trata as mice1as como agregados distintos é, certamente, o

mais correto do ponto de vista formal (Mukerjee, 1967). Porêm,

Uma série de simplificações são necessárias para fazer o mo

delo tratável do ponto de vista matemático. O modelo aplicado

à dodecil sulfato de sódio (SOS) pode ser descrito por (Sasa

Ri e co1., 1975)

pDS ++ qNa = Naq DSq-(P-q)

am
Keq =

a N a N(l-a.)
D Na

donde

109 aO = -(1 - 0.) 10g aNa - l~g am
N

10g Keq
W

Por outro lado, o modelo de separação de fase

carregada (Tanford, 1973; Sasaki et.a1., 1975) pode ser repre

sentad~ por
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pDS- + qNa+ ==== Naq DS-(P-q) (fase separada)

onde a cond;ção de equ;lTbr;o ê

•
a N (1 -ex) a "N

Na O

logo

= constante

10g aO = -(l-ex) 10g aNa + constante

As duas representações predizem, no l;m;te ( 10g am ~ O),que
, N
existe uma relação ;nversa entre a at;v;dade do monômero li

vre (aO) e a at;v;dade do contra-ion (a Na ) explicando assim
,
uma antiga observação experimental (Sh;noda et. a1., 1963)que

pode ser representada por

10g CMC = -A 10g Isa1 I + cte

Deve-se notar que se o termo A ê, de fato, constante tanto nos

modelos anter;ores como na observação exper;menta1, da depen

dência da CMC com sal, fica implícito que o grau de d;ssoc;a

ção de m;ce1a (a) ê uma constante.

A formação de micelas depende do balanço de

duas forças opostas. A alta coesão interna d~ água (Eisenberg

& Kauzman, 1969) promove, naturalmente, a agregação de subs

tincias hidrof6b;cas em solução. Por outra parte a associação
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de detergentes i5nicos conduz a formaçio de um agregado onde

a repu1sio e1ectrostâtica limita o crescimento.

A maioria das tentativas -recentes, realizadas

para descrever mice1ização, e predizer o tamanho e a forma dos

agregados partem destas duas premissas (Tanford, 1977 vo1. I).

Assim, o ~G~ seria a soma de dois termos

~Go = ~Uo + W
m m m

Onde ~Uo seria a contribuição atrativa devida ao efeito hidrom -
fôbico e Wm um componente repulsivo devido aos grupos hidrofí

1icos na superf;cie.

O número de agregaçio de mice1as dos deterge~

tes iônicos mais utilizados em catã1ise (eTAB ou SOS) varia

entre 50 e 100 e pode ser representado por um número de agre

gação mais provãve1 (N), media ponderada de uma estreita cur

va de distribuição em equi1;brio dinâmico (Mukerjee, 1977).

A baixa po1idispersidade de muitas mice1as (Mukerjee, 1977)

e a moderada viscosi.ade das soluções de mice1as (em concen

tração baixa de detergente) (Fe.nd1er & Fend1er,.1975) refor

çam o fato do número de agregação ser baixo. Entio, em qual

quer tratamento de formação de mice1as, deve-se impor umare~.

trição adicional ao crescimento do agregado, de tal forma que,

um aumento da concentração de detergente, conduza a um aumen

to do numero de mice1as, e não ao crescimento indefinido do
I
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agregado.

A restrição imposta e s em geral, geometrica /

(Tanford, 1973; Israe1achvili e co1., 1976; Leibner & Jacobus,

1977). A base desta restrição e simples: desde que o potencial

superficial, o numero de agregação e o peso hidratado são co

hhecidos, trata~se de impor uma restrição que maximize a area

superficial por grupo iônico, maximizando, ao mesmo tempo, a

ãrea de contacto hidrofõbico.

A dimensão da parte interna da mice1a é deter

minada pelo comprimento da cadeia a1ifatica do detergente.Ta~

ford (1973) propôs que o comprimento m;nimo da cadeia a1ifati

ca pode ser estimado com base em

t = 1.5 + 1.265 n (R) comprimento
c

v = 27.4 + 26.9 nc (R3) vo1ume/monômero

onde nc é o numero de carbonos da cadeia. Para um modelo esfe

rico e um detergente como o 50S, o volume da parte "interna l'

seria então 19.440 R3 e o numero de agregação 56. Esta consi

deração geométrica depende, entre outras -coisas, do grau de

penetração da água que, necessariamente, aumentará o volume /

final. Embora o grau de penetração de agua seja controverso

(vide abaixo) pode-se afirmar, utilizando-se uma serie de

critérios, que existe na micela uma parte interna com as ca
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~acterlsticas de um hidrocarboneto 1tquido pouco viscoso. O es

pectro de vãrias sondas em mice1as apresenta caractertsticas /

. comparãveis a solventes não polares (Fend1er & Fend1er, 1975).

,As energias livres de transferência de monômeros da fase aqu~

sa para mice1as são similares às calculadas para a transferên

cia da parte apo1ar para um meio hidrofôbico (Tanford, 1973).A

capacidade de soluções mice1ares de solubilizar quantidades a

preciãveis de solutos hidrofôbicos aponta tambêm na mesma dir~

ção (Elworthy, Florence & Mac Farlam, 1968). A parte interna,

de caracterlsticas apolares, parece ser pouco viscosa. Medidas

do tempo de reori~ntação de sondas fluorescentes (Shinitzky

et. at., 1971; Khuanga, Selinger & Mac Donald, 1976) bem como

sondas de ressonincia de spin e1ectrônico (Oakes, 1972) levam

a pensar que o interior da micela, embora mais viscoso que um

hidrocarboneto liquido, pode ser comparado com um ltquido tipo

octanol (Fendler & Fendler, 1975). Alguns dados mostrando vis

cosidades extremamente altas (Pownal & Smith, 1973) foram cole

tados em condições de força iônica, ou concentrações de deter

gente extremas e, sobretudo, algumas das sondas utilizadas p!

ra medir a viscosidade certamente produzem uma enorme perturb!

ção local.

O grau de penetração de ãgua na micela tem si

do estimado por diversos métodos com resultados conflitantes.

O próprio fato das mic~las se formarem e solubilizarem quanti

dades ~preciãveis de solutos hidrofõbicos exclui, a meu ver,
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uma penetração total de água at~ o interior da micela.Dados

de ressonância magnetica nuclear de detergentes fluorados l!

vam a concluir que a água penetraria at~ o interior da mice

la (Muller & Birkhahn, 1967). Não está claro, porem, ate que

ponto a insolubilidade dos compostos fluorados em qualquer /

~olvente conduz a esta interpretação (Mukerjee, Cardinal &

Desai, 1977). Outros autores chegaram a conclusões similares

sobre penetração de água (Svens & Rosenholm, 1973). Por ou

tro lado, foi proposto (Stitger, 1974) que ate o a metileno

estaria II seco ll, embora os dados de Kurz (1962) indicam que,

pelo menos para SDS, a reativídade do Cl e igual no monomero

livre' e no detergente micelizado. Dados recentes obtidos uti

lizando-se ressonância magn~tica nuclear de (13 C) de grupos

C=O, sugerem que a ãgua teria penetração ate pelo menos o C7
da cadeia do detergente (Menger, Jerkunika & Johnston, 1978).

O nosso quadro da estrutura micelar depende,

inevitavelmente, do tipo de sonda utilizada, do grau de per

turbação que a sonda pode exercer sobre a micela e da escala

de tempo da.medida. A grande maioria dos dados experimentais

apoia uma estrutura micelar mais ou menos esférica, onde o

nucleo central tem as caracteristicas 'de "um hidrocarboneto /

liquido pouco viscoso, e onde existe penetração de água at~

bs primeiros três ou quatro carbonos em uma cadeia de doze

ou mais.
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A maioria das reações químicas que tem sido in

vestigadas na presença de micelas ocorrem entre substratos re

lativamente hidrofilicos ou entre substratos hidrofõbicos e

ions. r lógico supor, então, que o sitio de reação na fase mi

celar será, geralmente, a camada de Stern ou uma região imedi!

tamente vizinha. Dados experimentais diretos sobre a localiza

çio de solutos em micelas apontam nessa direção (Fendler, 1975~

00 meu ponto de vista, ê a estrutura desta parte da micela a

mais interessante para colocar em perspe~tiva os Resultados.

o modelo da camada de Stern utilizado mais adi

ante para desenvolver a teoria de ligação de 10ns a micelas e

o de Stitger (1964) (ver Romsted, 1975 para uma descrição det!

lhada). A visão da micela proveniente de detergentes iônicos ê,
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novamente, um nucleo de hidrocarboneto lTquido rodeado por uma

camada de Stern composta de ~ grupos iônicos provenientes do

detergente, (l-a)n contra-Tons hidratados localizados entre os

grupos iônicos do surfactante e ãgua. Os ~n contra-Tons res

tantes estariam localizados na camada Gouy-Chapman. O grau de

ionização define, então, a contribuição iônica da micela a

Para descre~er a atividade quimica dos Tons 11

gados na camada de Stern Stitger (1964) calculou que as dife

renças entre o potencial superficial na camada de Stern (Pote~

cial de Stern) e o pbtencial zeta na superficie de corte en

tre ~ camada de Stern e a de Gouy-Chapman, muda pouco com o au
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mento de força i5nica, apesar da diminuição do valor ab~oluto

dé ambos os potenciais. Estes e outros resultados da literatu
,

·rã (Romsted, 1975), permitem afirmar que o grau de dissocia-

çao da micela (a) não e sens1ve1 a mudanças seja da concentra

çao dtsurfactante ou da força i5nica. Os conceitos de penetr!

çao de 10ns na interface e a constante foram aplicados nao so

mente a mice1as, mas também a po1ie1ectrõ1itos e monocamadas

(Bell, Mingins e Levine, 1966) e podem ser estendido a membra

nas.

A dependência do grau de dissociação a em uma

série de variáveis foi exaustivamente analisada por Romsted;

(1975). ~ ilustrativo apresentar aqui alguns dos dados já que

a consideração de a constante é uma das suposições centrais ã ap1ic~

ção da teoria de troca i5nica e ã cinetica de reações mice1ares.

a tem, claramente, um valor constante quando

se varia a concentração de sal numa única concentração de de

tergente. O a de 50S (= 0,14 ± 0,05) não varia quando a con

ce~tração de sal é aumentada de 0,002 ate 0,5M (NaC1). O mes

mo é verdade-para tetradeci1 sulfato de sódio entre 0,01 e

O,lM de NaC1 e hexadeci1su1fato entre 0,0125 e 0,50M de NaCl.

Para mice1as derivadas de detergentes po~itivos a situação e

similar.

O a é constante para alquiltrimeti1amônios e~

tre 0.0125 e 0.25M medido por diversos metodos. A unica exce~



~ão aparente ê a diminuição de a por adição de iodeto em mice

las de a1quil~piridin;0 embora o brometo não cause o mesmo

efeito (Ford, Ottewi1l e Parreira, 1966). Certamente a formaM

ção de um complexo de transferência de carga entre o iodeto e

ri piridinio (Kosower, 1962) e responsável por esta mudança.P~

de-se estabelecer aqui um paralelo direto entre resinas de

troca iônica e micelas. SabeMse que em resinas de troca iôni

ta a existência de fatores adicionais de interação (formação

de dominios ou formação de pares; Manning, 1978) fazem com

que as constantes de troca sejam dependentes da fração de co

bertura da resina pelo ion em consideração.

Dados experimentais que mostrem a baixa depe~

dência de a com a concentração de detergente são consistentes.

