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Dedico esta tese para 

 

a Entalpia, 

porque calor é o que faz as coisas começarem, 

 

e a Entropia, 

porque em desordem é como as coisas terminam, 

 

isso, claro, a temperatura e pressão constantes. 
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RESUMO 
 
Augusto, F. A. Desvendando a alta eficiência do sistema peroxioxalato. 
2016. 116p Tese de Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Química. 
Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
O sistema peroxioxalato possui diversas aplicações analíticas, principalmente 

devido aos altos rendimentos de emissão obtidos e relativa simplicidade. Aqui 

se estudou a alta eficiência desse sistema em diversas frentes, comparando-o 

a sistemas semelhantes, relacionando-o com um sistema intramolecular 

eficiente, procurando a estrutura do seu intermediário de alta energia e 

investigando as etapas de produção desse, tentando-se obter informações 

experimentais e teóricas sobre essa reação. A cinética do sistema 

peroxioxalato foi estudada utilizando-se como ativador o naftaleno, um 

composto aromático relativamente simples, que permite a aplicação de cálculos 

teóricos precisos ao sistema. Esses estudos teóricos dos complexos de 

transferência de carga entre naftaleno e o 1,2-dioxetano, a 1,2-dioxetanona e a 

1,2-dioxetanodiona mostraram que a acessibilidade dos estados excitados está 

diretamente relacionada às propriedades eletrônicas do peróxido envolvido.  

Estudando-se os ânions radicais desses peróxidos se observou que o aumento 

no número de carbonilas do peróxido faz dele um melhor aceptor de elétron e 

que, especificamente para a 1,2-dioxetanona, a transferência de elétron é 

capaz de promover um caminho de decomposição sem barreiras energéticas. 

Estudos cinéticos da reação peroxioxalato utilizando DBU como catalisador 

básico forte não nucleofílico indicaram a viabilidade da reação nessas 

condições, embora com velocidades altas. Entretanto, não foi possível obter 

resultados cinéticos usando fenolatos como ativadores. Experimentos de 

adição retardada de ativador também foram efetuados usando um solvente que 

poderia facilitar a detecção do intermediário de alta energia, observando-se um 

acúmulo desse intermediário nas cinéticas de emissão. Porém, não foi possível 

detectar esse intermediário por espectrometria de massas. Por último, 

verificou-se que as etapas iniciais do sistema são exotérmicas, exceto a 

formação do anel de quatro membros. Estudando-se esse passo 

detalhadamente obteve-se para uma das etapas um valor de ρ de Hammett 

semelhante ao observado experimentalmente, indicativo de que essa deve ser 

a etapa determinante de velocidade e de que o intermediário de alta energia 

deve ser a 1,2-dioxetanodiona. 

 
 
 
Palavras-chave: quimiluminescência, 1,2-dioxetano, 1,2-dioxetanona, 1,2-
dioxetanodiona, peroxioxalato, físico-química orgânica, química teórica. 
 



ABSTRACT 
 
Augusto, F. A. Unraveling the high efficiency of the peroxyoxalate system. 
2016. 116p PhD Thesis – Graduate Program in Chemistry. Instituto de Química, 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
The peroxyoxalate system has several analytical applications, mainly due to its 

high emission yields and relative simplicity. Here this system high efficiency was 

studied in several fronts, comparing it with similar systems, connecting it with an 

intramolecular efficient system, searching for the structure of its high-energy 

intermediate and investigating the steps in its production, trying to obtain 

experimental and theoretical information about this reaction. The peroxyoxalate 

system kinetics was studied using naphthalene as activator, an aromatic 

compound relatively simple, that allows the application of accurate theoretical 

calculations to this system. These theoretical study of charge transfer 

complexes between naphthalene and 1,2-dioxetane, 1,2-dioxetanone, and 1,2-

dioxetanedione have shown that the availability of excited states is directly 

related to the electronic properties of the involved peroxide. Studying the radical 

anion of these peroxides it was observed that an increase in the number of 

peroxide carbonyls makes it a better electron acceptor and that, specifically for 

1,2-dioxetanone, the electron transfer can provide a barrierless decomposition 

path. Kinetic studies of the peroxyoxalate system using DBU as a non-

nucleophilic strong base catalyst indicated the reaction feasibility in these 

conditions, despite its high rate. However, it was not possible to obtain kinetic 

results using phenolates as activators. Experiments of delayed addition of 

activator were made as well using a solvent that could facilitate the detection of 

the high-energy intermediate, observing accumulation of this intermediate in 

emission kinetics. Yet, it was not possible to detect this intermediate by mass 

spectroscopy. At last, it was verified that the initial steps of the system are 

exothermic, with exception of the four-membered ring formation. Studying this 

step in more detail, it was obtained for a step a Hammett ρ value similar to the 

one observed experimentally, indicating that this step should be the rate limiting 

step and that the high-energy intermediate should be the 1,2-dioxetanedione. 

 

Keywords: chemiluminescence, 1,2-dioxetane, 1,2-dioxetanone, 1,2-
dioxetanedione, peroxyoxalate, physical organic chemistry, theoretical 
chemistry. 
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1. Introdução 

A emissão de luz a partir de uma reação química é chamada de 

quimiluminescência.1 Essa emissão se origina da liberação de energia de 

decomposição por um intermediário de alta energia (IAE), que pode ser um 

intermediário em uma reação química ou possuir estabilidade o bastante para 

ser sintetizado, isolado e caracterizado (Esquema 1).1 

 

Esquema 1: Reação quimiluminescente genérica: (i) emissão direta, (ii) emissão 

indireta e (iii) processo catalisado.1 

A partir da decomposição do IAE pode ser formado um produto no estado 

excitado capaz de emitir luz diretamente (i, Esquema 1) ou pode transferir 

energia para um aceptor de energia (AE), que será então o responsável pela 

emissão de luz (ii, Esquema 1). Um terceiro caminho é a interação do IAE com 

outro reagente, formando um produto de decomposição e levando esse outro 

reagente para o estado excitado (iii, Esquema 1).1 

Uma característica energética importante de reações quimiluminescentes é 

que essas são muito exotérmicas, precisando liberar energia o bastante para 

acessar o estado excitado do emissor.2 Por exemplo, no caso da 

quimiluminescência direta, a reação tem que ser exotérmica o bastante para 

que a energia de ativação para formação dos produtos no estado excitado seja 



 

14 
 

menor que a dos produtos no estado fundamental, estando na região invertida 

de Marcus (Figura 1).3,4 

 

Figura 1: Curvas de energia potencial para uma reação exotérmica normal (esquerda) 

e uma reação quimiluminescente, na região invertida de Marcus (direita).3,4 

Outra característica importante de reações quimiluminescentes é a 

proximidade da geometria dos produtos no estado excitado com os reagentes 

ou intermediários no estado fundamental. A proximidade nestas geometrias 

pode tornar a energia de ativação para formação dos produtos no estado 

excitado mais baixa que a dos produtos no estado fundamental, aumentando a 

probabilidade de quimiluminescência (Figura 2).3 
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Figura 2: Curvas de energia potencial para uma reação exotérmica normal (esquerda) 

e curvas de energia potencial para uma reação quimiluminescente, em que a 

geometria do produto no estado excitado é mais próxima da geometria dos reagentes 

no estado fundamental (direita).3 

Compostos que possuem um anel peroxídico de quatro membros (Figura 

3), como a 1,2-dioxetanodiona (1), 1,2-dioxetanonas (2) e 1,2-dioxetanos (3), 

são importantes geradores de estados excitados e estão envolvidos na 

racionalização de boa parte dos sistemas bioluminescentes conhecidos, como, 

por exemplo, o IAE proposto na emissão de luz por vaga-lumes (4).1 

 

Figura 3: Alguns compostos quimiluminescentes: 1,2-dioxetanodiona (1), 1,2-

dioxetanona genérica (2), 1,2-dioxetano genérico (3) e o IAE proposto na 

bioluminescência de vaga-lumes (4).1 

Apesar de possuírem estruturas parecidas, a decomposição unimolecular 

de 1,2-dioxetanonas e 1,2-dioxetanos emite luz significativamente inferior 

àquela observada na bioluminescência de vaga-lumes.5 Esse problema pode 
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ser parcialmente superado com a ajuda de compostos muito fluorescentes, 

chamados de ativadores (ACT), que aumentam a emissão de luz nesses 

sistemas, com rendimentos quânticos de quimiluminescência (relação entre a 

quantidade de luz emitida e moléculas do reagente limitante utilizado) que se 

pensava que eram comparáveis aos observados no sistema de vaga-lumes.6 

Embora no caso de 1,2-dioxetanos o ACT aja apenas como aceptor de energia, 

no caso de 1,2-dioxetanonas há a ocorrência de uma reação.1 O mecanismo 

proposto para esse caso é chamado chemically initiated electron exchange 

luminescence (luminescência iniciada quimicamente por troca de elétron, 

CIEEL, Esquema 2), que é usado para descrever a etapa de quimiexcitação de 

vários processos, incluindo a bioluminescência de vaga-lumes.7 

 

Esquema 2: Mecanismo CIEEL proposto para uma 1,2-dioxetanona genérica.1,5,6 

Esse processo se inicia com a formação de um complexo de transferência 

de carga entre o ACT e o IAE (KTC), seguido por uma transferência de carga ou 

elétron do ACT para o IAE, formando um par de íons radicais (kTE). Então, o 

ânion radical passa por uma transformação rápida, liberando um produto neutro 
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e formando um novo par de íons radicais (kCLIV). Este novo ânion radical 

devolve a carga ou elétron para o ACT, levando-o para o estado excitado e 

liberando outro produto neutro (kRTE). O ACT então emite luz, completando o 

ciclo.1,5,6 Os valores de constantes mensuráveis são atribuídos a uma 

constante catalítica (kCAT = KTC kTE), que é produto das etapas que levam 

diretamente à emissão de luz, e uma constante de decomposição escura (kD = 

kESC kESC’ kRTE’), atribuída às etapas que não levam o ACT ao estado 

excitado.8,9 No entanto, uma redeterminação nos rendimentos quânticos 

observados na decomposição catalisada de 1,2-dioxetanonas levantou dúvidas 

quanto à eficiência do mecanismo CIEEL nesse sistema.8 

No entanto, existe uma reação muito eficiente cuja quimiexcitação ocorre 

pelo mecanismo CIEEL, o sistema peroxioxalato. Ele consiste, em sua variação 

mais comum, na reação de oxalato de bis(2,4,6-triclorofenila) (TCPO) com 

peróxido de hidrogênio na presença de imidazol (IMI-H) como catalisador e 

9,10-difenilantraceno (DPA) como ACT (Esquema 3)10 e possui o maior 

rendimento quântico de quimiluminescência medido para um sistema 

intermolecular.5 

 

Esquema 3: Sistema peroxioxalato padrão utilizado.10 

O mecanismo proposto para esta reação se inicia com o ataque 

nucleofílico de IMI-H ao éster oxálico, formando a 1,1’-oxalildiimidazolida 

(etapas 1 e 2, Esquema 4).10 A próxima etapa é o ataque nucleofílico de 
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peróxido de hidrogênio a este composto, formando um derivado perácido 

oxálico (etapa 3, Esquema 4).11 Esse derivado passa por uma ciclização 

formando o composto proposto como IAE do sistema (1,2-dioxetanodiona, 

etapa 4, Esquema 4).12 Por último o IAE reage com o ACT, pelo mecanismo 

CIEEL, levando este ao estado excitado (etapa 5, Esquema 4, descrito 

detalhadamente no Esquema 2).1,5,6 

 

Esquema 4: Mecanismo simplificado proposto para o sistema peroxioxalato, 

considerando a 1,2-dioxetanodiona como IAE.1,5,6,10-12 

 

Figura 4: Algumas estruturas propostas como IAE do sistema peroxioxalato.10 

A estrutura do IAE é uma das maiores informações ainda não 

estabelecidas nesse sistema, sendo que várias estruturas já foram 
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especuladas (Figura 4). As únicas informações efetivas sobre o IAE são que 

este é volátil e pode ser acumulado no meio de reação.13,14 Há também a 

possibilidade de que mais de uma estrutura seja responsável pela excitação do 

ativador, mas essa hipótese não possui observação direta.10 

O sistema peroxioxalato é a única reação com quimiexcitação intermole-

cular que possui alta eficiência na emissão de luz, sendo um modelo distante 

da bioluminescência de vaga-lumes, que apesar de também ser eficiente, 

possui quimiexcitação intramolecular. Um modelo muito mais próximo é a 

decomposição induzida de alguns 1,2-dioxetanos contendo substituintes do tipo 

“gatilho” (Figura 5), que são análogos ao sistema de vaga-lumes e possuem 

eficiências que chegam até 100%.15-18 

 

Figura 5: 1,2-Dioxetanos contendo substituintes do tipo “gatilho” (5 e 6) similares ao 

IAE proposto para a bioluminescência de vaga-lumes (4).15-18 

Um ponto interessante é que essa alta eficiência na formação de estados 

excitados é observada apenas para 1,2-dioxetanos que contém resíduos 

fenólicos com substituintes na posição meta (por exemplo, 6, Figura 5), 

enquanto os que possuem substituintes na posição para (por exemplo, 5, 

Figura 5) mostram rendimento muito menor.19 

Química teórica possui um potencial muito grande para estudar sistemas 

quimiluminescentes, porém muitos métodos não fornecem resultados apropria-

dos para este tipo de sistema, já que não simulam bem situações em que 



 

20 
 

vários estados eletrônicos interagem. Métodos multiconfiguracionais são ideais 

para este tipo de sistema, pois consideram um número maior de configurações 

possíveis.20,21 Recentemente o emprego dos métodos CASSCF (complete 

active space self consistent field, campo auto consistente com espaço ativo 

completo) e CASPT2 (complete active space perturbation theory of second-

order, teoria de perturbação de segunda ordem com espaço ativo completo) em 

sistemas quimiluminescentes forneceu informações sobre eles em detalhado 

nível molecular.22-24 Esses métodos empregam uma função de onda com 

orbitais ocupados divididos em inativos e ativos. Os primeiros estão sempre 

totalmente ocupados durante os cálculos, enquanto os segundos estão envol-

vidos no processo estudado, sendo sua escolha a etapa crucial do processo.21 

Com esses métodos, diversos resultados sobre a decomposição 

unimolecular de sistemas simples como o 1,2-dioxetano e a 1,2-dioxetanona 

foram obtidos, empregando um espaço ativo relativamente simples, contendo a 

ligação peroxídica e a maior parte do resto das moléculas (Figura 6).22,23 No 

primeiro caso, foi possível reproduzir a barreira experimental de reação, 

explicar a formação de produtos no estado excitado e outros resultados 

experimentais,22 enquanto no segundo caso foi proposto um mecanismo para a 

decomposição da 1,2-dioxetanona não substituída e se previu como ocorreria a 

formação dos produtos no estado excitado.23 

 

Figura 6: Espaços ativos escolhidos no estudo das reações quimiluminescentes do 

1,2-dioxetano (esquerda) e da 1,2-dioxetanona (direita).22,23  
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2. Objetivos 

Foram feitos estudos sobre o sistema peroxioxalato em diversas frentes 

tentando (i) entender a razão da alta eficiência desse sistema em relação a 

outros de quimiexcitação bimolecular, (ii) usar esse sistema para obter 

informações sobre a decomposição induzida de 1,2-dioxetanos, (iii) caracterizar 

estruturalmente o intermediário de alta energia desse sistema e (iv) investigar 

as etapas preliminares da reação que produzem esse intermediário de alta 

energia. 

Para desvendar a alta eficiência desse sistema foram feitos experimentos 

usando um ativador mais simples eletronicamente (Seção 3.1.), que permite a 

simulação teórica da etapa de quimiexcitação desse sistema e de outros com 

peróxidos cíclicos similares (Seção 3.4.4.). Essa eficiência também foi 

estudada por meio do cálculo de propriedades químicas dos ânions radicais 

desses peróxidos (Seção 3.4.3.). Relacionando esse sistema com a 

decomposição induzida de 1,2-dioxetanos, se tentou encontrar uma condição 

experimental em que fosse possível observar a emissão de luz a partir do uso 

de fenolatos como ativadores (Seção 3.2.). 

Por último, se tentou obter informações estruturais do intermediário de alta 

energia usando experimentos de adição retardada de ativador (Seção 3.3.), 

enquanto foram conduzidas investigações teóricas também sobre as outras 

etapas do sistema (Seção 3.4.1.), particularmente aquelas diretamente 

relacionadas à formação do intermediário de alta energia (Seção 3.4.2.).   
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3. Resultados 

3.1. Sistema peroxioxalato com ativador mais simples 

eletronicamente 

Preliminarmente foram realizados estudos visando caracterizar o sistema 

peroxioxalato empregando um novo ACT, naftaleno (NAF). Esse ativador foi 

escolhido por ser mais simples que os ativadores normalmente utilizados, como 

9,10-difenilantraceno. Isso é uma vantagem porque (i) sua absortividade molar 

é nula em comprimentos de onda maiores que 325 nm, podendo o sistema 

completo ser estudado por absorção de luz com a escolha de reagentes 

adequados, e (ii) sua estrutura eletrônica mais simples permite realizar cálculos 

teóricos de alto nível relacionados ao sistema (Seção 3.4.4.). 

