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RESUMO

~

Nesta dissertação foram" estudadasAas reações de ami-

nólise d~ benzoatos por dodecilamina (DA), propionato de do-

decilamônio (DAP) e suas misturas em ciclohexano. Foram .I.usa-

dos os ésteres do tipo X-~-C02-~-N02 (X=N0 2 ,CH30,CH3 ,H e Cl)

e N02-~-C02-~-Y (Y=CH3 , H, Cl e CN). A aminólise de ésteres

por DA é de segunda ordem em amina e está associada com entro

pias de ativação altamente negativas e pequenas eutalpias de

ativação. A reação é muito mais sensível à natureza do grupo

abandonador que da acila.

Na reação com DAP micelar mostrou-se claramente que

o grupo carboxilato de detergente atua com base geral e não ~

mo nucleófilo. A reação é de segunda ordem em DAP e apresen

tou as mais altas entropias de ativação. ° valor de p deH~,

mett era maior quando se variou o grupo Y , mostrando que a

reaçao, como com DA, é mais sensível ãnatureza do grupo fug~

tivo. ° valor da razao Py/Px mostrou que o grupo abandona -

dor é o íon fenóxido p-substituido. Uma prova adicional des

te fato, foi obtida dos resultados de aminólise em presença de

água solubilizada.,

° DAP micelar aumentou a velocidade de aminólise por

DA, por fatôres desde 132 vêzes (Cl/N0 2 ) até 311 vêzes (N02/

N02). A aminólisede ésteres por DA+DAP apresentou parâmetros

de ativação, cujos valores são intermediários àqueles para as

reações com DA e com DAP respectivamente. Os valores de p de

Bammett foram similares aqueles obtidos para a reaçao com DAP

somente.
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Baseados nos resultados previamente reportados, fo

ram sugeridos esquemas para as reações. Eles envolvem a for

mação de intermediários tetraédricos (aniônicos para as rea

çoes com DA e com DAP e zwitteríbnicos para a aminólise por

DAP), cujo colapso é determinante da velocidade.
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SUMMAR,Y

In this thesis the aminolysis of benzoate esters by

dodecylamine (DA), dodecylammonium propionate (DAP) and their

mixtures in cyclohexane was studied. The esters used were

X-0C020N02 (X=N0 2CH 30,CH3 ,H e Cl) and N020C020Y (Y=CH 3 ,H,Cl e

CN). Ester aminolysis by DA is second order in the amine and

is associated with a highly negative entropies and small eu

thalpies of activation. The reaction is much more sensitive

to the nature of the leaving group than that of the acyl one.

In the reaction with micellar DAP it was clearly sho~

ed that the carboxylate group of the surfact and is acting as

a general base, not as a nucleophile. The reaction was found

to be second order in the surfactant and showed the highest

entropies of activation. The Hammett p value was 1arger when

was varied,- showing that the reaction, like that with DA,

is more sensitive to the nature of the 1eaving group. From

the ratio Py/ Px it was shown that the 1eaving group is the

p-substituted phenoxide ion. Additional proof for this was

reached fromthe resu1ts of amino1ysis in the presence of

solubilized water.

Micel1ar DAP enhance the rateof aminolysis by DA

by factors ranging from 132 times (C1/N0 2 ) to 311 times

(N0 2/N0 2). Ester amino1ysis by DA+DAP has activation parame

ters which are intermeàiate between those for the reactions

with DA, and with DAP, respective1y. The Hammett p va1ues

were similar to those obtained for the reaction with DAP alope.

-Based on the previous data schemes for the reactions
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were suggested. They involve theformation of tetrahedral

intermediates (anions for the reaction with DA and with DA+"

DAP, and zwitterion for the aminolysis by DAP) whose collapse

are rate limiting.



7.

1. INTRODUÇÃO

1.1 Agregação de detergentes em solventes nao aquosos. Mice

las inversas.

Os detergentes compõem uma importante classe de

postos tensoativos. Apresentam propriedades anfifílicas

com-

por

possuirem, em suas moléculas, partes hidrofóbicas (cadeias al-

quílicasou alquilfenílicas), e hidrofílicas (grupos polares e/

ou iônicos). Classificam-se normalmente através da natureza e

existªncia ou não de cargas na parte hidrofílica. Assim exis-

tem detergentes catiônicos (sais de alquilamônio por exemplo),

aniôni~os (como sulfatos e sulfonatos'de alquila, sais de ãci

dos graxos, etc.), não iônicos (tais como éteres alquil ou al-

quilfenilpolioxietil~nicos)e zwitteriBnicos, como N,N-dimetil

N-alquilbetaínas (ELWORTHYe cols., 1968).

A solubilidade dos detergentes ou surfactantes, em sol-

ventes apoIares, estã fundamentalmente relacionada ao fenBmeno

de agregação. Este fato é evidenciado por inúmeras propriedades,

como dissolução de um terceiro componente (água, corantes,etc.)

exist~ncia de uma concentração micelar crítica (cmc) ~etectável

por diversas técnicas como depolarização de fluoresc~ncia, ab

sorções nas regiões do ultravioleta e/ou visível, RMN, etc.),

*existªncia do ponto de Kraft , etc.

* Temperatura na qual ocorre aumento brusco da solubilidade sur

factante em função do aumento de temperatura. Esta região é

conhecida como temperatura crítica ou ponto de Kraft.

Nota: Esta Dissertação foi datilografada, seguindo o estilo

. do J.Org.Chem.
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Figura 1.1 CAl micela aquosa esauematizada segundo modelo de

Menger (MENGER, 1979); (B) micela inversa de um car

boxilato de alquilamônio.

mente, algumas pronriedades de micelas aquosas e inversas (KER

TES e GUTMANN, 1976; KERTES, 1977; NAGY, 1982).

TABELA 1.1 - Algumas propriedades de micelas

PROPRIEDADES

c:ondutividade

cmc

n9 de monomero

por micela

MICELAS AQUOSAS

alta

bem definida; con
centração de monô
meros constante a
cima da cmc.

grande

MICELAS INVERSAS

baixa

pODremente definida;
a associação começa
a oçorrer mesmo a
lO-b a lO-7M•

pequeno

A termodinâmica de micelização, em solventes nao aquo

sos, tem levado algumas vêzes, a resultados conflitantes,prin
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cipalmente em se tratando de sais de alquilamônio CMULLER,1975;

FENDLER, 1976; KERTES e GUTMANN, 1976; EICKE e CHRISTEN, 1978;

MULLER, 1978; HERMANN e SCHELLY,1979; RUCKENSTEIN e NAGARJAN,1980;

EL SEOUD e EL SEOUD, 1982).Isto se deve, talvez, à grande com-

plexidade do processo e pequeno número de dados disponíveis

(EL SEOUD e EL SEOUD, 1982). Basicamente, foram propostos por

MULLER (1978), dois "tipos" de agregação: o primeiro, onde o

aumento brusco do processo associativo define um valor de con-

centração micelar crítica (cmc) i leva à formação de micelas

comum número de agregação médio constante (é o caso do deter

gente aniônico bis- (2-etilhexil) -sulfosuccinato de sódio ou Aar) ;

o segundo tipo caracteriza-se por um aumento progressivo da

associação, e por formar agregados cujo tamanho é dependente

da concentração (admite-se que os carboxilatos de alquilamônio

sao exemplos de detergentes que agregam segundo este modelo).

Nos esquemas da Figura 1.2 mostra-se, por meio àas

equações de equilíbrio, os dois tipos de agregação.

M + ---:::a. M
2M '"

NMFMN

I

M2 + M~ M3

M(N-1) -+ M r M N

11

Figura 1.2 (I) Modelo de equilíbrio simples; (11) Modelo de

equilíbrio múltiplo, onde não se define uma cmc

com precisão; M representa monômero e N é o núme

ro de agregação médio.
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EL SEOUD e EL SEOUD (1982) mostraram que a agregaçao

de carboxilatos e arsinatos de alquilamônio, pode ser inter-

pretada segundo qualquer dos dois tipos. Analisando dados de

IH RMN, sugeriram que os modelos de MULLER (1978) são casos ex

tremos. A associação destes detergentes, em solventes orgâni

cos, pode então, ser interpretada como um caso intermediário,

entre os dois tipos. Entretanto, o que se pode concluir com

alguma certeza, é que a associação em solventes orgânicos é de

vida, principalmente, a interações eletrostáticas e, portanto,

estes sistemas são extremamente dependentes das propriedades

do solvente e de um eventual terceiro componente (mesmo em pe-

quenas quantidades)*.

Quanto à adição de um terceiro componente ao sistema,

o tratamento termodinâmico torna-se extremamente complicado,.

uma vez que não se conhece seu efeito na formação e estrutura

destes agregados. Pode-se afirmar, contudo, que o miolo micelar

e o sítio de solubilização (EL SEOUD e cols. ,1974; FENDLER e FEN"':

DLER, 1975; EL SEOUD e RIBEIRO, 1976; FENDLER, 1975; HEWJANN e SCHE

LLY ,1979; KITAHARA, 1980; EL SEOUD e cals., 1982). Por outro lado, o nú-

mero médio de agregação, a cmc e até mesmo o tipo de agregação,

parecem ser função da concentração do soluto, especialmente~

do este é a água. Esta observação é concordante com o fato de

-que as propriedades do solvente, estrutura do detergente e in-

terações eletrostáticas, influenciam muito a agregação (MULLER,

* A adição de água tem sido extensivamente estudada (EL SEOUD,

1980), e foi sugerido que sua presença (mesmo traços), é res

ponsável pela agregação em solventes apoIares (EICKE, 1982).
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1978; RUCKENSTEIN e NAGARJAN, 1980). ~ portanto previsível, que

urna substância corno água , de alta constante dielétrica, exerça

grande efeito num processo que depende, fundamentalmente de a-

trações e repulsões eletrostáticas.

o assunto é vasto e complexo o suficiente para que nao

possamos tratar, em detalhes, seus inúmeros aspectos. Questões

corno solubilização e/ou cosolubilização, catálise, termodinâmi

ca de micelização, aplicações analíticas e industriais, etc.,

estão sendo discutidas e estudadas, ainda no presente, por vá-

rios autores, cujos trabalhos podem ser consultados para os as-

suntos que aqui nao foram ou serão abordados (entre os princi -

pais cientistas podemos citar: EICKE,H.F.; EL SEOUD,O.A.; FEN-

DLER,E.J.; FENDLER,J. H.; HINZE, W. L. ;KERTES ,A. S.; KITAHARA,A.;

MENGER, F.M.; MEGURO,K.; O'CONNOR,C.J.; SUNAMOTO,J.; TONELLATO,

N. e ZULAUF ,M. ) .

1.2 Catálise por micelas inversas

o efeito catalítico exercido por micelas inversas foi

observado para várias reações como hidrólise eaminólise de

ésteres, hidratação de compostos carbonílicos e outras reações

orgânicas e inorgânicas (FENDLER, 1976; EL SEOUD e cols.,1977,

1979, 1981; EL SEOUD, 1980; EL SEOUDe SILVA, 1980; EL SEOUD e

VIDOTTI, 1982; KON-NO e cols., 1978 e 1981; KONDO e cols.,1978;
- \

MOLLET e O'CONNOR, 1967 ; YAMAGISHI e cols., 1981; SENO.e cols.

1975, 1976 a e b; etc.). Basicamente substâncias corno água,com-

postos carbonílicos, íons metálicos, etc., são solubilizados e

reagem no miolo micelar, sob condições que podem ser bastante
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diferentes daquelas na ausência de micelas. A análise das inte

raçoes que ocorrem no me~o reacional torna-se bastante comple

xa, uma vez que devem ser elucidadas questões como concentração

efetiva dos reagentes, mudanças nas suas propriedades físico-

quí~icas (NOME e cols., 1976; MENGER e SAlTO, 1978; SMITH e LUI

SI, 1980; EL SEOUD e CHINELATTO, 1983), interações entre o de

tergente (ou micela) e o estado de transição e/ou reagentes

(FENDLER e FENDLER, 1975; EL SEOUD e cols.,198la; EL SEOUD,1980

EL SEOUD e EL SEOUD, 1981b; EL SEOUD e VIDOTTI, 1982; FENDLER,

1982),participação dos monômeros como catalizadores (EL SEOUD e

cols., 1977, 1979 e 1981b), etc. A maioria destas questões nao

puderam ser respondidas com segurança, e neln generalizações pu-

deram ser feitas até o presente, devido ao pequeno número de da

dos experimentais disponíveis e ã superposição dos vários fenô-

menos, tornando o assunto extremamente complexo e, paradoxalme~

te interessante. A despeito da complexidade, estes sistemas têm

recebido muita atenção (o número de trabalhos publicados, en-

volvendo micelas inversas, tem aumentado bastante nos últimos

anos), devido, entre outros motivos, ao fato de que a micropol~

ridade do miolo micelar, parece ser semelhante àquela dos sítios

ativos de enzimas proteolíticas e lipolíticas (BENDER, 1978; MEN

GER, 1979; KITAHARA, 1980; FENDLER, 1982). Esta semelhança tem

sugerido, por sua vez, a interessante hipótese de que tais siste

mas possam mimetizar os correspondentes biológicos (FENDLER,1982).

o tratmnento matemático que tem sido mais adequado aos

estudos de catálise micelar, é derivado do esquema da Figura 1.3.

Ai se observa que o substrato pode formar produtos através da

catálise micelar (MS) ou na sua ausência. A constante da veloci
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K k
M + S ---:a MS ~ P.....---

l'
k

o

Figura 1.3 Esquema de uma reação micelar. M,S,MS e P referem

se a micela, substrato, complexo micela-substrato

e produtos, respectivamente: k o e kM são constan

tes de velocidade e K é a constante do equilíbrio

de formação de MS.

dade observada, deduzida a partir deste esquema catalítico, é

mostrada na equação 1.1. Nota-se a completa analogia com o

kobs =
k

o

1

+ kMK[MJ
+ KLM]

( l.l)

proposto para a catálise enzimática (relação de Michaelis-Men

ten). Com algumas aproximações e simplificações, muitos traba

lhos utilizaram-no (BUNTON e cols., 1968: KITAHARA e cols.,

~975: FENDLER e FENDLER, 1975: EL SEOUD e cols., 1977, 1979 e

1981; EL SEOUD, 1980; EL SEOUD e VIDOTTI, 1982, etc.). As sim-

plificações usuais (MENGER e PORTNOY, 1967), levam à equaçao

(1.2). Elas consistem essencialmente nos seguintes pontos:

1 =
k obs

1

~,

'1

k KfMl
M '- ~

(1.2)

i) a concentração de monõmeros permanece inalterada

acima da co~centração micelar crítica:

ii) o substrato não complexa com os monômeros e o com-

plexo micela-substrato tem estequiometria 1:1:

iii) o substrato não altera significativamente o processo
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de micelização e a própria concentração micelar cri

tica (isto é, a expressão [MJ= (Co - cmc)/N, onde

CD' cmc e N são a concentração total do detergente,

a concentração micelar critica e o número médio de

agregação, é válida na presença do substrato).

iv) o processo não catalisado pelas micelas é irrelevan

te em relação ao cata1itico (isto é k o e ~J sao

muito pouco importantes).

Vários tipos de reações foram estudadas em presença de

micelas inversas. O'CONNOR e colaboradores, estudando a aquação

de complexo~ de crômio e cobalto, em presença de micelas inver

sas de propionato de dodecilamônio (DAP), comprovaram fatôres

catalíticos de até 10 4 vêzes (O'CONNOR e cols., 1973a, 1974

1980a). O mesmo grupo de autores estudou a hidrólise (ou, mais

corretamente, a aminólise), de sulfato de 2,4-dinitrofenila em

presença do mesmo detergente, em benzeno; obtiveram um . aumento

de velocidade de 20 a 70 vêzes a velocidade de hidrólise em

água (O'CONNOR e cols., 1973b). A mutarotação de 2,3,4,6-tetra

metil-~-D-glucose é extensamente catalisada (380 vêzes) por DAP

em benzeno, devido a catálise bifuncional exercida pelas cabe

ças iônicas do detergente (FENDLER e cols., 1972). O mesmo me-

canismo de catálise foi usado para explicar o aumento de veloci

dade de decomposição de um complexo de Meisenheimer (FENDLER e

cols., 1973c).

As reações de transferência de acila foram as mais es-

tudadas. Discutiremos as reações de aminólise em presença de

carboxilato, de alquilamônio (O'CONNOR e cols.,~973h; O'CONNOR

e RA}ffiGE, 1980; EL SEOUD e cols., 1977, 1979 e 1982; EL SEOUD e
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da SILVA, 1980; KON-NO e cols., 1975; 1978a e 1978bj MENGER e

VITALE, 1973; TONELLATO, 1978), no ítem 1.4.

A hidrólise de ésteres foi estudada por vários autores.

