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Introdução 

A demanda por combustíveis ambientalmente 

benignos requer a remoção de compostos sulfúreos 

presentes nas diferentes frações do petróleo. Os 

compostos de enxofre presentes nos combustíveis 

são principalmente os sulfetos alifáticos, dissulfetos, 

tiofeno (T) e seus derivados alquilados: benzotiofeno 

(BT), dibenzotiofeno (DBT) e 4,6-

dimetildibenzotiofeno (4,6-DMDBT). Em particular, 

esses sulfetos aromáticos não são facilmente 

removidos por processos convencionais de 

dessulfurização (hidrodessulfurização) sendo 

conhecidos genericamente como sulfetos 

refratários. Uma alternativa promissora são os 

processos baseados na dessulfurização oxidativa, 

nos quais o sulfeto orgânico é oxidado aos 

correspondentes sulfóxidos ou sulfonas que são, 

então, removidos por extração, destilação, adsorção 

ou decomposição. O uso de complexos de Mimoum, 

de fórmula MO(η
2
-O2)2L1L2 em que M = Mo ou W e 

L1, L2 são ligantes eletrodoadores, para este 

propósito tem sido proposto
1,2

. Neste estudo, o 

mecanismo molecular de oxidação dos sulfetos 

refratários T, BT, DBT e 4,6-DMDBT por complexos 

de Mimoun (de Mo e W) foi investigado por meio de 

cálculos de estrutura eletrônica. 

Resultados e Discussão 

Os mecanismos reacionais foram investigados em 

nível DFT/B3LYP empregando-se, para descrever 

os centros de Mo e W, os conjuntos de base de 

valência (8s6p7d2f) e (8s8p7d2f), respectivamente, 

os quais foram desenvolvidos e adaptados ao 

pseudopotencial de Hay e Wadt pelo método da 

coordenada geradora (MGC). Para os demais 

átomos empregou-se o conjunto de base standard 

6-311+G(2df,2p). Os cálculos foram realizados com 

o programa Gaussian09. Um conjunto de 20 

complexos de Mimoun foi explicitamente 

considerado. Os resultados são discutidos em 

termos das estruturas dos correspondentes estados 

de transição, parâmetros de ativação, interações 

orbitais e deformações estruturais, bem como as 

transferências de carga que acompanham a 

formação dos estados de transição. A correlação 

entre parâmetros de ativação da reação e 

 

 

selecionados descritores - global e local - da 

reatividade química - no âmbito da DFT conceitual -  

foi também perscrutada. Os resultados revelam que 

os diperoxos complexos de W são mais reativos que 

os correspondentes de Mo. As energias livres de 

ativação para a oxidação dos sulfetos refratários 

pelos diperoxos de W estão intervaladas entre 20 e 

25 kcal/mol, enquanto para os congêneres de Mo os 

valores se situam entre 23 e 28 kcal/mol. Tanto para 

os complexos de Mimoun portando o centro 

metálico de Mo, quanto de W, a reatividade dos 

sulfetos refratários aumenta na sequência T < BT < 

DBT < 4,6-DMDBT. A Figura 1 ilustra, como um 

exemplo, a dependência entre a energia livre de 

ativação para o processo de oxidação dos sulfetos 

refratários pelos diperoxos complexos 

MoO(η
2
-O2)2OPH3 e WO(η

2
-O2)2OPH3.  

 
Figura 1. Energia livre de ativação para a oxidação 

de sulfetos refratários por complexos de Mimoun 

Conclusões 

O mecanismo molecular de oxidação de 

selecionados sulfetos refratários por diperoxos 

complexos de Mo e W foi investigado 

computacionalmente. Os diperoxos complexos de W 

são mais reativos que os congêneres de Mo. 4,6-

DMDBT é o sulfeto refratário mais reativo neste 

processo de oxidação. 
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