Foram feitos testes iniciais com NAF e oxalato de bis(2,4-dinitrofenila) 

(DNPO), éster oxálico escolhido pois é esperado que o resíduo liberado (2,4-

dinitrofenol, DNP) possua deslocamento para o vermelho em relação ao 

resíduo fenólico do éster oxálico normalmente utilizado, 2,4,6-triclorofenol. Para 

verificar a possibilidade dos compostos estudados absorverem luz nos mesmos 

comprimentos de onda, foram obtidos espectros de absorção de NAF, DNPO e 

DNP (Figura 7). 
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Figura 7: Espectros de absorção obtidos para naftaleno (NAF, 1,7 mmol  

L-1), oxalato de bis(2,4-dinitrofenila) (DNPO, 0,1 mmol L-1) e 2,4-dinitrofenol (DNP, 0,2 

mmol L-1) em acetato de etila. 

Foram realizados também ensaios cinéticos preliminares de emissão de 

luz a fim de se verificar se (i) seria possível acompanhar a cinética da reação 

pela emissão de luz de NAF e (ii) se os ensaios cinéticos poderiam ser 

acompanhados mais adequadamente em um espectrofluorímetro ou em um 

luminômetro. Em ambos os casos foi possível acompanhar a emissão de luz, 

embora no espectrofluorímetro as intensidades obtidas sejam muito baixas 

(apenas duas ou três vezes maiores que a linha base) para um estudo cinético 

adequado, mesmo nas condições mais sensíveis do aparelho. Decidiu-se então 

realizar os ensaios cinéticos em um luminômetro, onde as curvas obtidas 

possuem perfil típico de um ensaio quimiluminescente, com um aumento rápido 

da intensidade de emissão, seguido por um decaimento mais lento da emissão 

(Figura 8). 
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Figura 8: Perfil cinético de emissão de luz do sistema peroxioxalato com ativador mais 

simples eletronicamente obtido num luminômetro. [NAF] = 1,7 mmol L-1, [H2O2] = 10,0 

mmol L-1, [IMI-H] = 1,0 mmol L-1 e [DNPO] = 0,1 mmol L-1, em acetato de etila. 

Foram obtidos também espectros de absorção de DNP, para se calcular a 

absortividade molar desse composto e estimar a absorbância final dos ensaios 

cinéticos por absorção. Aplicando a Lei de Beer, foi obtido um valor de 

absortividade molar, em max = 331 nm, de (4,1 ± 0,2) 103 L mol-1 s-1 (Figura 9). 

Foi feito também um experimento para averiguar o efeito de excesso de 

concentração de imidazol (IMI-H) sobre o DNP, chegando a uma [IMI-H] dez 

vezes superior àquela utilizada em um experimento cinético típico (Figura 10). 
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Figura 9: Espectros de absorção de DNP em acetato de etila. [DNP] = 0,01, 0,02, 

0,05, 0,1, 0,2 e 0,3 mmol L-1. 

 

Figura 10: Espectro de absorção obtido para o DNP puro (0,2 mmol  

L-1) e após adição de 1,0 e 10,0 mmol L-1 de IMI-H em acetato de etila. 

Também foi testado o efeito da adição de IMI-H no espectro de absorção 

de DNPO (Figura 11). 
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Figura 11: Espectro de absorção obtido para DNPO puro (0,1 mmol L-1) e após adição 

de IMI-H (1,0 mmol L-1) em acetato de etila. 

Após os testes iniciais foram realizados ensaios cinéticos de emissão para 

verificar a dependência da constante de velocidade observada para o 

decaimento da intensidade de emissão de luz, kobs, com as [NAF], [H2O2], [IMI-

H] e [DNPO]. A constante de velocidade observada para o aumento da 

intensidade de emissão de luz não pôde ser medida consistentemente, por ser 

muito rápida, portanto não foram efetuadas análises mecanísticas baseadas 

nessa variável. 

Variando-se a [NAF] no sistema (Tabela 1), se verificou que não há 

dependência de kobs com esse reagente (Figura 12), sendo o valor médio 

observado para kobs igual a 0,20 ± 0,02 s-1. 
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Tabela 1: Dependência da constante de velocidade observada (kobs) com a 

concentração de naftaleno ([NAF]). 

[NAF] (mmol L-1) kobs (s
-1) 

0,1 0,21 ± 0,02 

1,0 0,16 ± 0,09 

10,0 0,20 ± 0,02 

20,0 0,22 ± 0,04 

Experimentos feitos em um luminômetro. Condições: [H2O2] = 10,0 mmol L
-1

, [IMI-H] = 1,0 mmol L
-1

 e 

[DNPO] = 0,1 mmol L
-1

 em acetato de etila.  

 

Figura 12: Variação da constante de velocidade observada (kobs) com a concentração 

de naftaleno ([NAF]) em acetato de etila. 

Foi variada então a [H2O2] nesse sistema, sendo observada dependência 

entre ela e kobs (Tabela 2), a partir desses valores obtidos pode ser 

determinado o valor da constante bimolecular de dependência com a [H2O2] 

(kH2O2) para o sistema estudado (Figura 13). Esta constante vem do ajuste 

linear obtido para a dependência entre kobs e a [H2O2], sendo obtido o valor de 

21,3 ± 0,8 L mol-1 s-1. Desse ajuste também pode ser obtido o coeficiente linear, 

que é a constante de velocidade relacionada a processos que não dependem 

da [H2O2], tendo valor 0,007 ± 0,003 s-1. 



 

28 
 

Tabela 2: Dependência da constante de velocidade observada (kobs) com a 

concentração de peróxido de hidrogênio ([H2O2]). 

[H2O2] (mmol L-1) kobs (s
-1) 

0,10 0,009 ± 0,004 

0,25 0,011 ± 0,008 

0,50 0,016 ± 0,003 

0,75 0,022 ± 0,002 

1,0 0,028 ± 0,008 

1,5 0,035 ± 0,004 

2,0 0,055 ± 0,001 

3,0 0,06 ± 0,02 

5,0 0,13 ± 0,02 

10,0 0,21 ± 0,01 

20,0 0,314 ± 0,007 

Experimentos feitos em um luminômetro. Condições: [NAF] = 1,7 mmol L
-1

, [IMI-H] = 1,0 mmol L
-1

 e 

[DNPO] = 0,1 mmol L
-1

 em acetato de etila. 

 

Figura 13: Dependência da constante de velocidade observada (kobs) com a 

concentração de peróxido de hidrogênio ([H2O2]) em acetato de etila. O último ponto 

não foi considerado na regressão linear. 

Também foram realizados experimentos variando a [IMI-H] (Tabela 3) nos 

quais também se observou dependência entre esta variável e kobs (Figura 14). 

A constante bimolecular associada à participação de IMI-H nesta reação (kIMI-H) 

foi determinada também por um ajuste linear e vale 199 ± 1 L mol-1 s-1. O valor 
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do coeficiente linear, uma medida dos processos que ocorrem sem a 

participação de imidazol, possui valor 0,008 ± 0,002 s-1. 

Tabela 3: Dependência da constante de velocidade observada (kobs) com a 

concentração de imidazol ([IMI-H]). 

[IMI-H] (mmol L-1) kobs (s
-1) 

0,1 0,024 ± 0,003 

0,2 0,048 ± 0,003 

0,5 0,114 ± 0,003 

1,0 0,205 ± 0,005 

5,0 1,00 ± 0,09 

Experimentos feitos em um luminômetro. Condições: [NAF] = 1,7 mmol L
-1

, [H2O2] = 10,0 mmol L
-1

 e 

[DNPO] = 0,1 mmol L
-1

 em acetato de etila. 

 

Figura 14: Dependência da constante de velocidade observada (kobs) com a 

concentração de imidazol ([IMI-H]) em acetato de etila. 

Por último, também se verificou a dependência entre kobs e a [DNPO] 

(Tabela 4). Assim como para NAF, foi observado que não há dependência 

entre as duas variáveis nas concentrações utilizadas (Figura 15), com um valor 

médio de kobs de 0,23 ± 0,02 s-1. 
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Tabela 4: Dependência da constante de velocidade observada (kobs) com a 

concentração de oxalato de bis(2,4-dinitrofenila) ([DNPO]). 

[DNPO] (mmol L-1) kobs (s
-1) 

0,01 0,24 ± 0,03 

0,02 0,27 ± 0,05 

0,05 0,22 ± 0,02 

0,1 0,21 ± 0,02 

0,2 0,211 ± 0,005 

0,4 0,213 ± 0,004 

Experimentos feitos em um luminômetro. Condições: [NAF] = 1,7 mmol L
-1

, [H2O2] = 10,0 mmol L
-1

 e  

[IMI-H] = 1,0 mmol L
-1

 em acetato de etila. 

 

Figura 15: Variação da constante de velocidade observada (kobs) com a variação da 

concentração de oxalato de bis(2,4-dinitrofenol) ([DNPO]) em acetato de etila.  

3.2. Sistema peroxioxalato com base forte não nucleofílica  

Foram feitos estudos para viabilizar o sistema peroxioxalato com um 

catalisador básico forte não nucleofílico, numa tentativa de se utilizar fenolatos, 

compostos que são emissores de luz na decomposição induzida de 1,2-

dioxetanos, como ACTs desta reação. A partir disso, poderiam ser 

investigados, por exemplo, o efeito meta observado na decomposição induzida 

desses 1,2-dioxetanos e a eficiência de uma transferência de elétron 
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intermolecular envolvendo esses fenolatos e o ânion radical do dióxido de 

carbono. 

Para isso, foram realizados espectros de absorção de m-hidroxibenzoato 

de metila (m-HBM) na presença de diferentes concentrações de quatro 

catalisadores básicos fortes de baixa nucleofilicidade: trietilamina (TEA), 2,6-

dimetilpiridina (lutidina, LUT), 2,4,6-trimetilpiridina (colidina, COL) e 1,8-

diazabicicloundec-7-eno (DBU), em acetato de etila. 

 

Figura 16: Titulação de m-hidroxibenzoato de metila (m-HBM, 0,5 mmol L-1) com 

trietilamina (TEA) em acetato de etila. [TEA]controle = 1,0 mmol L-1. Titulação feita com 

[TEA] = 0,1, 0,5, 1,0, 5,0, 10,0, 15,0 e 20,0 mmol L-1. 

A titulação de m-HBM com TEA (Figura 16) não mostra a formação de 

nenhuma banda além da que originalmente pode ser atribuída ao m-HBM, com 

absorção máxima próxima à 300 nm, apenas diminuição da absorbância desta 

banda. 
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Figura 17: Titulação de m-hidroxibenzoato de metila (m-HBM, 0,5 mmol L-1) com 

lutidina (LUT) em acetato de etila. [LUT]controle = 1,0 mmol L-1. Titulação feita com [LUT] 

= 0,1, 0,5, 1,0, 5,0, 10,0, 15,0 e 20,0 mmol L-1. 

Na titulação de m-HBM com LUT (Figura 17) é observada também a 

banda correspondente ao m-HBM, em max ≈ 300 nm. Além disso, também 

pode ser observado o surgimento de uma banda com comprimento de onda 

aproximado de 270 nm, correspondente à absorção da LUT, que, no entanto, 

não influencia o comprimento de onda da absorção máxima do m-HBM, sendo 

observado apenas leve decréscimo em sua absorção.  

Nos experimentos realizados titulando m-HBM com COL (Figura 18), se 

observa novamente o surgimento de uma banda devido à absorção da base 

em max ≈ 270 nm, enquanto a banda em 300 nm permanece constante. 
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Figura 18: Titulação de m-hidroxibenzoato de metila (m-HBM, 0,5 mmol L-1) com 

colidina (COL) em acetato de etila. [COL]controle = 1,0 mmol L-1. Titulação feita com 

[COL] = 0,1, 0,5, 1,0, 5,0, 10,0, 15,0 e 20,0 mmol L-1. 

 

Figura 19: Titulação de m-hidroxibenzoato de metila (m-HBM, 0,5 mmol L-1) com 1,8-

diazabicicloundec-7-eno (DBU) em acetato de etila. [DBU]controle = 1,0 mmol L-1. 

Titulação feita com [DBU] = 0,1, 0,5, 1,0, 5,0, 10,0, 15,0 e 20,0 mmol L-1. 

Por último, nos espectros obtidos para a titulação de m-HBM com DBU 

(Figura 19), se observa inicialmente a banda em max ≈ 300 nm e posterior 
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deslocamento desta para o vermelho, atingindo max ≈ 310 nm para [DBU] = 

20,0 mmol L-1. 

Foram obtidos também espectros de absorção de DBU puro em 1,2-

dimetoxietano (Figura 20), sendo a mudança de solvente devido a uma 

preocupação com a eletrofilicidade de acetato de etila. Nesses espectros pode 

se ver que a banda existente é devida a absorções em comprimentos de onda 

menores que 250 nm e, mesmo em altas [DBU], esta banda possui 

absorbância muito próxima à zero em 300 nm. 

 

Figura 20: Espectros de absorção de 1,8-diazabicicloundec-7-eno (DBU) em 1,2-

dimetoxietano. [DBU] = 0,1, 0,25, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10,0 e 15,0 mmol L-1. 

A modificação de acetato de etila para 1,2-dimetoxietano foi feita por conta 

de sua suscetibilidade à hidrólise na presença de DBU e traços de água. Por 

conta disso foi feito outro experimento de titulação de m-HBM com DBU, desta 

vez em 1,2-dimetoxietano (Figura 21). Nesses espectros é possível notar o 

mesmo deslocamento para o vermelho observado anteriormente e também o 

surgimento de pequenas bandas entre 300 e 400 nm. 
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Figura 21: Titulação de m-hidroxibenzoato de metila (m-HBM, 0,25 mmol L-1) com 1,8-

diazabicicloundec-7-eno (DBU) em 1,2-dimetoxietano. Titulação feita com [DBU] = 0,1, 

0,25, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10,0 e 15,0 mmol L-1. 

Foram realizados também testes para verificar a estabilidade de 9,10-

difenilantraceno (DPA) no meio reacional contendo H2O2 e DBU (Figura 22). 

Nesses se observou que a adição de ambas as moléculas, mesmo em 

excesso, não causou alterações notáveis nos espectros de absorção e emissão 

de DPA. 

   
Figura 22: Espectros de absorção e emissão de DPA (0,1 mmol L-1) puro (esquerda), 

na presença de H2O2 (10 mmol L-1) e DBU (1,0 mmol L-1) (centro) e na presença de 

H2O2 e excesso de DBU (5,0 mmol L-1) (direita) em 1,2-dimetoxietano. 

Para compreender como o catalisador utilizado afeta o estado de 

protonação do fenol liberado, foram feitos espectros de 2,4,6-triclorofenol (TCP) 
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variando-se a [DBU], na ausência e presença de H2O2, comparando-os com o 

espectro de TCPO e ao produto da reação desse com DBU. 

Na titulação de TCP com DBU (Figura 23) pode se observar a diminuição 

da banda presente inicialmente, com absorção máxima entre 280 e 300 nm, e o 

crescimento de duas bandas, uma deslocada para o azul, com max ≈ 260 nm, e 

outra deslocada para o vermelho, com max ≈ 330 nm. 

 

Figura 23: Titulação de 2,4,6-triclorofenol (TCP, 0,2 mmol L-1) com 1,8-

diazabicicloundec-7-eno (DBU) em 1,2-dimetoxietano. Titulação feita com [DBU] = 

0,05, 0,1, 0,25, 0,5, 0,75 e 1,0 mmol L-1. 

Na presença de H2O2 durante a titulação de TCP com DBU (Figura 24) o 

comportamento observado é muito semelhante, sendo a única mudança um 

leve aumento na banda de absorção de TCP ao se adicionar o peróxido. 

O espectro obtido para TCPO (Figura 25) não mostra nenhuma banda de 

absorção com alta intensidade, sendo bem distinto do espectro obtido para 

TCP. Com a adição de 1 mmol L-1 de DBU, há o surgimento rápido de uma 

banda com absorbância máxima próxima a 330 nm. 
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Figura 24: Titulação de 2,4,6-triclorofenol (0,2 mmol L-1) com 1,8-diazabicicloundec-7-

eno (DBU) na presença de H2O2 (10 mmol L-1) em 1,2-dimetoxietano. [DBU] = 0,05, 

0,1, 0,25, 0,5, 0,75 e 1,0 mmol L-1. 

 

Figura 25: Espectros de absorção de 2,4,6-triclorofenol (TCP, 0,2 mmol L-1), oxalato 

de bis(2,4,6-triclorofenila) (TCPO, 0,1 mmol L-1) e de TCPO na presença de 1,8-

diazabicicloundec-7-eno (DBU, 1 mmol L-1) em 1,2-dimetoxietano. 