FRIBERG e AHMAD (1971 e 1972) estudara~ a hidrólise de laurato.
de p-nitrofenila em presença de micelas de brometo de hexadecil

trimetilamônio em meio contendo água e hexanol. As proporçoes

relativas destes três componentes permitiu-lhes observar que a

reação era catalisada por micelas (tanto aquosas como inversas)

e também ocorria em fases líquido-cristalinas. MENGER e cols.,

(1973a) , estudaram a hidrólise de carboxilatos de p-nitrofenila

por tampão imidazol solubilizado em micelas reversas de AOT

(bis-(2-etihexil)-sulfosuccinato de sódio), em isooctano. A

hidrólise micelar de acetato de p-nitrofenila, é cêrca de 53

vêzes mais lenta que em solução aquosa. Foram estudados os es

teres acetato, propionato, caproato e laurato de p-nitrofenila,

obtendo-se a relação entre as constantes de velocidade de 56:

16:2:1, respectivamente, indicando que a velocidade da reaçao

diminui em função do aumento da cadeia'carbônica do éster. Es

te fato foi atribuido à diferença de concentração deste último

no miolo micelar. EL SEOUD e cols (1979) estudaram também a

hidrólise de urna série de carboxilatos de p-nitrofenila (aceta

to a hexadecanoato), catalisada por N-metilimidazol enl presen

ça de micelas inversas de AOT em benzeno. A velocidade das rea

çoes diminuía em função do aumento da cadeia carbônica do és~

ter, e aumentava em função do aumento da quantidade de água so

lubilizada. Ambos os fatôres foram racionalizados em termos da

distribuição do ésterentre o miolo rnicelar e o solvente.

A hidratação de compostos carbonílicos tem sido estu-
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dada por ser esta a reaçao mais simples àestes compostos e

também por sua importância na elucidação de várias reações en-

zimáticas (TRENTHAM e cols., 1969). A velocidade da hidratação

espontânea de acetaldeído é catalisada pelo detergente nao

iônico Triton X-IOO (P-C8H17-C6H4-(OCH2CH2)9 50H ),
por fatôres de até 10 4 • Por outro lado a velocidade da hidra-

tação catalisada por ácidos é aumentada por fatôres de 2 a 5,

provavelmente porque o detergente "compete li como composto car-

bonílico pelos prótons (EL SEOUD, 1976). A hidratação de 1,2-

dicloroacetona foi estudada em presença de micelas aniônicas

(AOT) e não iônicas (Triton X-IOO). A reação estudada é repre-

sentada abaixo:

(CICH 2 )2C=O + H20
k h

.. • (CICH2)2-C- (OH) 2
kd

onde kh e kd são as constantes de velocidade de hidratação e

desidratação, respectivamente. As micelas de AOT em tetraclor~

to de carbono provocaram aumentos de 100-1800 e 60-500 em k h e

kd respectivamente, e também na constante de equilíbrio de rea

ção (EL SEOUD e cols., 1978). Para a reação catalisada por HCI,

a mesma micela aumenta k h e kd de 1808 e 1778 respectivamente*

(EL SEOUD e da SILVA, 1980). A estrutura do estado de transição

desta reação dependia do valor de R (= @2<1 / ~o~ ), como

mostraram os efeitos isotópicos cinéticos(EL SEOUD e cols.,1981a

As mesmas estruturas do estado de transição desta reação foram

* Todas as constantes de velocidade na presença de H20/AOT fo

ram comparadas com aquelas obtidas em H20-dioxano (BELL e

co 1s., 1968 e 1971).
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propostas no caso da hidratação de 1,2-dicloroacetona em Triton

X-IOO. ~ interessante notar que esta hidratação é o único exem-

pIo de uma reação bimolecular micelar, que apresenta entropia

de ativação positiva (EL SEOUD e VIDOTTI, 1982).

Outras reações estudadas em micelas inversa~ são apre

sentadas a seguir: decomposição de cloroformiato de benzila em

AOT/decano (FOWKES e cols., 1977); a reação de alguns ligantes

com vitamina B-12 (FENDLER e cols., 1974); a lactonização e po-

limerização de ácido 15-hidroxipentadecanóico em micelas de bro

meto de di- dodecildimetilamônio e de AOT com e sem água solubi

lizada (JAEGER e IPPOLITI, 1981); oxidação de íons ferrosos em

micelas de AOT (aumentos de 100 a 1000 vêzes o processo aquoso)

(INOUYE e cols., 1982); interação entre hemina e cianeto em mi

celas de IGEPAL CO-530 (detergente não iônico, polioxietilênico

(HINZE e FENDLER, 1975), etc.

1.3 Mecanismos de aminólise de ésteres

1.3.1 Soluções aquosas

As reações de aminólise de ésteres são conhecidas a

quase cento e cinquenta anos, quando da sua descoberta por Lie

beg em 1834 (HOFMANN, 1882). Desde então o interesse pelo seu

mecanismo foi desperto pelos trabalhos de HINSHELWOOD (1933) e

DAY (1948). A partir destes estudos o assunto foi extensivamen-

te estudado devido ao enorme interesse nos mecanismos de rea-

ções biológicas, enzimaticamente catalisadas,de hidrólise e

aminólise de ésterese amidas (SPENCER e STURTEVANT, 1959; BRUI

CE, 1961; BENDER, 1964).
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Em solução aquosa estas reações apresentam mecanismos

complexos de catálise ácida e/ou básica· geral, e foram estuda-

das para uma série bastante variada de éstercs (JENCKS e CAFRI-

UOLO, 1960; BRUICE e MAYAHI, 1960; BUNNET e DAVIS, 1960; JENCKS

e KIRCH, 1964; BRUICE e BENKOVIC, 1964; JENCKS e GILCHRIST,1966;

AMARAL, 1967 tioésteres (BENDER e CONNORS, 1961; BRUICE e cols.,

1962;BRUICE e FEDOR, 1964 a e b), lactonas (BRUICE e BRUNO,1961)

e tiolactonas (BRUICE e cols., 1963).

A equação de velocidade mais geral, que se pode infe-

rir dos dados disponíveis, sob condições de grande excesso de

amina em relação ao substrato é apresentada abaixo:

+ - -v = (E) (A) (k
A

+ k
BG

(A) + k
AG

(AH ) ;- kOH (OH) + k'OH (OH) (E) (1. 3).

onde v é a velocidade da reação; (E) e (A) representam as con-

- .... , -centraçes de ester e arruna e kA, kBG , kAG , kaH e k OH sao as constan-

tes de velocidade para a aminólise não catalisada (ou catalisada

por água), catalisada por amina como base geral, catalisada por

amina protonada como ácido geral, catalisada por hidróxido e

para a hidrólise pelo íon hidróxido, respectivamente. Assim a

reação de hidrólise ocorre como reação paralela à de aminólise,

em solventes aquosos eem determinada faixa de pH. Grande núme-

ro de estudos tem sido efetuados, utilizando-se várias ami-

nas cujos valores de pKa, possibilitam realizar as rea-

çoes em regiões de pH, onde os termos da equação 1.3, correspon
,

dentes à aminólise catalisada por OH- (kOH ) e hidrólise (kOH),

não são observados. Isto possibilita simplificar a equação 1.3,

dependendo da relação entre o pKa da amina e o pH do meio, fa-

cilitando o cálculo das outras constantes envolvidas. Desde mo -

do BRUICE e MAYAHI (1960) estudando a aminólise de acetato de
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fenila (AF), detectaram as constantes kA e k BQ JENCKS e CARRI

UOLO (1960), apresentaram leis de velocidade para a n-butilami-

nólise e metilaminólise de AF, exibindo os termos k A , k BG e

k OH • Sob as mesmas condições, a hidroxilaminólise de AF

trou, além de k ,k ,e k, também k
AG

. BRUICE e BENKOVIC
A BG OH

(1963), determinaram, para a hidrazinólise de AF, k , k G e
A B

kAG, Estes trabalhos demonstraram que os termos termoleculares

representam catálise básica e/ou á cida geral.

BRUICE e BENKOVIC (1963) compararam a aminólise de ace

tatos de fenila substituídos, por trimetilamina (reação intermo

lecular), com a aminólise intramolecular dos ésteres y-(N,N-di-

metilamino)butirato de fenila (CH3)2N-(CH2)3~COO~X e o-(N,N 

dimetilamino)-valerato de fenila (CH2)2N-(CH2)4-C02~X' subst~

tuídos no fenol. A comparação da velocidade do processo bimole-

cular (trimetilamina e AF) e intramolecular (aminoésteres de fe-

nila) ,mostro'u 'lue, no segundo caso, a reação é cinco mil vêzes

mais rápida. A comparação dos parâmetros de ativação e valores

de p de Hammett mostraram que este aumento de velocidade é de-
:1= :l=

vido somente a um aumento em ~S (6 H e P são idênticos, nos dois

casos), não havendo portanto mudanças de mecanismo nos dois pr~

:1= *cessos. Em termos de L G , este aumento em ~ provoca uma di-

minuição de 4 a 5 Kcal/mol. Os mesmos autores estuoaram a rea-
~
T

çao de hidrazinõlise de AF e mostraram que os valores de 6 G

sao comparáveis para os caminhos k A, k BG e k AG . Isto significa

que o efeito do catalisador (base geral e/ou ácido geral), com-

pensa a dificuldade entr6pica ou se~a, a perda de entropia no

caminho catalisado (termolecular) é compensada pela diminuição,
*em D,H' (BRUICE e BENKOVIC, 1964).
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Este estudo levou a outro (BRUICE e WILLIS, 1965) onde,

estudando as reações de diaminas (NH2-(CH2)n-NH2' para n de

dois a seis) e de aminoalquilhidrazinas (CH3) 2N- (CH2)n-NHNH2'

onde n foi igual a dois e três), com AF , são propostas as e~

truturas de estado de transição, mostradas na figura 1~4. Es-

tas proposições basearam-se principalmente na ausência de ter-

mos termoleculares nas equações de velocidade (primeira or-

dem nas aminas ou hidrazinas e no êster), resultados que con-

trastam grandemente com ~~ das reações de hidrazinó1ise e ami

nó1ise intermolecu1ares.

ar: _,
R-C"'OR

r~H
{CH~1'l I:i
~NH2

+ó

aR

R-C~a"'H"

6+H ~ "NH+6
2 2

\..(C~:.'

? -G
R-ç-OR

/"NH-.~H

(CH2)r. 8
"-:-N-M~,.+ I

o M,

*

Figura 1.4 - Alguns estados de transição apresentados por

BRUICE e WILLIS (1965), para a aminólise de AF

por diaminas e hidrazinas.

Não podemos concordar com a distribuição de cargas proposta

na primeira estrutura do esquema acima mostrado. Parece ev~

dente a existência de erros de impressão no referido artigo.
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JENCKS e GILCHRIST (1966) estudaram a aminólise de AF

por aminas alifáticas simples de até quatro átomos de carbo

no, em presença de tetrahidrofurano, etanol, cloreto de potás-

sio e cloreto de tetrametilamônio. Este estudo mostrou a gran

de complexidade do mecanismo de aminólise, pelo fato de ser

muito difícil a determinação precisa das constantes de veloci

dade, independentemente das condições empregadas. Isto porque

os resultados mostraram que as constantes catalíticas obtidas

dependem também da faixa de concentração da amina, provavelme~

te por que esta última altera as propriedades macroscópicas

do meio (corno por exemplo a polaridade e a constante dieléti -

cal. Mostraram também que a catálise intramolecular observada

por BRUICE e BENKOVIC (1963) não era tão grande quanto foi mos

trada naquele trabalho, pois utilizou-se um valor errado do

pKa do catalisador (mostrado na eq 1.4). Argumentaram que o

equilíbrio envolvido deveria ser o mostrado na eq (1.5). Embo-

ra a posição deste último não possa ser medida diretamente, p~

deria ser considerado como semelhante aquele da hidrazina.

H +
(CH3)2~(CH2)i~HNH3" ~

H +
(CH~2N(CH2)3 NHNH2 + H

+ (L 4)

+
~H~2N(CH2~NHNH3 "

.::». +
(CH~2 N (CH2)3 NHNH2 + H

(L 5)

Esta complexidade tem levado a várias proposições de

mecanismos e estruturas de intermediários e estados de transi-

ção. Através de estudos dos efeitos salino e isotópico cinético

do solvente, valores de p de Hamillett e de a e', S de Br~nsted,

BRUICE e cols., (1967), apresentaram várias possibilidades me

canísticas para cada termo da equação (1.3). Deste modo, para a
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reaçao catalisada por hidróxido, Kl na equação 1.6 é determinan

te da velocidade, e a estrutura do estado de transição seria a

mostrada na figura 1.5.

A + B
Kl ..... I

" K2 "
K3

K4

~ C+D (l. 6)

&- 'I ó-
H O' . 'H .... N' . C-n-Q

I I

Figura 1.5 - Estrutura do estado de transição para a aminólise

catalisada por OH-, proposta por BRUICE e cols.,

1967.

Portanto é admitida corno etapa lenta a formação de um interme-

diário tetraédrico, que por decomposi.ção rápida, forma produtos

Deste modo, se Kl é determinante da velocidade então K2 deve

ser menor do que K3 , na equação 1.6. Esta escolha da etapa len-

ta é baseada no argumento de que, para que se tenha K2 > K3 (ou

seja, a decomposição de I em produtos corno determinante da velo-

cidade), teria que se admitir que a espécie)N seria um melhor

grupo abandonador que o anion fenóxido , hipótese dificilmente

sustentável. Neste trabalho, BRUICE e cols., (1967) fundamenta

ram ainda que, dentre as várias hipóteses de estruturas do es-

tado de transição, esta é a mais provável por estar em concor

dância com o efeito salino e com o valor de 8 de Br0nsted. En-

tretanto, o efeito'isotópico não permite distinguir se a catá

lise por OH- é específica ou geral ( se o,próton, na figura 1.S

é completamente removido ou não, respectivamente,' no estado de

transição). A nosso ver, este trabalho não mostrou com certeza

a natureza da etapa lenta. A base desta idéia é que, de acôrdo
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com o princípio da reversibilidade microscópica*, o grupo aban

donador, neste caso" é o ")N-H e não )"N-, como

BRUICE e cols., no referido trabalho.

argumentaram

Para o mecanismo associado ao caminho não catalisado,

é proposta como etapa determinante a formação do intermediário

tetraédrico, isto é, o ataquenucleofílico é a etapa lenta.

A estrutura proposta do estado de traneição é mostrada abaixo.

ot ,. ~_

'0+ ' .. 'OC H
5N"'C 6

/' bH
3

Figura 1.6 - Estado de transição para k
A

, na equação 1.3

(BRUICE e cals., 1967).

* Este princípio baseia-se no fato de que, para um sistema em

equilíbrio, onde ocorrem várias transiç~es moleculares, ca

da uma delas deve estar, separadamente em equilíbrio. Isto

significa que numa reação reversível, as reaçaes direia e r~

versa têm, necessariamente, o mesmo estado de ·transição (P~

SON e BURWELL, 1966). O estado de ·transição da figura 1.3,

dá origem a um intermediário tetraédrico pela transferência

de um próton do nitrogênio para o hidróxido. Deste modo,na re

ação reversa, o átomo de nitrogênio tem que aceitar este

(ou algum outro) próton, para sair como ;N-H e não como ~N
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Baseado nos resultados cinéticos formu sugeridos os

esquemas da Figura 1.7 para os estados de transiç~o dos cami

nhos catalisados por amina, e por amina protonada.

I I" 6~_H. __ N. __ ~_
-N . I I, r
/' 00-

1+ 0
-N-,

H

6
,... & :1

-N····C
I I

Figura 1.7 - Estados de transição para k
BG

e k
AG

da eq 1.3

(BRUICE e co1s., 1967).

Portanto foi proposta a formaç~o do intermedi&rio

como etapa determinante.

Estas proposições foram 'novamente confirmadas em

1970 por BRUICE e cols., ã luz de novos dados de hidrólise e

aminó1ise de acetatos e propionatos de fenila. Foi proposto
~

ent~o, que a aminólise n~o cata1isada tem como etapa lenta o

ataque nucleofí1ico da amina, co@ a seguinte estrutura de

estado de transição*:

* Este esquema n~o mostra uma distribuição de Cargas correta,

e, aparentemente presupõe uma reaç~o de substituição nuc1e~

fí1ica direta, sem formação de intermedi&rio. Quer nos pa

recer entretanto, que os autores tentaram levar em conta o

achado de JENCKS e GILCHRIST (1968), que mostra uma

parcial da ligação c-00, concertada com a formação da

gação entre a amina e o carbono carbonílico do éster.

perda

1i-
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0- 6
p

X-CH2 - T..··O-<O)
N+.s

/1\

Figura 1.8 - Estado de transição para a aminólise não catali

sada (BRUICE e cals., 1970).

Para os caminhos catalisados por amina e amina prot~

nada é apresentada também a formação de um in'termediário te-

traédrico reativo, como etapa lenta. As estruturas i, ii e iii

da Figura 1.9 propõem estados de transição da catálise geral.