Mc Bain (1935) fazendo medições da atividade de ~+ num inter

valo grande de concentração do ácido dodeci1 su1fônico (DSH)

observa que o grau de dissociação de mice1as de DSH ê constan

te num intervalo grande de concentração. °grau de dissociação

de DSH foi re-determinado por um metodo cinético e o valor de

a foi cons~ante (0,3) entre a CMC e 0,14M (Ko1thoff & John

son, 1951). A variação de a para SDS i neg1igive1 entre a CMC

e 0,13M quando medida por e1ectroforese, 'condutividade, espa

lhamento de luz, ou por determinação direta das atividades de

Na+ e do monômero (Sasaki et. a1., 1975). Para âcidos carboxi

1icos, porem, parece diminuir com o aumento da concentração

de de~ergente (a varia de.O,22 a 0,07 quando a concentração /
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1978) .

onde DYm representa um agregado do detergente contendo m ions

a se mantem constante tambem para a troca de

Tons, isto é, para um processo do tipo

entre

DY m- 1 X + Y

nicos derivados de a1qui1amônios substituidos, a varia

DY + Xm

~e dodecanoato vai de 0,01 a O,08M (Brun, H~iland e Vi~ingstad,

1978). Porém sabe-se que em polieletrõlitos o grupo carboxilato

troca H+ por Na+ só acima de uma certa concentração (Manning,

t interessante notar também que a não varia si~

nificantemente quando se solubilizam proporções altas (0,3 mol/o)

de benzeno ou ciclohexano em eTAB (O,Hi) (Kamenka et. al., 1977).
I

° grau de dissociação da micela depende também

da estrutura da cabeça polar. Para uma série de detergentes iô

Ainda, para detergentes negativos, a presença de ions bivalentes

como zu2+, eu 2+, Pb 2+ produz uma diminuição da eMe sem alterar a

"carga da micela" (Oko & Venable, 1971).

0,07 e 0,23 quando se passa ~e dodeci1amônio a dodecil, N,N1die

tilamônio (Geer, Ey1ar & Anacker, 1971). Estes dados podem ser

interpretados em termos das distâncias relativas de associação

entre o contraion e a cabeça iônica, e sugerem que quanto menor

a,d i s t ânc i a, me nor a di s soc i ação.
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Y ligados e X representa o inion de um sal adicionado' tipo

,NaX. Esta propriedade pode ser depreendida dos dados obtidos

por mediçiodireta dos ions Y nos sistemas CTAB-Nitrato e

CTAB-Tosi1ato (Larsen e Magid, 1974). Pode-se também afirmar

'que',~~t'l.~f\Qs'<para a troca H+/Na+ em SDS s ~ deve permanecer

constante ji que tratamentos cinéticos que dependem desta s~

posição se ajustam bem aos dados experimentais (Bunton, Roms

ted s Smith, 1978).

A manutenção do valor de ~ na presença de um

substrato solubilizado na micela foi mostrada em estudos on

de se determinou o grau de dissociação em diversas concentra

ções de solutos (Mathews, Larsen e Pikal, 1972).

o grau de dissociação da mice1a é senslve1 ã

temperatura, ao tamanho da parte polar do anfifi1ico e extre

mamente sensível ã presença de forças adicionais entre o con

tra-ion e a parte iônica do detergente (Romsted, 1975). A

adição de ã1coois de cadeia longa ou surfactantes não iônicos

pode, ao mes.o tempo, estabilizar a mice1a e aumentar o grau

de dissociação (Tokiwa & Moriyama, 1969; Kamenk~ et. a1.J977~

A adição de ureia em altas concentrações tambem produz um, a~

mento do grau de dissociação micelar (Larsen & Tepley,1974).

A estrutura da igua na camada de Stern pode

ser considerada "normal". Diversos argumentos tanto cinéticos

como estruturais apontam nesta direção. O ataque de agua ao
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Como bem deveriam saber os economistas ... "os

modelos ex i stem para ser usados e não reverenciados ... " (ada.e.

tado de F. Menger, Jerkunica & Johnson, 1978). Nossa concep

ção da camada de Stern como um volume muito bem definido,co~

tendo uma solução salina concentrada 3 a 4M (Romsted, 1975),

pode ser ingênua. Diversos dados espectrais mostram que a

polaridade sentida por sondas, que presumivelmente residem na

camada de S~ern, é mais parecida" com a do metano1 do que com

a de uma solução concentrada de sal (Fendler, 1975, Mukerjee

& Ray, 1966, Ray & Mukerjee, 1966). O próprio fato da forma~

çao de micelas iônicas vir acompanhada de uma baixa dissocia

ção de contra-Tons seria compatível com uma constante die1e-

carbono um de SDS micelizado ocorre a mesma velocidade que a

hidrõlise no _onômero (Kurz, 1962). A ãgua tambem ataca co

rantes catiônicos na fase micelar a mesma velocidade que na

fase aquosa (Bunton & Huang, 1972). A hidrôlise de bis-p-n!

trofenil carbonato na região pH independente parece envol

Ver duas moléculas de âgua no estado de transição (Menger &

Venkatasubban, 1976). Esta região é extremamente sensivel a

mudanças na atividade da ãgua. Entretanto, a incorporação de

bis-p-nitrofeni1carbonato a mice1asde CTAB não causa um efei

to importante na velocidade de hidrólise (Cuccovia, I.M. Re

su1tados não publicados e Menger, F.M., Comunicação pessoal).

nos
..senSl

trica baixa na camada de Stern. Dados não publicados de

so laQoratório, mostram que, em reações de hidrõlise
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veis a força iônica, a incorporação de substratos a micelas,

nao ê acompanhada por uma diminuição di velocidade compatí-

.iel com uma força iônica de 3M-(Cuccovia, I~M., 1978).Estes

dados devem ser levados em conta, mas não invalidam a nossa

árgumentaçio interior que requer, ~i.plesmente, que o grau

de ionização seja pouco sensivel ã força iônica, e que exis

(2) O compartimento tem uma constante dielitrica mais baixa

que a da-âgua;

Para concluir poderíamos resumir a nossa vi

sao da camada de Stern, ou melhor a parte da micela onde se

dâ a reação quimica,num modelo que possui as seguintes pr~

priedades:

r um compartimento que

(1) Liga ions e possui uma car~a eletrica residual. Dentro

do compartimento o gradiente de potencial parece depen

der pouco da concentração de detergente, da força iôni~

ca ou da natureza do íon (hidrofilico);

te a possibilidade de troca iônica rãpida, entre os

da superfície e a solução.

~

10n5

(3) A âgua no compartimento tem uma atividade "normal";

(4) Os ions tem uma alta mobilidade;

(5) Não se pode visualizar a micela, e portanto a camada de

Stern como um meio contínuo. Pelo contrârio, i justamen

te, a exist~nc~a de regiões discretas, de propriedades di

------ ._- ----
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ferentes, o que se da a zona de reação a amplitude de

suas possibilidades.

As reações modificadas por mic€las, especial

mente aquelas em que um dos reagentes ê um ;on hidrof;lico

ou um nucleõfilo proveniente de um ácido fraco são, em geral

afetadas dramaticamente pela adição de sais (Fendler, 1975,

Bunton, 1973). Já que CI. e constante (a "concentração de ;ons

na çamada de Stern não muda), o efeito de sais adicionados

não pode refletir uma mudança de atividade na região de rea

ção. ~ este efeito que se desenvolverá como teoria de lig~

ção especifica de ;ons, na parte de resultados.

Tambem foram descritos, nos ültimos vinte /

anos (Fendler & Fendler, 1975) efeitos "cataliticos" dramât.:!..

cos em reações bimoleculares (Chaimovich et. al., 1975) e

termoleculares (Lowe & Philips, 1961-1962). Os esquemas teõ

ricos de análise que devem permitir identificar os parâmetros

caracteristicos da reação na fase micelar são, porem, limi

tados.

1.3. TRATAMENTO QUANTITATIVO DO EFEITO DE MICELAS EM VELOCIDA

DE DE REAÇÃO

As descrições analíticas sobre efeito de mice

las na velocidade de reações químicas datam da decada de 1950.

apesa~ do amplo uso de detergentes em processos industriais e
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v = k C + (k - k ) B Coo m o

onde Co = CT - CMe e CT ê a concentração total de detergente

micelizado. A expressão final de velocidade

= constante

+ k IHIm m

IH-tl m
Co'

v = k'o IHIf

(3 = n1iI=

onde ko e a constante de velocidade para os H+ livres, km a

constante de velocidade para os H+ na .icela, IHl f a concen

tração de H+ livres e IHl m a concentração dos íons H+ associa

dos a micela. Expressões similares seriam usadas mais de vi.!!

te anos depois por Bunton, Romsted &Smith (1978) para des

crever reações em SOS. Distingue-se também entre íons ligados

e livres definindo-se uma constante B (Kolthoff & Johnson ,

1951)

das observações publicadas sobre efeito de deter~entes em di

ve r sos s; s t em as ( Tw i t che11, 19O6; Ki n9 & Muker j ee, 1938 ; Ste i.!!

'hard , 1941)~ Kolthoffce Johnson (1951) observaram que a ve

locidade de reação entre iodo e acetona aumenta na presença

de detert~fttes aftiõ~~'cos e propuseram uma descrição analfti

ca desta aceleração baseada no conceito de ligação de íons ã
micela. A velocidade da reação foi representada por
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intermicelar:

to, permaneceram constantes.

(2)~\U = _ RT k
T --~ .to ~

NE ko

contêm os ele.entos essenciais para a interpretação dos da~

dos cinéticos.

TaMbim, tentou-se estabelecer uma correlaçio

entre o poteoci.l superficial de micelas e a capacidade de

acelerar reaçõgs na fase micelar. Num cuidadoso estudo de hi

drõlise de alquil-sulfatos Kurz (1962) propõe a descrição do

sistema cinetico e. termos de

onde o termo ~'Y representa a diferença entre as energias li~

vres de formação do estado de transição nas fases micelar e

aquosa. Todos os termos não electrostãticos, neste tratamen-

Trabalhos posteriores de Bunton e colaborado

res (Bunton, 1973) mostram claramente que este não ê o caso

e que a concentração de prõtons na fase micelar depende cri

ti~amente do tipo de sistema utilizado para se manter o pH

Medindo a solubilidade do· substrato em função

da concentraçio do detergente, Winters & Grumwald, (1965) che

garam a uma definição da constante de distribuição do brome

to de metila em micelas, expressa por
CMK =

C
B

' C
D
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O modelo "enzimãtico" para descrever a cini-

onde CM e CB se referem as concentraç5es analtticas do ~ubs

trato nas fases micelar e aquosa, respectivamente.

km KC O

1 + KC O

+
k

O

k2 = 1 + KC
O

Utilizando esta relação e supondo que a velo

cidade de reaçio na fase micelar i caracterizada por uma cons

tante km, pode-se demonstrar que

r interessante notar que esta equação não se aplica aos pr~

prios dados do autor quando varia a concentração de cianeto.

Assim, quando a concentração de NaCN varia entre 0,099 e

O -2 - -3 -1 -1,189M a k2 diminui de 1,54 x 10 ate 8,8 x 10 Ms. A

equaçao acima não pode, portanto, explicar esta diminuição a

parente da reatividade na fase micelar. Esta variação de k2
com concentração do ton reativo serã analisada no capttu10 /

correspondente na seção de Resultados.

tica de reações na presença de micelas, foi desenvolvido,in!

cia1mente para explicar a inibição da hidrõ1ise alcalina de

esteres na presença de detergentes negativos (Menger & Portnoy,

1967) e posteriormente, aplicado a virias ~utras reações (Bu~

ton, 1973). As suposições deste modelo são: (1) somente um

substrato se incorpora por micela; (2) o numero de agregação

da micela (N) e independente da concentração de surfactante;

(3) o substrato não perturba a estrutura da mice1a; (4) a
I
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sendo M a concentração de micelas. Das equações 4 e 5 pode

-se demonstrar que

(4 )

( 5)

distribuição de S entre as fases micelar e

Sb

SfH
i< =s

e o equilíbrio de

aquosa ê dado por

M + Sf Ks "
Sb<

concentração de monomero ê constante acima da CMC;(5) o sub!

trato reage na fase aquosa com uma constante k e na fase mio -
celar com UMa constante km ; (6) para reações bimoleculares

entre um substrato (S) e um fon hidrofílico (X) o íon X (em

excesso) reside primariamente na fase aquosa. A concentração

total de substrato (ST) ê representada como a soma das con

centrações de substrato "livre", Sf (substrato não ligado a

~icela) e "ligado", Sb'

ST = Sb + Sf

de onde

S M KsT
Sb = 1 + M K

s
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por

A' c,pncentração d~mjçelas pode ser descrita

(6 )

= k. ST = ko Sf+ km Sb
dS T

dt

,C T - CMC

N
=

= -

ST

ST (C T - CMC) Ks

1 + (C T - CMe) Ks

1 + (C T - CMC) Ks

dP

d,t

ST

Sf = 1 + M K
s

M = Cf)

N

onde Co ê a concentração de detergente micelizado, N o nume

ro de agregação mais provável e CT a concentração analitica
K

de detergente. Define-se K ~ s_. Esta definição é importan
N -

te porque eM muitos trabalhos cinéticos é o parâmetro de

distribuição mensurivel e pode ser confundido com uma cons

tante de partição. A forma definitiva das equações de dis

tribuição ê então:

e

v =

S =b

A velocidade da reação é dada por

S =f
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Portanto

1975),.