Para se compreender os processos que estavam acontecendo durante a 

reação nas condições estudadas foram obtidos os perfis cinéticos de absorção 



 

38 
 

da reação de TCPO com H2O2 catalisada por DBU na ausência de ativador. No 

perfil obtido (Figura 26) pode ser observado o aparecimento de duas bandas 

de absorção máxima entre 280 e 300 nm, sendo que dentro de 

aproximadamente um minuto a absorbância subiu de 0,10 a 0,25 e depois 

subiu de 0,25 a 0,50 em aproximadamente uma hora. 

 

Figura 26: Perfil cinético resolvido no tempo da reação de oxalato de bis(2,4,6-

triclorofenila) (0,1 mmol L-1), H2O2 (10 mmol L-1) e 1,8-diazabicicloundec-7-eno (0,01 

mmol L-1). Inicialmente a reação foi acompanhada em intervalos de 5 s durante 1 min e 

depois a reação foi acompanhada em intervalos de 1 min durante 1 h. 

Foram obtidos também os espectros de absorção de outros fenóis (o-, m- e 

p-hidroxibenzaldeído) em diferentes [DBU] em 1,2-dimetoxietano. Na titulação 

de o-hidroxibenzaldeído (o-HBA) com DBU (Figura 27) se observou a 

diminuição do pico com max ≈ 330 nm e surgimento de uma banda com 

absorção máxima entre 375 e 400 nm. 



 

39 
 

 

Figura 27: Titulação de o-hidroxibenzaldeído (o-HBA, 0,25 mM) com 1,8-

diazabicicloundec-7-eno (DBU) em 1,2-dimetoxietano. Titulação feita com [DBU] = 0,1, 

0,25, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0 e 15,0 mmol L-1. 

 

Figura 28: Titulação de m-hidroxibenzaldeído (m-HBA, 0,25 mM) com 1,8-

diazabicicloundec-7-eno (DBU) em 1,2-dimetoxietano. Titulação feita com [DBU] = 0,1, 

0,25, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0 e 15,0 mmol L-1. 

Nos espectros obtidos para a titulação de m-hidroxibenzaldeído (m-HBA) 

com DBU (Figura 28) se observa apenas leve diminuição da banda e um 
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pequeno deslocamento do máximo de absorção de max ≈ 310 até 320 nm, 

mesmo com grande excesso de DBU.  

No caso da titulação do p-hidroxibenzaldeído (p-HBA) a obtenção de 

espectros em condições similares às utilizadas anteriormente não foi possível, 

já que sua absortividade molar é maior que a dos outros derivados, e só pode 

ser observado o surgimento de uma banda com absorção máxima de 

aproximadamente 330 nm (Figura 29). 

 

Figura 29: Titulação de p-hidroxibenzaldeído (p-HBA, 0,25 mM) com 1,8-

diazabicicloundec-7-eno (DBU) em 1,2-dimetoxietano. Titulação feita com [DBU] = 0,1, 

0,25, 0,5 e 1,0 mmol L-1. 

O perfil cinético de emissão da reação padrão do sistema peroxioxalato, a 

reação de TCPO com H2O2 catalisada por IMI-H na presença de DPA consiste 

num aumento da intensidade da emissão de luz, seguido por um decaimento 

lento desta, podendo ser obtida uma constante de velocidade observada para 

cada um dos processos (Figura 30). 
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Figura 30: Curva padrão do sistema peroxioxalato obtida num fluorímetro. Voltagem 

da fotomultiplicadora: 800 V, fenda de emissão: 10 nm. 

Testes realizados para a reação de TCPO com H2O2 catalisada por DBU 

na presença de DPA mostraram perfis cinéticos com picos intensos de luz e 

reações muito rápidas, que demoravam menos de um segundo (Figura 31). 

 

Figura 31: Exemplo de curva obtida num fluorímetro no sistema peroxioxalato com 

catálise por DBU em 1,2-dimetoxietano. [DBU] = 15 mmol L-1. Voltagem da 

fotomultiplicadora: 1000 V, fenda de emissão: 20 nm. 
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No entanto, usando oxalato de bis(4-metoxifenila) (PMPO) como éster 

oxálico e concentrações mais baixas de DBU foram obtidas curvas com 

duração maior e que podem ser mais facilmente ajustadas (Figura 32). 

a)  

b)  

Figura 32: Exemplos de curvas da reação de PMPO com H2O2 catalisada por DBU na 

presença de DPA obtidas num fluorímetro. (a) [DBU] = 0,005 mmol L-1; (b) [DBU] = 0,2 

mmol L-1. Voltagem da fotomultiplicadora: 800 V, fenda de emissão: 10 nm. 
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Foi estudada a dependência da constante de velocidade observada para o 

decaimento da intensidade da emissão de luz, kobs, com a [DBU] (Tabela 5), na 

reação de TCPO com H2O2 catalisada por DBU na presença de DPA. 

Tabela 5: Dependência da constante de velocidade observada (kobs) com a [DBU] 

usando TCPO como éster oxálico. 

[DBU] (mmol L-1) kobs (s
-1) 

0,05 0,09 ± 0,02 

0,1 0,33 ± 0,02 

0,25 1,5 ± 0,4 

0,5 4 ± 2 

0,75 7 ± 2 

1,0 50 ± 20 

Experimentos feitos em um fluorímetro. Condições: [DPA] = 0,17 mmol L
-1

, [H2O2] = 10,0 mmol L
-1

 e 

[TCPO] = 0,1 mmol L
-1

 em 1,2-dimetoxietano. Voltagem da fotomultiplicadora: 800 V, fenda de emissão: 

20 nm. 

 

Figura 33: Dependência da constante de velocidade observada (kobs) com a 

concentração de 1,8-diazabicicloundec-7-eno ([DBU]) usando TCPO como éster 

oxálico em 1,2-dimetoxietano. O último ponto não foi considerado na regressão linear. 

Mesmo com grandes incertezas em relação a alguns pontos, foi obtida 

uma dependência linear entre [DBU] = 0,05 e 0,75 mmol L-1 (Figura 33). O 

valor de intercepto obtido é significativamente nulo (-0,7 ± 0,2 s-1), enquanto o 
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coeficiente angular, correspondente à constante bimolecular de dependência 

com a [DBU], obtido foi kDBU = 10000 ± 400 L mol-1 s-1. 

Também se estudou a dependência de kobs com a [DBU] usando PMPO, 

ao invés de TCPO como éster oxálico, que permitiu a realização de cinéticas 

mais reprodutíveis, como descrito anteriormente (Tabela 6). 

Tabela 6: Dependência da constante de velocidade observada (kobs) com a [DBU] 

usando PMPO como éster oxálico. 

[DBU] (mmol L-1) kobs (s
-1) 

0,05 0,07 ± 0,01 

0,1 0,287 ± 0,009 

0,25 1,1 ± 0,1 

0,5 2,86 ± 0,09 

0,75 3,1 ± 0,6 

1,0 4,0 ± 0,1 

Experimentos feitos em um fluorímetro. Condições: [DPA] = 0,17 mmol L
-1

, [H2O2] = 10,0 mmol L
-1

 e 

[PMPO] = 0,1 mmol L
-1

 em 1,2-dimetoxietano. Voltagem da fotomultiplicadora: 1000 V, fenda de emissão: 

20 nm. 

 

Figura 34: Dependência da constante de velocidade observada (kobs) com a 

concentração de 1,8-diazabicicloundec-7-eno ([DBU]) usando PMPO como éster 

oxálico em 1,2-dimetoxietano. 
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Obteve-se uma dependência linear em todo o intervalo de concentração 

estudado nessa reação (Figura 34) com coeficiente angular kDBU = 4000 ± 500 

L mol-1 s-1 e valor de intercepto próximo a zero (0,0 ± 0,3 s-1). 

Por último, se estudou também a dependência de kobs com a [H2O2] 

(Tabela 7) na reação com PMPO catalisada por DBU na presença de DPA em 

1,2-dimetoxietano. 

Tabela 7: Dependência da constante de velocidade observada (kobs) com a [H2O2] 

usando PMPO como éster oxálico. 

[H2O2] (mmol L-1) kobs (s
-1) 

1,0 0,27 ± 0,06 

2,0 0,2 ± 0,1 

5,0 0,64 ± 0,04 

10,0 1,05 ± 0,06 

15,0 1,0 ± 0,1 

20,0 1,5 ± 0,2 

Experimentos feitos em um fluorímetro. Condições: [DPA] = 0,17 mmol L
-1

, [DBU] = 0,25 mmol L
-1

 e 

[PMPO] = 0,1 mmol L
-1

 em 1,2-dimetoxietano. Voltagem da fotomultiplicadora: 800 V, fenda de emissão: 

20 nm. 

 

Figura 35: Dependência da constante de velocidade observada (kobs) com a 

concentração de peróxido de hidrogênio ([H2O2]) usando PMPO como éster oxálico em 

1,2-dimetoxietano. 
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Foi obtida uma dependência linear entre os parâmetros estudados no 

intervalo de realização do experimento (Figura 35), com obtenção de 

coeficiente linear 0,2 ± 0,1 s-1 e coeficiente angular, correspondente à 

constante bimolecular relacionada à participação de peróxido de hidrogênio no 

sistema, kH2O2 = 61 ± 9 L mol-1 s-1.  

Finalmente, foram feitas tentativas de se obter dados cinéticos usando  

m-HBM como ativador na reação de PMPO ou TCPO com H2O2 catalisada por 

DBU. Para garantir que m-HBM estivesse desprotonado foi utilizada uma alta 

[DBU] (15 mmol L-1). No entanto, não foi possível observar emissão de luz 

nessas condições. 

3.3. Sistema peroxioxalato com adição retardada de ativador 

em acetato de metila 

Nosso grupo de pesquisa demonstrou que a adição retardada de ativador 

(ACT) no sistema peroxioxalato pode levar ao acúmulo do intermediário de alta 

energia (IAE) da reação de forma reprodutível.9 Esse acúmulo permitiu a 

obtenção direta de informações energéticas sobre esse IAE e abriu a 

possibilidade de obtenção de informações estruturais também, utilizando 

espectrometria de massas, por exemplo. 

Essas não foram obtidas anteriormente porque o solvente utilizado, acetato 

de etila (C4H8O2), possui m/z 88, coincidente com a do IAE proposto para o 

sistema peroxioxalato, a 1,2-dioxetanodiona (C2O4). Para contornar esse 

problema foi estudada a reação de cloreto de oxalila com peróxido de 

hidrogênio e adição retardada de 9,10-difenilantraceno (DPA) em acetato de 
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metila (C3H6O2, m/z 76), que possibilita a caracterização estrutural direta do 

IAE da reação. 

Inicialmente foi variado o tempo de injeção retardada de DPA, para saber 

em que tempo a emissão obtida possui maior intensidade e com isso saber em 

qual momento a [IAE] é maior (Figura 36). 

 

Figura 36: Perfis cinéticos obtidos num fluorímetro com diferentes tempos de injeção 

(sem delay, 30, 50, 100, 150 e 200 s) na reação de cloreto de oxalila (1 mmol L-1) com 

H2O2 (4 mmol L-1) com adição retardada de DPA (0,2 mmol L-1) em acetato de metila. 

Voltagem da fotomultiplicadora: 600 (tempos de delay 50 e 100 s) ou 800 V (outros 

tempos de delay), fenda de emissão: 5 (tempos de delay 50 e 100 s) ou 10 nm (outros 

tempos de delay). Intensidades normalizadas com o fator de calibração da 

fotomultiplicadora.5 

Foram obtidos também valores para as constantes de velocidade de 

decaimento lenta e rápida observadas (kobs1 e kobs2, respectivamente) e para a 

intensidade máxima de emissão de luz (I0) (Tabela 8). 
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Tabela 8: Constantes de velocidade lenta (kobs1) e rápida (kobs2) observadas e 

intensidade máxima de emissão (I0) obtidas com a variação do tempo de injeção na 

reação de cloreto de oxalila com H2O2 e adição retardada de DPA. 

Tempo de injeção (s) kobs1 (s
-1) kobs2 (s

-1) I0 (u. a.) 

0 0,015 ± 0,002 - 240 ± 80 

30 0,0162 ± 0,0005 0,099 ± 0,006 500 ± 200 

50 0,0151 ± 0,0006 0,10 ± 0,01 900 ± 300 

100 0,016 ± 0,003 0,10 ± 0,03 600 ± 300 

150 0,021 ± 0,005 0,10 ± 0,01 591 ± 8 

200 0,04 ± 0,02 0,09 ± 0,01 400 ± 100 

Experimentos feitos em um fluorímetro. Condições: [C2O2Cl2] = 1,0 mmol L
-1

, [H2O2] = 4,0 mmol L
-1

 e 

[DPA] = 0,2 mmol L
-1

 em acetato de metila. Voltagem da fotomultiplicadora: 600 ou 800 V, fenda de 

emissão: 5 ou 10 nm. 

Não se observou variação de kobs1 com a variação do tempo de injeção 

(Figura 37), tendo sido obtido um valor médio de 0,020 ± 0,009 s-1. 

 

Figura 37: Variação da constante de velocidade lenta observada (kobs1) com o tempo 

de injeção na reação de cloreto de oxalila com H2O2 e adição retardada de DPA em 

acetato de metila. 

Também se pode observar que kobs2 permanece constante com a variação 

do tempo de injeção (Figura 38) nesse sistema, tendo sido obtido um valor 

médio de 0,096 ± 0,004 s-1. 
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Figura 38: Variação da constante de velocidade rápida observada (kobs2) com o tempo 

de injeção na reação de cloreto de oxalila com H2O2 e adição retardada de DPA em 

acetato de metila. 

 

Figura 39: Variação da intensidade máxima de emissão de luz (I0) com o tempo de 

injeção na reação de cloreto de oxalila com H2O2 e adição retardada de DPA em 

acetato de metila. 

Já a intensidade máxima de emissão de luz mostra grande variação com o 

tempo de injeção, sendo relativamente baixa na adição normal (sem retardo) e 
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no tempo de maior retardo, 200 s (Figura 39). Nos tempos de retardo 

intermediários são observadas maiores intensidades iniciais de luz obtida, 

sendo aproximadamente duas a três vezes maiores que aquela obtida no 

sistema normal. 

Usando um tempo de retardo de 100 s, foi variada então a [DPA] com o 

intuito de verificar a dependência das constantes de velocidade observadas 

com esse parâmetro (Tabela 9). 

Tabela 9: Constantes de velocidade lenta (kobs1) e rápida (kobs2) observadas com a 

variação da [DPA] na reação de cloreto de oxalila com H2O2 e adição retardada de 

DPA. 

[DPA] (mmol L-1) kobs1 (s
-1) kobs2 (s

-1) 

0,1 0,020 ± 0,001 0,08 ± 0,01 

0,2 0,018 ± 0,003 0,10 ± 0,03 

0,4 0,019 ± 0,005 0,18 ± 0,03 

0,7 0,023 ± 0,006 0,24 ± 0,04 

1,0 0,022 ± 0,004 0,36 ± 0,04 

2,0 0,026 ± 0,003 0,70 ± 0,04 

Experimentos feitos em um fluorímetro. Condições: [C2O2Cl2] = 1,0 mmol L
-1

, [H2O2] = 4,0 mmol L
-1

 e 

tempo de retardo de 100s em acetato de metila. Voltagem da fotomultiplicadora: 600 V, fenda de emissão: 

10 nm. 

A partir desses dados pode-se notar que kobs1 é independente da [DPA] 

(Figura 40) em todo intervalo estudado, tendo sido obtido um valor médio de 

0,021 ± 0,003 s-1. 
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Figura 40: Variação da constante de velocidade lenta observada (kobs1) com a [DPA] 

na reação de cloreto de oxalila com H2O2 e adição retardada de DPA em acetato de 

metila. 

 

Figura 41: Dependência da constante de velocidade rápida observada (kobs2) com a 

[DPA] na reação de cloreto de oxalila com H2O2 e adição retardada de DPA em 

acetato de metila. 

No estudo da dependência entre kobs2 e [DPA] é observada uma forte 

dependência linear no intervalo estudado (Figura 41). Do ajuste foram obtidos 



 

52 
 

um valor de coeficiente linear de 0,034 ± 0,009 s-1 e um valor de coeficiente 

angular de 329 ± 9 L mol-1 s-1. 

Após a realização dos experimentos cinéticos relacionados ao acúmulo do 

IAE na reação de cloreto de oxalila com H2O2 e adição retardada de DPA em 

acetato de metila foram feitas tentativas de detecção do IAE por espectrometria 

de massas (Figuras 42 e 43). Nos espectros obtidos podem ser localizados 

vários picos, a maioria relacionados a impurezas presentes no aparelho. No 

entanto, o pico com m/z 88, correspondente ao IAE proposto, não foi 

encontrado em nenhuma tentativa. 

 

Figura 42: Espectro de massas de cloreto de oxalila em acetato de metila. 