As estruturas i e iii diferem somente na diitribuição das car-

gas e a estrutura ii é concertada. Todas são compátiveis com

os resultados experimentais disponíveis até o presente.

o1,6-
R-C'---O-R'

I,
I

-N-

8
G+ :. -N-,

I

i

o
I:

R- c- - 0- R', \-,
/" ~\

:;H ) H
'''--'. ~ .. '
H---'4-

I

ii

:s

?&-
R-Ô-O-R'

I.,
-N-

8
b+ I
-N

I

iii

Figura 1.9 - Três estruturas possíveis para a catálise básica

geral da aminólise de ésteres. (BRUICE e cals.,

1970) .
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Finalmente o mecanismo de cat§lise ãcida geral pela

amina protonada é tratada neste trabalho, através de uma única

possibilidade. Esta proposição de estrutura do estado de transi

ção é esquematizada abaixo:

"1/ c
~+o

··8··o
. X-CH2-~-O~

N+b ~
/1' y

Figura 1.10 - E.T. para mecanismo de aminólise catalisado por

amina protonada (BRUICE e cals., 1970)

Assim a reação de aminólise de ésteres em solventes

aquosos apresenta a hidrólise como reação paralela e os meca-

nismos com catãlise bãsica e/ou ãcida geral, além do caminho

de aminólise não catalisada. Todas estas reações de transferê~

cia de acila apresentam a formação de um íon ou zwitteríon te-

t~aédrico como intermediãrio reativo.

1.3.2 Aminólise em soluções nao aquosas

As reaçóes nucleofilicas em solventes org~nicos, en-

volvendo derivados de ãcidos carboxílicos, são lentas em rela-

ção às mesmas efetuadas em ãgua (DAYe cols., 1948). JE~CKS e

GILCHRIST em 1966 mostraram a inibição da aminólise de AF em

ãgua, provocada pela adição de tetrahidrofurano e etanol. Este

fato induziu a hipótese de que os sitios ativos de enzimas

hidrolíticas são regiões de alto carater hidrofílico (YAPEL e

LUMRY, 1964). ~ óbvio que reações hidrolíticas envolvem ãgua e
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Figura 1.11 - Estado de transição para a hidrólise catalisada

intramolecularmente '(BENDER, 1963 eBRUICE e
Tk~NER, 1965).

de benzamidina e de n-butilamina com acetato de p-nitro~enila

em clorobenzeno. Embora de mesma basicidade, a benzamidina .

reage por um processo de segunda ordem, quinze mil vêzes mais

rápida que a n-butilamina*. Esta reatividade foi atribuida ..
a

catá1ise bifuncional da benzamidina, corno mostrado no esquema

da figura 1.12, para os dois casos, pelo mecanismo concertado,

sem o aparecimento de cargas formais.

----;:.

H RI ,,/OR

P)., 6-- c-c I'r-H (o
H A

H R
I I

Ph_éN- C- OR

",: 6H
I
H

~ R oR
H, I \ I/y_C ~
H r: 11

, ~o
r/H
N

R/ 'H

R
I

RNH-C-OR
I
OH

B

RNH2

Figura 1.12 - Mecanismo proposto por Menger (1966) para a rea

ção de éster e benzamidina (A) e com n-butilamina (B).

As evidências acima descritas apoiaram a sugestio de

que a catálise multi funcional por enzimas hidrolíticas poderia

ocorrerem regi6es apoIares dos sítios ativos. A presença da

* A n-butilamina não apresffirta~ uma constante de segunda ordem e,

a comparaçao com a benzamidina, foi feita uti.lizando-se a in-
... . -4 -1 -1). .... .certeza maXlma (- 2xlO t-1 s , do lntercepto do graflco en

tre k obs / [AJ ~j!2rsus [z] (onde k obs e [I'\.] são a constante obse~'
vada e concentração de n-butilamina, respectivamente). Deste

modo observa-se o quociente entre a constante deségunda

ordem da benzamidina com o intercepto daquele gráfico (dando

o valor de 15xl03 ). .
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água não significaria necessariamente que estas reaçoes ocorrem

com o mesmo mecanismo que em água.

Deste modo se tornou evidente a importância dos estu

dos do mecanismo de amin5lise de ~steres em solventes orgâni -

cos, dos quais pouco se conhecia,em contraste com a abundância

de estudos com modelos bioorganicós para processos em

aquosa (JENCKS, 1969; BENDER, 1971; MENGER, 1977).

solução

SHAWALI e BIECHLER (1967), obtiveram várias equaçoes

de velocidade deaminólise em p-dioxano anidro, de onze éste-

res por várias aminas. Um resumo de seus resultados ~ apresen-

tado abaixo:

1) DCAF + n-C 4H9NH2

DCAF -I- CH30-(CH2)3-NH2

DFAF + n-C 4H9NH2

kobs = K2 [AJ+ k3[~J2

2) DCAF + n.-C 4H9NHCH3

DCAF +OH

kobs = K2~]DCAF + (CH 3 )N-(CH2 )3-NH2

DCP.F + (CH2)2N-(CH2)3-NHCH3

DFAF +CNH

DFAF + n'-C4H9NHCH3

3) DCAF + n.-C4H9NH2 + (C 2HS ) 3N* kobs = k2 [A]+ X3[AJ 2+ ki [AJ[Aj

4) Todas as reaçoes efetuadas em ciclohexano apresentaram somen

te os termos de terceira ordem.

* Quantidades catalíticas.
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Neste resumo DCAF e DFAF representam dicloroacetato

de f€ni.la e difluoroacetato de fenila; [A] e (!,3 representam

as concentraç~es das aminas correspondentes.

o desaparecimento do termo de segunda. ordem, quando

se passou a usar ciclohexano ao invés de p-dioxano como solve~

te, ~ devido, segundo os autores, a que o p-dioxano catalisa a

reaç~o. Isto sugeriu que a reaç~o de 6steres fenIlicos com ami

nas secundârias pode proceder via um mecanismo diferente da-

quele com aminas primárias. Foram propostas duas possibilid~

des mecanIsticas re?resentadas abaixo, para a catálise bâsica.

o
U

RCOPh + R'NH2 :;;::=::::.

O-oH
Rc?---· ~NR'

I /
0---- H
I
Ph

--_....

~

9H
RÇNHR'

ÓPh

9H

RÇNHR'
ÓPh

+ B "'----.-

OH
I

RC- NR'

6..-8
I '.
Ph B

-
OH
I

RC=NR' --
O

R~-NHR'

~ B
RCOPh. + R'N H2 .....---::

P--HJ. ...
Rc:·---· - NR'. .. ~

Ó· - - - H'.....
B

- P

Figura 1.13 - Propostas do mecanismo de aminólise SHAWALI e

BIECHLER (1967).
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As duas diaminas estudadas não apresentaram catálise básica ge-

ral, resultado concordante com aquele de BRUICE e WILLIS (1965);

este fato foi interpretado em termos de catálise intramolecular

(Figura L 14) •

OH
I

R-C-OP'l'l
I

-N-Me

CNM.2

I

?H 1
R-C···· OP~

C
~··.,4'

I I

. ~M221- _,
11

Figura 1.14 - (I) intermediário da reação de uma diamina, sen

do o éster atacado por um nitrogênio secundário.

(11) representa o ataque de um nitrogênio primá

rio.

Ainda neste trabalho, SHAWALI e BrECHLER (1967) admitiram como

etapa lenta, a decomposição do intermediário tetraédrico, hip~

tese que melhor se ajustou aos seus resultados. Esta sugestão

é principalmente baseada no valor de ~. de Taft*, obtido para

uma série de reações de dez ésteres alifáticos com n-butilami-

na.

* TAFT (1956), dérivcu a equação abaixo; que relaciona

lbg [k(RCOOEt) / k(CH 3COOEt)] = Es
constantes estéricas (E s ) e constantes de velocidade de hidr§

lise ácida de ésteres. Definindo-se Es=O para R=Me, obtem-se

uma escala de valores de E , que leva em conta efeitos estéris -
coso A equação ~eral (levando em conta efeitos polares e esté

ricos) é representada por: log k/k = p E + pa onde se tomao s s
Ps como 1,000 para a hidrólise ácida de RCOOEt (em acetona

70% aquosa).
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Até então as propostas d8 estados de transição cí-

clicos e catãlise bifuncional (MENGER, 1966; SATCHELL e L1LL-

FORO, 1967 e McDOWELL e STIRLING, 1967), eram fundamentadas

nos seguintes fatos:

i) reaçoes de aminólise, especialmente quando efetu~

das em solventes apróticos de baixa constante die

létrica são de segunda ordem em relação a amina;

ii) pouca ou nenhuma catãlise havia sido observada

por aminas terciária~~

iii) dificuldade de separação de cargas em solventes

pouco polares.

Entretanto pelo fato de reaçoes polares ocorrerem em

solventes pouco ionizantes (PINCOCK, 1964 e 1965) e processos

de catálise básica geral estarem sujeitos a fortes requerimen-

-tos estéricos (BELL e cols., 1956 i COVITZ e WESTHElMER, 1963

JENCKS e GILCHRIST, 1966~ BRUICE e cols., 1967)! ANDERSON e

cols., em 1969 consideram as evid~ncias i,- ii e iii insuficien

tes para se estabelecer catálise bifuncional ou eliminar catá-

lise básica geral. Apresentaram então um estudo de aminólise e

amidinólise de acetato de p-nitrofenila em clorobenzeno, com o

intuito de retrucar as propostas de MENGER (1966), esquematiza

das na Figura 1.15.

Foram estudadas as reações com as diaminas 1,3-diami

nopropano e N,N-dirnetil-l,3-diaminopropano e a equação 1.7 foi

observada em ambos os.casos:

lçobs = K2 (diamina) + k 3 (diamina)2 (1. 7)
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Figura 1.15 - Propostas de MENGER (1966) para o mecanismo con

certado (I) e para a catálise intramolecular da

Benzamidina (11).

Como a n-butilarninólise apresenta apenas o termo de terceira

ordem, k 2 na eq (1.7) foi atribuido à catálise intramolecular

das diaminas. ~ então argumentado que se o mecanismo de catálise

bifuncional (esquema I da Figura 1.15) é operante, K 2 para 1,3

-diaminopropano deve ser consideravelmente maior que o mesmo

termo para a N,N-dimetil-l,3-diaminopropano, uma vez que nesta
~

última amina não existe próton transferível, e portanto, não há

possibilidade do mecanismo bifuncional. Os resultados mostram

que o grupo dimetilamino ê não só um efetivo catalizador intra

molecular, mas também sensivelmente melhor que o grupo amino,

se corrigido pelo fator estatístico de 2. B considerado tam-

bém que esta grande habilidade catalítica do grupo dimetilami-

no é consistente com a ordem de basicidade cinética e termodi-

nâmica na série "amina prim." < seco < terc .. quando pontes de

hidrog~nio com o solvente e efeitos estéricos são pequenos

(BELL, 1959). A aminólise de acetato de p-nitrofenila por n-b~

tilamina na presença da amina terciária 1,4-diazabiciclo-[2,2,

2]- octano, foi também estudada por ANDERSON e cols., (1969).
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Apesar desta filtima ser 150 vªzes menos b§sica que n-butilami-

na, observou-se que seu efeito catalítico é cêrca de 1.3 ve-

zes maior que a amina primária. Estes resultados sugeriram que

a catálise bifuncional n~o deve ser o finico mecanismo em clo-

robenzeno. Outras propostas de catálise bifuncional (SATCHELL

e LILLFORD, 1967 e t4ACDOWELL e STIRLING,1967), baseadas so-

mente em cinéticas de terceira ordem e na baixa atividade ca-

ta1ítica de aminas terciárias, deverl ser consideradas suspei-

tas,a menos que efeitos estéricos sejam levados em conta. No

mesmo trabalho, estes autores estudaram também a reaç~o àe

1,4,5,6 - tetrahidropirimidina com acetato de p-nitrofenila. A

geometria desta amina torna a catálise bifuncional impossível

(Figura 1.16). A reaç~o é de primeira ordem em amina e, apesar

destes fatos, é 46 vêzes mais rápida que a benzamidinólise. Os

autores propuseram então, que o mecanismo de catá1ise bifuncio

H
",I tO
..~. \I

HN t..;N~ --ti- C

~) i 'aR

Figura 1.16 - Mecanismo de amin6lise por 1,4,5,6-tetrahidropi

rimidina (ANDERSON e cols., 1969).

na1 proposto por·MENGER em 1966 para a benzamidin6lise (esque-

ma 11 da Figura 1.15, pg.34) 1 se existe, é um processo compet~

tivo com um ou mais mecanismos polares não concertados. A alta

reatividade das benzamidinas é melhor racionalizada então, em

termos da alta densidade eletr6nica do nitrogênio imídico e
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também em termos da estabilização do estado de transição, pela

dispersão da carga positiva em três átomos. ANDERSON e cols.,

mostraram também que os mecanismos cíclicos de amin61ise de és-

teres fenílicos em dioxano, propostos por SHAWALI e BI'ECHLER

(1967) (Figura 1.13, pg.31), devem ser rejeitados, ao menos em

clorobenzeno, em vista de seus resultados de cinéticas de se-

gunda ordem em amina das reatividadesrelativas das amidinas,

Ainda em 1969 SATCHELL e SECEM8KI apresentaram resul-

tados de estudos de aminólise em éter dietílico e em acetonitT.~

la. Estes resultados foram interpretados em termos das

ções 1.8 e 1.9.

eque-

2R'2 NH ---..,---- (R"'N I-Ç2 2 (1. 8)

CO R,f
2

-to

:2NH)2

lenta ..

o RIl
1/ /nl-e-O,

n . '-H

R"L~, I _ R"I
I 'H-"~
RIII

I
RI"

---~ R'CONR2 -t' R"OH -t- R'2'NH (1.9)

A equação de velocid~de coerente com o esquema acima

seria kobs = k 3 [amin;;] 2 e a equação observada inclui também o

termo de primeira ordem em relação à amina. Este caminho é in-

terpretado como se mostra na equação 1.10.

Rleo Rtf
2.,.

R'''NH2

.. ~ R"lRl-Ç-O/

R~-~-i~ j
ROI'

.. R'CON RIJO -r RI/OH
2 (1.10)
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As proposições mostradas nas equações 1.8 e 1.9,

sao baseadas principalmente na ausência quase total de catáli-

se por trietilamina e também no fato, que o es·tado de transi-

ção proposto não envolve criação de cargas.

No mecanismo representado na equação 1.11, é envol

vido um intermediário tetraédrico, cujo estado de transição é.

esquematizado na Figura 1.17.

OH
I

RI C02R" + (R'2NH) 2 -- R' - ?- OR" + R" 1 NH2 + R'CONR2' + R"OH
NRIIl .

2

o
11 /R'I

RI-e-o,
:- "H

R"1-k I Rtf'! 'H···!'J-
R'II IRUI

\}

Figura 1.17 - Estado de transição para aminólise por R2NH

(~nCHELL e SECEMSKI. 1969).

(l.11)

Como se pode observar, existiam muitas conclusões

conflitantes e, em 1972 MENGER e SMITH àpresentaram um trabalho

que tentou unificar as propostas de mecanismo de aminólise de

ésteres em solventes apróticos. são citados como exemplo destas

conclusões conflitantes, os trabalhos de MENGER (1966) e NAKM1I

ZO (1969) que propuseram estados de transição cíclicos e de AN~

DEBSON e cols., (1969) que propuseram mecanismos polares -nao

consertados. Ainda foi incluIda nesta relação o trabalho de
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RONY (1969), que evidencia a formação de um intermediário te

traédrico, enquanto que SA'IOIELL e SECEJ.'1SKI (1969) preferiram um meca

nismo de substituição direta, sem formação de intermediários.

Quanto à aminólise de segunda ordem, SATCHELL e SECEMSKI (1969)

a discutiram em termos de estado de transição cíclico de quatro

membros e ANDERSON e cols., (1969), tratam o assunto como um

processo iônico. Neste trabalho,-MENGER e SMITH estudaram as

reações entre pirrolidina e benzoatos de fenila substituídos

nos dois aneis aromáticos, em acetonitrila e em clorobenzeno .

A equação de velocidade obtida é a mostrada abaixo:

k = k [AJ + k [AJ2obs 2 3
(1.12)

onde A representa a amina. Em alguns casos o termo k 2 não foi

detectável, enquanto que em outros o têrmo k 3 era muito peque

no. Este comportamento foi atribuído, pelos autores, à dificul

dade experimental de se usar concentrações de amina suficien-

temente grandes, para que se possa detectar ambos os processos

competitivos. Foram determinados os valores de p de Hamntett

para os ésteres substituídos no fenoi e no grupo acila ( p fe-

nol ~ 4-6 e p acila ~ 1-2). Os resultados mostraram claramente

que o efeito dos substituintes no grupo de saída (fenol) é mu~

to maior que o da porção acílica, para ambos os processos (k 2

e k 3 ). ~ muito interessante notar que a hidrólise básica de és

teres em água, apresenta uma sensitividade inversa com ré la-

çao aos grupos substituintes (BRUICE e Mi\YAHI, 1960 i BENDER e

THOMAS, 1961), e também que a magnitude de p de Hammett para a

aminólise em solventes aquosos é bem rr.enor*.