( 7)

por

ko + km (C T - CMC) Ks

1 + (C T - CMC) Ks

kljl = ko
Sf Sb

+ k··,-----
ST m S

T

esta equação prediz que se CT Ks » 1 , kljl ~ ko + km e, nos

casos em que k »k , kljl = km• Esta equação foi usada,mui
l1iI o

ta~ vezes na forma reciproca como por exemplo:

k
IP

=

donde se dedui que a constant~,,:de,:,Yé'~'d,cidade' neste modelo e

dependente apenas do valor relativo das constantes de veloci

dade em ambas as fases, e da f~ação do substrato presente na

agua e na micela. Das equações anteriores se deduz que

1 1 1 + 1-- =
k - k k .. k Ks (C T .. CMC)o 1jI o m

que se obtem facilmente da eq. (8) multiplicando-se

(1 + (C T - CMC) Ks )' transpondo kljl e km (C T - CMC) Ks ' subs

tituindo-se o valor de kljl pela eq. (8) e'invertendo. Note-se

que, utilizando esta forma da equação não e necessãrio conhe

cer km para calcular K. De fato esta forma da eq. foi usada

para calcular K de uma serie de substratos (Fendler & Fendle~
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Este modelo se ajusta muito bem para descri

ção de reações unimoleculares, especialmente se o substrato

nao ~ iõnico (vide abaixo) (Bunton, 1973; Romsted, 1975). O

ajuste aos dados ex~erimentais ta~bé~ ê bom quando k «k,. . .' . ' m o

isto ê, Quando a re~ção ocorre essencialmente na fase aquo-

sa •

Quando se estuda o efeito de detergentes em

reações bimo1eculares, o grãfico que relaciona k~ com CT a

presenta geralmente um máximo que não pode ser explicado p~

io modelo enzimãtico. Descrições fenomenológicas, ajustaram

este máximo adicionindo as equações anteriores em termo qu~

drãtico (Bunton, 1973).

Curiosamente, um modelo "enzimático" foi re

tomado recente~ente (Piszkiewicz, 1976, 1977) agora em for

ma mais sofisticada fazendo-se um paralelo fenomenológico /

entre enzimas a10stêricas e micelas. Este modelo, 'contudo ,

não forneceu nenhum esclarecimento sobre o efeito de micelas

e~ reações qulmicis. Neste novo modelo enzimitico tenta-se

explicar o máximo das curvas que relacionam a constante de

velocidade de reação bimo1ecu1ar com a concentração de . de

tergente, assumindo-se a formação de "agregados não produti

vos" dentro da mice1a. Esta suposição deixa de considerar o

fato" já discutido, de fluidez da mice1a e da distribuição

rápida e de forma estatistica dos substratos no tempo de me
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dida da reação. Os esquemas cinêticos que apareceram mais tar

~m condições de pseudo-primeira ordem, e na presença de mice

las, ~ descrita pela equação

termos

o desenvolvimento de Berezin considera a rea

ser tratad. como uma distribuição simples do tipopode

Sb

--~;). produtos

"S"f

de, com bases t~5ricass5lidas, contim efetivamente,

quadráticos no denominador.

trato

A partir de 1970 Berezin e colaboradores ela

boraram uma anãlise çinetica que representa uma retomada do

conceito de separação de fases (Berezin, Martinek & Yatsimirs

ki, 1973) introduzindo o conceito da partição independente dos

substratos na fase micelar. Entre as suposições necessãrias /

para o desenvolvimento deste modelo estão:

(1) Os reagentes não afetam as propriedades

da micela (especialmente a CMC);

(2) O volume da fase mice1ar ê pequeno qua~

do comparado com o volume total da soluçio;

(3) A partição de qualquer espêêie do subs-

p =

A + B

çao bimolecular ocorrendo em dua~ fases distintas com concen

trações e constantes próprias. Assim uma reação bimolecular /

do tipo
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K = (P-l) V

se P » 1 e o volume da fase micelar (C D V) ê despreztvel em

relação ao volume da sOlução. Pode-se demonstrar que

(10)

Bm
Bf

p =
B

A .
b

Aro

Af

A
f

CD

Af
A

kI/J = k Df + km _m_ B'm (9)o
Ar Ar

onde Bm e a concentração local do reagente B na fase micelar.

p =
A

K =A

As unidades de I. são, portanto, expressas em moles/litro de

fase ~icelar. Berezin e col. empregam, geralmente. o volume /

total da fase micelar utilizando os volumes molares parciais

dos detergentes (V) como fator de transformação. Uma vez que,

como jã considerado anteriormente, a escala de tempo em que

ocorre a reação e grande, correções tipo: volume da camada de

Stern, com erros adicionais (dependem da escolha do modelo e

forma de micela, vide acima) não são claramente justificãveis.

onde

A constante de distribuição dos reagentes A

e B entre as fases micelar e aquosa ê definida em base aos coe

ficientes de partição como
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onde Ab , A
f

e Co são concentrações ana1iticas, Oa mesma for~

ma para B

Oesde que as concentrações ana11ticas e locais estão re1acio

nadas por

(11 )
Bb

Co V

km Ka Kb Co Br+ _--:.:~-=--...:=.---=----::--_--

(1 + KaCO)(l + KbC O) V

Kb Co Br
1 + Kb Co

Ab

Ar

B =b

Br--
Bf = 1 + K

a
Co

Bb
ou Sb = Co V

Bf + km
Af

Ar

Ka Co Ar

1 + Ka CD

= ko Br
(1 + KaC O) (1 + ~aCO)

Bb = "S"b Co V

kl/J = kom

BbK =
B Bf Co

a equação 9 pode ser representada da seguinte forma

A =b

Ar
,

Af = 1 + K
a

Co

kljJ
m

Pode-se mostrar que

e substituindo-se estas expressões na equação 11 obtem-se
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lise dp equação 41 de Resultados (pg. 64) mostra, diretamen-

k
Oefinindo k =~ , a constante de segunda ordem aparente

m V
em presença de micelas ( k~ /~T) i dada pela expressio

m

(12)

( Ma r t i ne k e t. a1 ., 1975) di mi nu i f or t em ent e com o

km K
a

Kb CD + ko

(1 + KaCn)(l + KbC O)
k 2m =

o esquema cinético desenvolvido por Berezin

e colaboradores pode explicar uma boa parte dos dados de ca

tãlise micelar existentes na literatura e foi utilizado para

análise quantitativa em alguns casos. A partir desta anãlise

chegou-se a conclusão de que, na quase totalidade dos casos,

o aumento de velocidade em reações entre moléculas relativa

mente hidrofõbicas, em fase micelar, poderia ser explicado /

simplesmente por um aumento de concentraçio. Verificou-se,de

fato, que em vários casos km é inferior a ko (Berezin, Marti

nek & Vatsimirski, 1973; Ooughery & Berg, 1974; Bunton et.al.,

1978; Cuccovia et.al., 1978; Bunton, Ramirez & Sepülveda,1978).

Entretanto com nucleõfilos relativamente hidrofõbicos, porém

carregados, aparece neste ponto um problema serio. Enquanto

Ks para substratos neutros parece ser independente da concen

tração de detergente, a constante de. ligação do ânion de Ben

aumento da concentração de detergente. Este efeito foi atri

buido pelos autores a "um aumento da concentração e, portan

to, a uma diminuição do potencial superficial da micelall.An!

zimidazol
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te, que o K de UM substrato carregado não e uma constante de

distribuição e, de .fato, deve mudar com a concentração de de

. tergente.

Se~em que este enfoque cinético represente

um grande avanço sobre os anteriores carece de qualquer po

der anal;tico no tratamento de reações entre moléculas pola

res e ions hidrofilicos. Como veremos mais adiante, o trata

mento tampouco pôde predizer um efeito central de interfaces

em reatividade: ó efeito de micelasna dissociação de ãcidos

fracos. Os fenômenos que deixaram de ser considerados neste

tratamentQ e que conduzem ao insucesso nas áreas mencionadas

acima são basicamente dois:

(1) a consideração de que a partição de um

substrato carregado numa solução micelar pode ser tratada /

igual a um substrato neutro e

(~) que a distribuição de contra-ions nao

pode ser descrita por uma teoria de Gouy-Chapman e, portan

to,' a concentraçio de tons hidrofilicos na superf;cie da mi

cela não ê u.a funçio muito sensível da força iônica,

Este modelo e modelos equivalentes funcio

nam relativaMente bem quando descrevem reações entre substr~

tos e nucleof;licos neutros. Quando o nucleõfilo é iônico ou

um ion hidrofilico a correspondência entre o modelo e os da

dos experimentais é, em geral, pobre (Berezin et.al., 1973).
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O conjunto destes tratamentos cinéticos não

Uma análise posterior (Shirahama. 1975) se

-e

(13)
km ~es Ka Kb + kb

(;m Ka + 1)

Em reações onde o nucleêfilo ê relativamente

hidrofôbico a coincidência entre as predições desta anãlise e

os dados não ê boa a concentrações altas de detergente (Cucc~

via et.al' l 1978).

k2m =

dedica. justamente. a tentar solucionar um dos problemas do

tratamento anterior. a reação de substratos neutros com pequ!

nos ions hidrofi1icos. Para isto. levando em conta uma distrl

buição eletrostãtica simples do ion reativo Shirahama (1975) de

duz a equação seguinte

ção do contra-ion reativo. O problema com este tratamento

ta. De fato. o ajuste da equação 12 aos dados experimentais

ê pobre.

onde ~es e -m são frações de volume de camada de Stern e da

fase mice1ar. respectivamente. Ka ê a função de partição do

substrato orgânico e Kb = e-e~/kT ê a função de distribui-

suposição implicita de que existiria uma relação direta entre

mudanças nà velocidade e mudanças no potencial superficial /

da micela.Como discutimos. se a reação ~e processa na camada

de Stern e a ê constante. esta suposição não pode ser corre-
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~esolveu proble.as básicos em fenômenos micelares tais como a

descriçio do efeito de detergentes em reações entre substra

tos neutros e lons hidrofllicos, e o efeito de micelas ou pKa
de ácidos fracos.