 

Figura 43: Detalhe da região próxima à m/z 88, correspondente à massa da 1,2-

dioxetanodiona, IAE proposto para o sistema peroxioxalato. 
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3.4. Métodos teóricos 

3.4.1. Etapas do sistema peroxioxalato 

Foram feitos cálculos visando compreender melhor a energética envolvida 

em cada etapa do sistema peroxioxalato usando o funcional M06, que possui 

boa relação entre custo computacional e precisão para o estudo termoquímico 

de reações.25 Os cálculos foram realizados para um sistema simples, 

semelhante ao usado na tentativa de detecção direta do IAE do sistema 

(Seção 3.3.), a reação de cloreto de oxalila com peróxido de hidrogênio 

(Esquema 5). 

Esquema 5: Etapas do sistema peroxioxalato simuladas com cálculos teóricos. 

As estruturas de cada uma dessas espécies foram otimizadas e foram 

calculadas as entalpias de reação para cada uma das etapas (I-V, Esquema 

5), tanto em fase gasosa quanto com solvatação por acetato de etila (Tabela 

10). 

Tabela 10: Entalpias obtidas para cada uma das etapas estudadas do sistema 

peroxioxalato (I-V, Esquema 5) em fase gasosa (ΔHgas) e com solvatação por acetato 

de etila (ΔHAcOEt). 

Reação ΔHgas (kcal mol-1) ΔHAcOEt (kcal mol-1) 

I -10,4 -8,1 

II -2,1 -5,2 

III 13,7 14,5 

IV -5,3 -5,3 

V -128,7 -128,9 

Valores obtidos usando M06/6-311+G(d,p) e solvatação IEFPCM. 
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3.4.2. Ciclização de derivados perácidos de ésteres oxálicos 

Foram feitos também cálculos para caracterizar a etapa de ciclização do 

sistema peroxioxalato. Para isso foram estudados seis derivados perácidos de 

ésteres oxálicos, intermediários importantes nesta reação: o não substituído e 

com substituintes para-metila, para-metóxi, para-cloro, meta-cloro e meta-nitro 

(Esquema 6). 

 

Esquema 6: Etapas estudadas para derivados perácidos de ácidos oxálicos: I – 

formação da 1,2-dioxetanodiona e II – decomposição dessa em duas moléculas de 

dióxido de carbono. R: -H, -p-CH3, -p-OCH3, -p-Cl, -m-Cl e -m-NO2. 

Primeiramente, foram calculados, usando o funcional M06-2X,25 

semelhante ao usado na seção anterior, os valores de energia livre de Gibbs 

(ΔG) de reação, considerando acetato de etila como solvente (Tabela 11). Foi 

também calculado o valor de ΔG de reação para a decomposição da 1,2-

dioxetanodiona em duas moléculas de dióxido de carbono, tendo se obtido o 

valor de -127,7 kcal mol-1.  

Tabela 11: ΔG de formação da 1,2-dioxetanodiona (Esquema 6, ΔGI) e da reação 

completa (ΔGI+II) calculados para derivados perácidos de ácidos oxálicos. 

Derivado ΔGI (kcal mol-1) ΔGI+II (kcal mol-1) 

-H 11,6 -116,1 

-p-CH3 12,2 -115,5 

-p-OCH3 12,0 -115,7 

-p-Cl 11,0 -116,7 

-m-Cl 10,3 -117,4 

-m-NO2 9,5 -118,2 

Valores obtidos usando M06-2X/6-311+G(d,p) e solvatação IEFPCM. 

Esses estudos foram ampliados, visando entender mais minuciosamente 

as etapas do processo estudado anteriormente (Esquema 7). Para cada um 
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dos perácidos foi calculada sua desprotonação (etapa 1), seguida de uma 

rotação da ligação C─O (etapa 2). A partir daí dois caminhos foram pensados: 

a formação de um intermediário tetraédrico e subsequente formação do IAE 

postulado, a 1,2-dioxetanodiona (etapas 3 a 6), ou a formação direta do IAE a 

partir do perácido (etapas 7 e 8). 

 

Esquema 7: Etapas detalhadas estudadas na decomposição de derivados perácidos 

de ácidos oxálicos. 

Foram testados os funcionais M06,25 utilizado anteriormente, B3LYP,26-28 

funcional híbrido mais comumente utilizado e com baixo custo computacional, e 

CAM-B3LYP,29 versão corrigida desse último para melhorar os resultados 

obtidos em cálculos envolvendo interações de longa distância, além de MP2,30 

método ab initio que inclui correlação eletrônica. No entanto, o caminho 

completo proposto (Esquema 7) foi obtido apenas com o funcional B3LYP, 

tendo ocorrido dificuldades para encontrar algumas das estruturas com os 

outros métodos. 

Apenas dois estados de transição foram encontrados, um atribuído à 

eliminação do fenolato a partir do intermediário tetraédrico (etapas 5 e 6, 

Esquema 7) e outro que pode ser atribuído à formação concertada da 1,2-

dioxetanodiona (etapas 7 e 8, Esquema 7) a partir do perácido. Foram obtidos 

valores de ΔG de reação em fase gasosa para esses passos (Tabela 12). 
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Tabela 12: Dados obtidos para ΔG de reação (kcal mol-1) nas etapas estudadas na 

decomposição de derivados perácidos de ácidos oxálicos (Esquema 7) e valores de σ 

de Hammett para os substituintes usados.31 

Derivado σ 1 2 3-4 5 6 7 8 

-m-NO2 +0,71 -17,5 -8,8 -2,9 3,0 -1,5 2,4 -3,8 

-m-Cl +0,37 -12,5 -8,1 -2,5 4,1 -1,4 2,8 -2,7 

-p-Cl +0,23 -12,4 -8,2 -2,2 4,3 -1,7 3,1 -2,8 

-H 0,00 -9,3 -7,3 -2,0 5,6 -1,3 3,5 -1,3 

-p-CH3 -0,17 -8,4 -7,2 -2,0 5,6 -2,4 3,8 -2,6 

-p-OCH3 -0,27 -8,6 -7,2 -1,1 5,6 -1,7 4,3 -1,5 

Valores obtidos usando B3LYP/6-31+G(d). 

Além disso, os valores de ΔG de reação para as etapas onde são 

formados os estados de transição (etapas 5 e 7, Esquema 7) correspondem à 

energia livre de ativação (ΔG‡) para cada uma dessas etapas. A partir desses 

valores podem ser calculadas as constantes de velocidade para um substituinte 

-X, kX (Tabela 13),  utilizando a teoria do estado de transição (Equação 1),32 

em que kb é a constante de Boltzmann (kb = 1,3806488 10-23 m2 kg s-2 K-1), T é 

a temperatura (T = 298,15 K), h é a constante de Planck (h = 6,62606957 10-34 

m2 kg s-1) e R é a constante dos gases (R = 8,3144621 J K-1 mol-1).33 

𝒌𝑿 =  
𝒌𝒃𝑻

𝒉
𝒆−

𝜟𝑮‡

𝑹𝑻    Equação 1 

Tabela 13: Dados obtidos para energia livre de ativação (ΔG‡, kcal mol-1) constantes 

de velocidade para um substituinte -X (kX, s-1) para os estados de transição calculados 

na decomposição de derivados perácidos de ácidos oxálicos (etapas 5 e 7, Esquema 

7) e valores de σ de Hammett para os substituintes usados.34 

Derivado σ 
Etapa 5 Etapa 7 

ΔG‡ 
 kX ΔG‡ kX 

-m-NO2 +0,71 3,0 3,9 1010 2,4 1,1 1011 

-m-Cl +0,37 4,1 6,2 109 2,8 5,2 1010 

-p-Cl +0,23 4,3 4,8 109 3,1 3,4 1010 

-H 0,00 5,6 5,0 108 3,5 1,8 1010 

-p-CH3 -0,17 5,6 5,0 108 3,8 1,1 1010 

-p-OCH3 -0,27 5,6 5,0 108 4,3 4,7 109 

Valores obtidos usando B3LYP/6-31+G(d). 
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3.4.3. Estudo de ânions radicais de peróxidos cíclicos 

Dada a importância da transferência de elétron para a emissão de luz em 

reações eficientes, foi estudado o comportamento em relação ao recebimento 

de um elétron de alguns compostos quimiluminescentes representativos: 1,2-

dioxetano, tetrametil-1,2-dioxetano, 1,2-dioxetanona, dimetil-1,2-dioxetanona e 

1,2-dioxetanodiona. 

Inicialmente as moléculas tiveram suas geometrias otimizadas no nível 

MP2/6-31++G(d,p),30,54 escolhido por ser um dos mais eficientes para incluir 

correlação eletrônica em sistemas pequenos, e os processos de recebimento 

de elétron, relaxamento do ânion radical, doação do elétron e nova relaxação 

da espécie neutra (Esquema 8) foram estudados no mesmo nível, em fase 

gasosa e com solvatação por tolueno (Tabela 14). 

 

Esquema 8: Processos de transferência de elétron e relaxamento estudados para 

cada um dos peróxidos cíclicos, mostrado para o 1,2-dioxetano. 
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Tabela 14: Energias (kcal mol-1) obtidas para os processos de transferência de elétron 

e relaxamento estudados (Esquema 8). 

Peró-

xido 

Fase gasosa Em tolueno 

+ elét. Relax. - elét. Relax. + elét. Relax. - elét. Relax. 

TMD 41,8 -65,7 56,4 -32,5 15,1 -65,0 82,7 -32,7 

Ano 37,8 -60,9 55,2 -32,0 8,4 -61,4 85,3 -32,3 

DMD 21,0 -89,6 23,7 -42,1 -6,2 -75,8 111,6 -115,0 

Ona 16,7 -88,4 28,2 -39,7 -11,0 -86,0 57,6 -40,2 

Diona -12,4 -10,8 33,2 -10,0 -39,9 -10,5 60,5 -9,8 

Valores obtidos usando MP2/6-311++G(d,p) e solvatação IEFPCM. TMD: tetrametil-1,2-dioxetano; Ano: 

1,2-dioxetano; DMD: dimetil-1,2-dioxetanona; Ona: 1,2-dioxetanona; Diona: 1,2-dioxetanodiona. 

Nos casos de 1,2-dioxetanos e da 1,2-dioxetanodiona os ânions radicais 

possuem geometria bem próxima àquela do composto neutro, enquanto no 

caso de 1,2-dioxetanonas as moléculas possuem uma mudança considerável, 

com a ligação O─O estando completamente quebrada (Figura 44). 

Interessantemente, quando otimizados novamente, os 1,2-dioxetanos e a 1,2-

dioxetanodiona retornam à estrutura neutra inicial, enquanto as 1,2-

dioxetanonas dissociam em uma molécula de dióxido de carbono e a 

respectiva cetona.  

   

Figura 44: Estruturas otimizadas de alguns ânions radicais dos peróxidos estudados: 

1,2-dioxetano (esquerda), 1,2-dioxetanona (centro) e 1,2-dioxetanodiona (direita). 

3.4.4. Estudo dos complexos de transferência de carga formados entre 

peróxidos cíclicos e naftaleno 

Para se compreender a diferente reatividade em relação ao mecanismo 

CIEEL de peróxidos cíclicos, foram estudados complexos de transferência de 
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carga entre naftaleno e os mesmos peróxidos cíclicos do item anterior (1,2-

dioxetano, tetrametil-1,2-dioxetano, 1,2-dioxetanona, dimetil-1,2-dioxetanona e 

1,2-dioxetanodiona, Figura 45).  

 

Figura 45: Complexos de transferência de carga formados entre um doador 

(naftaleno) e peróxidos aceptores (1,2-dioxetano (1), 1,2-dioxetanona (2) e 1,2-

dioxetanodiona (3)). 

Inicialmente as geometrias foram otimizadas usando MP2/6-

31++G(d,p),30,54 um dos métodos ab initio mais precisos devido à inclusão de 

correlação eletrônica, tendo sido obtidas geometrias empilhadas semelhantes 

(Figura 46). Iniciando de geometrias perpendiculares ou com diferentes 

orientações foram obtidas estruturas semelhantes ou de maior energia. 

   
Complexo NAF–Ano Complexo NAF–Ona Complexo NAF–Diona 

Figura 46: Geometrias otimizadas dos complexos usando MP2/6-31++G(d,p). A 

nomenclatura usada no texto está descrita aqui. 

Depois de otimizadas as geometrias, foram calculadas as distâncias entre 

as moléculas e as energias de ligação para cada um dos complexos estudados 
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(Tabela 15), incluindo a correção de counterpoise, necessária para obter 

valores mais corretos de energia para mais de uma molécula. Estas energias 

foram estimadas a partir da reação entre naftaleno e cada peróxido, formando 

o complexo respectivo. 

Tabela 15: Distâncias entre as moléculas e energias de ligação para os complexos 

entre naftaleno e os respectivos peróxidos. 

Complexo 
Distância 

intermolecular (Å)a 

Energia de ligação 

(kcal mol-1) 

Naftaleno–1,2-dioxetano 3,5 -4,3 

Naftaleno–1,2-dioxetanona 3,2 -4,7 

Naftaleno–1,2-dioxetanodiona 3,1 -5,0 

Naftaleno–tetrametil-1,2-dioxetano 4,0 -3,8 

Naftaleno–dimetil-1,2-dioxetanona 3,5 -3,5 

Valores obtidos usando MP2/6-311++G(d,p) e correção de counterpoise. 
a
Distância entre os centros de 

massa do anel peroxídico de quatro membros e os anéis aromáticos que estão diretamente sobre ele. 

Finalmente, foram feitos cálculos multiconfiguracionais (SA-

CASSCF/CASPT2),21,35 para ver como os estados relevantes para a 

quimiluminescência se comportam com a abertura da ligação O─O, nos 

complexos 1 (com o 1,2-dioxetano, Figura 47), 2 (com a 1,2-dioxetanona, 

Figura 48) e 3 (com a 1,2-dioxetanodiona, Figura 49). Os estados analisados 

foram o estado fundamental (camada fechada que se torna um estado σ → σ* 

conforme a ligação O─O vai se quebrando), o estado n → σ* (o primeiro estado 

excitado na decomposição unimolecular do 1,2-dioxetano e da 1,2-

dioxetanona)22,23 e o estado π → σ*, que é o estado de transferência de carga 

do naftaleno para o peróxido. As ligações foram analisadas em dez etapas de 

0,15 Å, no intervalo entre 1,53 e 2,88 Å, embora em alguns casos as estruturas 

não estejam completamente otimizadas, pois os cálculos de alongamento de 

ligação não convergiram. 
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Figura 47: Evolução das energias SA-CASSCF/CASPT2 dos três estados estudados 

na abertura da ligação O─O no complexo NAF–Ano. O espaço ativo usado é de 4 

orbitais π/π* do naftaleno, 2 orbitais n dos oxigênios e 2 orbitais σ/σ* da ligação 

peroxídica (10 elétrons em 8 orbitais), com 60 estados e base atômica triplo-ζ ANO-

RCC.  

 

Figura 48: Evolução das energias SA-CASSCF/CASPT2 dos três estados estudados 

na abertura da ligação O─O no complexo NAF–Ona. O espaço ativo usado é de 4 

orbitais π/π* do naftaleno, 2 orbitais n dos oxigênios, 2 orbitais σ/σ* da ligação 

peroxídica e 2 orbitais π/π* da ligação C═O (12 elétrons em 10 orbitais), com 30 

estados e base atômica triplo-ζ ANO-RCC. 
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Figura 49: Evolução das energias SA-CASSCF/CASPT2 dos três estados estudados 

na abertura da ligação O─O no complexo NAF–Diona. O espaço ativo usado é de 4 

orbitais π/π* do naftaleno, 2 orbitais n dos oxigênios, 2 orbitais σ/σ* da ligação 

peroxídica e 4 orbitais π/π* da ligação C═O (14 elétrons em 12 orbitais), com 30 

estados e base atômica triplo-ζ ANO-RCC.  
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4. Discussão 

4.1. Sistema peroxioxalato com ativador mais simples 

eletronicamente 

Na escolha de um ativador mais simples eletronicamente foram cogitados 

diversos derivados de naftaleno, como o 1-aminonaftaleno e o 1-metoxi-

naftaleno, que possuem rendimentos quânticos de fluorescência da ordem de 

0,5.36 No entanto, se escolheu trabalhar com naftaleno (NAF), derivado mais 

simples eletronicamente, e que, apesar de possuir rendimento quântico de 

fluorescência mais baixo (aproximadamente 0,2), seria capaz de agir como 

ativador no sistema peroxioxalato por possuir energia singlete próxima a 90 

kcal mol-1, valor especulado como mínimo necessário por Lechtken e Turro.2  

Nos estudos preliminares do sistema se verificou que naftaleno possui 

absortividade molar nula em comprimentos de onda maiores que 320 nm e não 

causa interferência na banda de absorção do 2,4-dinitrofenol (max = 331 nm, 

Figura 7). A escolha de oxalato de bis(2,4-dinitrofenila) (DNPO) ao invés de 

oxalato de bis(2,4,6-triclorofenila) (TCPO) se deu devido ao máximo de 

absorção do 2,4,6-triclorofenol (max = 295 nm),11 que sofre interferência da 

absorção de naftaleno. Imidazol, por sua vez, mostrou absorção apenas em 

comprimentos de onda menores que 250 nm, bem abaixo da região de 

interesse. 