* A reação de amônia com acetatos de fenila substituído, em á

gua apresenta um valor de P de Hanwett de 2,1 para k 2 e 0,55

para k 3 (BRUICE e MAYAHI, 1960). Para a reação de benzoatos

substituidos os valores para k? e k{ são 1,08 e 1,88 respect~
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Assim, em 1972, MENGER e SMITH eliminaram as hip6te-

ses de mecanismos cíclicos de SHAWALI e BIECHLER (1967), que

levavam diretamente aos produtos. Também foram descartadas as

hipóteses de SATCHELL e SECEMSKI (1969) cujos estados de tran-

sição correspondentes são mostrados na Figura 1.18.

o
1/ ,

RC----OR'
, I

I

I
, f

R'N - - - - H
R'

R' R, ~O
" "C •

...Y t:J' ''ORlO
I~ • I, I

H.
o

,H
. 'N"
/ ,

R' R'

Figura 1.18 - Estados de transição para os mecanismos cíclicos

de apenas uma etapa para os processos (k 2 e k 3 ,

da eq (1.12) (SATCHELL e SECEMSKI, 1969; SBAWALI

e BIECHLER, 1967).

As duas hipóteses não conseguem explicar os altos valores de

p de r~mmett de 4-6 obtidos, pois em ambas o oxigênio do fe-

nol estâ sendo protonado. Um substituinte que facilitaria

a quebra da ligação C-O, impediria a protonação deste oxigê-·

nio e assim, esperar-se-ia um cancelamento de efeitos e valo-

res bem menores de p de Hammett.

Estes mesmos argumentos também eliminam a hipótese de

um mecanismo cíclico concertado, que leva a um intermediârio

tetraédrico l)~l;.1tro (BRUICE e BENKOVIC, 1966; SATCHELL e SATCHELL

1969; SATCH~LL e SECEMSKI, 1969). ° estado de transição corres

pondente é mostrado na Figura 1.19.
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ROR"
..... /.
~,

, C
R ,.,. ~
'- J""" .....10~

N 'O
./. ,

R · II I
, I
• I
• !oiH, __

" ,
' ....... N"'-'"

/' ",R' R

Figura 1.19 - Estado de transição cor.certado que leva a inter

mediário neutro.

C0mo a porcentagem de quebra da ligação C-OR" no esta

do de transição é muito pequena, seria impossível justifJcar a

alta sensibilidade dos ~steres para a natureza do substituinte

no fenol. Do mesmo modo são descartados os mecanismos propos-

tos por ANDERSON e cals., (1969), cujos estados de transição

são mostrados na Figura 1.20. Estes levam a formação de inter-

medi~rios carregados, numa etapa deterrinante da velocidade e

não podem justificar valores de p de Hammett de 4 a 6.

ROR"
+6 \ /

R21--IN--'C
li -6
O

H' ROR'·
. +6 I \/

R' HN···H···N···C
2 . I I:

R' 0-6

Figura 1.20 - Estado de transição para adição de amina com e

sem catálise (k: 2 e ~3)' nUIna etapa determinante
I

levando a intermediário tetraedrico carregado

(P~DERSON e cols., 1969) .

. Desta maneira os únicos mecanismos possíveis, segun-

do os autores são esquematizados abaixo:
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r O ("
6+ 11 G-

R' N - - -C - - - OR"
2 I

R

(a)

intermediário
éster + amina~ -'>o

tetraédrico

<b)

k'

{

-~ produtos

---..,. produtos

k"(amina)

Figura 1.21 - (a) estado de transiçâo da etapa determinante por

substituição direta.

(b) formaç~o em equilíbrio rãpido de intermediã

rio tetraédrlco e decomposição lenta por dois ca

minhos (catalisado e não catalisado) .

o primeiro deles, cujo estado de transição ~ mostrado no esque-

ma (a) da Figura 1.21 é o mecanismo de substituição direta. Ob-

viamente o efeito dos substituintes em RI; na velocidade da rea-

ção seria muito pronunciado, devido ã saída de um grupo fenóxi-

do, somada ã influência destes substituintes na carga parcial

positiva do carbono carbonílico~ Este estado de transição tam

bém justifica plenamente os valores de p de Harr~ett de 1 a 2

dos substituintes em R.

A outra possibilidade est§ representada em (b) na

Figura 1.21. A hipótese prevê a formação de um intermediário

tetraedríco nQm equilíbrio rápida. A decomposi.ção deste último

em produtos seria a etapa lenta deste mecanismo e se processa -

ria por dois caminhos (com (k') e sem (k ll
) catálise bãsica ge-

ral por outra molécula de amina). A equação de velocidade cor --
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respondente ~ a mostrada abaixo:

velocidade == k I}( [éste~ [amin<J + l$: "K [éste~ [amin~ 2 (1.13)

Esta equaç~o ~ ~ineticamente indistinguível da equação observa

da e os valores de p seriam resultantes do efeito dos substi-

tuintes nas duas etapas deste mecanismo (r..;EFFLER e GRUNWALD,

1963). Um substituinte no grupo abandonador do ~ster, desloca-

ria o equilíbrio para a direita, acelerando a segunda etapd e,

portanto, exerceria uma grande influência na velocidade da

reação. Por outro lado, os substituintes da porç~o acila, embo

ra ex~rçam um efeito favor&vel na nrimeira etaoa. inibiriam a

saida de um qrupo negativamente carreqado. mostrando pequenos

valores de p de Hammett, como foi observado.

Os autores optaram pelo mecanismo que envolve um in-

termedi&rio reativo. cuio colapso em produtos é lento. uma vez

que este é uma espécie comum nas reacões de transferência de

acila na água (JENCKS. 1969).

Ainda s~o consideradas algumas estruturas para este

intermediário. Como os substituíntes que promovem a quebra ,da

ligação C-OR" (Figura 1.21 (a)), inibem a protonação do oxigê-

nio fen61ico, o Gnico meio de se explicar os valores de P de

HaIfu'Tlett de 4 a 6 seria a admissão de que o grupo de partida

o fen6xido e não o fenol correspondente. Esta admiss~o é con-

...
e

firmada, segundo MENGER e SMITH I pela sirrJj~laridade entre os va

lores de p para as reações destes ésteres com a pirrolidina e

com o 10n azida. Como no caso deste Gltimo ion o grupo de sai

da é certamente aniônicq foi inferido que o mesmo ocorria com

a amin61ise.
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Os autores descartaram então as possibilidades I e 11

da Figura 1.22, com base em que o intermediãrio em questão, de-

ve reverter aos reagentes mais rapidamente que formar produtos.

Se ele tivesse estruturas deste tipo,

mais lenta, pois seu colapso formaria

a reação reversa seria

CN - , um grupo de saí-:-

da muito pior que ~O-. Por outro lado o intermedi5rio 111 &

uma hipótese aceitável, pois os au-tores consideram que interme-

di5rios ionicos em solventes apróticos (INGOLD e cls., 1954; FA

HEY e DEWAR, 1963) são comumente encontrados. A aminólise de

terceira ordem & então razionalizada em ~ermos da eq 1.14, ou

Possíveis intermedi5rios da pirrolidinólise

&steres, segundo MENGER e SMITH (1972).

OH
I

R-C-OR
I

O
I

Figura 1.22

O-
I

R--e-OR
I

O
11

o-
I

R-e-OR
+~H

O

io 111

de

o-
I

R--C-OR
+~H

O
+

H

C)
+H2

N-

:;;::.:=::::=-..... 0--- +

o-
I

R-e-OR

~

O
~--- p (l.14 )

seja uma segunda molécula de aminct removeria o próton do inter

mediário, impedindo sua volta a reagentes.

Devemos fazer aqui algumas consideraç6es a respeito

dos critérios usados pelos autores na escolha da estrutura 111
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da Figura 1.22. O principio da reversibilidade microsc6pica

nos garante que as três estruturas são possíveis. O mecanismo

esquematizado em b na Figura 1.21, prevê c6mo possibilidade

única a estrutura 111. Os intcJ:-mediários I e 11 da Figura 1.22

pressupõem a participação de uma segunda molécula de amina a-

tacando o éster para retirar o próton da molécula de amina a-

tacante. No caminho inverso este próton será dado ao nitrogª

nio, fazendo que o grupo abandonador seria a amina e não seu

anion Como argumentou MENGER. Num artigo mui to interessante, foi

estudado o efeito do solvente sobre os par~m~tros de ativação

da amin61ise de trifluoroacetato de p-nitrofenila por n-buti-

lamina em 1,2~dicloroetano e em clorobenzeno (SINGH e TAFT,

1975). Em ambos os solventes foram observados entalpias de a-

- -1tivaçao negativas na ordem de -11 kcal mal ~

sentada na Fiqura 1.23.

0-

A reação é repre-

CF CD_Ar + Blli",*I + B3 Z- 2

j

~CF3- C - oAr
1.+

Bu- NH
2

----B

CF3

0)
'/\

- C - oAr--
I +-i>J .r.;--..

BuNH - H···-B

O
11

CF3 - C -

(a)

+NHBu + BH ._. - o Ar

(b)

Figura 1.23 - Mecanismo de aminólise (SINGH e TAFT, .1975). B

representa catalizador básico geral*.

como limitante, então:Admitindo a etapa (b)

llHT
obs

"RO
= u._. (a) + =f

llH(b)

* Além da própria n. butilamina, foram testados outros cat.ali

sadares básicos.
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ne-

gativo. A adiç~o de metanol (solvente pratico) estabiliza o

zwitterion formado na (a) por fortes pontes de hidrogenio(um

processo exotérmico) diminuindo assim a cndotermi.cidade desta

etapa. Assim, na presença de O,5M metanol, foi obtido IlH*b _.o s

O kCâLmol-~. Parece-nos assim que o mecanismo mais provável pa-

ra as reações de arninólise de ésteres, em solventes apróticos, i~

volve a formaç~o de intermediário tetra~drico i5nico, cujo co-

lapso é a etapa determinante da velocidade.

1.4 - Aminóliise de és teres em presença de sais de alquilamôniG

em solventes n~o-aquosos. Catáli.se por micelas inver

sas.

A aminõlise de ésteres por aminas em solventes apró-

ticos, foi discutida no ítem 1.3.2. Examinamos agora a reaçao

de aminólise em presença de sais de alqu~lam;nio. Alguns des-·

tes agregam formando micelas inversas, e neste caso a discus-

sao se refere a uma reaç~o micelar.

HA.AKE e cals., (1971) estudaram a imidazólise de ac~

ta·to de p- nitrofenila em acetoni trila na presença de benzoato

de tetrametilamônio, e observaram alguma catálise. Mais recen-

temente, MENGER e VITALE (1973) estudaram a reaç~o de piperid~

na com acetato de p-nitrofenila, na presença de benzoatos de

tetra-n-hexilamônio hemihidrato (THAB). A atividade catalítica

desta substância (aumento da velocidade de 1200 vêzes) , foi

atribuida ~ sua eficiência na remoç~o do próton da amina ata-

cante. Em presença de altas concentrações de THAB, pode haver



47.

mudança da etapa lenta. MOstraram também o grande efeito inibi-

dor de impurezas próticas (como metanol, por exemplo), sobre

a velocidade. Os autores concluiram que os carboxilatos cata

lizam a aminólise somente na ausência completa de solvatação.

SU e WATSON (1974) estimaram que a extensão da trans

ferência do próton, no estado de transição da etapa lenta (co-

lapso do intermediário, Figura 1.24) é de cêrca de 10 a 30%

(para bases oxigenadas), da transferência total*.

E + A --
o
I

R-C-OAr
I

R NH1
2

k

------«: ~
k3 cat

9+
R~NR2 OAr

H

o
"RCNIl 2 OAr

Figura 1.24 - Mecanismo de aminólise (SU e WATSON, 1974).

E e A referem-se ao éster e a amina, respectivamente.

* Este trabalho mostrou que a equaçao abaixo ajustava-se a seus

resultados de aminólise:

]('3 = 1,2 log R f - 3,3 ,onde kj é a constante de velocidade

de aminólise catalizada (Figura 1.32) e K
f

é a constante do

equilíbrio abaixo:

F ~~~ OH + Base • K
f , F -O- Ofl----Base

O log Kf é uma grandeza simbolizaaa por H (TAFT e GURKA,1969j

TAFT e cols., 1969 e 1972), e mede a habilidade da base em

formar complexos com o padrão (p-fluorofenol) em clorobenzeno.

Esta correlação foi utilizada para a estimativa de 10 a 30%

de transferência de próton entre o intermediário e a base (Fi

gura 1.24).
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TONELLATO (1978) estudou o efeito de carboxilatos

de tetraalquilom6nio sobre a reaç~o de imidazol com propanoa-

to de p-nitrofenila, em benzeno. Os resultados levaram ã con-

clus~o que o carboxilato catalisava efetivamente, por abstra-

çao de próton, a decomposição de um intermediário tetraédrico

que na ausªncia do sal de amônio, era a etapa lenta da

ção. O esquema da Figura 1.25 (TONELLATO, 1978) mostra

catálise:

rea-

esta

-~-"'P

RCO;-+ Hl m ---:...'0;:--- - E
[RC02 D", H In;) ...~~

r-... 0-
f \ I

RC0 2 H···N •• N-C-·OAf"......v' I
R

k
2

I---~P

L
1_ I (b ):'... 2 .... <J.se

Figura 1.25 - Catálise exercida pelo carboxilato na imidaz6li

se de um ester (E). P e Im referem--se a produto

e imidazol, respectivamente (TONELLATOfl~78).

Observou também grande efej,to inibidor u~ impurezas apr6ticas

sobre a reaçao.

Estes trabalhos n~o trataram explicitamente do pos-

s!vel efeito catalisador da agregação destes sais de amônia,

na catálise observada, das reações de a.mi,nólise. A import:ân-

cio. de tal efeito foi demonstrada primeiramente por O'CONNOR

e cols., (1973b), estudando a hidrólise (ou, mais corretamen-

te, a aminólise) de sulfato de 2,4-dinitrofenila (aumento de

20 a 60 v~zes a velocidade, devido ã catálise bifunciona~~ En

tretanto, o primeiro trabalho detalhado, a respeito do mecani~

mo da reação envolvendo ésteres e micelas inversas de car~oxi

latos de alquilamBnio, foi apresentado por EL SEODD e cals.,
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(1977). Foram estudadas as reaç6es de acetato de p-nitrofenila

com DAP, dodecilami.na e DAP e água e DAP, solubilizados em be~

2eno. O mesmo estudo foi feito para o dstergente AOT (bis-2-

etilhexilsulfosuccilla.to de sódio). A reação entre o ést.er e

DAP produziu p-ni trofenol e N-dodeci la.cetamida e, em presença

de âgua solubilizada, n~o foi detetada a reaç~o de hidr51ise.

A velocidade é muito pequena abaixo da cmc operaci~

nal * do det.:.ergente f e aumenta sigmoidaImcnte nesta região, p~

ra depois ser linear com o aumento da ~A~ (Grãfico da Figura

1 O ~-_.

1.26).

ri
I

(f)

(J)

,L~

o
~

.::t
e)
r·l

.--------..-.--------- ----------------I
0-...--- I

Q---"----'
. ..---o-"--~----

J::.Y--
.-0------

,.-0----- I

ry-----~ J'
----------0--0 - .

(i"

O \5;f__._l_._._.__J~__J ._i .J l .._-_-L_.------.
50 100 150

10 3 ( Dr'\P) , H

Figura 1.26 - Aminólise de acetato de p-·ni trofenila por DAP em

benzeno (EL SEOUD e cols., 1977).

?

* O valor de cmc utilizado nes-te trabalho ( 5 xlO -·JM) , é um v~

lar operacional, obt:ido das "quebras 11 nos gráficos do deslo

camento quimico de alguns pr6tons do detergente, em função

de sua concentraç~o (FENDLER e cals., 1973).
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Da reação com dodecilamina e DAP pôde ser obtida

a equaçao 1.13:

]{obs = k l lP~ + k 2 ~AJ 2 + k 3 ~Ãj [ M] (1. 13)

onde kobs, k l , K2 e K3 são as constantes de velocidade obser

vada, de segunda a terceira ordem e da aminólise catalisada

por micelas respectivamente; DA e M referem-se a dodecilamina

e micelas de DAP. O mecanismo proposto, levando em conta os

resultados, é mostradQ na Figura 1.27, que sugere uma catáli-

se bifuncional do ataque ao éster" como etapa lenta. O efeito

isotópico (1.2) indica uma transferência de próton con ertada

ou síncrona com o ataque da amina. As reações com imidazol e

N-:rretilimidazol apresentam au:rrento de velocidade muito gra.rrle em prese.Y1ça

de DAP ( com imidazol, o DAP aumenta 284 vezes a velocidade,s~

gerindo a forte associação de imidazol e DAP (EL SEOUD e RI

BEIRO, 1976). A adição de água diminui o efeito catalitico devido

a hidratação das cabeças e por diluição dos reagentes, sen

do o primeiro motivo muito mais importante. Esta conclusão foi

obtida da análise de dados de deslocamento químico de prótons

-t

C12H25NH2- :,-02CC2H5

11 JR\__
CH3~Ct-O--o-N02

C12 H25-NH2
I
H

1\ <?::-;'C-C H
-.;;- 2 5
O

Figura 1.27 - Mecanismo de catálise bifuncional proposto por

EL SEOUD e cols., (1977).
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+ +
(N.!.!.l, CRz.- NR 3 e CH?;. - CO 2 ), e de kobs em função da concentra

ção de aguaR

A presença de micelas de AOT diminui a velocidade da

reaçao entre as aminas e o éster. A adição de água ao sistema

aumenta a velocidade. Estes resultados foram interpretados em

têrmos de fortes pontes de hidrogênio entre a amina e AOT e a

adição de água enfraquece estas pontes, aumentando assim, a ba

sicidade da arnina.