Recentemente Romsted (1975) apresentou uma a.
~ilise exaustiva e crltica do problema de ionizaçio de micela~

Baseado em uma profunda revisão de literatura, este autor con

clui que a ionização da micela, isto ê o numero relativo de

~ontra-lons que se encontra ligado a micela (1 - a) (onde a ê

o grau de ionização da micela) ê constante. Utilizando este

conceito e aproveitando o desenvolvimento de"Berezin e col.

no modelo de separação de fases este autor propõe que

I + X = B S = constantem m

B = 1 - a = grau de ligaçio de contra-lons

S = "densidade molar do detergente" (concentraçio do deterge!

te na fase micelar)

Im = concentração do substrato iônico na fase micelar

Xm = concentração do contra-ion X na fase micelar

Assume ainda que X e Y podem trocar rapida

mente entre a igua e a fase micelar e que a sua distribuição

pode ser descrita por uma constante de equilibrio do tipo



Este tratamento foi extendido por Bunton, Romsted &~mith /

(1978) para ana1izar reações catalisadas por H+. O esquema

pr~posto inclui

Mais adiante mostrare~os de forma inequivoca

que esta expressão i, na realidade,correta. No tempo em que

esta teoria foi desenvolvida (1975) não existiam bases teóri

cas para formular tal ~xpressão e, mais, a definição do ter

mo 5 permanece obscura. Baseado nestas suposições e seguindo

um esquema de anilise similar ao descrito por Berezin, Marti

neck & Vatsimirki, 1973, Romsted chega a expressão seguinte /

para descrever a velocidade de uma reação de segunda

40.

ordem

(1 + Ks CO)

ko + km Ks Co

I w XIII

Im Xm

Ks Co

= 1 + Ks Co

K =

entre um ion hidrofilico I e um substrato neutro 5

k K 6 S Cf) kok = m s +
2 (Ka Co + 1)(l f + Xl K) Ka Co + 1

k =

5m
5r
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e ainda

H+
T

m
S

+ = 0.82 H + Na
TH T

onde m~+ ê a fração molar de H+ na camada de Stern expressa por

mo1 de detergente mice1izado. 0,82 ê o valor obtido para a

constante de troca Na/H+ (Bunton, Ohmzetter & Sepu1veda,1977).

Esta expressão ê vã1ida somente na ausência de tampão (inclui

H;) e não pode ser generalizada para explicar efeito de sais.

As equações anteriores, para um caso de catã1ise ácida (pri

meira ordem em H+) na hidrõ1ise de um substrato neutro, forne

cem a expressa0

ko IHfl + km Ks m~ Co
k = -~-~-~----:~.:...:..---=-.-

1JJ (1 + Ks CO)

que se ajusta razoavelmente bem aos dados experimentais qua~

do Ks e km são ajustados por iteração (:)

Os modelos apresentados são uteis para ana

lisar a cfn~tica de reações qUlmicas na presença de mice1as

numa faixa relativamente estreita de condições experimentais.

(1) Como jã foi explicitamente descrito (Bu~

ton, 1973) nenhum dos modelos pode dar conta de reações na

presença de tampão. Este ponto não pode deixar de ser enfati

zado, desde que todas as reações biológicas para as quais as

mice1~s servem como modelo ocorrem num meio tamponado. Ainda
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assim muitas reações foram estudadas na presença de tampao em

meio micelar. A presença de um tampão, po"rem, não garante uma

distribuição idêntica de prótons nas fases aquosa e mice1ar .

O tampão pode. simplesmente não controlar de uma forma predi"

zlve1 o pH da fa~eMicelar e. portanto, o pH interfacia1. J~

foi demonstrado que:

- micelas de SOS são capazes de fixar uma

percentagem alta dos prõtons na-ausência de um tampão (Sunton

& Wo1fe, 1973);

- mice1as são capazes de alterar o pKapare~

te de ãcidos e bases fracos por 1 ou 2 unidades, especia1me~

te nos casos em que os ãcidos ou as bases são hidrofõbicos /

(Fen~ler & Fend1er, 1975). r claro. portanto, que o pH inte!

micelar pode ou não ter uma relação com o pH efetivo na re

gião de reação em presença de mice1as;

(2) A reação eritre substratos i6nicos ou a

decomposição uni.olecu1ar de $ubstratos i6nicos só tem sido

analisada utilizando constantes de distribuição aplicãveis a

solutos neutros. Ora se, como jã foi discutido, íons são ca

pazes de trocar na superfície da micela, a sua distribuição

deveria ser tratada como um íon qualquer"e não como um solu

to neutro;

(3) A consideração dos pontos 1 e 2 poe em

evidência uma omissão existente nos tratamentos cineticos ~

presentados quando se trata de analisar o efeito de micelas
I
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na dissociação de um ácido fraco. Se

(a) o tampão não controla o pH da interface

(b) a distribuição de uma espécie carregada

não pode ser analisada com um formalis

mo aplicãvel a um soluto neutro

Verifica-se que o efeito de detergentes na dissociação de um

ãcido fraco não pode ser analisado corretamente pelos trata

mentos existentes.

(4) Finalmente, aceito o ponto 3, é eviden

te que reações micelares de nucleôfilos provenientes de ãci

dos fracos não podem ser analisados satisfatoriamente com os

modelos cineticos propostos ate hoje.
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2.1. TRATAMENTO DA LIGAÇÃO DE tONS A MICELAS USANDO AÇÃO DE

MASSAS

Consideremos um sistema composto de um anfi

filico igregado DY, onde Y i o contra-lon e D a parte anfif!

lica, ao qual se adiciona um sal inorgânico do tipo BX. O si~

tema resultante pode ser descrito em termos do seguinte conju~

to de equillbrio de içio de mas~as:

kl MX Ym- l + Y===-==
k_ l 1

kb:
MX Ym-2 + Y

k 2-2

km t4 X + Y===
k m

-m

2. RESULTADOS

MX Y "+ X
o m

MX: Y 1 + X
1 m-

MX ' + X-
m-l
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Este conjunto de equilíbrios acoplados pode ser tratado'mate

maticamente em forma simples com as suposições seguintes:

(1) Para um detergente especifico o grau de

dissociação da micela ê essencialmente

constante e independente da natureza e

da concentração das especies iônicas adl

cionadas ao meio (Romsted, L., 1975 e

Introdução).

(2) As interações íon-íon e íon-"cabeça" P.2.

lar na superfície da micela não são coo

perativas. Esta suposição permite a des

crição do sistema em termos de velocida

des de troca iõnica que dependem, exclu

sivamente do número de íons num agr!

gado e da concentração de íons na solu-

çao.

(3) As velocidades de troca iônica são rãpl

das quando comparadas com as escalas de

tempo em que se processa a reação de in

teresse (Grunhagen, H., 1975).

(4) A distribuição de tamanho dos agregados,

embora polidispersos, pode ser represe~

tada em termos de um numero de agregaçao

mais prov·âvel N (Tanford, C., 1973). O

".I
)
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ma seguinte:

cas (Moles/Litro de solução).

( 2)
m

.,. L IM I
n=O n

= ICI T - CMC

N

CD
N

IMI T =

(5) As atividades das várias especies pre

sentes em solução podem ser tratad~ em

termos das suas concentrações analíti-

resultado lIatem'ãtico deste tratamento,

como será demonstrado mais adiante, i~

depende das variações de Wcom a concen

tração de sal ou de detergente.

Matematicamente, estas suposições podem ser descritas da for

(1) O número total de sítios de ligação de

ions ã micela ê m = W(1 - a) = constante para um conjunto d~

terminado de condições.

(2) A concentraçio analitica total de mice

las e dada pela expressão:

onde CD e a concentração de detergente micelizado, CT a con

centração total de detergente, CMC a concentração micelar cri

tica, e Mn um agregado do tamanho mais provável que contêm n

contra-íons X- ligados (do sal adicionado) e (m-n) contra-ions

Y- (provenientes do detergente).
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onde Xf e Yf representam as concentrações analiticas de X e Y

livres (não ligados), podemos escrever que

Xf + Mo
mk l "> Ml + Yf

E!

Yf + Mm
mk_ l :::,. Mm- l + Xf

Mn + Yf
:::,.

kl

k_ l "> M + X
fo

Xf + Mm- 1

e

(3) A velocidade da troca iônica ê direta

mente proporcional a composição iônica da micela Mn • Desta

forma, quando

Yf + Ml

Usando esta descrição, o conjunto de equilibrios acoplados

descritos anteriormente pode ser reformulado da forma se

guinte:



Aplicando-se um tratamento de estado estacionãrio~ isto e:

Definindo-se a fração de micelas que contem

n ions X· ligados como:

uma substituição simples fornece
1 m~ k1 Xf n Mo

n: (m-n) ~ k_1 Yf
f =

.
(5)n m tl m' EklXf)"JE n: (m- nO) ~ k_1 Yf Mon=O,

(4 )

480

IMnl

IMTI

Mm + Yf
kl

mk_ l

n
E

n=O

Xf + Mo
mk]

M1 .+ Yf

Xf + M1
(11-1)1<1

14 2 + Yf2k_ 1

X
f

+ M
m

_
l

d IMn I
pode ser demonstrado que= O

dt

[~n
: 1 m~ k l Xf MM = ( 3 )n n ~ (m- n) ~ k -1 Yf o

f =n



Notando-se que o denominador da equação 5 ê uma serie binomial,

pode ser demonstrado que

[ qrn 'li
:li

M
T

= 1 + 1 f Mo ( 6 )
k_ l Yf

e

f 1 m: t k] Xf r ~ +~-rn ( 7)n = ---n-: (m-n): . k-1Y f -1 Yf

49.

A concentração total de ;ons ligados Xb pode então ser defini

da como:

i~

11

j:

~

ri
.'

li

I

(8 )

(lO)
k X. jm-l1 f

k 1 Y- f
MO t+

k_ 1 Yf

kl X
f

Substituindo-se Mn a partir da equação 3 obtem-se

m 1 m: tk] X
f rXb = L: n -- M (9 )

n=O n: (m-n): k_ l Yf o

Xb = m

Voltando a utilizar a soma da serie binomial, esta equaçao p~

de ser reescrita da forma seguinte:

m
Xb = 1: O n M- n= n
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N.

Das equações 1, 2 e 11, pode ser demonstrado facilmente que

Ir

f
:1

II
( 14 )

'~ (1 3 )

Xb Yf

Xf Yb
= Kx/ y =

kl Xf
Xb k_ 1 Yf

=
Co (l-a) kl Xf

( 12)

1 + k- 1Yf

Desde que a concentraçio ana1'tica de 'ons

b numero medio de Xb por agregado pode ser encontrado uti1i

zando-se as equaç5es lO • 6..

resultando que, como tinhamos antecipado, e independente de

k1 Xf
IR

Xb te .. 1 "f
( 11 )_:t:

MT 1 +
k1 Xf

k_ 1 Yf

k1

k_ 1

Yb = (1 - a) Co - Xb

Y ligados e dada por

pode ser demonstrado, utilizando-se as equaç5es 12 e 13 que
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para a ultima troca em cada direção

A equação 14 foi utilizada como uma expres

sa0 semi-empírica por Romsted (1975), como uma fração de se

~:

Xb + Yf

Mo + Xf

Mm + Yf

:..

k1 :..

K~

k_ 1

...X
f

+ Yb

A equação 14 é formalmente idêntica a uma expressão de equ!

1íbrio para um processo de troca iônica do tipo

onde K / ê o coeficiente de seletividade correspondente. Asx y -

sim, apesar de termos considerado explicitamente a presença

de espécies micelares distintas Mn , chegamos a conclusão de

que o sistema se comporta como se estivesse composto apenas

das fases mice1ares e aquosa.

letividade (valor f) (Larsen e Magid, 1975) e indiretamente

no tratamento de inibição competitiva por sais em reações mi

ce1ares (Bunton e Robinson, 1968).

Yf + M'l

X
f

+ M
m

_
l

De acordo com este tratamento o coeficiente

de seletividade Kx/ y para dois íons quaisquer pode ser rela

cionado formalmente com a ~azão das constantes de velocidade

e
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Esta equivalência formal ê uma consequência necessãria'das su

posições de Ct. constante e colltportamento ideal do sistema.

2.2. APLICAÇOES DO CONCEITO DE LIGAÇÃO ESPECIFICA DE 10NS

APLICAÇÃO I: A LIGAÇÃO DE UM 10N REATIVO l MICELA·

Nesta Secção desenvolveremos uma serie de ex

pressoes gerais, baseadas no conceito de ligação especifica /

parâmetrosde ions. Estas expressões, que contem unicamente

mensuriveis experimentalmente, reunem os tipos mais comuns de

reações em s01uções micelares. Assim, em ordem crescente de

complexidade, analisaremos: (1) a ligação de um ion reativo a

uma micela na presença e ausência de sal adicionado, (2) a

constante de primeira ordem para um substrato iônico, (3) a

constante observada para uma reação de segunda ordem em condi

ções de pseudo-primeira ordem, (4) a mudança de pK aparente /

produzida por micelas num ácido fraco, (5) a constante obser~

de uma reação de segunda ordem onde participa a base conjuga

da de um ácido fraco.