Foi possível observar emissão de luz no sistema peroxioxalato com 

naftaleno como ativador, embora não seja possível a aquisição de dados em 
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um espectrofluorímetro devido à baixa intensidade de emissão observada, 

sendo necessária a utilização de um luminômetro (Figura 8). 

Para estimar a absorbância final em ensaios cinéticos de absorção, 

calculou-se a absortividade molar de 2,4-dinitrofenol (DNP) em 331 nm, sendo 

obtido o valor de (4,1 ± 0,2) 103 L mol-1 s-1 (Figura 9). Também se verificou que 

o espectro de absorção de DNP sofre influência do aumento da [IMI-H] (Figura 

10), com mudança do max de 331 para aproximadamente 350 nm, indicando a 

produção do respectivo fenolato. Finalmente, observou-se que a adição de  

IMI-H a uma solução de DNPO levou à formação da quantidade esperada de 

DNP (Figura 11). 

Nos experimentos de variação da [NAF] (Figura 12), se observou que kobs 

não possui dependência com esta variável, tendo valor médio de 0,20 ± 0,02  

s-1. Esse fato é esperado, pois o ativador participa apenas da etapa de 

quimiexcitação e essa é muito mais rápida que as etapas iniciais do sistema, 

não sendo a etapa determinante de velocidade.9  

Variando-se a [H2O2] (Figura 13) foi obtida uma correlação linear com kobs 

até a região de [H2O2] = 10 mmol L-1, com a constante bimolecular de 

dependência com a [H2O2], kH2O2, valendo 21,3 ± 0,8 L mol-1 s-1. Esta é uma 

diferença marcante na reatividade de DNPO e TCPO, já que esse último não 

apresenta dependência linear entre kobs e [H2O2].
11 O coeficiente linear é uma 

medida da constante de velocidade de processos independentes da [H2O2], 

sendo correspondente provavelmente à hidrólise de DNPO ou ao processo de 

catálise nucleofílica do imidazol, e possui valor baixo, de 0,007 ± 0,003 s-1, 

indicando que esses processos são pouco relevantes no sistema estudado. Em 

relação à dependência entre kobs e a [IMI-H] (Figura 14), observou-se que a 
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constante bimolecular kIMI-H vale 199 ± 1 L mol-1 s-1 e a constante de processos 

não relacionados com a [IMI-H] é 0,008 ± 0,002 s-1. 

Por último, foi realizado também um estudo de variação da [DNPO] 

(Figura 15), em que não se observou dependência com a kobs, sendo obtido 

um valor médio de 0,23 ± 0,02 s-1. Esse resultado também é esperado, pois, 

embora o éster oxálico certamente participe da etapa lenta de reação, ele é o 

reagente limitante nas condições estudadas, o que implica que a [DNPO] varie 

proporcionalmente à sua velocidade de consumo, mantendo o mesmo valor da 

constante observada em cada condição. 

Pela observação de que tanto H2O2 quanto IMI-H estão envolvidos na 

etapa lenta da reação e supondo que esta etapa seja a mesma, pode-se 

descrever a lei de velocidade desta etapa com uma equação termolecular, em 

que se pode definir kobs com o auxílio de uma constante termolecular de reação 

(kR, Equação 2). 

v = kR [DNPO] [H2O2] [IMI-H], onde kobs = kR [H2O2] [IMI-H]

 Equação 2 

Essa suposição pode ser validada pelo cálculo da constante termolecular a 

partir dos valores das constantes bimoleculares obtidas nos experimentos 

variando-se a [H2O2] (com [IMI-H]padrão = 1 mmol L-1) e a [IMI-H] (com 

[H2O2]padrão = 10 mmol L-1) (Equação 3). 

a) kobs = kH2O2 [H2O2], onde kH2O2 = kR [IMI-H] 

b) kobs = kIMI-H [IMI-H], onde kIMI-H = kR [H2O2] 

Equação 3 

A partir disso, podem ser obtidos valores para kR de 2,13 104 L2 mol-2 s-1, 

nos experimentos de variação da [H2O2], e 1,99 104 L2 mol-2 s-1, nos 
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experimentos de variação da [IMI-H] (Tabela 16). Os valores obtidos estão 

bastante próximos, indicando que ambas as moléculas participam da mesma 

etapa lenta de reação, sendo possível propor um mecanismo de reação para 

DNPO que é diferente daquele proposto originalmente para TCPO (Esquema 

9).  

Tabela 16: Sumário das constantes bi (kH2O2 e kIMI-H) e termoleculares (kR) obtidas nos 

experimentos do sistema peroxioxalato com ativador mais simples eletronicamente. 

kH2O2 = 21,3 ± 0,8 L mol-1 s-1 kR = 2,13 104 L2 mol-2 s-1 

kIMI-H = 199 ± 1 L mol-1 s-1 kR = 1,99 104 L2 mol-2 s-1 

 

Esquema 9: Mecanismo simplificado de reação proposto para o sistema peroxioxalato 

com oxalato de bis(2,4-dinitrofenila) (DNPO) como éster oxálico e naftaleno (NAF) 

como ativador.  

A partir dos experimentos cinéticos foi proposto um mecanismo para a 

reação de DNPO com H2O2, catalisada por IMI-H. Observou-se também que, 

apesar da quantidade de luz pequena obtida, naftaleno é um ativador 

adequado para esse sistema, indicando que este interage com o intermediário 
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de alta energia proposto para esse sistema, a 1,2-dioxetanodiona, indo ao seu 

estado excitado. 

4.2. Sistema peroxioxalato com base forte não nucleofílica 

Nos estudos realizados do sistema peroxioxalato usando uma base forte 

não nucleofílica foram escolhidos inicialmente quatro catalisadores básicos: 

trietilamina (TEA, pKaH ≈ 11),37 2,6-dimetilpiridina (lutidina, LUT,  

pKaH ≈ 7),38 2,4,6-trimetilpiridina (colidina, COL, pKaH ≈ 8)38 e 1,8-diazabici-

cloundec-7-eno (DBU, pKaH ≈ 12).37 Com cada um desses foi feita a titulação 

de m-hidroxibenzoato de metila (m-HBM) em acetato de etila, para avaliar a 

eficiência na desprotonação desse fenol. 

Nos experimentos usando TEA (Figura 16) e LUT (Figura 17) pode ser 

notada uma diminuição na intensidade da banda observada com a adição de 

quantidades maiores de base. Esta diminuição da intensidade da banda é 

consequência de um simples efeito de diluição, já que o experimento era 

qualitativo e foi usada apenas uma cubeta para cada base. No caso particular 

de COL (Figura 18), não se observa o efeito de diluição, pois esse é 

compensado pelo aumento da absorbância pela adição dessa base nessa 

região. O surgimento de um pico com max ≈ 270 nm nos experimentos com 

LUT e COL pode ser atribuído à absorção dessas bases nessa região. Nos três 

casos, o max permanece constante e aproximadamente igual a 300 nm, uma 

indicação de que o fenol não está sendo desprotonado, fazendo dessas bases 

inadequadas para o experimento desejado. 

Na titulação de m-HBM com DBU (Figura 19), no entanto, é observado o 

deslocamento do máximo de absorção junto do efeito de diluição. Esse 
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deslocamento é de aproximadamente 10 nm em direção ao vermelho, 

indicando que uma espécie mais carregada negativamente está sendo 

formada, condizente com a formação do fenolato desejado. Para garantir que 

esta observação não é decorrente de interferência da absorção do próprio 

DBU, foram feitos espectros de absorção desse em diversas concentrações em 

1,2-dimetoxietano (Figura 20), não sendo observada absorção significativa 

nessa região mesmo com excesso de DBU. A mudança do solvente se deve à 

relativamente alta eletrofilicidade de acetato de etila, que gerou preocupações 

devido à significativa [OOH-] que poderia ser gerada durante os ensaios 

cinéticos e poderia hidrolisar esse solvente. Foi realizado então um estudo 

mais rigoroso sobre a titulação do m-HBM em 1,2-dimetoxietano (Figura 21), 

sendo o efeito da diluição adequadamente corrigido e novamente o 

deslocamento no max observado. Esses resultados indicam que o DBU é uma 

base suficientemente forte para a desprotonação de m-HBM neste meio de 

reação.  

Foram realizados testes para verificar o comportamento de algumas 

espécies importantes nas severas condições estudadas. Nos espectros de 

absorção e emissão de 9,10-difenilantraceno (DPA) (Figura 22), se observa 

que esse permanece estável no meio reacional, mesmo em excesso de [DBU] 

e [H2O2]. Foi realizada também a titulação de 2,4,6-triclorofenol (TCP) com 

DBU na ausência (Figura 23) e presença (Figura 24) de H2O2, verificando-se 

nos dois casos apenas a formação do fenolato (max ≈ 330 nm) que se inicia 

com [DBU] = 0,05 mmol L-1 e desprotonação completa a partir de [DBU] = 0,25 

mmol L-1, quantidade equimolar. Também foi investigada qual espécie seria 

formada na adição de 1 mmol L-1 de DBU ao oxalato de bis(2,4,6-triclorofenila) 
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(TCPO) (Figura 25), sendo possível observar a formação do fenolato 

correspondente, que absorve num comprimento de onda mais próximo ao 

vermelho. 

Para obter mais informações sobre o processo de liberação de TCP ou do 

seu respectivo fenolato foram obtidos os perfis cinéticos de absorção do 

sistema peroxioxalato com DBU e H2O2 na ausência de ativador (Figura 26). 

Pode se observar que há uma reação rápida que levou a banda com absorção 

máxima entre 280 e 300 nm (correspondente à formação de TCP) de 0,10 a 

0,25 e uma reação lenta que levou esta absorção até 0,50, valor esperado para 

a reação completa. Essas duas reações com velocidades distintas podem ser 

explicadas pela baixa [DBU] utilizada nesses experimentos, dez vezes menor 

que [TCPO] e vinte vezes menor que a [TCP] final. A reação rápida pode ser 

atribuída ao ataque nucleofílico do ânion hidroperóxido, gerado provavelmente 

em um pré-equilíbrio rápido entre DBU e H2O2, ao TCPO, terminando quando o 

fenolato formado (pKaH ≈ 6)39 não é capaz de regenerar quantidade significativa 

de DBU (pKaH ≈ 12),37 dando início então a uma reação muito mais lenta. 

Foram titulados com DBU também outros fenóis: o-, m- e p-

hidroxibenzaldeído (o-, m- e p-HBA, Figuras 27, 28 e 29). Esses fenóis 

também podem tentativamente ser utilizados como ativadores no sistema 

peroxioxalato já que nos três casos pode ser observado deslocamento do 

máximo de absorção (mesmo que pequeno no caso do derivado meta 

substituído), indicando a formação do correspondente fenolato. 

O perfil cinético de emissão da reação típica do sistema peroxioxalato 

(TCPO e H2O2, catalisada por IMI-H e na presença de DPA) mostra um 

aumento da intensidade de emissão de luz, seguido por um decaimento mais 
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lento, que permite atribuir constantes de velocidade observada para os dois 

passos (Figura 30). Em contraste, o perfil cinético da mesma reação com 

catálise por DBU em condições semelhantes (Figura 31) é atípico, com pico 

intenso de luz e emissão que não chega a um segundo de duração. Apesar 

disso e das grandes incertezas relativas observadas, conseguiu-se obter uma 

dependência linear entre a [DBU] e kobs na reação com TCPO (Figura 33), com 

uma constante de velocidade independente da [DBU] de -0,7 ± 0,2 s-1, sem 

significado físico, e constante bimolecular kDBU = 10000 ± 400 L mol-1 s-1.  

Devido às dificuldades encontradas na reação com TCPO e a observação 

anterior de que o TCP não consegue desprotonar o ácido conjugado de DBU 

eficientemente, decidiu-se mudar o éster oxálico para o oxalato de bis(4-

metoxifenila) (PMPO), que libera um fenolato mais básico (pKaH ≈ 10),40 

melhorando o processo de catálise da reação. Além disso, pode se diminuir a 

[DBU] utilizada, obtendo-se perfis cinéticos mais parecidos com aqueles 

observados no sistema padrão, em que se pode atribuir uma constante de 

velocidade observada para o decaimento da emissão de luz (Figura 32). 

Nos mesmos experimentos com PMPO em menores [DBU] (Figura 34) 

foram obtidos valores de constante de velocidade independente da [DBU] 

significativamente nulo (0,0 ± 0,3 s-1) e constante bimolecular de 4000 ± 500 L 

mol-1 s-1. Enquanto para a dependência entre kobs e [H2O2] (Figura 35) foram 

obtidos valores 0,2 ± 0,1 s-1, para o coeficiente linear, indicando a baixa 

ocorrência de processos independentes da [H2O2] (provavelmente uma medida 

da hidrólise do éster oxálico), e 61 ± 9 L mol-1 s-1 para a constante bimolecular, 

kH2O2. 
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A comparação entre os valores de kDBU obtidos com TCPO e PMPO 

mostra a maior reatividade de TCPO, que possui um melhor grupo de partida. 

Em ambos os casos os valores obtidos são pelo menos uma ordem de 

grandeza maiores que o valor obtido para kIMI-H na seção anterior, evidenciando 

a eficiência de DBU como catalisador básico não nucleofílico. Pelo fato de 

serem observadas dependências lineares em relação a DBU e a H2O2, pode-se 

também concluir que ambas as moléculas participem da etapa lenta 

termolecular de reação, com uma constante kR (Equação 4). 

v = kR [PMPO] [H2O2] [DBU], onde kobs = kR [H2O2] [DBU]

 Equação 4 

Por essa equação podem ser obtidos valores de kR = 4 105 L2 mol-2 s-1, a 

partir dos experimentos de variação da [DBU], e kR = 2,44 105 L2 mol-2 s-1, para 

a variação da [H2O2] (Tabela 17). A proximidade desses valores indica que 

efetivamente a mesma etapa lenta de reação é observada nos dois casos, 

sendo condizente com um mecanismo de catálise básica geral ou específica, 

sendo o primeiro, que envolve um pré-equilíbrio rápido entre DBU e H2O2, o 

mais provável (Esquema 10). 

Tabela 17: Sumário das constantes bi (kH2O2 e kDBU) e termoleculares (kR) obtidas nos 

experimentos do sistema peroxioxalato com base forte não nucleofílica. 

akDBU = (100 ± 4) 102 L mol-1 s-1 - 
bkDBU = (40 ± 5) 102 L mol-1 s-1 kR = 4 105 L2 mol-2 s-1 

bkH2O2 = 61 ± 9 L mol-1 s-1 kR = 2,44 105 L2 mol-2 s-1 
a
Valor obtido com TCPO. 

b
Valores obtidos com PMPO. 
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Esquema 10: Mecanismo simplificado proposto para o sistema peroxioxalato 

catalisado por DBU. 

Além disso, foram efetuados experimentos do sistema peroxioxalato na 

presença de m-HBM, usando DBU como catalisador e com TCPO ou PMPO 

como ésteres oxálicos, com o intuito de utilizar esse fenolato como ACT nessa 

reação, no entanto, mesmo usando diversas condições de reação, não foi 

possível fazer medidas cinéticas. 

Um dos motivos que pode explicar isso é a alta [DBU] que tem que ser 

usada para obter o fenolato desprotonado. Nessas condições as curvas 

cinéticas são pouco reprodutíveis, com tempos de emissão rápidos, da ordem 

de milissegundos, mesmo usando DPA como ativador. Outro fator que pode 

estar por trás disso é a baixa emissão de luz pelo fenolato nas condições 

utilizadas. 
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4.3. Sistema peroxioxalato com adição retardada de ativador 

em acetato de metila 

Nas tentativas de detectar diretamente o intermediário de alta energia 

(IAE) do sistema peroxioxalato foram inicialmente realizados experimentos 

variando-se o tempo de injeção retardada do ativador (ACT), nos quais se pode 

observar que o perfil cinético é bem distinto daquele observado com adição 

normal do ACT (Figura 36). A emissão de luz possui um flash intenso, seguido 

de um decaimento que pode ser ajustado com duas constantes de velocidade, 

uma lenta (kobs1) e uma rápida (kobs2). A intensidade desse flash de luz sempre 

é pelo menos o dobro da intensidade de emissão do sistema normal. 

Ambas as constantes de velocidade não variam com a mudança do tempo 

de injeção retardada do ACT (Figuras 37 e 38), possuindo valores médios  

kobs1 = 0,020 ± 0,009 s-1 e kobs2 = 0,096 ± 0,004 s-1. No caso particular de kobs1, 

é importante notar que essa é a mesma quer a adição do ACT seja normal ou 

retardada. Já a intensidade máxima de emissão varia consideravelmente com o 

tempo de injeção (Figura 39), atingindo seu máximo por volta de 50 a 100 s, 

um indicativo de que a [IAE] deve atingir seu valor máximo nesta região. 

