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A classe de óxidos de nitrogênio conhecida como NOx é de grande importância na 

atmosfera. Na troposfera, estes óxidos são bastante reativos, levando a reações 

com formação líquida de ozônio, na presença de compostos orgânicos voláteis. No 

Brasil, um dos compostos orgânicos voláteis emitidos em maior quantidade pelas 

espécies de eucalipto mais abundantes é o citronelal. Neste trabalho, as reações 

de decomposição atmosférica do citronelal em suas duas formas quirais (o (R)-

citronelal e o (S)-citronelal) foram investigadas. Inicialmente, as características 

estruturais e espectroscópicas destes dois isômeros foram determinadas. A 

primeira etapa de decomposição analisada foi a possibilidade de reação com o 

radical ∙OH, por meio de três canais diferentes: abstração de hidrogênio ou adição, 

considerando dois diferentes carbonos da molécula. A seguir, investigou-se a 

adição de O2 aos produtos obtidos em cada um destes canais. A terceira etapa de 

reação investigada envolveu a adição de ∙NO aos produtos da etapa anterior, com 

posterior decomposição para formação de ∙NO2 (quarta etapa). A termodinâmica 

de todos os canais de cada uma das três etapas consideradas foi determinada, e 

os parâmetros cinéticos para algumas etapas de reação também foram calculados. 

Nos estudos estruturais e espectroscópicos, os níveis de cálculo MP2/6-31G(d) e 

MP2/cc-pVTZ foram empregados. Os dois conjuntos de funções de base 

mostraram-se equivalentes, indicando que o nível MP2/6-31G(d) seria adequado 

para o estudo desse sistema e este conjunto de funções de base foi utilizado nos 

cálculos posteriores. Quanto às reações envolvendo o citronelal e radicais hidroxila, 

observou-se que todos os canais investigados são espontâneos. Segundo o 

formalismo da Teoria do Estado de Transição convencional, para a reação do (S)-

citronelal com radicais hidroxila, a constante de velocidade obtida foi igual a 1,1 x 

10-7 cm3molécula-1s-1 para a adição aos carbonos C(2) e C(4). Já o canal de 

abstração apresenta constante de velocidade igual a 8,7 x 10-8 cm3molécula-1s-1. 

Para a reação do (R)-citronelal com OH, o canal de adição ao carbono C(2) possui 

constante de velocidade igual a 1,1 x 10-7 cm3molécula-1s-1 e é igual a 1,2 x 10-7 



cm3molécula-1s-1 para a adição ao carbono C(4). O canal de abstração 

considerando-se o (R)-citronelal e o ·OH apresenta constante de velocidade igual a 

9,7 x 10-8 cm3molécula-1s-1. Estes valores são quase mil vezes maiores que os 

obtidos experimentalmente para a reação do (R)-(+)-citronelal com ·OH. 

Entretanto, os valores obtidos neste trabalho referem-se somente à primeira etapa 

de reação, enquanto que o valor experimental se refere à reação total. Pode-se 

ressaltar que os produtos obtidos experimentalmente são diferentes daqueles 

encontrados em nosso trabalho. As reações subsequentes com O2 e ·NO também 

se mostraram favoráveis termodinamicamente. A decomposição do mínimo 

formado neste processo é termodinamicamente possível e, consequentemente, 

pode-se obter ·NO2 como um dos produtos. Com isso, acreditamos ser provável 

que o citronelal possa contribuir significativamente para a formação de ozônio 

troposférico a partir do ·NO2 formado ao fim dos processos citados. 