SISTEMA I. Uma solução micelar que contêm

concentrações analiticas: DY T do detergente e BX T do sal do

ion reativo X-. As expressões seguintes são apropriadas para
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que prediz que a relação Xb/X
f

aproximar-se-ã de um valor li

mite sob essas condições. Desde que as concentrações analiti

cas das especies iônicas reativas e a CMC dos detergentes mais

A substituição das equações 15-18 na equação 14 conduz ã ex~

pressao

K =
Xb t'" CD + CMC + Xb j (19)x/y (X T - Xb) (1 - a) Co - Xb

11;,

1
A

( 1 5)

(1 6)

( 17 )

(18 )/BXI T = XT = Xf + Xb

Yf = aC O + CMC + Xb

descrever este sistema:

Yb = (1 ~ a) Co - Xb

Uma das propriedades mais interessantes da

equaçao 19 e o çomportamento sob condições limites em concen

tração alta de detergente. Assim,

Xb a Xb a
Lim Kx/ y = = (20)

C
T

-+- 00 (X T - Xb ) (l - a) X
f

( 1 - a)

. CT = OY T = Yf + Yb = Co + CMC
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usados ~, em geral, baixa, este limite deveria ser experime!

talmente acessivel a concentrações de detergente razoãveis.

Assim, o conhecimento do valor de a e uma estimativa seja de

Al = aC O + CMe + Kx/ y XT + (1 - a) Co Kx/ y

Xb ou Xf são suficientes para determinar Kx/ y . Pod~ ser

monstrado que no caso especial em que Kx/ y = 1, X ~ Y
X b b

_T . Por outro lado, para K / 1 1 a equação pode
y + X x y

T T. d - 1 .rearranJa a para gerar uma expressa0 gera que permlte a

terminação de Xb:

Xb

onde

= -A 1 +j(A1 )2 + 4 (1 • Kx/ y ) XT Kx/ y (1 • <xl CD

2 (1 - Kx / y )

de

ser

de

( 21 )

(22)

Curvas teóricas que descrevem o comportamento de Xb , Xf e

Xb/C O em função de CT podem ser geradas utilizando valores /

~azoãveis de a (Romsted, 1977) e CMe (Tanford, C., 1973);Fe!

d1er & Fendler, 1975) (Fig. la, lb e 2; veja a Legenda da Fi

gura para observar os valores utilizados para cada parãmetro~

Oeve-se notar que o limite em alta concen

tração de detergente (equação 20) ê alcançado rapidamente p!

ra valores altos de Kx/ y e baix6s de XT.
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YIGURA ~. Câlculos-modelos para os Sistemas I e 11 da Aplic!

ção I (veja texto) . Os valores limites de Xb ou

Xb/C T se indicam com linhas tracejadas.

. - -3A. Dependencia de Xb do valor Kx/ y ; XT = 10 M.

BY T = o: Os valores de Kx/ y são 0,10 (curva 1 );0,50

(curva 2); 2,00 (curva 3); 10,00 (curva 4).

B. Dependência de Xb/X T de XT;

Kx / y = 0,50; BV T = O. Curva 1, XT =

XT = 0,02 M.

-310 M; curva 2,

sao:M. Os valores de BY T
- 1(curva 2) e 10 M (curva 3).

c. Dependência de Xb do sal adicionado
-3K / = 0,50; XT = 10x Y

-2O M (curva 1); 10 M
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FIGURA ~. Cãlculos-modelos de Xb/C o para os Sistemas I e 11

da Aplicação I (veja texto) .
-3Curvas 1-3: BY T = O, XT = 10 M. Os valores de

K
x

/
y

são: 0,10 (curva 1); 0,50 (curva 2) e 2,00

(curva 3). Nas cürvas 4-6 o valor de Kx/ y = 0,50 e

X
T

= 0,020 M. Os valores de BY T são O M {curva 4;'

10- 2 M (curva 5) e 0,10 M (curva 6).
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A curva que relaciona Xb/C o com CT estã di

retamente relacionada com a concentraçio "local t' do lon rea

tivo na fase micelar (Xb ) como pode ser apreciado na

çao seguinte

equ.9..

x =
b

Xb

Co TI
(23)

-1onde Xb tem as unidades de moles (L detergente) ,X b e Co

iem as unidades de moles (L solução)-l e TI i o volume molar

do detergente micelizado (L de detergente/mol de detergente).

As curvas calculadas da Figura 2 mostram que Xb/C D (e porta~

tD Xb) ~ uma função regularmente decrescente de CT acima da

CMC. Devemos realçar que a concentração intermicelar efeti

va Xf difere da concentração analitica Xf de acordo com

PQrêm, no caso de um lon que se liga a micela, o volume

(C D TI) excluldo pela fase micelar não deve ser maior que a

prõpria dimensão flsica da fase e, portanto, Xf ~ Xf(CDTI« 1)

para valores razoãveis de CD' isto ê < O.lM (Martinek et.al.,

1977).
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SISTEMA II. Uma solução micelar que contem

concentrações analiticas: OY T do detergente, BY T de um

reativo e BY T de sal comum adicionado.

.,
10n

As equações seguintes são apropriadas: equ~

çoes 17 e 18

CT = IOY IT = Co + CMC

IOYI T + IBYI T = Yb + Yf

Yf = aC D + CM;~ + IBY!T + Xb

(24 )

(25)

(26)

A substituição das equações 17, 18 e 24-26 na equação 14 con

duz a equação 27 (compare com a equação 19).

Kx/ y =
Xb [ aC O + CMC + Xb + IBVl r]

(X T - Xb ) L (1 - a) CD - Xb

(27)

que pode ser resolvida para Xb fornecendo

x =b

(Al+(BY)T) + v/(A1+(BY)T)2 + 4(1-Kx/y ) XTKx/y (l-a) Co

2 (1 - Kx/ y )

( 28)

onde A1 e definido como na equação 22.

o comportamento de Xb e Xf na presença e au
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sência de sal adicionado (B+Y-) e apresentado na Fig. lc. Co

mo se poderia esperar de uma anilise das equações 21, 28 e

18, a adição de B+Y- ao sistema conduz a uma diminuição de

X b (Fig. lc) e Xb/C o (ou Xb) (Fig. 2).

SISTEMA III. Uma solução micelar que contem

concentrações analiticas: DY T do detergente, BY T do contra

-ion reativo, e BIT de um sal adicionado qualquer.

Neste caso as expressões apropriadas para /

descrever o sistema são: equações 15 e 18 e

y =
f CD + CMC + Xb + Zb (29)

V =(l-a)C -X-Zb O b b

BZ T = ZT = Zf + Zb

(30)

(31 )

A ligação competitiva de mais de duas esp~

cies iônicas ã fase mice1ar, isto e x, VeZ pode ser ana-

1isada com base nas equações 29-31 e a equação 14 para os

processos de troca X/V e X/Z.

Utilizando-se estas equações pode ser fa

ci1mente demonstrado que

z =b

Xb ZT

K / X-I- + X. (1 - K / )x Y D X Z

(32 )
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Conhecendo-se, independentemente, os valores

e, assim, pode ser formulada uma expressão geral para Xb

,;j

!4
:'

(33)

(l-a)CO(l-Kx/ z » + Kx/ z Al I

+ Kx/y(l-a} Co Kx/ z XT = O

+ XbX T IKx/y(lT

. 3 . 2 I IXb (l-Kx/z}(l-Kx/ y ) + Xb Al(l-Kx/z}+(l-Kx/y}(XTKx/y + lT}

de CMC e duas constantes de troca (Kx/ y ' Kx/ z ou Ky/ z) pode

-se calcular Xb utilizando-se um dos metodos de resolução de

equações de terceiro grau.

onde Al e def1nida pela equação 22.

Pode-se demonstrar que a equação 33 represe~

ta uma expressão geral que se reduz às equações 21 e 28 nas

condições que definem estes sistemas. Se lT = O na equação 33,

obtem-se a equação 21 e se Kx/ z = Kx/y (isso e Kx/ z = l) a

equação 33 se reduz a equação 28 com lT = BY T . A semelhança

do Sistema 11 a equaç~o prediz uma diminuição de Xb quando se

adiciona um sal externo.

SISTEMA IV. Uma solução micelar que contem

uma concentração analltica OY T de detergente adicionado e um

tampão adequado do contra-lon reativo X-o Alem das equações
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15 - 17 a consequincia necessiria de assumir que o sistema

micelar permanece tampo nado no íon X- ê que Xf deve perman!

ter constante. Pode então ser demonstrado que substituição

(34)

(35)

(36)

tratado

dos termos necessãrios na equação 14 resulta em

-A 2 + / ( A2 ) 2 + 4Kx/ Y Xf (1 -ex) Co
Xb =

2

À2 = exC o + CMC + Kx/ y Xf

x =b

onde

o efeito de sais adicionados no Sistema IV pode ser

como nos Sistemas II e 111. Por exemplo a adição de um sal co

mum tipo BY T resulta em

-(A2+(8Y)T) + v1A2+(8Y)T)2 + 4Kx/ y Xf Co (1-~)

onde usamos a condição de Xf = constante, e as equações 24-27.

A~ curvas calculadas que descrevem o comportamento de Xb em

função de CT são apresentadas nas Figs. 3a (usando dois valo

~es de Kx/ y ) e 3b (efeito de sal adicionado).

A diferença do caso não tamponado (Sistemas

I, II e 111) ê Xf e não XT' que se mantêm constante na prese~

ça de tampão. Em verdade sempre que se mantenha a capacidade

tampo~ante do sistema, Xb pode ser maior que Xf se Kx/ y ê su
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2Cr , M X la
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X X

FIGURA 3. Câ1cu1os-mode1os para o Sistema IV da Aplicação I

(veja texto) . Xf = lO-3 M. O valor limite de X
b

se indica por uma curva tracejada.

A. Dependência de Xb do valor de Kx/ y ' Kx/ y = 0,50

(curva 1) e 0,10 (curva 2) BY r = O.

B. Dependência de Xb da adição de sal comum. Kx/ y =0,10.

Os valores delBY!r são: O M (curva 1); 10- 2 M (cur:
-1va 2) e 10 M {curva 3).
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perior a 0.25. Isto ê uma consequência necessaria do limite

da equação 20 a detergente infinito.

L i m
C -+ (X)

T
Xb = Xf Kx / y

1 - a
Ci.

e dos valores usuais de a (0,15-0,25) (Romsted, 1975).