EL SEOUD e cols., (1979) estudaram as reações de car

boxilatos de p-nitrofenila com alquiluluj.nas em presença de

DAP e AOI' em benzeno, evidenciando a importância da distribui-

ção do substrato entre o solvente e o miolo micelar.

o mecanismo proposto por EL SEOUD e cols., (1977) foi

questionado por O'CONNOR e I~~GE (1980). Estes últimos propu-

seram o mecanismo apresentado no esquema da Figura 1.28 .

..
o CH3/. I

R'- C:- C=p
'" "-"" I "

O OA.,..

o
I

'tO .... R'CO-O-C-CH3 ..
I

+ ...OAr
RNH2 -H

~

o OI.
l! I

R'-C-O-C-CH3

RNH2 ArO H

Figura 1.28 - Mecanismo proposto por O'CONNOR e RN'~GE (1980).

A detecção de N-dodecilacetamida feita por EL SEOUD e cals.,

(1977) foi explicada, sugerindo que este composto seria o pro

duto da reação entre dodecilamina e o anidrido misto, formado

como intermediário. O principal motivo pelo qual O'CONNOR e RA·

MAGE (1980) consideraram errado o mecanismo da catálise bifun-





53.

+ +
to das cabeças (NII~, CH~NH~ e CH 2A O;) sofrem grandes mudan-

-~ -~ ~ - s ~

ças até R ~ 1 (R = [H2~ / [de te rgent<::-j ). Isto está de acôrdo com

a idéia de que podem existir várias camadas de hidratação- das

cabeças no miolo rnicelar (SE&O e cols., 1976; WONG e cols.,

1977). Os autores obtiv~ram os dados para construir o gráfico

da Figura 1.29. O comportamento dos parâmetros de ativação em

função do valor de R, foi racionalizado através dos conceitos

de rigidez da mice1a (SE&O e cols. r 1976, WONG e cols., 1977;

21.2

no
"'"n

~

3o
~.

.!..
21,6

..
E
I'(i
u
-'"

r
o '\

12,01- \' H' / "'122.'

\0/ o~~__O~0

10,0 f- ( o~ ~.._o __/\ ! ,,/ _-----8----~b-
J \ '0 - o

;-TA'::}\~ , 6- - __ D.

~
o ".8-

".

--// o
8,0 --6-- -6'

6. Gi

...J....._--.l
0.2

-'----1_-1- I I I
0.4 0.6 0.8

H
2
0. Iv!

Fi.g. 1.29 - Gráfico de liH* e -TliS·-:t-versus [H 20] (EL SEOUD,1981).

SUNAMOTO e cols., 1980) e da estabilização de reagentes e esta

do de transição, nas interaç~es substrato-micela (EL SEOUD e

cols., 1977 e 1979; KITAHA&~ e cols., 1975 e 1978). Basicamen-

te, para valores R < 1 existem várias IT.oléculas do detergente
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para cada mol~cula de âgua.Isto implica num distGrbio das in-

- "~ • .lI -'-teraçoes entre as caneças lcnJ.cas e consequenL8: diminuição

da rigidez rnicelar. Ent~o o aumento de graus de liberdade dos
_L

reaqentes diminui âS~. N~o há qrande estabelizacão do estado

de transiç~o Dor solvatação (a água estã fortemente ligada aos

íons). ° decréscimo em ~R~ provavelmente se dá devido a

hidrataç~o das cabeças catiõnicas, liberando o arsinato

forte

como

catalizador. Em concentrações de ágna entre O r 11M e O r 22N (H.

0,5 a I), os parâmetros de ativacão aumentam devido a maior ri-

qidez micelar (~S cabeças interaqem fortemente. via moléculas

de áqua corno mostra a Ficruro. 1.30).• A partir de 1<. "'" 1 a formação

de urna segunda camada de hidratação e tambãm a estabilização do

/H'" '0;0..
R-,' NH

3
' .. ·0 -::A$-í·L.,

..... H·· ,·á ~.

Figura 1.30 - Estrutura da hidratação do detergente na razao

molar de H20(R) igual a um (EL SEOUD e EL SEOUD,

1981).

estado de transição por sOlvatação, explicam o decréscimo em

1=' - cf.
~S (estado de transiçao com menor grau de liberdade) e, em 6H

(estabilização por solvatação e até par~icipação da água como

agente de transfer~ncia de pr6ton).

EL SEOUD e cols., (1982), provaram claramente que,

nas reaçoes de aminólise de acetatos de fenila p-·substit.uídos,

em presença de DAP em benzeno e ciclohexano, o grupo prop~ona-

to do detergente, age como base geral (Figura 1.27) e não corno

nucle5filo (Figura 1.28l.Isto foi efetuado, preparando-se o.ni-
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drido que seria :forlTi~do (segtmdo O! CO"NNOR e R/l,J'.Jl\GE, 1980), e

mostrando que sofre amin61ise, dando origem ~s duas amidas cor

respondentes (N-dodecilprop~onamidae N-dodeci1acetamida). Por

outro lado, a reação destes ~~steres com DAP pr'oc1uziu apenas uma

amida: a N-dodecilacetamida. Isto mostrou que n~o se forma \00

anidrido como int:ermediário. Os resul t2dos das reações em ci-

clohexano mostraram tamb~m a depend~ncia de segunda ordem em

relação ao DAP (KITAIlliR1\, 1975i O'CONNOR e R~§w,GE, 1980) l di-

ferentemente do caso em benzeno, onde a depend~ncia ê de pri-

meira ordem. Foram efetuadas as reaç6es com os vários ~steres

;;.~

(CH 3C0 2~U)- X), e aplicada a equação de Hammett .

Obser:vou"se que a relação en·tre log Kobs em função de

falhava para X = CN e N0 2 . a uso de Cí •• então, ajustou bem
p

os dados e este fato foi usado para se concluir que px-00 era

o grupo abandonado r , e que o colapso do intermediário, era a

et.apadeterminantc da velocidade I' corno mostrado no esquema da

Figura 1.31, em presença de aruina:

-Ofw

o
11

___". Mc1 CNHR

o-
I

M~-C-OA.l"

I
RNH H02CEt

h. -,--_._..:~
I . 'Ç.-----.-
I r~.

R-N-H 02CEJ~

I
H

o
11'

i.t,q·--C-OAr"

Figura 1.31 .- Mecanismo de aminólise por DA+DAP (EL SEOUD e

cols0 1 1982).

Na ausência desta últ::"ma, o mecanismo proposto é apresentado na

Figura 1.32, como para o caso em benzeno (EL SEOUD e cols. ,1977,
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1979 e EL SEOUD e EL SEOUD, 1981).

-O A'I'

o
11 +

_ ~ MI!C~H2

o-
I

M~-C-OAy

I
Rt~H2 H02CEt
+

----~....
"+i 0$

R-t~--H 02 CH
I
H2

O~.
11

MQ-C--OA ..

Figura 1.32 - Mecanismo de aminólise por DAP (EL SEOUD e cols.,

1982) .

Naturalmente, uma conclusão segura sobre a natureza da etapa

len-ta da reaçao micelar, somente podia ser fei-l.:a se :[o;;>se1.Tl. mu-

dados os grupos R e R I dos ésteres RC02RI. OS ace-tatos não são

convenientes para este tipo de estudo, pois, R é alifático,

enauanto R' é aromático. Concluimos. então, que a s~rie X0C020y

satisfaz esta condição, e foi estudado a aminólise desta série

de compostos.
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2. OBJETIVOS

Esta dissertação teve por objetivo estudar o mecanis

mo de catãlise por micelas inversas de detergentes do tipo caE

boxila.tos de alquilarnônio,< em reações de aminólise de ésteres.

Especificamente, estavamos interessados em estudar os seguin-

tes pontos:

1. Mecanis~no e nat-:.ureza da et:apa lenta das -reaçoes

de amin61ise de ~steres por dodecilamina

hexano.

t~m
. 1

C1C .L.o

2. Mecanismo e natureza da etapa lenta das reaçoes

de aminólise de ésteres por micelas inversas de

DAr em ciclohexano.

3. Mecanismo e natureza da etapa lenta das reaçoes

de aminólise de ésteres por dodecilamina em pre-

sença de micelas reversas de DAP em ciclohexano.

4. Efeito da ãgua solubilizada nos mecanismos de ca-

tãlise, acima mencionados.

Para tant.o foram preparadas duas séries de ésteres do

tipo: X"OC02-ON02 e 02NO'COiO-V
onde, X = CH 30-, CH 3-, H- e Cl- e Y = CH 3-, H-', C1..,-, CN-- e

N0 2-, com o intuito de illedir, através dos valores de p de Ham--

mett o efeito dos substituintes no qrupo acila e/ou no fenol,na

velocidade das reações. Esta informação, aliada a dados como e-

~uações de velocidade e par~metros de ativação, deve-nos possi-
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bilitar, em vista dos mecanismos de amin6lise em &qua e em

solventes orq~nicos, iâ muito estudados, atinqir o obietivo

inicialmente proposto.
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3. PARTE EXPERIMENTAL

3.1 Solventes e Reagentes

Ciclohexano (Merck, p.a.) foi destilado de hidreto

de cálcio e mantido sob peneira molecular, tipo Linde 4A, ati

vada. 1,2-dicloroetano (Merck, p.a.) foi destilado e s~co. Te

trahidrofurano foi destilado de LiA1H 4 "

Os fenóis (Jü.JDRICFI) e ácidos (ALDRICH) foram purifi

cados por rec:r.ist~alização d'2 solventes apropriados (CRC Hand

book , 19 '7 2) .

Dodecilamina (Merck) foi destilada de hidreto de

cálcio.

O ácido propi6nico (Backer) foi sêco com sulfato de

magnésio e destilado.

3.2 preparação de prop~onato de dodecilamônio

Quantidades equimolares de dodecilamina e ácido pr~

piônico, foram refluxados em hexano durante duas horas, se

guindo-se a recristalização do mesmo solvente. O DAP foi en

tão sêco a vácuo. O rendimento foi quantitativo e a pureza do

produto foi comprovada, através do seu ponto de fusão, e de

seu espectro de RMP.

o porito de fusão corrigido foi 55-56°C (FENDLER e

co1s., (1973), 54.5-55.50 C •.

A estrutura do DAP é amostrada abaixo:
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-\-

CIl - (CH 2 ) 10 - Cli 2 - NU] 02 C -- C1l 2 - CU]3

él C
C' (1 bC' .l

e seu e~;p2ctro ele? Ri\1P (eEl CCli}' em relação ao 'I'MS, interno ,em

ppm) e:

1,01 (t .. 3E,a) i 1,15 (t,3H,b) i l,28(s,20H,c);

2,08 (>c,2ii,d) i 2,75 (t,21I,edi 7,85 (sF 3H ,f)

o produto ~ bastante higrosc6pico e foi mantido sem

pre em dessecador, juntamente co~ pent6xldo de fósforo.

3.3 prcparaç~o dos ésteLcs

Os nove ésteres foram prepiu:ados a portir da rea-

ç~o entre os cloretos de acila e fen6xidos do s6dio corrcspo~

tes, como mostrado na equação abaixo:

/?="' o !Í'-~__x",,-Qr<Ci .~- y-_{Jr--O-Ntt -- X'-O~:-o-v
N&.Cr

(L 3)

Os cloretos de acila dissolvidos em l,2-dicloroetano, foram

".)" él c 1 ~-----o--tr-, C'-] 't--"t- '~.. ""'-:n ~ e,··c: ~nc:-c:;uC lClonao.::> en ~-cun_n _~ e .::lU') cons aI. e agl ~a'.;él~ aS ~ d~pCd.::>oe._

dos fenóxidos de sódio, no mesmo solvente. A mistura foi man

tida em refluxo por quatro hor~s. ° cloreto de sódio formado,

foi fiJtrado e evaporou-se o solvente. Os produtos assim ob-

tidos foram recristalizados de hexano e etanol ou somente

etanol e sScos sob vâcuo.
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Os testes de identificaç~o e pureza efetuados, con-

sistiram de microanâlise e ponto de fus~o (Tabela 3.1), e es-

pectros de infra vermelho e resson5ncia magn~tica prot6nica,

(Figuras 3.1 a 3.9) ;onde se mostra tambêm a atribuiç~o dos si

nais correspondentes).

TABELA 3.1 - Dados de microan51ise e ponto de fus~o para os

ésteres do tIpo x-o-~o-<o-y

X/y %Cco.lc %cexT) %Hcalc %Hexp %Ncalc %Nexp P.F.1.it. P.F.exp.

N02/CII3 65,37 65,3.1. 4,31 4,20 5,45 5,75 98-990. 97,5- 9

N02/H 64,20 64,08 3,73 3,63 5 78 6,06 128-129a 127,5-12,

NJ2/Cl 56,24 56,33 2,90 2,94 5,04 5,46 171~172a 170,0-17

1\v2/CN 62,69 62,93 3,01 3,02 10,44 10,61 189-191b l89,5-1S

JY;02/N02 54,18 54,49 2,80 2,71 9,72 9,58 1'"8 5- 15° So. F8 c: 1:'h, -:-.. .J, .J._ ,::J-.

CHI)/N02 61,54 60,30 4,OÓ 4,00 5,13 5,15 c 165,0-lE165-166

CH.'/t-T02 65,37 66,21 4,31 4,16 5,45 6,00 a 119,0-12119--120J _

I·I/FI()2 64,20 64,39 3,73 3,69 5,78 5,98 142-1430. 112, O-H

('J/1:0 56,24- 56,26 2,90 2,88 5,04 5,44 138-139a
138fO-l~~ .. ~ 2

----- ...---- -_._- ---------~. __._..•-

a - KIRCH e cols., 1968

b - MENGER e SMITH, 1972

c - SATCHELL e SECEMSKI, 1969
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Figura 3.5. Des1OCaJl1entos químicos (ppn) em relação ao TJY'JS' (solvente COC13) :

8,25 (s,4H, a e b); 8,21 (d,2H, d); 7,31 (d,2H, c);

J ab , o = O; J
cd

, o = 8,9 Hz.

NÜItEros de onda para defonnações axiais (em-1, pastilhas de KBr) .

C-H aram 3120; C=O 1745; C=C 1595-1602; N=O 1522; N=O, 1350;ass Slm

C-N02 862; C-O 1261.
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0=9,9 Hz; J
cd

, 0=8,9 HZ:

d2fornações axiais (cm-.L, pastilhas de KBr) .

C-H arom 3120; C=O 1745; C=C 1610/ 1590; N=O 1525; N=O, 1355;ass Slffi
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C-Hare!n 3120; C=O 1745; C=C 1590; N=Oass 1512; N=Osiln

1340; C-~~02 SC9-885 i C-O 1255
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3.3.1 Obtenção dos cloretos de acila

Os nove cloretos de acila foram obtidos refluxando,

sem solvente, os ácidos correspondentes com cloreto de tiomi-

la (na proporção molar de 1:2 respectivamente), até não haver

mais evolução de HCl e 502 , segundo a equação:

'----.\ ?
XOéOH + SOCl2 ~ XO~CI +HCI + 50, (3.2)

O excesso de SOC1 2 foi destilado e o produto bruto dissolvido

em 1,2-dicloroetano.

3.3.2 Obtenção dos fenóxidos de sódio

Ao NaH (disperso em óleo/65%), lavado com hexano

seco, três vêzes, foi adicionado em proporção equimolar, urna

solução do fenol correspondente em THF e a mistura foi reflu-

xada por várias horas. Em seguida, destilou-se o THF e o pro-

duto foi suspenso em 1,2-dicloroetano.

3.4 Preparação de N-dodecil-p-nitrobenzamida (DBA) e N-dode

cilpropionamida (DPA)

3.4.1 preparação de DBA

A DBA foi obtida através da reação entre dodecilami

na e cloreto de p-nitrobenzoila, segundo a equação abaixo:
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tão depois de sêca, a solução foi evaporada e o produto foi re

cristalizado de hexano.

A medida do ponto de fusão forneceu o valor de 52

53 0 C (HUNTER, (1941), 53-53,50 C) e seu espectro de infra verm~

lho (Nujol) apresentou picos em 3300 cm~l e 1635crn-
l

de amida

ali fática primária. A atribuição dos sinais do espectro de

ID1N (CDC1 3 , em relação ao TMS, em ppm) é mostrada abaixo:

O

CH 3 - (CH 2)10 - CH 2 - NH - C - CH 2 - CH 3

a c e f d b

8,12(t,1I-I,f); 2,89(m,2H,e); 1,78(q,2H,d); 1,26(s,20H,c); 0,85

(t,2H,b); 0,38(t,3H,a).

3.4.3 preparação do anidrido propiônico

O anidrido propiônico foi preparado refluxando - se

o cloreto de propionila (obtido pelo mesmo método da obtenção

do cloreto de p-nitrobenzoíla, do ítem 3.4.1), e propionato de

sódio (obtido no próprio meio reacional através de NaH e áci-

do propiônico), em THF durante 5 horas. O solvente foi desti-

lado e a adição de 1,2-dicloroetano precipitou o NaCl formado.

