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Introdução 

A partir de 1987 com a publicação de Charlson e 

colaboradores, trabalha-se e investiga-se o papel do 

dimetil sulfeto (DMS) no transporte de enxofre dos 

oceanos para a atmosfera. DMS é liberado na 

atmosfera por espécies de fitoplâncton marinho, e 

sua oxidação formaria núcleos de condensação de 

nuvens na atmosfera, filtrando os raios solares e, 

consequentemente, diminuindo a temperatura na 

região.1 A oxidação de DMS em atmosfera marinha 

pode ser iniciada por radicais hidroxil (OH) ou por 

ozônio (O3). O objetivo deste trabalho é investigar 

todos os caminhos de reação de DMS com OH e O3 

em fase gasosa e nas reações que envolvem 

aerossóis atmosféricos. 

Resultados e Discussão 

Os intermediários das reações do DMS com OH 
foram localizados em nível M06-2X/aug-cc-pVDZ. 
Nesta reação abrem-se os canais de abstração de 
hidrogênio (1) e de adição (2).2 
 
DMS + OH  CH3SCH2 + H2O   (1) 
DMS + OH  DMS.OH    (2) 
 

Os resultados, em fase gasosa, são apresentados 

na Figura 1. Para a reação de abstração de 

hidrogênio, dois caminhos distintos foram 

localizados (abstração de H axial e de H equatorial).  
 
Figura 1. Diagrama de Energia obtido em nível 
M06-2X/aug-cc-pVDZ para a reação DMS + OH  
produtos. 

 
 
Para a reação DMS + O3 é esperado o caminho de 
adição, formando dimetilsulfóxido (DMSO). Foi 
considerada a possibilidade de reação com um 
complexo O3.H2O. 

 
DMS + O3  DMSO + O2    (3) 
DMS + O3.H2O  DMSO + O2.H2O  (4) 
DMS + O3.H2O  DMSO.H2O + O2   (5) 

 
Os resultados são apresentados na Tabela 1. 
 

Tabela 1. Diferenças de Energia (E0) e de Energia 

Livre de Gibbs (Go), em kcal.mol-1, obtidas em 
nível M06-2X/aug-cc-pVDZ para a reação DMS + O3 
 produtos. 

 E0 Go 
DMS + O3  DMSO + O2                                  -26.34 -24.58 

DMS + O3.H2O  DMSO + O2.H2O            -24.97 -24.49 

DMS + O3.H2O  DMSO.H2O + O2  -34.53 -31.29 

 

Observa-se que a presença de água abaixa a 

diferença de energia da reação, se a molécula for 

transferida para o produto, DMSO. Isso abre a 

proposta de que, se a reação ocorrer em interface 

ar – água, DMSO será facilmente incorporado na 

fase líquida e seus caminhos de oxidação 

consecutivos serão conduzidos em solução aquosa. 

Conclusões 

O canal de reação de adição é reversível, dando 

abertura para o canal de abstração de hidrogênio. 

Os dados sugerem que o caminho de reação com 

ozônio também é possível e que essa reação possa 

ocorrer em regiões interfaciais gás – água. 
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