APLICAÇÃO II: UMA REAÇÃO UNIMOLECULAR DE UM SUBSTRATO IaNICO

UNIVALENTE S- CUJA CARGA g OPOS'1'A A DA MICELA

+ D Y .

o tratamento cinetico usual para uma reaçao

unimo1ecu1ar numa solução mice1ar (Bunton, 1976; Romsted,1977;

Martinek et. a1., 1977, Fend1er & Fendler, 1975) fornece a

equaçao seguinte

k =
)~ m

k Sb + k Sf k Co K + km o m s o
=

Sr 1 + Co Ks

(38)

onde k", e a constante observada de primeira ordem e k e k
't'm m o

as constantes correspondentes nas fases micelar e aquosa,re~

pectivamente. Sb' Sf e Sr representam as concentrações anal;

ticas de substrato ligado, livre e total e a constante de

partição e dada por

Sb K's
K = = (39)s

Sf Co N
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Quando, porem, o substrato ê iônico e possui uma carga oposta

ã micela (igual a do contra-ion) a equação 14 prediz

constante de partição adequada ê

que a

Ks / y =
Sb Yf

Sf Yb
(40)

Desde que Yb = (1 - a) CD - Sb ~ (1 - a) CD para as concentr~

ções geralmente utilizadas de Sb' pode-se demonstrar facilme~

te que K e K / estão relacionadas da forma seguinte:s s y

K ::: K ( 1 - a) ( 41 )s s/y Yf

onde Yf = CMC + aC + IBYI T + Sb ê uma função de CD eIBYI T·D

Usando-se a equação 38. a expressão apropriada

para a constante de velocidade observada ê

Y
kK _b_+ k

k =
m s/y Yf o

(42)
1lJm Yb

li

1 + K /s y -v;
Desde que o comportamento de Sb e Sf em função de CT deve ser

anãlogo àquele de Xb e Xf (Fig. 1), o grau de ativação, ou

inibição, vai depender claramente das magnitudes de CD' Kx/ y '

ST e da concentração do sal adicionado. A equação 42 ê uma

representação geral. aplicãvel a uma ampla gama de efeitos ob

servãveis de detergentes. em k , para a reação unimolecular
1lJ m
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CARGA g OPOSTA A DA MICELA

APLICAÇÃO III. REAÇÃO BIMOLECULAR ENTRE UM SUBSTRATO NÃO CAB

REGADO E UM CONTRA -10N (ADICIONA DO) X CUJA

1
I

j

(43)

maior

k~ /k~ com a relação cata
m o

. Ainda mais,quanto

ex

1 - (l
= Ks / y

Yb
Y

f
KS / yLim

C -+ 00
T

de substratos iônicos.Se, por exemplo, k = k , k~ não serâ
m o Im

alterada pela adição de detergentes. Se k < k , uma inibiçãom o
sera observada. Jâ que

chegar-se-â a um valor limitante de k~ /k~ , independente da
m o

concentração de ST' ao aumentar-se a concentração de CT. Qua~

to maior o valor de Ks / y e menores os valores de ST e BY T, m~

nor sera a concentração de detergente (C D) necessária para

o ponto de partida usual para o tratamento de

uma reaçao bimolecular em solução micelar sob condições de

Curvas calculadas para o caso de ativação (km >

ko ) são apresentadas nas Figs. 4a e 4b.

atingir o valor limite de k~ /k~

m o
K / mais parecido será o valor des y

lTtica real k /k .m o

pseudo-primeira ordem (X T »ST) ê (Bunton, 1976; Romsted,1977;.

r4artinek et. al.,1977; Fendler & Fendler, 1975):
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(veja texto)

Ikm/ko}- --------_..:.-

5

CT, M X 102
O

15' B

10

;)00

.JII::
.......

"i)-E
.JII::

10

•

5

CT , M X 102

Ik_/k_l- -- - -'- - - -- - - ---

km/k o = 15. O valor real de km/k o se indica numa

linha tracejada.

k~ ) do
9

1 a - 4a

valores de Ks / y são 0,10 (la e lb); 0,50 (2a e 2b);

2,00 (3a e 3b) e 10 (4a e 4b).

A. Dependência do aumento efetivo de velocidade (k~ /
-6 ' m

valor de Ks / y e ST = 10 M para as curvas
-3e ST = 10 M para as curvas lb - 4b.

B. Dependência de k~ /k~ da adição de sal comum.
m o

- 6 I I -Ks / y = 0,50. ST = 10 M. Os valores de BY T sao:
- 2 -1O M (curva 1); 10 M (curva 2) elO M (curva 3).

O

FIGURA 4. Cálculos-modelos da Aplicação 11

;)00

.JII::.....
;)oE

.JII::



XT
k 2m Ks Kx/ y

Yb + k
O

V Yf
2

kI/J • = (46a)
m (1 + KsC O) ( 1 + K / Yb )

x Y
Yf

Na presença de tampão (Sistema IV), a expressão corresponden

te ê:

Por outra parte, quando X ê um íon de carga oposta ã micela

o fator chave da equação 44 passa a ser o comportamento de

Xb e, portanto, Xb/C o (equação 23 e Fig. 2). Este comporta

mento sera determinado pelas características da situação e~

perimental sob análise (Sistemas I, 11, 111, IV da Aplicação

I). Na ausência de tampão (Sistemas 1-111), a equação 44 con

X sem carga pode-se verificar facilmente que

67.

(45)

(44)
Sb

ST

o
Ks Kx Co + k 2

+ k2m Xb

k2m
V

Para um substrato não carregado e um reagente

Sf

ST

(l+KsC O) (l+KxC O)

= XT

= k~ XfkI/J
m

kI/J
m

,

cluz ã expressão seguinte para kI/J :
m



!lli.
Ik2m Yb o

Ks Kx/ y Yf
+ k2

(46b)
--
Vk =

(1 + Ks CD)
ljJm

68.

!ili!

DE UM

Levando em consideração o modelo apresentado, o

conjunto de equilibrios que se apresenta a seguir ê suficien

te para caracterizar completamente a dissociação ,de um ãcido
I .

A função que relaciona kljJ /kljJ (=kljJ /ko X onde
. m o m 2

X = XT na ausência e X = Xf na presença de tampão) com CT
e caracterizada em todos os casos pela presença de um mãximo

a um va 1o r de t er mi na do de CT' To dos os. f a t oresq ue i nf 1ue nc i am

Yb/Y f , bem como os valores de Ks e Kx/ y ' podem afetar a forma

da curva que relaciona kljJ /kljJ com CT (Fi~s.5A e 56), Apesar
m o

de que a equação 46 pudesse sugerir que existe, necessariamen

te, uma relação linear entre Yb e XT (ouX f na presença de

tampão a qualquer valor de Co como na equação 45), deve~se /

notar que sõ a detergente alto (equação 20) Xb (veja equaçao

44) e uma função linear de XT' Isto está impllcito na depe~

dência de Xb em função de XT (Fig, lb) ee demonstrado clara~

mente na Fig, 6 onde se observa curvatura nos grãficos de or

dem de reação .

APLICAÇÃO IV. pK DE UM ÁCIDO FRACO HA NA PRESENÇA
ap

DETERGENTE POSITIVO DY
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Substituições adequadas na equação 52 usando as equações 48,

49 e 51 fo rnecem

O pK aparente (pK ) na presença de OY podeap
ser definido como o valor de pH intermicelar onde prevalece

a condição seguinte

(52)

. (53)
Ab

+--~--

KHA K2 OH bK
2

OH b

Ab Co
+ Ab =

fraco e a partição das diversas espécies entre a água e a fa

se micelar i~

HA f + OH f "
K1 .. Af K -

Af (47)1 -
HA f OH f

HA f "
KHA .. HA b KHA =

HA b (48)
HA f Co

KA/ y
KA/ y =

Ab Yf (49)Af + Yb ' ~ Ab + Yf Af Yb

K OH b YfOH + Y - OH/Y..la. OH + Y KOH / Y = (50)f b..---- b f
OH f Yb

K2 K =
Ab Co

( 51 )HA b + OH b " .. Ab 2 HA b OH b
i
I

Af + Ab = HA f + HA b

Ab Y
f

KA/yYb,
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Por uma série de manipulações algébricas que incluem (1) mul

A equação 54 difere em certos aspectos fundame~

tais daquela derivada por Berezin e col., 1973 os quais não

consideram, explicitamente,os equilibrios de ligação iônica

·li

da

tipo

e (4) uti

do

(56)

(55)

(57)

(54)

util i zação
Kw
H+

f

Yb
1 +KA/ y ~

l+KHAC O

KHA
Kl KA/ y

KOH / y K2

pode ser verificado que

tiplicaçãode ambos os lados por Yb/Y f , (2)

equaçao 50, (3) utilização da relação OHf =
lização da igualdade

+K = H = Kap f a

para as espécies -OH e A-. Usando uma expressão

HA f
Ka + Ka = Kl KwAf + Hf '

Yb = (1 - a) Co - OH b - Ab

Y~ :; aC O + CMe + OH b + Ab + \BYI T

onde
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41.

onde os outros termos são equivalentes àqueles da equação 54.

(58)
1 + KA Co

1 + KHAC O

+K = H = Kap f a

A
KA =. b, estes autores obtiveram a equação seguinte que

AfC O
descreve a dependência de pKap em função de Co

A equação 58 prediz uma função monotônica que

atinge um patamar em pK a CD alto e só pode dar conta de efei-ap -
tos de sais utilizando um parâmetro KA que ~ dependente de

sais, como se pode apreciar diretamente examinando a equação

A equação 54, por outro lado, atrav~s do termo

Yb/Yf,dã conta diretamente do efeito salino e prediz que a

forma da curva que relaciona pKap com Co serã uma função das

grandezas relativas de KA/ y e KHA . De fato, cálculos-modelos,

na ausência de sal, (Fig.7A e B) mostram que, para valores

razoãveis de KA/ y e KAH deve-se esperar um minimo na curva

pK /C O. Ainda mais, cãlculos-modelos do efeito de sais,utiap -
lizando uma constante de troca não depen~ente de sais (KA/ y )

indica (Fig. 7C) mudanças dramãticas na curva pKap /C o qua~

do da adição de sais.



C. Ef e i to da adição de sal comum no p Kap; KAH = 120 .

M-
1

, KA/ y = 1,00 e os valores de BY T são O M (CU!:

-2
v·a 1); 10M ( cu r v a 2) e O, 1 M ( curva 3).

li!

74,

KA/y no pK com KAH ~ 3 x
. ap

valores de K
A

/ y são 0,50 (curva 1),

2) e 10,0 (curva 3).2,00 (curva

B. Efeito da variação de

10 2 M- 1 . Os

FIGURA 7. Cãlculos-modelos da Aplicação IV (veja o texto).

-5pKa = 10,60, KOH / Y = 0,080, AH T = 10 M.

A. Efei to da vari ação de K
A

/ y no pK
ap

com um K
AH

,=

30 M- l . Os valores de K
A

/ y são 0,50 (curva 1),

2,00 (curva 2), 10,00 (curva 3) e 50 (curva 4).



S-Ol
"O"O
Ã" Q

"o
'O

O-li
Ç"OI

S- II O""

V9
Ç"II

o"al

L-------------'o"~I

OI x v-. '~J'
~

O~I-.,.--..,,..-'-.-.-....;çT-- .....-.--r--'IOS-6

.~"\aOI X ~ oJ

O~I_..___,.........,r_.__Tç__,r-r-.,--.-...,OS- 6



76.

Analogamente ao mostrado na equação 44 podemos

onde pKap i definido pela equação 54. Combinando as equaçoes

( 59)

(62)

(60)

( 61 )

Sb

Sr

HA r

+ K )ap

+ k 2m Ãb
Sf

Sr

Ka HA r

(1 + KHACO)(H+

Yb
Ka KA/ y -v;

+(1 + KHAC O) (H f + Kap )

=

=

k1jJ = k~ Afm

Ab

A
f

HA r = Ab + Af + HA b + HA f

as equações 47 a 51 obtem"se as expressões seguintes para Ab

e Af

escrever que

Utilizando a relação que descreve a concentração analítica do

ãcido fraco

APLICAÇÃO v. REAÇÃO BIMOLECULAR ENTRE UM SUBSTRATO NEUTRO S

E O NUCLEOFILO A-" DERIVADO DO ÁCIDO FRACO HA

NA PRESENÇA DO ANFIFILICO DY
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fa r1
jl
"i'

de

que

77.

23 t 39, 59 t 61 e 62 obtem-se a expressão final para a consta~ ~

te de segunda ordem sob condições de pseudo-primeira ordem

k2m ~ Yb o
Ks KA/ y~ + k2

(63)V
kt/J

m
= HA T Ka

) (H + + K ) (1 + Ks Co)-
(l + KHAC O f ap

A equação 63 t na sua essência, reflete o efeito

das vãrias trocas especificas de íons que afetam, coletivame~

te t o pK ap do ácido fraco HA, a distribuição do nuc1eôfilo A

e a reação deste ultimo com o substrato neutro em ambas as

se. Todos estes efeitos t que foram analisados anteriormente

forma separada t são exemp1ificados nos cálculos-modelos

serviram para desenhar as figuras 8A e 8B.