Este foi filtrado, e a solução foi usada como reagente na pr~

paração da DPA.

3.5 Aparelhagem utilizada

Na determinação dos pontos de fusão, foi utilizado

o aparelho Electrothermal, modelo IA 6304 e o ácido benzóico

usado como padrão, apresentou o mesmo valor da literatura
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(122,0 - 123,00C). Os dados de microanálise foram efetuados no

próprio IQUSP. OS espectros de RMP foram obtidos de um - apar~

lho Varian T-GO e os êsteres foram dissolvidos em CDC1 3 com

1% de TMS.

As freqfiências de infra vermelho foram obtidas atra

vês dos espectros de pastilhas de KB-r, num espectrometro Per

kin-Elmer, modêlo 180.

3.6 Cinética das reações

As cinéticas das reações foram estudadas espectrof~

tometricamente. Inicialmente, foram determinados os comprime~

tos de onda ótimos, obtendo-se os espectros (de 240 a 330 nm)

em função do tempo para os sistemas êster e DAi êster e DAP

êster, DA+ DAPie éster DAP e H20 (aparelho Zeiss, DMR-IO). A

Tabela 3.2 mostra os resultados.

As medidas das absorções em função do tempo foram

obtidos usando um espectrofotômetro Zeiss, modêlo PM6 KS, munido

de compartimento de celas termostatizado através de termosta

to Lauda K2R. As reações foram efetuadas em celas de quartzo,

de 0,2 cm de caminho ótico, com tampa de teflon. Foram prepa

radas, sempre que necessário, soluções estoque do deterge~

te, recentemente sêco e da amina, recém-destilada, em ciclo-

- hexano. A cubeta contendo a solução adequada, foi deixada por

pelo menos meia hora, no compartimento termostatizado. Após

atingido o equilíbrio térmico, as reações eram iniciadas, inj~

tando-se 5 pL da solução dos ésteres em dicloroetano/ciclohe~
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TABELA 3.2 - Comprimentos de onda (nm) escolhidos para as me

didas cinéticas.

x -0- CO 2 -0- y

x/y À(nm) observação

N0 2/N0 2 320 aparecimento do produto

N0 2/CN 248 aparecimento do produto

N0 2/Cl 255 desaparecimento do éster

N0 2/CH 3 255 desaparecimento do éster

N0 2/H 255 desaparecimento do éster

CH3O/N0 2 320 aparecimento do produto

CH /NO 320 aparecimento do produto3 2

H/N0 2 320 aparecimento do produto

Cl/N0 2 320 aparecimento do produto

xano (50% V/V), de concentração 5xlO-2M. Em seguida foram li-

das as absorbâncias em função do tempo durante, pelo menos, 4

meias vidas. As constantes de velocidade de pseudo-primeira

ordem, eram então calculadas a partir do ajuste dos dados

equaçao:

~

a

ln (At - A· oo ) = ln (Ao - A oo) - k _. t
obs

onde A t , Ao e A, 00 são as absorbâncias no tempo t, zero e infi

nito respectivamente, kobs é a constante observada e t o tem-

po. Os cálculos foram efetuados num computador Burroughs, mo-

dêlo 6900B. ° desvio padrão de kabs nunca excedeu a 3% de seu

valor. A Figura 3.10 mostra um resultado típico.

Os parâmetros de ativação foram determinados a par-
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-+-

tir da energia de ativaçao (ôE
Y

) e das seguintes equaçoes

(GLASSTONE e cals., 1941):
...L

(5,664 x lOlOT)
=1=

T R(lnk - 1n 6E
68 = +

T

=F 1= r L'lH T *'l\G = tH - TlI.S e = 6E - RT

onde a unidade de tempo de k é o segundo e a função de parti

çao translaciona1 é tomada como lcm3 .
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4. RESULTADOS

4.1 Aminólise por dodecilamina

As reações entre dodecilamina e os ésteres p-nitro-

benzoato de p-nitrofenila (N0 2/N0 2 ), p-clorobenzoato de p-ni-

trofenila (Cl/N0 2 ) e p-nitrobenzoato de p-cianofenila (N0 2 /

CN), em ciclohexano se~upm a seguinte lei de velocidade:

v = k 3 rE -I ,-DA-' 2
_ ..J .•• _

( 4. 1)

onde v e E referem-se à velocidade e éster respectivamente, e

k3 é a constante de terceira ordem da reação de aminólise.Sob

condições de grande excesso de amina em relação ao éster, ob

tém-se:

onde

v = kobs [EJ

Kobs = k3 [DA] 2

(4. 2)

( 4 • 3)

Os valores de k 3 foram obtidos a partir do estudo de

kobs em função da concentração de DA, como mostrado nos gráfi

cos A e B da Figura 4.2. Assim, do gráfico B (kobs/[D~J versus

~~ ) ,ebtiverà1l1--se os v~lol'es de k 3 como coeficientes angulares e

-5
valores nulos (ou muito pequenos, da ordem de 10 ), como coe

ficientes lineares.

A Tabela 4.1 mostra os valores de k 3 a duas tempera

turas para os três ésteres.
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TABELA 4.1 -Valores de K j para q 3mi.Jlól:\.se por DA

ESTER

""O I PO'"1.. 2/ '., 'L.

M)2/C~

Cl/N02

40 0 C

11. 8

4.90

1. 84

2 '.10 x r, 3 '
,/,-2 -1
J.1 s

SOoC

12.3

5.17

2.04

4.2 Aminólise por propicmato de dodecilClmônio (DZ\P)

As reaçoes de aminólise dos ésteres H/N0 2 , N0 2/N02 ,

N0 2/H, N0 2/CN e Cl/~02 por DAP, em ciclohexano s~o de primei-

ra ordem em relação aos ésteres. Em concentracões menores que

-3 --10 ~1, as reacces sao muito lentas e aumentam bruscamente quan. -

do este valor é atingido. Para concentrações maiores, o pro

cesso é de segunda ordem em relação ao detergente. Este perfil

é mostrado nos grãficos das Figuras 4.3 e 4.4.

Assim a equação 4.4 é observada em todos os casos e

mostra a dependência de segunda ordem em relação à concentra-

-çao
. -3de DAP, aClma de 10 M.

velocidade = k 3 [:t;sterJ [DA~ 2 (4.4)

Na equação 4.4, DAP representa a concentração mi-

celar do detergente determinado pela equação,

onde,

[DAP] = CD - cme

N
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Figura 4.3 - Gráfico de Kobs versus concentração estequiomé

trica de DAP, para o éster N0 2/CN a 25 0 C.

CD, cmc e N represe~t:a..'n a concentração esteouioTr.-étrica do deter

gente, o valor de crnc (5xlO- 3M) e o número médio de agregaçao

(5). Em todas as equações a seguir, para calcular constantes

de velocidade, foram utilizadas as concentrações micelares de

DAP. Os valores de K3 foram então obtidos, utilizando-se ex

cesso do detergente, simplificando-se a equação 4.4, e obten-

do-se:

velocidade = kobs [ésterJ (4.5)

onde, kobs = k 3 [DAP]2. Portanto, k 3 foi obtido como coefi

ciente angular do gráfico linear de Kobs ' em função de DAP

micelar ao quadrado.
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4.3 Aminólise por dodecilamina em presença de DAP

As reações dos ésteres N02/N0 2 , N0 2/CN e Cl/N02 com

dodecilamina (DA) em presença de DAP em ciclohexano, são de

primeira ordem com relação à amina, éster e detergente, como

mostram a lei de velocidade obtida (equação 4.6) e o gráfico da

Figura 4.5.

velocidade = k3 [ésterJ [DA] CDAPJ (4.6)

As constantes de terceira ordem foram calculadas a-

través da equação 4.7, válida sob condições de grande excesso

de amina e detergente, em relação aos ésteres.

velocidade = kobs [ésterJ (4.7)

Os valores de k 3 obtidos desta forma estão tabela

dos abaixo:

TABELA 4.3 - Valores de k 3 para a

aminálise por DA+DAP.

-2 -1k 3 , M s

-
:E:ster 350 C 450 C

N0 2/N02 36,96 38,28

N0 2/CN 15,22 16,07

Cl/N02 2! 48 2,69

.
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Figura 4. 5 - Gráfico entre kobs e [DA] para o éster H/N0 2 , a

25 0 C e [DAP] = O,lM

4.4 Aminólise por DAP em presença de água solubilizada

Foram estudadas as reaçoes de aminólise dos ésteres

N0 2/N0 2 , N0 2/H e H/N0 2 , por micelas inversas de DAP em ciclo

hexano, na presença de água soiubilizada.

A concentração de DAP foi mantida constante (O,2M)

e variou-se a concentração de água, com o intuito de se obter

sua ordem cinética.

Todos os ésteres apresentaram gráficos de kobs em

função de H20 corno exemplificado na Figura 4.6 para o éster

H/N0 2 a 3So C (parte A). Aí também se mostra o gráfico entre

log kobs em função do iog [H 2ª. As equações 4.8 e 4.9 mos

tram a lei de velocidade obtida.
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- J2 TI
kobs = lJ LDAPJ [H 20J (4.8)

log kobs = log k3+2 log [DAP] + nlog[H 20J (4.9)

7,5 ~ '\.0
ri
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2 + log (H 0 0), M
~

1,5

Figura 4.6 - (A) e (B) sao os gráficos das equaçoes 4.8 e 4.9

para ° éster H/N0 2 a 35°C.
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Como se vê na Figura 4.6 (3), o gráfico entre 10g K0 bs e 10g

[H20J é linear e apresenta urna quebra em tôrno da Q-I2óJ = 0, 2M.

Este comportamento foi observado em todos os casos estudados.

A Tabela Lf.4 apresenta as ordens cinéticas da água (inclina -

ções dos dois segmentos de retas da Figura 4.4), que foram ob

servadas.

TABELA 4.4 - Ordem cinética da água para a amin61ise por

[OAP] = 0,2M

t:ster Temperatura [H/5J < 0,2M [H 20] > 0,2M
°c
-

N0 2/N0 2
25 0,34 1,30

35 0,32 0,90

35 0,24 0,80
H/N0 2 45 0,17 1,20

35 0,41 1,02
N0 2/H

45 0,37 1,00
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5. DISCUSSÃO

5.1 Reação com dodecilamina

Foram observadas dependências de segunda ordem err

relação à dodecilamina, em todos os casos estudados (equação 4..

e Tabela 4.1). Utilizamos sempre uma faixa de concentração da

amina entre 0,005 e 0,02 M, onde não foi detectada a existência

de dímeros por nenhuma técnica espectroscôpica (LUTSKII, 1955; FEl+

)fEYe SurCLIFFE, 1962; BYSTEOV e LEZINA, 1964; SPRlNGER e ]'1FJ-:;K , 1966

SHUHR,19G7). Deste modo, fica totalmente eliminada a hip6ter

de que a d8pendência observada seja devida à existência do r~~-

gente dimerizado. Esta dependência não linear, também tem sido

observada para muitas reaç~es de arninõlise de ésteres, em sol

ventes próticos e apróticos (BRUICE e MAYAHI, 1960; BRUICE e

BENKOVIC, 1963 e 1964; BRUICE e ~~rLLIS, 1965; BRUICE e cols.,

1967; BRUICE e cals., 1970; JENCKS e CArtRIUúLO, 1960; JENCKS e

GILCHRIST, 1966 e 1968; SHAWALI e BIECHLER, 1967; WATSON e cols

1969; SATCHELL e LILLFORD, 1967; McDONALD e STIRLING, 1967; SA!

CHELL e SECEMSKI, 1969; MENGER, 1966; MENGER e SMITH, 1972;etc).

Isto é uma forte evidência de que a segunda molécula de amina

atua como base geral, removendo um prõton antes ou durante a

etapa lenta da reação. Somando-se a isto o fato de que o meca 

nismo aceito (JENCKS, 1969; ROSS, 1970) para as reaç~es de

transferência de acila, e o de duas etapas, com a formação in-
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termediária de espécies tetraédricas (Figura 5.1), chega-se a

conclusão que a aminólise em questão provavelmente se processa

também por este mecanismo (MENGER e SMITH, 1972).

E + DA .. ... I

(A)

DA .. P-

E +2DA.. ... I _ ..

(B)

p

Figura 5.1 - E, DA, I e P referem-se a éster, dodecilamina, i~

termediário e produtos respectivamente. (A) e (B)

são esquemas de mecanismos de duas etapas, mostra~

do a participação simultânea e antecipada, respec

tivamente rr da segunda molécula de amina.

Existe, entretanto, a possibilidade de um mecanismo

de substituição direta, assistido por outra molécula de amina.

O estado de transição para este mecanismo, seria o mostrado na

Figura 5.2 (MENGER e SMITH, 1972).

H Q
I 11 í-

C12 H25 - N ---C---QAv

: I
I I

H Ar
I

: í+
H-N-H

I
C12H25

Figura 5.2 - Estado de transição para o mecanismo de aminólise

por dodecilamina, numa só etapa.
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Aqui optamos pelo mecanismo de duas etapas, por ser

o verificado em muitas reações análogas. Desta maneira discuti-

remos as duas possibilidades mostradas nos esquemas (A) e (B)

da Figura 5.1. Em (A) a segunda molécula de amina catalisa a

decomposição de um intermediário em proàutos, etapa que seria

determinante da velocidade da reação; no esquema (B) a formação

ou a decomposição do intermediário poderia ser a etapa lenta. A

Figura 5.3 mostra as duas hip6teses com algum detalhe. Numa, a

remoção do próton se dá depois do ataque da amina (esquema 1,

formando, portanto um intermediário zwitteriônico), enquanto,na

outra (esquema 2), a remoção do pr6ton e o ataque ao éster sao

simultâneos (havendo formação de um intermediário aniônioo e ami

na protonada). O esquema 1 é similar ao proposto por MENGER

SMITH (1972).

Consideramos o mecanismo do esquema 2 como o mais

provável. A separação de cargas, formando dois íons (esquema 2),

ao invés de um zwitterion (esquema 1), deve ser menos energéti-

ca. Esta diferença é bastante ampliada num solvente como ciclo-

hexano r de baixa constante dielétrica e polaridade (E 2Soc = 2,015 e

ET = 0,077)*. Cabe aqui enfatizar, que a hip6tese do esquema 1

foi sugerida para a amin6lise em aceton.itrila, um solvente de

* O valor de E: foi obtido do CRC HANDBOOK (1972). ET é um parâme

tro empírico de polaridade, baseado em espectroscopia de UV 

VIS de complexos de transferência de carga (corantes solvato

crômicos do tipo betaínas). A escala é normalizada através de

padrões (zero para o tetrametilsilano e um para o da água) .Os

dados foram obtidos de C. REICHARDT, E. Hl'RBUCF-I-GORNERT, Lie

begs., Annal. Chem., 1983, 721.
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p

esquema I

~t
Ay- C-O/\'r

j
RNH-H

J
H2r~ R

:;=::.-..-=---===:

o-
I I +

Ar-C-OAr' + RNH~
I .:>

RNH

esquema 2

-----,..... p

R = C12H25

Figura 5.3. - Esquemas do mecanismo em duas etapas.

constante dielétrica e polaridade muito maior (€2S 0 C = 36 e

ET = 0.472). Evidência também pertinente é que para o éster p

ni trobenzoato de p-cianofenila, o valor de k3 em acetmitrila é

cerca de 574 vêzes maior que em ciclohexano, o que é um refle-

xo da dificuldade de formação de intermediários carregados nes

te último solvente. Mesmo assim, a catálise básica geral do

ataque da amina ao éster, tem sido observada para a aminólise

de ésteres em solventes como dicloroetano e clorobenzeno, SINGH
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e TAFT, 1975), e para a imidazólise de ~steres de benzeno (RI-

VETTI e TONELLATO, 1977; TONELLATO, 1978).

I~NGER e SMITH) 1972 optaram pelo mecanismo do es

quema 1, argumentando que o intermediário zwitteriônico poderia

reverter facilmente aos reagentes, contrariamente ao interme -

diário aniônico(esquema 2), pois este produziria como grupo a-

bandonador a espécie
,- - ~. -.
"" N *. Esta argumentaçao e mu~ to precar~a,

pois o intermediário aniônico do esquema 2, pode reverter aos

reagentes aceitando o próton da amina protonada que se formou,

de acordo com o princípio da reversibilidade microscópica.

Resta-nos portanto, discutir se a formaç~o ou a de

composição do intermediário do esquema 2 é a etapa limitante da

velocidade. Esta quest~o foi elucic1.aca através do cálculo do valor c.e

p de _,Hammett" a partir das velocidades de aminólise de três

&steres do tipo p-X-benzoatos de p-Y-fenila (onde X/Y = N0 2/CN,

Cl/N0 2 e N02/N02)*~ Foram calculados os valbres de p variando

se, portanto, os grupos nas porç6es ácida e fenó1ica dos éste-

res, obtendo-se Px e Py (para a acila e fenila respectiva -

mente) I utilizando-se (J -N02 - 0,78, (] = 0,24 e 0c ~O 70***
Cl N"

* Na introduç~o, o assunto é discutido com maiores detalhes.