Variando-se a [DPA], com tempo de injeção retardada de 100 s, foram 

obtidos também valores para kobs1 e kobs2, observando-se que a primeira não 

possui dependência com a [DPA] (Figura 40), possuindo valor médio de kobs1 = 

0,021 ± 0,003 s-1, semelhante ao observado no experimento anterior, podendo-

se atribuir essa constante às etapas iniciais de reação, que levam à formação 

do IAE do sistema e não tem participação direta do ativador. Por outro lado, 

kobs2 possui dependência linear com a [DPA] (Figura 41), indicando que esta é 

uma medida cinética direta da interação entre o IAE e DPA pelo mecanismo 
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CIEEL (Esquema 2), com valores obtidos para a constante de velocidade de 

decomposição do IAE sem emissão de luz, kD = 0,034 ± 0,009 s-1, e para a 

constante de velocidade catalítica, kCAT = 329 ± 9 L mol-1 s-1, sendo esta última 

uma medida das constantes de formação do complexo de transferência de 

carga (KTC) e de transferência de elétron (kTE). Em comparação com o valor 

reportado anteriormente por nosso grupo de pesquisa,9 kD obtido é 

aproximadamente três vezes menor, enquanto kCAT possui uma ordem de 

grandeza a menos.  

Nos espectros de massa obtidos (Figura 42) são observados picos 

referentes ao solvente, acetato de metila (m/z 75, protonado) e cloreto de 

oxalila (m/z 139, correspondente ao aduto de sódio), mas mesmo em detalhe 

(Figura 43) não pôde ser encontrado nenhum pico que possa ser atribuído ao 

intermediário proposto no sistema, a 1,2-dioxetanodiona (m/z 88). 

4.4. Métodos teóricos 

4.4.1. Etapas do sistema peroxioxalato 

Nos cálculos realizados para estudar as etapas iniciais do sistema 

peroxioxalato (Esquema 5) foram obtidas energias de reação para cada uma 

das etapas. Pode-se notar (Tabela 10) que quase todas as etapas são 

exotérmicas, com exceção da etapa III. Também se destaca a etapa V, a 

decomposição da 1,2-dioxetanodiona em duas moléculas de dióxido de 

carbono, liberando aproximadamente 130 kcal mol-1, valor condizente com os 

aproximadamente 100 kcal mol-1, estipulados por Lechtken e Turro.2  
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Para visualização da variação relativa de entalpia em cada um dos 

processos foram desenhados diagramas de entalpia para fase gasosa (Figura 

50) e para solvatação por acetato de etila (Figura 51). 

 

Figura 50: Diagrama de entalpia das etapas estudadas do sistema peroxioxalato (I-V, 

Esquema 5) em fase gasosa, obtido usando M06/6-311+G(d,p). 

 

Figura 51: Diagrama de entalpia das etapas estudadas do sistema peroxioxalato (I-V, 

Esquema 5) com solvatação por acetato de etila, obtido usando M06/6-311+G(d,p) e 

solvatação por IEFPCM. 
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Poucas diferenças são observadas nas energias em fase gasosa e com 

solvatação por acetato de etila, condizente com um sistema que não possui 

espécies carregadas, estando a principal delas na etapa II, 3,1 kcal mol-1. 

Verificando que na etapa I a diferença encontrada é de  

-2,3 kcal mol-1, pode-se imaginar que a solvatação é menos eficiente no 

intermediário tetraédrico que é produto da etapa I e reagente da etapa II, pois 

esse possui menor polaridade, devido à transformação de uma das carbonilas 

num intermediário tetraédrico. 

Em relação à etapa III, nota-se uma entalpia de aproximadamente 14 kcal 

mol-1 em ambos os cálculos. Isso pode ser atribuído ao fato de as ligações 

quebradas, C═O e O─H, e formadas, C─O e O─H, possuírem energias muito 

semelhantes, enquanto há a formação de um anel de quatro membros 

significativamente tenso, com dois carbonos sp2, o que eleva a energia do 

sistema, tornando a reação endotérmica.  

A partir dos resultados obtidos, puderam ser obtidas informações sobre as 

energias envolvidas nas etapas iniciais do sistema peroxioxalato. Esses resul-

tados indicam que as espécies são todas próximas em energia, sendo apenas 

a formação do anel de quatro membros endotérmica. Os aspectos qualitativos 

observados serviram para situar a análise das energias obtidas nos cálculos 

relacionados aos derivados perácidos de ésteres oxálicos. 

4.4.2. Ciclização de derivados perácidos de ésteres oxálicos 

Inicialmente foi estudado um esquema bastante simples de reação, 

envolvendo a formação da 1,2-dioxetanodiona e de um fenol, a partir do 

respectivo perácido de éster oxálico (Esquema 6). Os valores de energia livre 

de Gibbs (ΔG) de reação calculados em acetato de etila (Tabela 11) mostram 
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que a formação do anel de quatro membros é endergônica, condizente com o 

resultado obtido no item anterior. Além disso, a posterior decomposição da 1,2-

dioxetanodiona em duas moléculas de CO2 é muito exergônica, com um valor 

calculado de -127,7 kcal mol-1, que seria o máximo de energia liberado pelo 

sistema peroxioxalato em um único passo para ser utilizada para a excitação 

do ACT, independentemente do mecanismo operante no processo de 

quimiexcitação. Interessante mencionar que Lechtken e Turro obtiveram uma 

estimativa experimental da energia máxima liberada pela reação peroxioxalato 

de aproximadamente 100 kcal mol-1, utilizando ACTs com diferentes energias 

singlete, próximo ao valor calculado.2  

Os estudos foram expandidos para compreensão maior de todos os 

processos que estão ocorrendo durante essa ciclização (Esquema 7), também 

possibilitando a obtenção de valores de ΔG‡, a partir dos quais podem ser 

feitas considerações sobre o sistema. Os valores para a desprotonação de 

cada perácido (etapa 1) foram obtidos a partir de uma reação isodésmica com 

ácido perbenzoico, que possui estrutura e pKa provavelmente semelhantes aos 

compostos estudados (Tabela 12). Os valores obtidos são mais negativos para 

o substituinte que é maior retirador de densidade eletrônica (m-NO2) e menos 

negativos para o substituinte que é maior doador eletrônico (p-OCH3), 

condizente com o que seria esperado em relação à acidez relativa desses 

compostos. A rotação da ligação peroxídica deixa esta parte em posição 

propícia ao ataque nucleofílico à carbonila (etapa 2, Esquema 7) e o efeito do 

substituinte é significativamente menor que o observado na etapa anterior, pois 

agora não há surgimento de carga negativa. 
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Foram desenhados gráficos comparando os valores de ΔG obtidos em 

todas as etapas de reação para os compostos com substituintes com σ de 

Hammett mais distantes e também para o derivado não substituído (-m-NO2, -H 

e -p-OCH3, Figura 52). 

 

Figura 52: Gráficos de ΔG de reação (kcal mol-1, Tabela 12) para as etapas 

estudadas na decomposição de derivados perácidos de ácidos oxálicos (Esquema 7) 

para os substituintes -m-NO2 (σ = +0,71), -H (σ = 0,00) e -p-OCH3 (σ = -0,27). A etapa 

5 leva ao estado de transição de eliminação do fenolato, enquanto a etapa 7 leva ao 

estado de transição concertado. 

De maneira geral, analisando-se os perfis de reação obtidos, pode-se notar 

que o derivado com o substituinte mais retirador de elétrons (-m-NO2) possui 

etapas de reação mais exotérmicas que as de derivados com substituintes 

neutros ou doadores de elétrons (-H e -p-OCH3), concordando com resultados 

experimentais que mostram uma mais alta reatividade da parte de ésteres 

oxálicos com substituintes retiradores de elétrons no sistema peroxioxalato.14 



 

79 
 

 

Esquema 11: Hipóteses possíveis para formação da 1,2-dioxetanodiona a partir do 

derivado perácido no sistema peroxioxalato. 

Após a rotação da ligação peroxídica, duas hipóteses são possíveis para o 

mecanismo BAC2 proposto para o ataque nucleofílico do resíduo hidroperóxido 

à carbonila (Esquema 11): formação de um intermediário tetraédrico (etapas 3 

a 6) ou saída do fenolato concertada com o ataque nucleofílico (etapas 7 e 8). 

A partir dos estados de transição obtidos, foram calculados caminhos 

chegando (etapas 5 e 7) e saindo (etapas 6 e 8) de estados de transição. Não 

foi possível obter o estado de transição que seria correspondente à ciclização 

para o intermediário tetraédrico (etapa 3), já que as tentativas convergiram no 

estado de transição para a etapa concertada ou, fixando a distância de ligação 

C─OAr, em um perfil de aumento contínuo da energia. 

No entanto, os valores de ΔG‡ obtidos permitiram calcular a constante de 

velocidade de reação para cada um dos substituintes nos dois casos (Tabela 

13) e a partir dessas foram obtidos os gráficos de Hammett para as etapas de 

eliminação do fenolato (Figura 53) e de formação concertada da 1,2-

dioxetanodiona (Figura 54).41 Para a etapa de eliminação do fenolato foi obtido 

um valor de ρ de 2,08 enquanto para a etapa concertada se obteve um valor de 

ρ de 1,33, indicando que há formação de carga negativa no estado de transição 

em ambos os casos, sendo a maior formação de carga negativa no fenolato 
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observado na etapa em que ele é liberado. O valor obtido para a etapa de 

liberação do fenolato, que possui o maior ΔG‡ calculado, é próximo ao obtido 

experimentalmente em resultados de nosso grupo de pesquisa,42,43 sendo uma 

evidência da formação de um intermediário tetraédrico nesse sistema.  

 

Figura 53: Gráfico de Hammett obtido para a etapa de eliminação do fenolato (etapa 

5, Esquema 11), com ρ = 2,08. Valores obtidos usando B3LYP/6-31+G(d). 
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Figura 54: Gráfico de Hammett obtido para a etapa de formação concertada da 1,2-

dioxetanodiona (etapa 7, Esquema 11), com ρ = 1,33. Valores obtidos usando 

B3LYP/6-31+G(d). 

Outra característica interessante dos estados de transição obtidos para 

cada um dos derivados perácidos estudados é a distância de ligação entre o 

carbono e o oxigênio peroxídico (C─OO, Tabela 18) e entre o carbono e o 

oxigênio do fenolato (C─OAr, Tabela 18), que podem ser indicativas de onde 

cada estado de transição se localiza em sua respectiva curva de energia 

potencial, de acordo com o postulado de Hammond. 

Tabela 18: Distâncias de ligação C─OO e C─OAr (Å) obtidas para os estados de 

transição da eliminação do fenolato (etapa 5, Esquema 11) e concertado (etapa 7, 

Esquema 11). 

Derivado  σ 
Eliminação do fenolato Concertado 

d(C─OO) d(C─OAr) d(C─OO) d(C─OAr) 

-m-NO2 +0,71 1,45 2,02 1,63 1,56 

-m-Cl +0,37 1,44 2,04 1,64 1,55 

-p-Cl +0,23 1,44 2,04 1,65 1,54 

-H 0,00 1,43 2,12 1,69 1,51 

-p-CH3 -0,17 1,43 2,16 1,70 1,50 

-p-OCH3 -0,27 1,43 2,11 1,71 1,50 

Valores obtidos usando B3LYP/6-31+G(d). 
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As distâncias de ligação analisadas em cada caso mostram uma tendência 

coerente com o padrão de substituição, indicando que o efeito eletrônico é 

relevante para compreender se os estados de transição são mais precoces ou 

mais tardios. Curiosamente, a tendência da variação das distâncias de ligação 

no estado de transição com a substituição é exatamente oposta. 

No entanto, para analisar adequadamente a precocidade ou tardança do 

estado de transição deve-se considerar a posição do estado de transição 

relativa à coordenada da reação. Para fazer isso podemos definir a ciclização 

desses compostos traçando diagramas de More O’Ferrall–Jencks41 

considerando o caminho bimolecular proposto normalmente, BAC2, e o caminho 

unimolecular hipotético de reação BAC1, sendo o meio termo a saída do 

fenolato sincronizada com o ataque nucleofílico pelo hidroperóxido, para cada 

um dos derivados (Figura 55). 

Todos os diagramas de More O’Ferrall–Jencks desenhados são 

quadriláteros irregulares, contrariamente aos diagramas quadrados que são 

desenhados normalmente, isso se deve ao fato de termos a geometria do 

intermediário tetraédrico e podermos localizá-lo precisamente em cada um dos 

diagramas. Por conta disso, todos estados de transição estudados estão fora 

dos diagramas, mostrando que os caminhos de reação não devem ser lineares, 

ou seja, a coordenada de reação sempre deve envolver a quebra e/ou 

formação de uma ou mais ligações ao mesmo tempo. 
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a)  d)  

b)  e)  

c)  f)  
Figura 55: Diagramas de More O’Ferrall–Jencks desenhados para a decomposição de 

cada um dos derivados perácidos (a) -m-NO2, b) -m-Cl, c) -p-Cl, d) -H, e) -p-CH3 e f) -

p-OCH3) de ésteres oxálicos estudados e a posição dos estados de transição de 

eliminação do fenolato (círculo claro) e concertado (quadrado escuro). 

Analisando o estado de transição da eliminação do fenolato, pode-se 

observar que para todos os derivados ele é tardio, estando mais próximo da 

região da 1,2-dioxetanodiona e do fenolato. Isso é condizente com o fato de 

estarmos analisando um processo endergônico (Tabela 12), de acordo com o 

postulado de Hammond. Também é interessante notar que quanto mais 

endergônico é o processo mais tardio é seu estado de transição, o que também 

é previsto por esse postulado. Por último, esse fenômeno pode ser previsto 
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pelas regras de ligações reagindo, que preveem que o estado de transição será 

mais precoce para um melhor grupo de partida. 

No caso dos estados de transição concertados é interessante notar sua 

proximidade aos intermediários tetraédricos calculados, o que pode 

possivelmente mostrar que esses se localizam num mínimo raso de energia. É 

interessante notar que o efeito dos substituintes é bem menos pronunciado 

neste caso e os estados de transição estão localizados mais ou menos no 

mesmo lugar para todos derivados. 

Pelo fato dos estados de transição concertados serem parecidos, a análise 

de suas energias parece ser bastante útil para se notar o efeito do substituinte. 

Essa pode ser feita comparando-se diretamente suas energias relativas obtidas 

(Figura 56). Foram também comparadas as energias relativas para os 

intermediários tetraédricos e para o estado de transição de eliminação do 

fenolato para os diferentes derivados perácidos estudados. 

 

Figura 56: Energias relativas obtidas para os intermediários tetraédricos (esquerda), 

estados de transição de eliminação (centro) e concertado (direita) para cada um dos 

derivados estudados. 
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Comparando-se os efeitos de substituinte no estado de transição 

concertado, observa-se apenas um efeito modesto, com diferença relativa de 

apenas 2 kcal mol-1 entre os substituintes com σ de Hammett mais distantes. 

Isso é uma evidência de que a formação de carga negativa no fenolato 

realmente não é muito significativa nesse estado de transição. 

Pode-se notar também que nos três casos os substituintes retiradores de 

elétron são responsáveis pelos processos que liberam mais energia, sendo os 

derivados com substituintes -m-Cl e -p-Cl de comportamento bastante 

semelhante e o derivado -m-NO2 o único que consegue produzir a 1,2-

dioxetanodiona de maneira exergônica (produto no estado de transição 

concertado, Figura 56). 

Por fim, ao se comparar os substituintes doadores de elétron, podemos 

observar que esses possuem os processos que consomem mais energia. 

Curiosamente, embora a formação dos estados de transição seja coerente com 

os valores de σ de Hammett, a formação dos produtos não é, já que as reações 

do derivado -p-CH3 sempre são menos endergônicas que as do derivado -H, 

por exemplo. O derivado -p-OCH3 é o melhor doador de elétrons e tipicamente 

se comporta como tal.  

As etapas do sistema peroxioxalato foram estudadas detalhadamente, com 

destaque para aquelas que levam à formação do IAE do sistema, a 1,2-

dioxetanodiona. Os gráficos de Hammett obtidos indicam um valor de ρ 

próximo ao observado experimentalmente. Também foram analisadas as 

distâncias de ligação relevantes na ciclização do derivado perácido e os 

gráficos de More O’Ferrall–Jencks traçados permitiram analisar as posições 
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relativas dos estados de transição para os substituintes estudados de acordo 

com o postulado de Hammond. 

4.4.3. Estudo de ânions radicais de peróxidos cíclicos 

A eficiência do mecanismo CIEEL deve estar relacionada ao potencial de 

ionização do ACT, a afinidade eletrônica dos peróxidos e a energia de ligação 

entre eles. Aqui foi estudado um ciclo de transferência de elétron e relaxamento 

(Esquema 8) para cinco peróxidos cíclicos (1,2-dioxetano, tetrametil-1,2-

dioxetano, 1,2-dioxetanona, dimetil-1,2-dioxetanona e 1,2-dioxetanodiona) em 

fase gasosa e com solvatação por acetato de etila. Os valores obtidos (Tabela 

14) não consideram a energia necessária para o doador perder um elétron, 

mas eles são úteis para observar a diferença entre as moléculas estudadas. 