2.3. A HIDROLIBE ALCALINA DE ACETATO DE p-NITROFENILA EM MEIO

TAMPONADO

o estudo do efeito de detergentes na hidrôlise

alcalina de acetato de p-nitrofeni1a (NPA) ê, certamente, o

sistema mais investigado no campo da catãlise micelar (Roms-

ted & Cordes t 1968; Behme et.al. t 1965; Moss, 1977; Lapinte

& Viout, 1974). Apesar da popularidade deste sistema não exis

;1
':i'!j
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Utilizando o tratamento descrito anteriormente

li ,I!

(E4)

tampão

Brb + kO
Brf 2

(1 + Ks CD)

Ks K-OH/Br
k2m
Ti

Duas considerações explicam que a hidró1ise al
ca1ina de NPA não tenha, até agora, sido analisada quantita

tivamente: (1) A ligação de hidróxido a micelas não tinha

sido detectada (Chaimovich e col., 1979 e referências), po~

tanto, uma anãlise na presença de NaOH era impossivel; (2)

çao.

A cinética de reação em fase mice1ar na presença de

não tinha um marco teórico de referencia.

te um tratamento simples e realmente quantitativo do efeito

de Brometo de trimeti1hexadeci1amônio (CTAB) sobre esta rea

k obs =

demonstramos que na presença de tampão onde a concentraç~ i~

termicelar de OH- livre (OH f ) ê constante a expressão adequ!

da para a constante de velocidade observada numa reação bimQ

lecu1ar entre um substrato neutro (como NPA) e um ion reati

vo univalente (como -OH) numa solução de CTAB é

Nesta equação Ks e a constante de distribuição do NPA (=27M- l ,

Romsted & Cordes, 1968); k~ ê a constante de segunda ordem p!

ra a hidrõlise alcalina de NPA (=26 s-lM- l nestas condições);
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As expressões apropriadas para brometo ligado a

micela (Br b ), livre (Br f ) e hidr5xido ligado (-OH b ) na prese~

ça de tampão são:

e a e o grau de ionização da micela (= 0,2 tO.05, Romsted ,

1975). O unico termo na equação 64 para o qual não se tem ve

rificação independente e o valor de k2m , a constante de velo

cidade de segunda ordem para a hidr51ise alcalina de NPA na

(67)

( 66)

(65)

r;:--z
Al + V(A l ) + 4 KOH / Br OH f (1 - a) Co

2

aC o + CMC + OH b

aC o + "CMC + KOH / Br OH f

Br b = (1 - a) Co - OH b

OH b =

v e o volume molar parcial do CTAB (=0.37 L/mol. Corki11.Goo!!

man & Walker, 1967), KOH / Br ê o coeficiente de seletividade /

para a troca -OH/Br- na superflcie de micela (=0.08, Chaimo

vich et. al., 1979); Co e a concentração de detergente que

e igual a concentração total de detergente menos a CMC (5 x

10-4 M) medida sob as condições experimentais.

Br =f

onde

A =1
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fase micelar.

Como se pode apreciar na Fig.9 os dados experl

mentais podem ser reproduzidos quantitativamente com um va

lor de k2m = 0,325 k~ . A correpondência entre os valores cal

culados e os experimentais garantem que o acordo não e casual.

Apesar de que, de fato, a reatividade aparente do -OH e me-

nor na fase micelar, ~oda a aceleração pode ser atribuida

a fatores extrinsecos relacionados com a concentração local

dos reagentes. As implicações desta análise que, de fato,de

monstra que um tampão .!!_~..Q. mantêm um pH unico na fase micelar,

quando se varia a concentração de detergente, serão analisa

das em publicações posteriores (Politi, M.J., Cuccovia, J.M.,

Chaimovich, H e Quina, F.H., em preparação).

2.4. EFEITO DE BROMETO DE HEXADECILTRIMETILAMaNIO NA DrSSOCTA

çlo DE FENO~ E n-HEPTILMERCAPTANA

2.4.1. INTRQDUçlo

A adição de micelas a soluções contendo ãcidos

fracos pode causar mudanças do pK aparente (pK ) ate em 4ap
unidades de pH (Fendler & Fendler, 1975; Bunton, 1976). A re

lação entre este desvio de pK e os pKs anômalos de vários gr~

.11

li
,I

Iri

I
"~



tex to.

meias vidas. A linha sólida é calculada, veja o

qu a t ro

5 10

CT (M X 103)

o

micos que eram lineares até pelo menos

locadas no compartimento termostatizado de um es

pectrômetro Beckman 25 até equilibrio térmico. A

reação foi iniciada pela adição de 10 ~L de uma

solução de NPA (4 x lO-3M) em CH
3

CN e a liberação

de p-nitrofeno1 acompanhada a 405 nm. As constan

tes de velocidade foram calculadas da forma usual

(Cuccovia et.a1., 1978) de grãficos semilogarit-

5f
O. ~ ::0=. 1 82,

I
~

. tE)
o
)o( 3-•cn-

fi)
10
o 2

.2tC

fIGURA 9. Efeito do CTAB na velocidade de hidrõlise a1ca1i

na de acetato de p-nitrofeni1a (NPA) tO = 30o ,C T
se refere a concentração total de CTAB adiciona

do a a 2,50 m1 ,50 m1 de um meio que continha as

concentrações de CTAB que se indicam na Figura e

20 mM (final) de tampão borato pH 9.50. As celas foram co
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inclusão do par ácido-básico num meio de características di-

pos em protelnas (Fersht~ 1977) ~ evidente.

il!

ii

_J

1 + Ka Co

1 + KAH CD

o estudo do efeito de detergentes no grau de

dissociação de indicadores ácido~bâsicos foi a primeira ten

tativa de analisar a influência de micelas em reações qu;mi

caso De fato~ Hartley (1934) desenvolveu uma serie de regras

que predizem a direção~ mas não a magnitude~ de mudanças na

posição aparente de equilíbrios ácido-básicos em função tan

to das cargas do par ácido-básico quanto a do surfactante.

o efeito de micelas sobre o pK também foíap
interpretado em termos do efeito do potencial eletrostático

superficial sobre a atividade do H+(Hartley & Roe, 1940). A

K = Kap a

o desvio de pK ap em função da concentração de

detergentes foi atribuido a uma diferença entre o grau e ex

tensão de partição das formas ãcido e básica do par (Tong &

Glesman~ 1957; Berezin et.al.~ 1973). Este enfoque conduz a

Lma expressão do tipo

qúe, como jã fora comentado, prediz um patamar a Co + 00 e não

pode explicar, diretamente, o efeito de sais.
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tons na solução.

Para analisar o efeito de micelas no pK&P de ãC1

ti
1W

com a

FIf

2,3 RT

~pK = pK - pK. =a 1

ferentes das do solvente pode causar,tambem, um efeito intrín

seco no equi1ibrio (PK: p ). Assim,foram propostas, sob vârias

formas, expressões que correlacionam o pK em âgua (pKa ) com

o pK interfacia1 (pKi ) (Mukerjee & Banerjee, 1964; Monta1 &

Git1er, 1973; Fernandez & Fromhertz, 1977). Estas expressões /

adotam a forma geral

onde If ê o potencial interfacia1, F ê a constante de Faraday,R

e constante dos gases e T a temperatura absoluta. Esta expres

são foi, frequentememte, utilizada para determinar tanto ôpK

como' a concentraçio constante de mice~as jã que não contem

termos que dêem conta da (conhecida) variação do pKap
concentração de detergente (Berezin e col., 1977).

As dificuldades da interpretação quantitativa dos

dados que correlacionam mudanças de pKap concentração de de

tergente foram analisadas em detalhe por Bunton e co1aborador5

(Bunton & Wo1fe, 1973, Bunton, 1976), que demonstraram inequiY~

camente que a mice1a não somente afeta a -relação de coeficientes

de atividade de indicadores, mas também, a distribuição de pró-
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(Fendler & Fendler, 1975).

parâmetros que se podem determinar independentemente.

I11

'I11;

ri
'f
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ill
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!i'

somente

existentesmo a distribuição de todas as especies iônicas

em solução.

dos fracos deve~se levar em conta, portanto, a distribuição

de especies neutras entre as fases mice1ar e aquosa, bem c~

da solubilidade relativa da especie não carregada entre as

duas fases (Azaz & Donbrow, 1976). A determinação quantita

tiva das constantes de distribuição e, em geral, fâcil e de

pende de medições de solubilidade ou de variação espectral

A distribuição das especies neutras entre a

fase aquosa e micelar parece ser (dentro de limites.Fend1er

& Fend1er, 1975) um fenômeno simples, que depende

A distribuições de espécies iônicas entre as

fases mice1ar e aquosa e, por outro lado, determinado tant~

pelo potencial interfacial como pelo coeficiente de seleti

vidade Kx/ y ' Mostramos, por calculo (Fig. 7), que a variação

de pKap com CT e com a concentração de sal pode ser des

~rita utiliiando um unico marco de referência, a teoria g~

ral de troca iônica em micelas, fazendo uso exclusivo de

A consideração explícita da troca iônica em

solução micelar prediz, ao contrãrio de todas as análises /



2.4.2.1. MATERIAIS

2.4.2. PARTE EXPERIMENTAL

E - Es t

E - ESHtpK = pH - logap

86.

2.4.2.2. M'fTODOS

2.4.2.2.1. DETERMINAÇÃO DO pK DE HEPTILMERCAPTANA
ap

Fenol (Merck) e l-heptil mercaptana (Aldrich)

foram previamente destilados. Todos os reagentes inorgânicos

eram de qualidade analitica. A ãgua foi deionizada e destila

da em vidro e todas as soluções foram preparadas com agua

recentemente fervida e esfriada sob Ar.

o pKap da heptilmel~captana (C 7SH) -Foi determi

nado medindo-se a 0.0. da mercaptana a 240 nm a um ~nico pH

e utilizando-se a seguinte relação:

anteriores, um minimo na curva pK contra CT. Decidimos inap -
vestigar, portanto, dentro dos sistemas de nosso interesse,a

"existência desse minimo estudando o efeito de detergentes na.

dissociação de n-alquil mercaptanas e fenol.
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onde

pH = 10 , 1 e foi mantido utilizando-se tampão borato 20 mM

. ESH = coeficiente de extinção molar (E) da forma protonada

da C7SH (em água ou CTAB) a 240 nm

ES = E do C7SH dissociado (em ãgua do CTAB)

[t = o coeficiente de extinç~o observado a pH = 10.1 (na

presença e ausência de detergente) calculado dividi~

do-se a 0.0. a 240 nm pela contentraç5o de C7SH.

Os espectros (30 oe) foram obtidos em espec

trofotâmetro Beckman 25 em cel as de quartzo de 1.0 cm de

caminho ôptico.

DETERMINAÇXO DE ESH

A determinação do ESH da C7SH protonada na f!

se aquosa fo.i feita a 240 nm adicionando-se 30 ~1 de heptil

mercaptana 8.03 x lO-3 M (dissolvida em acetonitrila) a 2 rol

de HCl 0.02M. Registrou-se o espectro UV da solução de 300

a 220 nm. O ESH foi calculado dividindo-se a 0.0. a 240 nm

pela concentração total de mercaptana.

o E da C7SH na fase micelar foi determinado /
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~dicionando~se 30 ~1 da mercaptana a uma solução de HCl 0.02M

contendo volumes crescentes de eTAB (O.lM) (dissolvido em HCl

O.02M).

DETERMINAÇÃO DO E
S

A determinação do E do ânion da C7SH foi feita de foma

similar a descrita para ESH usando~se NaOH 0,1 M.

O E do C7S~ na fase micelar foi obtido de forma

semelhante â anterior adicionando~se, por~m, a mercaptana a

uma solução de NaOH O.lM contendo volumes crescentes de CTAB

O, 1M (tamb~m dissolvido em NaOH O,lM).

DETERMINAÇÃO DE Et

A determinação foi feita adicionando~se 15 ~l

da mercaptana a 2 ml de tampão borato 20 mM, pH 10,1. O espe~

tro foi registrado e o E
t

calculado dividindo-se a 0.0. a

240 nm pela çoncentração de marcaptana.

O coeficiente de extinção experi~ental foi de

terminado em vârias concentrações de CTAB dissolvido em tam~

pão borato 20 mM pH 10,1.