** Estes ésteres foram utj_lizados por serem os mais reativos.Os
outros seis ~steres usados neste trabalho, apresentam veloci
dades muito pequenas; um cálculo aproximado de Kobs para NO;/
Me, por exemplo, (baseado em o do fenol e (] para os grupos
N0 2 e Me) a 50 0 C e para a maior concentração de amina (O,OSM) I

fornece-nos uma meia vida em torno de 3 horas (ao passo que
para o CN temos um valor de cerca de 0,5 horas. Note-se, tam
bém que usamos a maior temperatura possível, pelo mesmo motI
vo.

*** Valores obtidos de EXNER) 1978 •



a 40°C e SOoC. Obtivemos Py = 1,5 e

93.

Px = 4,8 (a 40°C) e Py =

1)4 e PX = 4,7 (a 50°C). Estes valores mostram, indubitavel 

mente, que as reações são muito mais sensíveis ao fenol de pa~

tida que ao grupo acila, resultado inteiranlente concordante com

a hipót.ese de que o colapso do intermediário aniônico('~n prod~

tos ~ a etapa determinante da velocidade. Esta conclus~o foi

sugerida tamb~m para reações de transferência de acila,sob uma

grande variedade de condições (vide Introdução)

A ausência de maior nGmero de dados, não permite,no

momento, qualquer discussão a respeito de como o grupo OAr a-

bandona o intermediário. Ele o poderia fazer, como fenol, (ArOH)

ou como fenóxido (ArO-). Esta questão, entretanto, será discu-

tida em detalhe para a reação em presença de propi~nato de do-

decilamônio.

5.2 Aminólise por propionato de dodecilamônio (DAP)

A reaçao entre DAP e ~steres em ciclohexano e benze

no, foi alvo de alguma descrição a respeito do papel do ...lon

carboxi lato (prop ionato), e também da água solubi li zada (InTA-'

HARA, 1975; EL SEOUD e cols., 1977, 1979 e 1982; O'CONNOR e RA

MAGE, 1980). KITAHARA (1975) considerou a reaçã.o entre DAP e

ésteres, em presença de água solubilizada, como sendo de hidr§

lise. EL SEOUD e cals., 1977 e 1981, mostraram claramente que

a reaçao em questão, era de aminólise. OICONNOR e RAMAGE (1980)

consideraram que o íon propi~nato do DAP agia como nucleófilo,

atacando o éster e formando um anidrido misto que, por sua vez,

reagindo com a amina formada, produziria a arnida detectada por
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Ri.\J.".1AGE

(1980) é esquematizada na Figura 5.4, t:omando COlno

éster p-nitrobenzoato de p-nitrofenila.

exemplo o

N02~C02~N02 + RN+H3

OH
I

N02 l1>COÇZ)N02 + -02CEt
+

..

...

OH
I

N02~CO~N02 + RNH2+

o O
11 11

N02 q)COCEt + Hü 0N02

Figura 5.4 - Proposta do mecanismo da reação entre DAP e p-n!

trobenzoato de p--ni trofenila (O' CONNOR e RAI'1AGE

(1980) .

El SEOUD e cols., (1982), mostraram a impossibilidade da de-

tecção destes anidridos por infra vermelho e ffi"'ÍP de FT. Por-

tanto, se eles são formados, deveriam reagir imediatamente com

a dodecilamina produzida, formando as arnidas correspondentes.

Deste modo, no exemplo acima, seria produzida urna mistura de

N-dodecil p-nitrobenzamida e N-dodecilpropionamida, desde que

não houvesse nenhuma decomposição de uma destas amidas (por

exemplo, por hidr51ise). O seguinte experimento mostra que,uma

vez produzida, esta mistura de amidas é estável nas condições

experimentais empregadas. Urna mistura de 2,5 rrunol de cada élmi-

da e 15 mmol de DAP em 50 rol de 1,2-dicloroetano, foi agitada

durante uma noite. Em seguida, procedeu-se ~ separação do de-

tergente. Para tanto a solução foi lavada várias vêzes com so-

* Na Introdução, este assunto foi discutido com algum detalhe.
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lução de NaOH, e o tratamento restante foi idêntico aquele mos

trado no ítem 3.4.1, quando foi purificada a aluida.

o produto formado era essencialmente a mistura in-
l.~

tacta das amidas, como mostrou o espectro de r, m~. A solubill

zaçao de água (60 mmol) não produziu efeito algum sobre os re-

sultados, mostrando que não ocorreu a reação de hidrólise das

amidas em presença de DAP. Deste modo, fica estabelecido que,

se há formação de amidas a partir da aminõlise de anidridos,

elas são estáveis neste meio. Efetuou-se, então, a reação en-

tre p-nitrobenzoato de p-nitrofenila com DAP. O produto da rea

çao foi separado do detergente da mesma maneira descrita acima,

e sua estrutura foi determinada por BR~'lN, obtendo-se o espec-

tro mostrado na parte A da Figura 5.5. Mostra-se aí também

(partes B e C), os espectros da N-dodecilpropionamida e de uma

mistura de N-dodecil-p-·ni trobenzamida e N-dodecilpropionamida

(mistura esta que seria a esperada pelo mecanismo de catálise

nucleofílica pelo propionato. A atribuição dos sinais do espe~

tro do produto é idêntica aquela feita para a N-dodecil-p-nitr~

benzaInida, na página 73. O espectro da parte C mos tra ni tidamen

te a presença das duas aruidas e o da parte B ê referente a N-do

decilpropionaruida. A comparação destes espectros leva ã conclu.:

são que a N-dodecilpropionamida não foi produzida.
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Isto é uma prova inequívoca de que somente uma amida é forma-

da: aquela derivada do ataque do DAP sobre o éster. Obviamen-

te o mecanismo de catálise nucleofílica pelo propiúnato está

errado e, portanto, é descartado .. Este resultado era esper~

do, uma vez que o ânion carboxilato dificilmente pode agir

com um nucleófilo, quando estão presentes substâncias capazes

de solvatá-lo (KOLTHOFF e CHANTOONI, 1967 e 1963; TONELLATO,

1978). HAJDU e SMITH (1981) observaram que o íon CH 3CO; de a

cetato de potássio, na presença de éter corôa, pode agir como

nucleófilo. Entretanto a adição de traços de. substâncias hidro

~<ílicas ou próticas, inibiam drasticamente a sua ação nucle~

f{lica. Soma-se a isto as evidéncias irrefutáveis da associação

entre os íons do DAP (FENDLER e cols., 1973a; EL SEüUD, 1977).

Tendo estabelecido o papel do íon carboxilato como

base geral, vamos discutir agora o mecanismo da reação propria

mente dito.

A reaçao de aminólise por DAP em ciclohexano, apre-

senta uma dependéncia de segunda ordem em relação ao detergen-

te. Este comportamento é muito interessante, pois, em solventes

mais polares (como benzno, tolueno c clorofórmio), a mesma rea

ção é de primeira ordem em DAP (KITAHARA, 1975; EL SEOUD e cols.,

1977, 1979 e 1982; EL SEOUD e EL SEOUD, 1981; O'CONNOR e RAMA-

GE, 1980). Entretanto este resultado não implica em que uma mo

lécula do éster esteja reagindo com duas micelas de DAP, mas

sim, com duas moléculas de DAP cuja concentração é igual a con

centração micelar.

o gráfico de kobs Versus [DAP] 2 (Figura 5.6) apr~

senta, na faixa de concentração de DAP entre 0,005 a 0,01 M,
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uma dependência sigmoidal de kahs . Este valor é concordante com

aquele admitido como a concentração micelar crítica (cmc) oper~

cional de DAP em ciclohexano*. A velocidade ~ negligenciãvel a-

baixo desta região, aumenta sigmoidalmente nela e, então a de -

pendência se torna parabólica. Existe portanto, um aumento de

velocidade muito acentuado, na região onde começam a se formar

agregados micelares. Este fato prova que a reação em questão
...
e

* Este é um valor operacional de cm6 ( 5 xl~-3M), determinado

(FENDLER e cols., 1973a) pela "quebra" da curva dos grâficos

de deslocamentos químicos de prótons do detergente versus

sua concentração. (FENDLER e cols., 1973a; EL SEOUD e cols.,

1973) .
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uma reaçZ10 micelar (ou seja, o DAP reélge no. formo. micelar). O

aumento sigmoiclRl niCJ região' da cmc aclvém do fato de qura aí co

meça a ocorrer, significativamcnt~, o processo de formação ele

micelas. Â medida que a concentraç~o de DAP aumenta, a partir

daí, o número de rnicelas aumenta mais lentamente e um ~lUIí!en-

to mais suave em k 1- é observado.
0;5

Para que ocorra o atague nucleof1lico do ion amônio

do DAP ao carbono carbonílico do ~ster, ~ necess5ria uma remo-

çao antecipada ou simultânea de um pr6ton. Para tanto, o espe

rado ~ que o carboxilato o faça, como mostra o esquema abaixo:

~

~,.

A"'-C-OA~+,
C'2H25 N - H ~H2 _.I

°2CC2H5

-
o
I

A.,- C - A;" ---+ P
I

C12H25NH2 H02CC2 H5
+

do que o carboxilato ~ uma base muito

Pode-se descartar a hipótese de doação

NH; â carbonila do §ster (formando Ar

Figura 5.7 - Mecanismo de amin61ise por DAP

do próton pelo grupo
+

- C - OAr l
), argumentan

I -
OH

mais forte, além do que

dados delH m1N indicam claramente uma forte associação, por po~

te de hidrogênio, entre os 10ns amônio e carboxilato na m1ce-

la (FENDLER e cals., 1973a; EL SEOUD, 1977). Apesar destas 1n-

teraç6es, é possivel que o intermediãrio esteja associado aos

íons de uma segunda molécula de DAP, por pont.es de hidn)9ênio:

isto explicaria a dependência de segunda ordem observada. Esta

idéia pode ser fundamentada na observação de que a micela de
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+
to interessante notar, nesta T~bela, que os valores de AH p!

ra as reaç~es micelares s~o maiores que aqueles para as rea-

ç5es somente com a dodecil~mina. Novamellte acreditamos que i~

to pode ser explicado em t~rmos de estabilizaç~o dos reagen -

tes, por ~ontcs de hidrog6nio, em relaç30 ae estado de trans!

çao. A suposiçâo de que a decomposiçâo do intermedi~rio ~ a

etapa lenta, explica o fato de que 6II~, no caso da reaçáo mi

celar com DAP, ~ maior que para a reaçao somente com amina.

Nesta hipótese,o reagente é o Zvli t terion, que está associadcl aos

Ions do detergente. Os esquemas da Figura S.8 mostram que o fa

-;=====.. .-

~t
A.,.- C-OA~

+~
C12H25 N - H )~

H2 _

°2CC2 HS

+
.' NH3C12H25....

O-

I. +
C -ArA.,.-
I

H '" ~~K2
C

12
2"'+······02 CC2HS

A

/-I°2CC2 H5 ---++ P

~t
Ar - C - OA~ __ ----"-:

j~
RNH

2
H2NR

O-
I I

Al' - C- OA..
I

RNH

B

RNH+
3

i/f p

Figura 5.8 - (A) Esquema mostrando a formaçâo do zwitterion a~

saciado por pontes de hidrog~nie aos !ons do de 

tergente. (B) esquema do mecanismo mais prov5vel

para a reaç~o de ésteres com dodecilamina em ci

clohexano.
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-- =1= ::j:.to da reaçao com DAP apresentar valores maiores de tiS e tlH

que os da reação com DA, pode ser interpretado à luz de concei

tos como rigidez micelar e associação dos reagentes e estado

de transição com a micela. tlS* pode ser racionalizado em ter

mos da rigidez conformacional dos reagentes e estado de
_ 1- ~ _

siçao, enquanto que 6H e explicado pela forte associaçao

tran-

com

os íons do detergente. Voltamos à discussão dos dados da Tabe-

la 5.1, no ítem 5.3, quando tratarmos da reação de aminólise

por DA + DAP.

A questão da natureza da etapa lenta foi estudada l

através da aplicação da equação de Harnr!:ett às constantes de ve

locidade observada para as reaçoes de uma série de ésteres do

tipo pX - 0 - CO 2 - 0 - Yp (onde X/Y = N0 2/Me, N0 2/H, N0 2/Cl,

N0 2/CN, MeO/N0 2 , Me/N0 2 , H/N0 2 , Cl/N0 2 e N0 2/N0 2). Estes da-

dos encontram-se nas Tabelas 5.2 e 5.3; os valores de p de Ham

mett para as duas séries (pX - 0 - CO 2 - 0 - N0 2P e pNJ[0-CSr

-Q'r-Yp ) encontram-se na Tabela 5.4. Os grâficos da equação de

Hammett (log kobs x ap) para as séries pX - 0 - CO 2 - 0 - N0 2P

e pN0 2 - 0 - CO 2 - 0 -Yp são mostrados nas Figuras 5.9 a 5.10.

Nesta última mostra-se, em detalhes o gráfico onde se usam va-

lores de ap. Vê-se claramente que esta última escala não
~

e

a adequada para os casos onde Y = N0 2 e CN. Por outro lado o

uso de ap-faz com que os pontos correspondentes a estes dois

grupos ajustem perfeitamente uma linha reta. A necessidade do

uso desta escala, implica em que uma carga negativa está sen-

do formada e estabilizada no estado de transição da etapa len-

ta, pelo efeito de ressonância através do anel aromático do

grupo fenólico (HAMMETT, 1970). Esta é a primeira indicação de

que o íon fenóxido está sendo formado na etapa lenta e, porta~
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TABELA 5.2 - Valores de k b a três concentrações de DAP , ao S

259C em ciclohexano para a série X~C00~NO?
~ -

X-@-coo-@-- i\OZ 4 -1 (25°C)10 kObS ' s

X DAP=O,lOM DAP=0,15M DA'P=0,20M I a
.---

N0
2

124 252 393 I 0,78
I

Cl 8,1 16,0 21,3 0,24

H 2,9 5,6 9/3 0/00

Me 1,82 3,4 5/1

I
-0/14

MeO 0/90 1/67 2,5 -O/lGI

cca 0,993 0,993 0,992

a.cc representa ° coeficiente de correlaç~o.

TABELA 5.3 - Valores de k obs a três concentrações de DAP, ét

~ .,
2S9C em ciclohexano para a serie N02PC02~Y'

i

02N~-o-y 4 . s-l (250C)10 kobs,

y DAP=0,101'1 DAP=0,15M DAP=0,20M O" (J

P P-'
N0

2
124 252 393 1,28 0/78

CN 54 99 145 0,99 0,70

Cl 4/2 6/9 10/2

I
0/26 0/24

H 1,48 2,18 3,29 0,00 0,00

Me 0,95 1,36 2,20 -0,14 -0,14

CCa 0,999 0,999 0/999

a CC representa o coeficiente de correlação.
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to a decomposiç3o do intermediârio tetra~drico estã envolvida

nesta etapa. Mais conclusiva, sobre a natureza da etapa lenta,

é a compé::.raç3o dos valores de () X ~) para a série pX-0Co20-

r para a série pN0 2- 0co20- Yp), da Tabela 5.4.

são mostrados dois valores de -*
N0 2P) e 0\1

.l

P " baseados no uso de o
y p

e o
'ij
r

TABELA 5.4 - Valores de p de Hammett para as duas s~ries de

teres, a 250C para a amin61ise por DAP.

-es

----------

°/'-'" II ~. [OAP] = O,lM [DAPJ= 0,15M [ DAP] = 0, 20MX~°>-CO-" O)-Y

P x (o p) 2,06 2,09 2,10

PY (o p) 2,24 2,39 2,32

Py (0-) 1,51 1,61 1,60
p

p,ylp/ 1,09 1,14 1,10

a) Valores de p referentes a 0p'

Uma vez que Dy é maior que PX ' a reação ~ mais sensIvel ~ natu

reza do grupo fen61ico do que da estrutura da porção acIlica.

