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Introdução 

A compreensão dos efeitos do solvente na 
reatividade química é importante na elucidação de 
mecanismos de reação. Em trabalho anterior,

1
 foi 

realizado um estudo da reação entre o 2-(2´-
hidroxifenil benzoxazol) (HPB) e radicais livres 

estáveis ABTS∙-
, em meio aquoso, tendo sido 

apresentada uma proposta de mecanismo para a 
reação (Esquema 1). Este trabalho relata os 
resultados do estudo da reatividade do HPB frente 

ao ABTS∙- 
em misturas binárias água-acetonitrila 

(ACN), visando avaliar o efeito do solvente na 

redução dos radicais ABTS∙- 
pelo HPB e obter 

informações adicionais sobre o mecanismo da 
reação que, em meio aquoso, apresenta 

estequiometria HPB:ABTS∙-
 de 1:2. 

Resultados e Discussão 

A Figura 1 apresenta curvas de decaimento da 
absorção em 728 nm, característica do radical 

ABTS∙-
 (ε728 nm = 15000 mol

-1
.L.cm

-1
), na presença 

de 7,2 mol/L de HPB, para diferentes proporções 
de misturas água-ACN. É notável que as 
velocidades iniciais das reações diminui com o 
aumento do teor de ACN na mistura binária (Figura 
2). Por outro lado, apesar da reação tornar-se mais 
lenta, a estequiometria da mesma é mantida para 
misturas com teor de ACN iguais ou inferiores a 

50%. Os decaimentos do ABTS∙-
 são razoavelmente 

descritos por exponenciais de segunda ordem 
(linhas pretas, Figura 1), as quais mostram que a 
redução dos radicais pelo HPB se dá em duas 
etapas: uma rápida, caracterizada por um tempo de 

decaimento 1, e uma mais lenta, caracterizada por 

2. A Figura 3 mostra a dependência de 1, e 2 com 
respeito ao teor ACN. Quanto maior o teor de ACN, 

maior 1. 2 decresce com o aumento do teor de 
ACN em misturas ricas em água, passando por um 
mínimo, em cerca de 25% de ACN e voltando a 
aumentar com o aumento do teor de ACN.  

Em misturas água-ACN com teores de ACN até 
cerca de 15%-20%, a ACN é incorporada nas 
cavidades da água. Acima deste teor, a mistura 
torna-se micro-heterogenea, apresentando um 
microdomínio rico em água e outro rico em ACN. 
Acima de cerca de 85% de ACN, a micro-
heterogeneidade desaparece e a água passa a 
dispersar-se na ACN, estabelecendo ligações de 
hidrogênio com a mesma.

2
  

Por ser um radical iônico, o ABTS∙-
 é uma 

espécie pouco solúvel em meios com constante 
dielétrica mais baixa, como a ACN. Por outro lado, o 
HPB é pouco solúvel em água. Portanto, espera-se 
que na faixa da mistura binária onde se observam 

micro-heterogeneidades, o ABTS∙-
 encontre-se 

preferencialmente no microdomínio aquoso e o HPB 
no microdomínio da ACN, o que explicaria a 
diminuição da velocidade inicial da reação com o 
aumento do teor de ACN. Em misturas com altos 
teores de ACN, espera-se que a formação da 
quinona catiônica, sugerida como produto da reação 

entre HPB e ABTS∙- 
(Esquema 1) não seja formada.   

 
Figura 1. Decaimentos do 

ABTS∙- em presença de 7,2 

mol/L de HPB, para 
diferentes misturas água-
ACN. 

Figura 2. Velocidades iniciais 
(vinicial) de reações entre 

ABTS∙- e HPB em função do 
teor de ACN e da constante 
dielétrica do solvente binário. 

 
Figura 3. Tempos de 

decaimento rápido (1) e lento 

(2) do ABTS∙- em função do 

teor de ACN no solvente 
binário. 

Esquema 1. Proposta de 
mecanismo para a reação de 

redução de radicais ABTS∙- 
pelo HPB. 

Conclusões 

A reatividade entre radicais ABTS∙- 
e HPB é 

afetada pelo teor de ACN no solvente misto água-
ACN, podendo ser entendida em termos da micro-
heterogeneidade apresentada por esta mistura 
binária de solventes.  
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