Para todas as determinações, a concentração fi
~5

na1 de mercaptana era ~ 5 x 10 M.
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2.4.2.2.3. DETERMINAÇÃO DO pK APARENTE DE FFNDL

O esquema teórico foi o mesmo empregado para a

/
/

(68)

Preparou-se uma bateria de tubos de ensaio (com

tampa esmeri1hada) contendo 2 m1 de tampão HC1 20 mM e concen

2.4.2.2.2. DETERMINAÇÃO DA CONSTANTE DF: DISTRIBUIÇÃO DA

n-HEPTILMERCAPTANA

trações variãveis de CTAB. A cada tubo adicionou-se uma cama

da de C7SH (- 100 ~l). Após passagem de argônio, cada tubo

foi fechado e colocado em banho termostatizado a 3a oe por

24 horas. Após esse período a camada orgânica foi retirada com

uma seringa e a conceAtração de n-heptilmercaptana na fase

aquosa foi determinada atrav~s do m~todo de Ellman (1959). A

constante de distribuição foi calculada a partir da equação

39 na forma

ST = Sf + Sf CD KSH

determinação do pK
ilP

da C7SH (2.4.2.2.1.). O E do fenol foi

onde ST e Sf representam as concentrações totais e livres de

C7SH, CD a concentração de CTAB miceli~ado e KSH a constante

de distribuisão de C7SH entre as fases aquosa e micelar. O v~

lor de KSH (3.700 M- l ) foi determinado grafic~mente a partir

da equação 68.
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determinado na presença de HC1 0.02M e o E do fenõxido em tam

pão borato 20 mM pH 12.3. A concentração de CTAB usada va

riou entre 5 x 10- 5 e 2x lO-2 M• A determinação do pK foi
ap

realizada em tampão borato 20 mM pH 9.90 a 30 0 C seja na pr~

sença ou ausência de NaBr.

2.4.2.2.4. DETERMINAÇÃO DA CONSTANTE DE DISTRIBUIÇÃO DE PENOL

(K
V1H

)

Par a a de t e rm i nação da K0H usa r am- se sol uç ões d~

fenol e CTAB contendo tampão fosfato 20 mM pH 2.10 . O esque

ma teórico utilizado foi identico ao descrito (Cuccovia pt.a1.,

~978). A K0H foi determinada a duas concentrações de fenol

(5 x 10- 5 e 1,14 x lO-4 M) variando-se a concentração de CTAB

- 5 - 2 -entre 4 x 10 e 2 x 10 M. Os resultados de tres experimentos
-1independentes mostram uma K0H de 34 ± 4 M .

2.3.2.2.5. DETERMINAÇÃO DA CONSTANTE DE TROCA FENOXIDO-BROMETO

A determinação da constante de troca do par fe
nóxido-brometo (K~/Br) foi realizada aproveitando o efeito do

CTAB no espectro de fenõxido (Chaimovich e col .• 1975). A de~

sidade óptica do fenõxido na presença de eTAB pode ser descri

ta por

..



Desde que (equação 14)

frações livres e ligada respectivamente.

da equação 72 forneceu os valores seguintes para KO/ Br

91.

(71 )

(70 )

(69)

as equaçoes 70 e 71. Um gráfico /

em função da concentração de deter
Br f

Br
b

em ba s e

Sf Br b

Sb Br f

gente foi realizado

pode-se demonstrar que

. [ y ]1 = 1 x 1 + 1 f (72)

OOobs - Sr Ef Sr(E b - Ef ) K~/Br Yb

Br
f

= CMC + aC O + Sb + NaBr ~ CMC + aC O + NaBr

Br b = (1 - a) Co - Sb ~ (1 - a) Co

K\1/Br -

° cã1cu10 do termo

onde

onde E ê o coeficiente de extinção molar, S a concentração a

nalitica de fenõxido e os sub~indices f e b se referem as

DO obs = Eb Sb + Ef Sf



onde

Br b = (1 .. a) (C T - CMC) -,OH b .. Ab

Brf = a (C T - CMC) + CMC + OH b + Ab + NaBr

92.

K~/Br

1,05 ± 0.35

3,90 ± 0.96

5,5 ± 0.19

NaBr
(m)

2.4.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

o

0,010

0,100

As Figuras 10 e 11 mostram o efeito do CTAB no

pKap de C]SH e fenol respectivamente. As curvas que descrevem

a variação de pK com a concentração de detergente foram calap
culadas utilizando a equação 54 da pago ]2 na forma

Br b

1 + K~/Br ~ (6B)
fK - H+ = K )

a p - f a K (C _ CMC
1 + HA T



11,0

•

a
o

::-::
Q,

9,5

FIGURA IQ. Efeito do eTAB no pK aparente da n-heptilmercap-

tana. Os pontos experimentais foram calculados /

como descrito no texto. A linha cheia foi calcu-

ladacomo descrito no texto.

93.



nhas sólidas são calculadas (veja texto) O,

sem NaBr; lJ., 10 mM NaBr;O , 100 mM NaBr.

FIGURA 11. Efeito do eTAB no pK aparente (pK ) do feno1
-- ap

na presença e ausência de NaBr a 30 0 e. O pK
ap

foi determinado como descrito no texto. As li

94.

0,0800)0600,040

Cr (M)

0,020o

n
o
~
Q.
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1979)

de CTAB (2.~.2.2.2.).

(6) KsiBr ' Determinado expet'imentalmente uti

seguinte propriedade da equação 54
Br bl+K-···--S/Br 8r f

1 + KSH Co
K = Kap a

(4) K = 10,70. Determinado como descrito naa
parte experimental desta apl icação.

A e AH referem~se, respectivamente, aos pares mercapteto, me!

captana ou fenõxido, fenol. O cálculo de OH b foi realizado uti

lizando a equação 36 da pag.61 e OH f = constante jâ que em

ambos os casos, se trabalhou na presença de tampão.Os parãme

tros utilizados para o câlculo da variação de pKa da n~heptilp -

mercaptana em função da concentração de CTAB foram:

(1) CMe = 5 x 10-4 M. Esta CMe foi determinada

~or medida da variação da tensão superficial em função da con

tentração de CTAB no mesmo tampão da experi~ncia mostrada na

Figura 10.

(2) a = 0,20. (Romsted, 1975)

(3) KOH / Br = 0,08. Este valor foi determinado

numa s~rie de experimentos independentes (Chaimovich et. al.,

lizando a

(5) KSH = 3 700. Determinado por medida do au

mento de solubilidade da mercaptana em função da concentração



(72)

o valor da constan

facilmente determinãvel.e

pode ser calculado a qualquer valor de CO' KSH e Co sao
BY

b

Br f

valores experimentais conhecidos, portanto,

te de troca

96,

vado.

Oeve-se enfatizar que, no cálculo da curva teõ

rica mostrada na Figura 10 não se empregou nenhum-E~â~etro /

ajustãve1, A coincidência entre os valores experimentais e os

dados calculados e excelente, especialmente a partir de 5 mM

de detergente. A coincidência entre a curva calculada e os va

10res experimentais e apenas razoável abaixo de 5 mM Cr . Dos

vários fatores que podem explicar este fato um deve ser enfa

ti'zado: a possive1 intervenção do tampão no fenômeno de troca

iônica. Se bem que o borato não deve ter uma alta afinidade I

pela micela de CrAB (veja a coincidência entre os pontos exp!

rimentais e a curva a alto CT) a troca barato/hidróxido e/ou

borato/C 7s- pode ser importante a Cr baixo onde a concentração

relativa do tampão e alta com relação a CO' Esta troca produ

ziria, de fato, um aumento no pK explicando o desvio obser-ap
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No cãlculo da variação do pK e do fenol emap
função de CT foram utilizados os valores de CMC, KOH/Br e a

utilizados no calculo anterior, os valores de KO/ Br determina

dos como descrito em métodos (2.4.2.2.5.) e o valor da cons

tante de distribuição do fenol determinada na ausência de sal

(2.4.2.2.4.). Os valores da constante de distribuição de fe

no1 na presença de NaBr foram ajustados por interação e cor

respondem a 60 M~l (10 mM NaBr) e 123 M- l (100 mM NaBr). A va

riação da constante de distribuição do fenol estã de acordo /

com dados experimentais que mostram um aumento da solubiliza

ção de fenol em fase micelar por aumento da concentração sa-

lina (Azaz & Donbrow, 1976).

Neste trabalho examinaram-se em detalhe alg~

mas das consequ~ncias da ligação de Tons a micelas. Baseando

-~e nesta anãlise desenvolveram-se uma s~rie de expressões que

descrevem a ligação de ions a micelas e as consequ~ncias cin~

ticas desta ligação. Estas expressões contêm, em principio.s~

mente termos que são experimentalmente acessiveis. Esta anâlise permite I

o cilcu10 de constantes ciniticas de velocidade na fase mice

lar sob diversas condições experimentais (variação da concen

tração de detergente, presença ou ausincia de tampão, adiçio

de sais). Também ê posslvel anal isar a dissociaçio de icidos

fracos em micelas e a reatividôde do ânion proveniente desse

icido. Os diversos modelos foram examinados utilizando cilcu-

lj,

'li
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los empregando par~metros caracterlsticos das reações mais co

muns em meio micelar.

o esquema de an~lise foi empregado com ~xito

para descrever quantitativamente a hidrõlise alcalina de ace~

tato de p-nitrofenila na presença de tampão. O pK ~parente da

n~heptilmercaptana e do fenol apresenta um minimo quando se

aumenta a concentração de detergente. Este minimo foi predito

pela consideração explicito de troca iônica em micelas. A fun

ção que relaciona pK com CT foi utilizada para analisar quanap _

titativamente os dados experimentais.

3. RESUMO

A consideração explicita de troca iônica em

soluções micelas conduz a expressões gerais que contim some~

te termos experimentalmente acessiveis. Estas expressões se~

vem como marco de referência geral para a anãlise do efeito

de micelas em reações que envolvem ions. As expressoes in

cluem: a ligação de um 10n reativo a micela na presença ou

ausência de sal, a reação monomolecular de um substrato iôni

co na fase micelar, a reação bimolecular de um nucleõfilo ia

nico na fase micelar e o efeito de micelas na dissociação de

ãc id os fr ac os e a s sua seu ns equê nc i a s c i nê t i cas. Es tas ex

'M



99,

pressoes foram utilizadas para analisar quantitativamente a

hidrôlise alcalina de acetato de p-nitrofenila em tampão.Uma

das predições do modelo, um m;nimo no pK aparente de um ãci~

do fraco na presença de micelas foi confirmado estudando o

efeito de brometo de hexadeciltrimetilamônio na dissociação

de n-heptilmercaptana e fenol. O efeito de sais no pK do fe

nol na presença de micelas, também predito pelo modelo, foi

analisado quantitativamente.
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3. SUMMAR'f

The ex r1 i ci t consi de r a t i on of s pec i f i c i on

exchange leads to general expressions which contain

ex pe r i rn e ntal 1y ac c e s s i b 1e te rm s. Thes e e xpr e s s i ons s e r ve a s

an unified conceptual frarnework for the quantitative

dissection and analysis of the influence of charged interfaces

on reactions which involve such 5pecifically-bound ionic

species. These include the binding of a reactive ion to the

micelle in the presence ar absence of salt, the first order

teaction of an ionic substrate in the micelle. a second order

reaction of an ionic nucleophile solubilized in the micellar

phase and the effect of micelles on the dissociation of wedk

acids and the reactions of the corresponding conjugate base.

The5e expressions were used to analyze

quantitatively the micellar l110dified hydrolysis of p-nitrophenyl

acetate in the presence of buffer. One of the predictions of

the model, a rninimurn in the pK apparent of a weak acid, was

confirmed in a study of the effect of hexadecyltrimethylamonium

bromide on the apparent pK's of phenol and n-heptylmercaptan.

The effect of salts on the pK af weak acids in the presence

af micelles, a150 predicted by the model, was analysed

quantitatively.

d
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