Isto ~ concordante com a prévia conclusão de que o calapso do

intermediãrio zwitteri6nico é a etapa determinante da velocida

* Também foi observado por MENGER e SMITH (1972) que o uso de 0p

produzia valores de P que eram menores que aqueles baseados

em 0p' Apesar disto, este Gltimo foi usado por uma questão

de consistência na anãlise de comparação entre p X e Py'
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de. Entretanto, OS valores de Py e da razao Py/Px sao peque-
,

nos (resultado não tanto surpreendente quanto desapontante), se

comparados com o caso da reação com DA. A interpretação possí

vel para o fato desta razão ser tão pequena, é que o valor de

é pequeno, refletindo numa atenuação do efeito dos grupos liP
Y
gados ao fenol. Portanto, as estruturas dos regentes e estado

de transição devem ser muito semelhantes. Esta semelhança estru

tural, sugere novamente a forte associação destas espécies com

os íons do detergente. Este fator deve portanto diminuir o va-

lor de P
y

e também da razão py/PX' Isto é interessante, pois nos

faz prever o efeito da presença de água no meio reacional. A

solubilização de água nas micelas de DAP indubitavelmente hidra

ta as cabeças iônicas (EL SEOUO, 1977; EL SEOUD, 1980; EL SEOUD

e cols., 1982; EL SEOUO e EL SEOUD, 1981; SENO e cals., 1976;

WONG e cols., 1977; SUNAMOTO, 1980; LIM e FENOLER, 1978). Oes-

te modo, em presença de água, a habilidade do OAP de formar

pontes de hidrogênio com o intermediário e o estado de tran-

sição, deve ser, em alguma intensidade, comprometida, e portan-

to, espera-se que nestas condições os valores de 'P y e py/Px

sejam aumentados. Espera-se uma dependência de Py da razao mo

lar de água R (R = [H 20J/[?AP]). Afortunadamente isto é o que

se observa nos dados da Tabela 5.5. Aí, mostra que em função do

aumento de R, Px permanece constante, enquanto Py e py/PX au

mentam. Acreditamos que esta é uma prova indiscutível das con-

clusões que até aqui expusemos, sobre a natureza da etapa lenta.

que é a quebra do intermediário da Figura 5.7. Corno já foi vis-

to anteriormente, a habilidade de formação de pontes de hiQrog~

nio é comprometida em função do aumento de R, com o conseqüênte

decréscimo na estabilização do zwitteríon e do estado de tran-
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por DA em ciclohexano e por pirrolidina em acetonitrila.

Isto ocorre porque, apesar da polaridade microscópica no miolo

aquoso ser igual aquela da acetonitrila, os dois meios são com

pletamente diferentes em têrmos de associação por pontes de hi

drogênio. O miolo micelar é, contrariamente à aprótica aceto-

nitrila, definitivamente um meio prótico, onde as interações

por pontes de hidrogênio desempenham um papel muito importante.

A situação é, de algum modo, similar âquela da solvatação de

tons em misturas de ãgua e solventes apróticos* (PARKER, 1969).

Finalmente observamos ainda, na Tabela 5.4, que to-

dos os valores de P são independentes da concentração de DAP.

Isto mostra, como esperado, que o número médio de agregaçao e

a própria estrutura micelar, não são alterados. O aumento da

concentração de DAP só aumenta, portanto, o número de micelas.

Esta conclusão é concordante com os resultados de EL SEOUD

(1980) e EL SEOUD e EL SEOUD (1981), que mostraram que ambos os

modelos de agregação de MüLLER (1978) ajustam-se bem para a mi-

celização de sais de alquilamônio.

A anãlise feita da equação de velocidade, dos dados

de parâmetros de ativação e de P de Hamnett , nos levam à con-

clusão que o mecanismo mais provável é o esquematizado em A na

Figura 5.8.

* Por exemplo,é posstvel preparar solventes aquosos com as pro

priedades macroscópicas (s) e microscópicas (ET) iguais a

quelas de alguns solventes apróticos. Entretanto, o comporta

menta dos tons pode ser completamente diferente nos dois

meios.
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A hipótese de que o carboxilato abstrairia o próton do inter-

mediário, numa etapa anterior ao seu colapso em produtos,
,
e

descartada com base nas fortes evidências da associação (por

*pontes de hidrogênio) intermediário-micela (refletindo em 68

t
e 6H maiores que para a reação com amina). Deste modo o co-

lapso e a abstração do próton são simultaneos.

5.3 Aminólise de ~steres por DA e DAP

A reaçao entre os ésteres estudados e dodecilamina,

em presença de micelas inversas de DAP em ciclohexano é de pr~

meira ordem em relação à amina e ao DAP. Este fato é bastante

interessante e indicativo de que o detergente substitui a se-

gunda molécula de amina, que atua como base geral, na reaçao

somente com DA. Como foi mostrado no ítem 2 do Capítulo 6 (Ami

nólise por DAP), esta catálise do DAP é um fenômeno micelar.

Deste modo as constantes de terceira ordem das reaçoes com DA

são bastante aumentadas, quando em presença de DAP. A título

de exemplos, para os ésteres N0 2/N0 2 , N0 2/CN e Cl/N02 , obser

vou-se aumentos de 313, 311 e 134 vêzes, respectivamente, em

relação a k 3 das reações com DA. A comparação destas velocida

des em ciclohexano com outros solventes não foi efetuada neste

trabalho. Apesar disto tomaremos alguns dados de aminólise por

DA e DAP de acetato de p-nitrofenila em ciclohexano e benzeno,

de EL 8EOUD e cols., 1977. Esta comparação não foi feita na

seção precedente, porque as ordens de reação em benzeno e em

ciclohexano, para a reação somente em presença de DAP, são di-

ferentes. Aqui, entretanto, isto não ocorre. Assim, a constan-
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te de terceira ordem em ciclohexano para a aminólise por DA +

DAP, de acetato de p-nitrofenila, é cêrca de 14 vêzes maior

que a mesma reação em benzeno. Isto provavelmente, é o refle-

xo da maior rigidez micelar em ciclohexano, o que amplifica as

interações do detergente com os reagentes e o estado de transi

çao, exatamente como foi argumentado para a reação com DAP.

Dados sobre os parâmetros de ativação encontram-se

na Tabela 5.1, sobre os quais faremos algunas observações que

nos parecem muito interessantes. Como se observa ali, para os

três ésteres estudados (N0 2/N0 2 , N0 2/CN e Cl/N0 2 ), as entalpi

as de ativação aumentam para as reações na seguinte ordem:

DA + DAP < DA < DAP. As entropias de ativação apresentam a or

dem DA < DA + DAP < DAP. A racionalização destas tendências se

rá feita com base no fato de que as aminas solubilizadas por

DAP, encontram-se fortemente associadas por pontes de hidrogê-

1
nio. Este fato foi provado por dados de HRMN (EL SEOUD e RI-

BEIRO, 1976). Por outro lado, provou-se também que os íons amo

nio e carboxilato do DAP, estão fortemente associados (FENDLER

e cols., 1973a). A solubilização de aminas em DAP portanto,

ocorre as expensas das interações entre as cabeças iõnicas do

detergente. Esta situação é, de algum modo, similar ãquela da

hidratação destas cabeças, pela presença de água. Há ali, como

aqui, um decréscimo na capacidade de formação de pontes de hi-

drogênio. Este decréscimo, corno na presença de água, leva a

uma diminuição da rigidez da micela. Assim, o primeiro fator

(decréscimo da associação entre reagentes e/ou estado de tran-

sição com o detergente), pode ser usado para explicar os valo-
~

res de 6H . Existe uma menor estabilização dos reagentes e/ou
_ _ 1

estado de transiçao e conseqüente diminuiçao de 6H , em rela-
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ção à reação em presença de DAP somente. O segundo fator (a m~

nor rigidez micelar), tem como conseqüência a maior liberdade

dos reagentes, o que provoca uma perda de ordem, quando o sis-

tema passa de reagentes ao estado de transição, justificando
±

assim a ordem observada em /':,S '.

Após estas considerações, podemos discutir o meca-

nismo destas reações. Primeiramente, podemos observar nas Tabe

las 5.6 e 5.7 as constantes de velocidade utilizadas no cálcu

lo de p de ~a~~ett. Aqui novamente, como mostra a Figura 5.11,

o uso da escala de 0p é inadequada, enquanto que pode-se obter

uma excelente correlação usando 0 p -. Por uma questão de consis

tência na comparação, foram calculados ambos os valores de p

(0 e p ), baseados em a . Analogamente à reacão somente comx y p •

DAP, a etapa limitante da velocidade parece ser o calapso do

intermediário, formando produtos, tendo como grupo abandonador

o íon fenóxido p-substituído. Nota-se que o valor de P y
~

e

maior que para o caso da reação só com DAP (Tabela 5.8), mas

ainda menor que para a reação com DA. O fato de p ser 1igeiy -

ramente maior (se tanto) que na ausência de amina, é concordan

te com a discussão precedente, sobre a origem da ordem dos parâ

metros de ativação. Parece então que o estado de transição pa-

ra a aminólise por DA + DAP é "atrasado" em relação ao da ami-

nó1ise por DAP, devido a menor interação (principalmente por

pontes de hidrogênio), do DAP com o intermediário e o estado

de transição. A observação de que Py é menor que aquele para

a reaçao somente com DA, simplesmente é justificada pela total

ausência das interaç5es micelares.



TABELA 5.6 - Valores de k b para a aminálise poro s
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DA + DAP

da série de ésteres do tipo N0 20C0 20Y para duas

concentrações de DAP.

02N-@-coo-@- Y 104 Ko bs, s -1 (Z 5oC)

Y DAP*=O,lO M DAP*=0,20H

NOZ 366 702

CN 142 297

C1 8,8 16

H 2,6 5,1

CH 3 1,6 2,9

p./Op)

py (0"-)
P

2,49(O,996)a

1,68(O,999)a

2,64(0,997)a

a1,78(0,999)

il ~AJ :: O, O25M

a- ° valor entre parênteses é o coeficiente de correlação.

TABELA 5.7 - Valores de k b para a aminálise por DA + DAPo s

da série de ésteres do tipo XOC0
2

0N0
2

.

X..@-coo-@--1'I{)Z

X 4 -110 Kobs, S O" P

N0 2 327 0,78

C1 22,3 0,24

H 8,52 0,00

i''ie 4,66 -0,14

j\IeO ·2,24 -0,16

[DAP] == 0,11'.1; D1\= O, 025M, 30 0 C.
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Figura 5.12-Grafico da equaçao de Hammett da aminálise

da s~rie x~co29N02 por DA.



TABELA 5.8 - PX,Py e Py/PXpara as reaçoes com DA, DA +

e DAP.

l1G.

DAP

valores de p DA DA + DAP DAP

P 1,4 2,0 2,1
x

p 4,7 2,5 2,3
Y ./

Py/ Px 3,4 1,3 1,1

Deste modo os esquemas da Figura 5.13 mostram as

duas possibilidades mais prováveis, para tentarmos explicar o

papel do DAP na reação de aminólise. Os dois esquemas diferem

somente na etapa da transferência de próton.

- -----+~ p

~,.
Ar-C-OA~,

C12H25~-H ,

Õ2CC2H5

-
o-
I

A.,.-C-A~
I

C12H25NH . H02CC2 H5

----+> P
~t

Ar - C -OA'r

j
RNH2

....

esquema 1

o-
I I

Ar - C - O Ar' ;;=.
1+

RNH2.,
Õ2CC2H5

esquema 2

o
I •A.,.-C-A'r
I

C12H25 NH HOC2 H
5

Figura 5.13 - Esquemas prováveis para o mecanismo de illninólise

por DA + DAP
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No esquema 1 o ânion carboxilato remove o próton, concomitant~

mente ao ataque de amina, produzindo um intermediário aniônico.

Na outra hípótese ( esquema 2), o próton é removido do interme

diário zwitteriônico. Ã luz do que foi discutido anteriormente,

concluimos que neste segundo esquema, está presuposto que a

amina, no miolo micelar, não se encontra associada ao deterge~

te por pontes de hidrogênio, o que é altamente improvável, em

tal meio (EL SEOUD e cols., 1974; EL SEOUD e RIBEIRO, 1976).

Vemos assim que o esquema 1 pode ser aceito, pois está em con-

cordância com o fato da dodecilamina estar ligada ao DAP por

pontes de hidrogênio e, além de tudo, este mecanismo é concor

dante com as propostas de outros autores, para as reações de

aminólise (SINGH e TAFT, 1975; RIVETTI e TONELLATO, 1977; TONEl

LATO, 1978), bem como a proposta de BLOW (1976), para o meca -

nismo de catálise enzimática (" charge r elay" ou deslocamento de

carga) •

Em vista destas conclusões, podemos propôr um meca-

nismo unificado, prevendo o ataque da amina nos três casos (DA,

DA+ DAP e DAP) .

Infelizmente, a esperança de se obter dados de efei

to isotópico, que permitissem comprovar estas conclusões, é

frustrada, de maneira um tanto surpreendente. EL SEOUD e cols.,

(1977), apresentaram dados de efeito isotópico, para a aminóli

se de ésteres por DAP. ° resultado obtido (kDAP-~H3/kDAP~D3 =

1.2), é interessantemente pequeno, muito menor do que o esper~

do para uma reação de transferência de próton do DAP. Entretan

to, ele é concordante com o que se espera, baseado na regra de

solvatacão (SHOWEN, 1965). De acôrdo com ela, uma transferên -,

cia de próton entre dois heteroátomos não produz efeito iso-
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tópico cinético primário l em reações onde quebra e formação de

ligações ao carbono, são determinantes da velocidade. Sem dúv~

da, este é o caso em consideração aqui. Deste modo, não pode-

mos obter confirmação deste tipo de dados.

5.4 Efeito da água solubilizada

Os dados da Tabela 4.4 e Figura 4.6, mostram o e-

feito da água na velocidade de aminólise por DAP. Observa-se

que a cosolubilização de água diminui a velocidade. Os gráfi-
;- ......, .....

cos entre log kobs versus log ~I2~' em todos os tres casos es

tudados (x/y = N0 2/N0 2 , N0 2/H e H/N0 2), consistem de duas re

tas com diferentes inclinações, interceptando-se em R - 1. Pa

ra valores pequenos de R (menores que )) a reação é muito me-

nos sensível à presença de água, que para R > 1.

Este tipo de comportamento foi observado na aminóli

se de outros ésteres (EL SEOUD, 1980; EL SEOUD e EL SEOUD,1981j

KONDO e cols., 1978). Estes trabalhos apresentaram resultados

para a ordem cinética, em R > 1, maiores que os aqui encontra-

dos (-0,5 e, no presente caso - -1). A maior sensitividade à

presença de água, no nosso caso, pode ser atribuida ao fato de

que nossos és teres são menos reativos que os carbonatos usados

por aqueles autores. Uma análise detalhada do efeito da
#

agua

sobre a reação de aminólise, torna-se no momento, muito difí-

cil, devido ao pequeno número de dados disponíveis, e, também,

porque o papel da água solubilizada é extremamente complexo

(EL SEOUD, 1980; EL SEOUD e EL SEOUD, 1981).
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A diminuiç~o da velocidade observada pode ser devi

do a principalmente, dois fatores. Um deles ~ a diluiç~o dos

reagentes no miolo micelar. Este fator ~ facilmente descarta-

do, e não poderia ser decisivamente limitante. A água solubi-

lizada diminui a velocidade em DAP e a aumenta em presença de

micelas inversas de bis-(2-etilhexil)-sulfosuccinato de s6dio

(ou AOT) (EL SEOUD e cols., 1977). A hidr61ise de ésteres ca

talisada por Imidazol e seu N-metil derivado, em AOT, tamb6m

mostra um aumento de velocidade em funç~o do aumento de R. F!

nalmente, as velocidades de amin61ise catalisadas por N-alquil
~ -

imidaz6is em DAP, diminuem em funç~o da quantidade de ~

u.gua so-

lubilizada, mesmo para o imidazol mais solfivel em âgua (N-me-

tilimidazol) ou para o mais solúvel em solventes orgânicos (N-

hexadecilimidazol) (EL SEOUD e cols., 1979). Espera-se que, pa-

ra um substrato como o N-metilimidazol, muito mais solúvel em

água que os outros N-alquil derivados, a velocidade deva aumen

tar em função do aumento de R, já que sua concentraç~o déveria

aumentar quando a quantidade de água ~ aumentada.

A grande complexidade do papel da água nestas solu-

çoes se deve a que a hidratação das cabeças iônicas do deter-

gente, afeta a rigidez micelar, bem como as suas eficiências

como catalisadores ácido-base. Some-se a isto que a solvatação

preferencial do estado de reagente e de transição pode ocorrer

como efeitos concomitantes e às vêzes, opostos. Uma análise de

talhada dos parâmetros de ativação em função de R poderia elu

cidar estas questões. Um estudo deste tipo foi efetuado por EL

SEOUD e EL SEOUD (1981). Na introdução, este estudo foi discu-

tido e, como se pode notar alí, o quadro que se apresenta e
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realmente dcsencornjador.

Neste trabalho o único aspecto que podemos comentar,

diz respeito às "quebras" dos gráficos entre log k obs versus

log ~2g, em R = 1. Recentes estudos de EL SEOUD e EL SEOUD

(1981) mostraram máximos em gráficos de l-,H 1= e tS t em função de

R, exatamente para R = 1 (Figura 1.29, na Introdução).KONDO e

cols. , 1980 mostraram claramente um alto grau de rigidez mice

lar em R = 1 para vários tipo~' de detergentes. Foi concluido qUE

uma configuração altamente estável ocorre neste valor de R, que

refletiria sun presença em dados cinéticos bem como espcctroscó

picos, em função de R. Novamente apresentamos aqui esta confor

mação na Figura abaixo~

+
C12H25 - N H

3
..

H·
I

·0
\
H'

-o
.~

- 'C- C
2

H
5'"1

·0

Figura 5.14 - Estrutura proposta por ErCKE

para a hidratação do DAP em R=l.

Como se observa, uma molécula de água liga eficiente

mente, por pontes de hidrogênio, os íons do DAP.

~ nossa intenção, futuramente determinar os parame 

tros de ativação em função de R, com o intuito de verificar se

~ . t= t ~
os maXlmos de ~S e l-,H ,em R = 1, tambem ocorrem no nosso ca

so.
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