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Introdução 

A compreensão do processo de oxidação de 

sulfetos orgânicos é importante sobre vários 

aspectos, como por exemplo, no desenvolvimento 

de fármacos, no entendimento da formação de 

chuva ácida, entre outros.
1
 O dimetilsulfóxido 

(DMSO) está presente em chuva e neve e é um 

produto da oxidação do sulfeto de dimetila (DMS).
2
 

Deste modo, muitos esforços estão sendo 

realizados no sentido de compreender o mecanismo 

de oxidação do DMS a DMSO. Estudos teóricos, 

encontrados na literatura, da reação de oxidação do 

DMS por peróxido de hidrogênio (H2O2), não relatam 

a barreira de energia livre para este processo, o que 

impossibilita relacionar o mecanismo teórico com a 

cinética experimental. Neste trabalho, 

reinvestigamos o problema, via cálculos ab initio e 

modelos contínuos. 

Resultados e Discussão 

 As geometrias de equilíbrio e as frequências 

vibracionais de todas as estruturas foram obtidas 

em nível CPCM/X3LYP/DZV+P(d)+diff (Gamess). A 

energia nos pontos e os cálculos de solvatação 

foram realizados nos níveis MP4/TZVPP+diff 

(Firefly) e SMD/X3LYP/DZV+P(d)+diff (Gamess), 

respectivamente. O estudo da reação de oxidação 

do DMS por H2O2 em meio aquoso foi realizado em 

meio ácido, básico e neutro. Em meio ácido, o 

peróxido pode ser protonado, formando a espécie 

H3O2
. Já em meio básico, é desprotonado, levando 

a formação de HO2
. A Figura 1 mostra os estados 

de transição obtidos considerando-se cada meio. Na 

Tabela 1, são mostradas as barreias de energia livre 

para cada estado de transição e as variações de 

energia livre para os equilíbrios de protonação e 

desprotonação do H2O2. A barreira de energia livre 

calculada para o TS2 (meio neutro) é 20,0 kcal mol
-

1
, em excelente concordância com o valor 

experimental de 19,8 kcal mol
-1

. No caso do TS1 

(meio ácido), à barreira de energia livre determinada 

deve ser somada a variação de energia livre 

referente ao equilíbrio de protonação. Isto ocorre 

devido ao custo energético de formação da espécie 

carregada. Desta forma, a barreira de energia livre 

para o TS1 corresponde a 21,9 kcal mol
-1

. Em meio 

básico, o peróxido estará completamente 

desprotonado, mas sua barreira de reação é muita 

alta, 31.5 kcal mol
-1

, tornando este caminho inviável.  

Isto mostra que somente as espécies H2O2 e H3O2
+
 

estão envolvidas na reação. Um perfil da cinética da 

reação em função do pH está em construção. 

 
Figura 1. Estados de transição. Em (a) TS1, (b) TS2 
e (c) TS3. Comprimentos de ligação em Å. 
 

Tabela 1. Propriedades termodinâmicas de ativação 
e de reação.

a
 

 
∆Gg ∆∆Gsolv   ∆Gsol  

DMS + H3O2
+            TS1 -8,75 18,76 10,01 

DMS + H2O2            TS2 26,85 -6,83 20,02 

DMS + HO2
-            TS3 28,17 3,32 31,49 

H2O2  + H3O
+            H3O2

+ + H2O 6,61 5,29 11,90 

H2O2  + OH-            HO2
-  +  H2O -13,75 7,54 -6,21 

a
 Unidades em kcal mol

-1 

Conclusões 

A cinética da reação é dependente do pH e a 

barreira de energia livre em meio neutro é de 20,0 

kcal/mol, o que está em excelente concordância 

com o valor experimental (19,8 kcal/mol). 
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