Pode-se observar que é aproximadamente 20 kcal mol-1 mais fácil doar um 

elétron para uma 1,2-dioxetanona em comparação com um 1,2-dioxetano e por 

volta de 30 kcal mol-1 mais fácil de doar ele para a 1,2-dioxetanodiona em 

relação a uma 1,2-dioxetanona. A inclusão de tolueno como solvente abaixa a 

energia envolvida para receber o elétron em aproximadamente 30 kcal mol-1 

em todos os casos e 50 kcal mol-1 no caso da 1,2-dioxetanodiona, mostrando a 

importância do solvente no processo de transferência de elétron. Também se 

pode observar o efeito eletrônico de inclusão de grupos metila, que aumentam 

essa energia em aproximadamente 5 kcal mol-1. 

As mudanças observadas na geometria dos ânions radicais (Figura 44) 

podem ser facilmente racionalizadas olhando-se os orbitais antiligantes que 

recebem os elétrons. Nos 1,2-dioxetanos e 1,2-dioxetanonas o elétron vai para 

um orbital σ* de uma ligação O─O (Figura 57), enfraquecendo essa ligação. 

Nos 1,2-dioxetanos esse enfraquecimento distorce o ângulo diedro e os 



 

87 
 

oxigênios permanecem relativamente próximos, enquanto nas 1,2-

dioxetanonas apenas a distância de ligação aumenta, tornando a quebra de 

ligação irreversível e levando à formação dos produtos de decomposição 

depois que o elétron é devolvido. Interessantemente, o LUMO da 1,2-

dioxetanodiona é o π* da ligação C═O e, embora esta ligação fique mais fraca 

e a ligação C─C fique mais forte, a geometria da molécula não muda muito e 

quando o elétron é devolvido, a molécula retorna facilmente à geometria inicial. 

 

Figura 57: SOMO dos ânions radicais de alguns peróxidos estudados: a) σ* do 1,2-

dioxetano, b) σ* da 1,2-dioxetanona, c) π* da 1,2-dioxetanodiona e d) σ* da 1,2-

dioxetanodiona. 

O comportamento distinto das 1,2-dioxetanonas levou a um interesse na 

superfície dos ânions radicais, que tiveram a abertura da ligação O─O 

escaneadas e algumas geometrias otimizadas sem restrições. Estados de 

transição ligando os mínimos obtidos foram encontrados e a partir deles foram 

feitos cálculos de coordenada intrínseca de reação. As superfícies foram 

reveladas também com a doação de um elétron para uma molécula neutra ou 

retirada de um elétron de uma molécula carregada e a obtenção de um novo 

mínimo a partir do relaxamento da respectiva geometria. 
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Assim, foram obtidos caminhos de energia mínima para cada peróxido não 

substituído: 1,2-dioxetano (Figura 58), 1,2-dioxetanona (Figura 59) e 1,2-

dioxetanodiona (Figura 60). Nesses caminhos as coordenadas negativas de 

reação representam o ciclo descrito na seção 3.4.3. (Esquema 8), enquanto as 

coordenadas positivas correspondem ao caminho de decomposição de cada 

peróxido. 

 

Figura 58: Caminho de energia mínima para o 1,2-dioxetano não substituído obtido 

usando MP2/6-311++G(d,p). As coordenadas positivas indicam a decomposição do 

peróxido forçando o alongamento da ligação O─O. O caminho obtido é curto, pois o 

mínimo encontrado na superfície do ânion radical, quando o elétron adicional é 

retirado, relaxa para a estrutura inicial do 1,2-dioxetano.  
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Figura 59: Caminho de energia mínima para a 1,2-dioxetanona não substituída obtido 

usando MP2/6-311++G(d,p). Não há pontos na coordenada negativa porque o 

processo de troca de elétron (Esquema 8) leva à decomposição da 1,2-dioxetanona. 

O primeiro conjunto de coordenadas (0 a 11 uma1/2-Bohr, aproximadamente) foi obtido 

na superfície do ânion radical e cada estrutura teve a energia da espécie neutra 

calculada, enquanto os pontos restantes foram obtidos na superfície neutra e cada 

estrutura teve a energia de sua espécie ânion radical calculada.  
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Figura 60: Caminho de energia mínima para a 1,2-dioxetanodiona obtido usando 

MP2/6-311++G(d,p). As coordenadas positivas indicam a decomposição do peróxido 

forçando o alongamento da ligação O─O. Os conjuntos de coordenadas foram obtidos 

na superfície neutra e cada estrutura teve a energia de sua espécie ânion radical 

calculada. As estruturas faltantes (acima de 8,5 uma1/2-Bohr, aproximadamente) não 

puderam ser obtidas por falta de um mínimo identificável em uma das superfícies. O 

segundo conjunto de coordenadas foi arbitrariamente colocado em 10 uma1/2-Bohr, 

pois representa a etapa final de decomposição da 1,2-dioxetanodiona, a formação de 

duas moléculas de dióxido de carbono. 

O caminho para o 1,2-dioxetano (Figura 58) é o menor obtido, já que 

ambas as superfícies neutra e do ânion radical apresentam a tendência de 

voltar para as mesmas estruturas, antes de atingir o estado de transição da 

quebra da ligação O─O. Isso pode ser uma evidência de por que esse não 

interage eficientemente com ACTs. 

O caminho de reação da 1,2-dioxetanona (Figura 59) indica que há uma 

barreira na superfície de decomposição da molécula neutra, mas não na 

superfície do ânion radical. O primeiro cruzamento observado marca a região 

em que o ânion radical passa a ser mais estável que a molécula neutra e, a 
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partir desse momento, receber um elétron faria a molécula neutra evitar a 

barreira correspondente à quebra da ligação O─O. Então, quando a ligação  

C─C começa a quebrar, há um segundo cruzamento, indicação de que a 

retrotransferência do elétron agora é o caminho mais favorável, como previsto 

pelo mecanismo CIEEL, formando os produtos de decomposição no estado 

fundamental. 

Por último, o resultado obtido para a 1,2-dioxetanodiona (Figura 60) 

mostra barreiras nas duas curvas, então a transferência de elétron não oferece 

a possibilidade de um caminho sem barreira energética, como observado para 

a 1,2-dioxetanona. No entanto, o mínimo por volta de 4 uma1/2-Bohr 

corresponde a uma estrutura em que o elétron está no orbital σ* e é muito mais 

estável (≈60 kcal mol-1) que o mínimo em que o elétron está no orbital π* da 

molécula, onde ele é melhor alojado no início, como discutido anteriormente. 

Interessantemente, se esta estrutura em 4 uma1/2-Bohr perder um elétron, 

relaxará para uma estrutura neutra simétrica similar ao ânion oxalato, que foi 

detectada experimentalmente nessa reação.44 

O estudo dos ânions radicais de peróxidos cíclicos permite inferir 

informações interessantes acerca dos efeitos eletrônicos que influenciam no 

processo de recebimento de elétron por esses peróxidos. Também podem ser 

obtidas informações interessantes com o aumento da ligação O─O nesses 

ânions radicais, mostrando que o recebimento de um elétron pode fornecer um 

caminho de decomposição para a 1,2-dioxetanona que evita barreiras 

energéticas adicionais. 
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4.4.4. Estudo dos complexos de transferência de carga formados entre 

peróxidos cíclicos e naftaleno 

As geometrias obtidas (Figura 46) para os complexos de transferência de 

carga estudados (Figura 45) foram empilhadas, como reportado anteriormente 

na literatura para complexos de transferência de carga similares com 

naftaleno.45 Para averiguar se esse era realmente o caso, foram testadas 

outras geometrias iniciais, mas todas terminaram tendo a mesma energia ou 

convergindo para a mesma estrutura empilhada. Os complexos com derivados 

metilados foram otimizados com sucesso também, mesmo que seu tamanho 

fosse quase proibitivo para o nível de teoria empregado. 

As distâncias intermoleculares obtidas entre naftaleno e os anéis 

peroxídicos de quatro membros de cada peróxido (Tabela 15) mostram que 

com aumento da planaridade do composto e a adição dos orbitais π de cada 

ligação C═O a interação observada entre as moléculas aumenta. A inclusão 

dos grupos metila aumenta a distância entre as moléculas e distorce 

grandemente o empilhamento dos complexos, devido a impedimentos 

estéricos. 

A inclusão da correção de counterpoise é essencial para obtenção de 

valores confiáveis de energias de ligação entre os complexos, já que esses 

certamente são afetados pelo erro de superposição de base atômica. Sem esta 

correção as energias foram superestimadas em duas ou três vezes e foram 

observadas discrepâncias nos complexos com derivados metilados, com 

resultados que sugeriam que esses seriam mais estáveis que os complexos 

com derivados não substituídos. A única limitação do método é que esse é 
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incompatível com solvatação, então as energias calculadas são apresentadas 

apenas em fase gasosa. 

Embora os valores obtidos para energia de ligação (Tabela 15) mostrem 

que a formação dos complexos com moléculas mais planares seja mais 

favorável, essa diferença é muito pequena para explicar a grande diferença em 

reatividade observada em cada caso, particularmente naqueles das moléculas 

não substituídas, que estão todas por volta de 1 kcal mol-1 entre si. A inclusão 

de grupos metila diminui a planaridade dos sistemas e também sua energia de 

ligação, embora novamente por uma pequena quantidade. No entanto, se pode 

esperar que para derivados ainda maiores essas diferenças sejam mais 

significativas. 

Há, como se poderia esperar, alguma correlação entre as energias de 

ligação e as distâncias intermoleculares nos complexos. Isso pode ser mais 

bem observado nos complexos metilados, já que a adição de grupos metila 

aumenta o tamanho do peróxido, distorcendo o empilhamento dos complexos e 

fazendo a sobreposição dos orbitais das moléculas menor, diminuindo as 

energias de ligação e aumentando a distância intermolecular de forma mais 

sensível. 

Nos cálculos sobre o comportamento dos estados relevantes para 

quimiluminescência nos complexos com 1,2-dioxetano (Figura 47), 1,2-

dioxetanona (Figura 48) e 1,2-dioxetanodiona (Figura 49) pode ser observado 

que o estado fundamental possui uma tendência de aumento contínuo, 

provavelmente refletindo que a coordenada analisada não é a mais importante 

durante todo o caminho de reação, particularmente em maiores distâncias de 

ligação O─O. 
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Quando a ligação O─O é aumentada, a superfície de camada fechada 

aumenta em energia ao mesmo tempo em que a diminuição na energia do 

orbital σ* do peróxido faz a energia dos outros estados analisados diminuir, 

indicando que a abertura dessa ligação será o processo mais importante para o 

caminho quimiluminescente de reação, seja ele intra (n → σ*) ou intermolecular 

(π → σ*), tornando os estados excitados relevantes mais acessíveis. 

É interessante notar que a forma e as energias relativas dos estados de 

camada fechada e n → σ* são muito semelhantes nos três casos, enquanto há 

uma grande diferença na energia do estado π → σ* em cada caso. Para o 

complexo NAF–Ano, a transição intermolecular está pelo menos 80 kcal mol-1 

acima da transição intramolecular, enquanto para o complexo NAF–Ona essa 

diferença cai para por volta de 40 kcal mol-1 e para o complexo NAF–Diona os 

estados são quase degenerados, com o estado intermolecular sendo 

ligeiramente mais estável. 

Essa mudança na energia do estado π → σ* pode ser relacionada ao 

efeito eletrônico do aumento no número de carbonilas na série de peróxidos. O 

efeito indutivo retirador de elétrons dos átomos de oxigênio diminui a energia 

do orbital σ* da ligação O─O, enquanto a energia do orbital π do naftaleno 

permanece constante.  Esse efeito é observado de maneira tão pronunciada 

apenas nesse estado porque ele possui influência semelhante em todos os 

orbitais do peróxido, mantendo as energias dos estados σ → σ* e n → σ* 

similares durante toda a série. 

Assim, as energias relativas dos três estados eletrônicos (σ → σ*, n → σ* e 

π → σ*) investigados para os complexos de transferência de carga entre 

naftaleno e esses peróxidos cíclicos claramente fornecem uma evidência 
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teórica para a diferença de reatividade observada entre esses compostos. No 

caso do 1,2-dioxetano, as superfícies de energia potencial possuem grande 

diferença de energia entre elas e o único caminho possível é a decomposição 

unimolecular (n → σ*), enquanto no caso da 1,2-dioxetanona a diferença de 

energia entre os estados σ → σ* e π → σ* é muito menor, embora ainda 

significativa, explicando a possibilidade da ocorrência de catálise por 

transferência de elétron e sua baixa eficiência, como observado 

experimentalmente.5,8,46 Finalmente, para o sistema da 1,2-dioxetanodiona as 

superfícies dos estados n → σ* e π → σ* são praticamente degeneradas, 

sugerindo uma alta probabilidade da ocorrência da transferência de elétron do 

naftaleno para o peróxido, como proposto pelo mecanismo CIEEL. 

Assim, esta é a primeira evidência direta que explica a maior reatividade e 

eficiência na emissão de luz do intermediário de alta energia do sistema 

peroxioxalato, a 1,2-dioxetanodiona, na interação com ativadores adequados, 

em comparação com essa mesma interação para 1,2-dioxetanos e 1,2-

dioxetanonas, como observado experimentalmente.1,9,47 
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5. Conclusão 

Para compreender a alta eficiência do sistema peroxioxalato em relação à 

quimiexcitação bimolecular de outros peróxidos semelhantes foram feitos 

estudos experimentais empregando naftaleno como ativador. Nesses experi-

mentos há dependência da constante de velocidade observada apenas com a 

[H2O2] e a [IMI-H], tendo sido proposto um mecanismo com uma etapa determi-

nante de velocidade termolecular, com participação de ambas as moléculas. 

Foram realizados cálculos de algumas propriedades de complexos de 

transferência de carga entre esse ativador e três peróxidos cíclicos: 1,2-

dioxetano, 1,2-dioxetanona e 1,2-dioxetanodiona. As geometrias obtidas foram 

empilhadas e o aumento no número de carbonos sp2 favorece esse 

empilhamento, enquanto a inclusão de grupos volumosos o desfavorece. Os 

valores de energia de ligação obtidos são muito próximos, não sendo o 

bastante para explicar a diferença de reatividade entre os compostos. Uma 

diferença muito maior é observada no estudo dos estados excitados 

importantes para quimiluminescência: neste caso a adição das ligações C═O 

leva a uma grande diferença na energia do estado de transferência de carga, 

tornando-o mais acessível na 1,2-dioxetanodiona, condizente com os 

resultados experimentais. 

No estudo dos ânions radicais desses peróxidos foi estudado um ciclo de 

transferência de elétron para cada um deles, em que se observou um efeito 

eletrônico semelhante, sendo menor a energia necessária para transferir um 

elétron para a 1,2-dioxetanodiona. Interessantemente, descobriu-se que o 

LUMO dessa molécula é um orbital π* da ligação C═O, diferentemente do 
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orbital σ* da ligação O─O observado nas outras. Foram obtidos também 

caminhos de reação para a decomposição destes ânions radicais, em que se 

observa que para a 1,2-dioxetanona um processo de transferência de elétron 

pode oferecer um caminho sem barreira para esse processo, semelhante ao 

previsto pelo mecanismo CIEEL. 

Não foi possível usar o sistema peroxioxalato para obter informação sobre 

a decomposição induzida de fenolatos, já que a reação era muito rápida e 

pouco reprodutível nas condições reacionais em que esses poderiam ser 

usados como ativadores. No entanto, se conseguiu caracterizar um sistema 

usando DBU como catalisador, apesar de todas as complicações observadas. 

A partir dos valores obtidos para a dependência da constante de velocidade 

observada com a [DBU] e a [H2O2], foi proposto um mecanismo para essa 

interação, envolvendo um pré-equilíbrio rápido entre essas moléculas e ataque 

direto do ânion hidroperóxido ao éster oxálico. 

Nos experimentos de adição retardada de ativador para caracterizar 

estruturalmente o intermediário de alta energia dessa reação se pôde 

caracterizar o sistema e obter constantes de velocidade para algumas etapas 

do mecanismo CIEEL. Infelizmente, no entanto, não se observou um pico que 

poderia ser atribuído ao intermediário de alta energia esperado no sistema. 

Por último, foram investigadas as etapas de reação do sistema que levam 

à produção desse intermediário, sendo verificado que todas as etapas são 

exotérmicas, exceto a formação do anel de quatro membros. Este passo foi 

estudado em detalhe, sendo proposto um mecanismo tipo BAC2. O valor de ρ 

de Hammett obtido em uma das etapas está condizente com o observado 

experimentalmente, indicando que esta pode ser a etapa lenta da reação. 
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6. Materiais e métodos 

6.1. Materiais 

6.1.1. Reagentes 

Acetato de sódio (Merck), ácido acético glacial (Merck), ácido 

etilenodiaminotetraacético dissódico (EDTA, Vetec), benzofenona (Velsicol), 

clorofórmio (Synth, grau P. A.), 1,8-diazabicicloundec-eno (DBU, Sigma-

Aldrich), 9,10-difenilantraceno (DPA, Aldrich), 2,6-dimetilpiridina (lutidina, LUT, 

Aldrich), 2,4-dinitrofenol (DNP, Aldrich), etanol (Synth, 96ºGL, utilizado na 

lavagem de vidrarias), hexano (Synth, P. A.), o-, m- e p-hidroxibenzaldeído (o-, 

m-, e p-HBA, todos Aldrich), m-hidroxibenzoato de metila (m-HBM, Aldrich, 

99%), hidróxido de potássio (Synth), imidazol (IMI-H, Sigma, 99+% por 

titulação, branco de fluorescência, ≤0,005% β-NADH), iodeto de potássio 

(Merck), naftaleno (NAF, Merck), oxalato de bis(2,4-dinitrofenila) (DNPO, 

Aldrich), peroxidase de raiz forte HRP-VI (Sigma, hydrogen-peroxidase 

oxidoreductase, EC 1.11.1.7, tipo VI-A, de raiz forte), sódio metálico, (Fluka), 

tolueno (Synth, P. A.), 2,4,6-triclorofenol (TCP, Aldrich), trietilamina (TEA, 

Synth) e 2,4,6-trimetilpiridina (colidina, COL, Aldrich) foram utilizados como 

recebidos. 

Cloreto de cálcio (Synth), peneira molecular 4 Å (Sigma-Aldrich) e sulfato 

de magnésio (Synth) foram ativados em um forno à vácuo a 1 mmHg e 180 ºC 

por 72 h. 

Cloreto de oxalila (Sigma-Aldrich, ≥99%) foi destilado (PE = 63,5 ºC)33 sob 

atmosfera inerte, recolhendo-se as frações que destilaram a 60 ºC. 
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Oxalato de bis(4-metoxifenila) (PMPO) foi sintetizado de acordo com 

procedimento da literatura.14 Oxalato de bis(2,4,6-triclorofenila) (TCPO, Aldrich) 

foi recristalizado de uma mistura 14:5 de clorofórmio:hexano, obtendo-se 

cristais incolores em rendimento de aproximadamente 60%. 

Soluções estoque de peróxido de hidrogênio (H2O2) foram preparadas a 

partir de uma solução 60% em água (Solvay Peróxidos do Brasil Ltda.). 

6.1.2. Solventes 

Acetatos de metila (Sigma-Aldrich) ou etila (Synth) foram agitados com 

CaCl2 ou MgSO4 durante a noite e filtrados no dia seguinte. Foram colocados 

em agitação com EDTA durante 1 h, filtrados, agitados com KOH em banho de 

gelo por 40 min e posteriormente filtrados e destilados, sendo conservados sob 

peneira molecular 4 Å durante a noite. No dia seguinte foram filtrados 

novamente e destilados em aparelhagem grande de peneira molecular 4 Å sob 

gás inerte. 

1,2-Dimetoxietano (Aldrich, 99,5%) foi refluxado e destilado de fios de 

sódio metálico na presença de benzofenona. 

6.2. Equipamentos 

6.2.1. Espectrofotometria UV-Vis 

Espectros de absorção de luz na região do ultravioleta e do visível foram 

obtidos em um espectrofotômetro Varian Cary 50 Probe, no modo espectro, 

com espaço para até dezoito cubetas e termoestatizado por um banho Varian 

Cary PCB 150 a 25,0 ± 0,5 oC. 
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6.2.2. Medidas de emissão de luz 

Ensaios cinéticos de medição da luz emitida por uma reação foram 

realizados em um espectrofluorímetro Varian Eclipse, com agitação magnética 

e operando com cela termostatizada por um banho Varian Cary PCB 150 a 

25,0 ± 0,5 oC, sendo sua sensibilidade regulada variando-se a voltagem da 

fotomultiplicadora e a fenda de emissão. Para sistemas que emitem uma baixa 

intensidade de luz foram realizadas medidas em um luminômetro Berthold 

Sirius, que não possui ajuste de sensibilidade. 

6.2.3. Espectrometria de massas 

Ensaios de espectrometria de massas foram realizados em um 

espectrômetro Amazon Speed ETD da Bruker, com capilaridade 4500 V, 

nebulizador em 27 psi, fluxo de gás 7 L min-1 e temperatura 300 oC. 

6.3. Procedimentos de rotina 

6.3.1. Preparação de solução tampão HAc/Ac- pH 3,8 

Tampão ácido acético/acetato de sódio pH 3,8 foi feito com adição de uma 

solução 0,2 mol L-1 de acetato de sódio a uma solução 0,2 mol L-1 de ácido 

acético, acompanhando-se o pH em um pHmetro Corning 430 (calibrado com 

soluções padrão pH 4,0, 7,0 e 10,0). Ao se atingir pH 3,8 a solução tampão foi 

completada para um litro com água destilada. 

6.3.2. Preparação de solução estoque de H2O2 

Soluções estoque de peróxido de hidrogênio para uso em ensaios 

cinéticos foram preparadas pela diluição de aproximadamente 1 mL de solução 

60% de peróxido de hidrogênio em água em aproximadamente 20 mL do 
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solvente adequado. Adicionou-se então sulfato de magnésio para secar a 

solução e esta foi deixada em repouso por pelo menos oito horas a 4 oC, sendo 

posteriormente filtrada e armazenada a 4 oC até a utilização nos experimentos. 

6.3.3. Ensaio iodométrico 

A medida exata da concentração das soluções estoque de peróxido de 

hidrogênio (por volta de 1 mol L-1) foi feita com o ensaio iodométrico.48 Em uma 

cubeta de quartzo de absorção com volume de 3 mL e caminho ótico de 1 cm, 

foram adicionados 2,985 mL de uma solução de iodeto de potássio (0,05 mol  

L-1 em tampão HAc/Ac pH 3,8), 10 L de uma solução aquosa de HRP-VI (1 

mg mL-1) e se registrou a linha base desta cubeta. Foram adicionados então 5 

L da solução estoque de peróxido de hidrogênio, diluída previamente cem 

vezes. Após agitação, se registrou o espectro de absorção da solução e, pelo 

valor da absorbância em 353 nm (max de absorção do ânion triiodeto,  = 

25500 L mol-1 cm-1) pode se obter diretamente a [H2O2] da solução estoque. 

Para melhorar a confiabilidade do resultado, esse experimento foi repetido em 

quintuplicata. 

6.3.4. Análise e ajustes matemáticos 

As curvas obtidas nos ensaios cinéticos foram ajustadas com uma 

equação de decaimento mono exponencial (Equação 5), envolvendo a linha 

base (y0), o fator pré-exponencial (A1) e a constante de velocidade da reação 

(k1). 

𝒚 = 𝒚𝟎 +  𝑨𝟏𝒆(−𝒌𝟏𝒙)
 Equação 5 
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6.4. Ensaios de absorção de luz 

A obtenção de espectros de absorção foi feita usando cubetas de quartzo 

de absorção com volume de 3 mL e caminho ótico de 1 cm. Em uma cubeta foi 

adicionada quantidade de acetato de etila ou 1,2-dimetoxietano necessária, 

calculada anteriormente, para atingir volume final de 3 mL e foi obtido o branco. 

Após isso foram adicionadas quantidades específicas dos reagentes ou 

misturas reacionais cujos espectros eram desejados e foram obtidos os 

respectivos espectros. Os volumes utilizados foram transferidos com o auxílio 

de pipetas graduadas e microsseringas de injeção. As cubetas foram lavadas 

com etanol e secas sob fluxo de ar, quando se utilizou hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos grandes as cubetas foram lavadas também com 

tolueno. Todas as soluções utilizadas foram preparadas no dia do experimento, 

exceto a solução estoque de peróxido de hidrogênio. Todas as medidas foram 

realizadas em pelo menos três réplicas. 

6.5. Ensaios cinéticos de emissão de luz 

6.5.1. Procedimento geral para os ensaios cinéticos do sistema 

peroxioxalato com ativador mais simples eletronicamente 

Em um tubo de vidro de boro silicato, foi adicionada uma quantidade de 

acetato de etila calculada anteriormente para atingir um volume final de 3 mL, 

peróxido de hidrogênio ([H2O2]padrão = 10 mmol L-1), imidazol ([IMI-H]padrão = 1 

mmol L-1) e naftaleno ([NAF]padrão = 1,7 mmol L-1). O tubo foi colocado no 

luminômetro e se iniciou a aquisição. Foi então adicionado, no escuro, oxalato 

de bis(2,4-dinitrofenila) ([DNPO]padrão = 0,1 mmol L-1) e registrou-se a emissão 

de luz da reação. Os volumes necessários foram transferidos com pipetas 
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graduadas e microsseringas de injeção. Os tubos foram lavados com etanol e 

secos sob fluxo de ar. As soluções utilizadas foram preparadas no dia do 

experimento, exceto a solução estoque de peróxido de hidrogênio. Todas as 

medidas foram realizadas em pelo menos três réplicas. 

6.5.2. Procedimento geral para os ensaios cinéticos do sistema 

peroxioxalato com base forte não nucleofílica 

Em uma cubeta de quartzo de emissão de volume máximo 3 mL foi 

adicionada a quantidade de 1,2-dimetoxietano adequada para completar o 

volume a 3 mL, peróxido de hidrogênio ([H2O2]padrão = 10 mmol L-1), 1,8-

diazabicicloundec-7-eno ([DBU]padrão = 0,25 mmol L-1) e 9,10-difenilantraceno 

([DPA]padrão = 0,17 mmol L-1). A cubeta foi colocada no fluorímetro e a aquisição 

foi iniciada. No escuro foram adicionados o oxalato de bis(2,4,6-triclorofenila) 

ou de bis(4-metoxifenila) ([TCPO]padrão = [PMPO]padrão = 0,1 mmol L-1). Os 

volumes usados foram medidos em pipetas graduadas e microsseringas de 

injeção. As cubetas foram lavadas com etanol e tolueno e secas sob fluxo de 

ar. Todas as soluções utilizadas foram preparadas no mesmo dia do 

experimento, exceto a solução estoque de peróxido de hidrogênio. Todas as 

medidas foram realizadas em pelo menos três réplicas. 

6.5.3. Procedimento geral para os ensaios cinéticos do sistema 

peroxioxalato com adição retardada de ativador em acetato de 

metila 

Em uma cubeta de quartzo de emissão de volume máximo 3 mL foi 

adicionada uma quantidade de acetato de metila para atingir o volume final de 

2 mL, peróxido de hidrogênio ([H2O2]padrão = 4 mmol L-1), cloreto de oxalila 

([C2O2Cl2]padrão = 1 mmol L-1) e iniciada a aquisição. Após certo tempo de 
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retardo (padrão = 100 s) foi adicionado no escuro 9,10-difenilantraceno 

([DPA]padrão = 0,2 mmol L-1), observando-se o flash de luz característico do 

sistema. Experimentos com “retardo de 0 s” foram feitos com adição inicial de 

acetato de metila, H2O2 e DPA, início da aquisição e adição de C2O2Cl2 no 

escuro. Os volumes adequados foram medidos em microsseringas de injeção e 

pipetas graduadas. As cubetas foram lavadas com etanol e tolueno e secas 

sob fluxo de ar. As soluções utilizadas foram preparadas no mesmo dia do 

experimento, exceto a solução estoque de peróxido de hidrogênio. Todas as 

medidas foram realizadas em pelo menos três réplicas. A intensidade de 

emissão obtida foi normalizada com o fator de calibração da fotomultiplicadora, 

calculado com o padrão luminol, conforme descrito por nosso grupo de 

pesquisa.5 

6.6. Ensaio de detecção de massas 

6.6.1. Tentativa de detecção direta do intermediário de alta energia do 

sistema peroxioxalato 

Para efeito de controle foram realizados testes de retardo na injeção de 

ativador no sistema peroxioxalato no início e final dos experimentos, com 

protocolo descrito no item anterior. Os experimentos de espectrometria de 

massas foram efetuados no modo ESI+, com injeção de acetato de metila puro, 

com injeção da solução de cloreto de oxalila em acetato de metila e injeção 

direta da mistura reacional. As injeções foram realizadas com microsseringas 

de injeção e as soluções utilizadas foram preparadas no mesmo dia do 

experimento. 
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6.7. Métodos teóricos 

6.7.1. Detalhes computacionais 

Todos os cálculos descritos nos itens a seguir foram feitos utilizando o 

programa Gaussian 09,49 exceto pelos cálculos utilizando métodos 

multiconfiguracionais (CASSCF/CASPT2) para os quais foi utilizado o 

programa Molcas 8.0.50 Foram obtidas as frequências de todas as estruturas 

otimizadas, para confirmar se estas correspondiam a mínimos (zero 

frequências negativas) ou máximos (apenas uma frequência negativa) na 

superfície de energia potencial. Solvatação foi levada em conta utilizando o 

modelo do contínuo polarizável com formalismo integral de equações 

(IEFPCM) e termos do modelo de solvatação baseado em densidade.51,52 

6.7.2. Etapas do sistema peroxioxalato 

Esses cálculos foram realizados empregando a teoria do funcional de 

densidade, com os funcionais híbridos de Truhlar e Zhao (M06 e M06-2X), que 

apresentam bom desempenho na descrição da termoquímica, barreiras de 

energia, interações não covalentes e cinética de reações,25 e base atômica 6-

311+g(d,p)53 em fase gasosa e em acetato de etila. 

6.7.3. Ciclização de derivados perácidos de ésteres oxálicos 

Esses cálculos foram feitos usando DFT com os funcionais de Becke com 

três parâmetros e correção de Lee, Young e Parr (B3LYP),26-28 sua versão com 

correção para interações de longa distância (CAM-B3LYP)29 e também um 

funcional híbrido de Truhlar e Zhao (M06),25 além de usar a teoria de 

perturbação de Møller-Plesset de segunda ordem (MP2),30 em todos os casos 

com base atômica 6-31+g(d).54 Estados de transição foram simulados a partir 



 

106 
 

dos respectivos produtos e reagentes com o método quasi-newtoniano 

síncrono guiado por trânsito.55 Para cálculo das reações de desprotonação dos 

derivados estudados, utilizou-se uma reação isodésmica empregando o ácido 

perbenzoico (pKa = 7,64)56 como padrão.57 

6.7.4. Estudo de ânions radicais de peróxidos cíclicos 

Cálculos de energia e a otimização das geometrias dos peróxidos cíclicos 

utilizados, inclusive os derivados metilados e todos os ânions radicais 

envolvidos, foram feitas usando a teoria de perturbação de Møller-Plesset de 

segunda ordem (MP2) e base atômica 6-31++g(d,p).30,54 Também foram 

realizados cálculos de coordenada intrínseca de reação nas superfícies neutra 

e ânion radical de cada peróxido. Para isso foram estudados os alongamentos 

das ligações peroxídicas dos ânions radicais e algumas dessas estruturas 

foram otimizadas sem restrições, chegando a alguns mínimos de energia. 

Então foram obtidos estados de transição juntando esses mínimos, que 

serviram de estrutura inicial para o cálculo de coordenada intrínseca de reação. 

Também foram realizadas interpolações entre as superfícies neutra e ânion 

radical em diversos pontos da curva, auxiliando a obtenção de perfis de 

decomposição dos peróxidos. 

6.7.5. Estudo dos complexos de transferência de carga formados entre 

peróxidos cíclicos e naftaleno 

Naftaleno e os complexos de transferência de carga envolvendo todos os 

peróxidos foram otimizados usando MP2 e base atômica 6-31++g(d,p),30,54 Os 

valores de energia de ligação de todos os complexos foram calculados pela 

subtração da energia das moléculas isoladas da energia do seu respectivo 

complexo, levando em consideração o erro de superposição de base atômica.58 
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As energias de transição dos complexos foram obtidas usando métodos 

multiconfiguracionais, como o de campo auto consistente com espaço ativo 

completo normalizado por estado (SA-CASSCF).21 O espaço ativo escolhido 

para o complexo entre naftaleno e o 1,2-dioxetano foram 4 orbitais π/π* do 

naftaleno, 2 orbitais n dos oxigênios e 2 orbitais σ/σ* da ligação O─O, 

totalizando 10 elétrons em 8 orbitais. Para o complexo com a 1,2-dioxetanona 

foram incluídos 2 orbitais π/π* da ligação C═O, aumentando o sistema para 12 

elétrons em 10 orbitais. Para o complexo com a 1,2-dioxetanodiona foram 

também incluídos os 2 orbitais π/π* da outra ligação C═O, aumentando o 

espaço ativo para 14 elétrons em 12 orbitais. No complexo com o 1,2-dioxetano 

foram analisados 60 estados, enquanto para os outros foram analisados 30. 

Nesses cálculos foi usada a base atômica consistente para correlações triplo 

zeta relativística de orbitais naturais atômicos59 e correlação dinâmica de 

elétrons foi incluída usando a teoria de perturbação de segunda ordem com 

espaço ativo completo (CASPT2), num procedimento chamado SA-

CASSCF/CASPT2.35   
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“On the efficiency of the peroxyoxalate system using a simple experimental and 
theoretical approach”, no 18th International Symposium on Bioluminescence 
and Chemiluminescence, 2014, Uppsala, Suécia. 
 
“Peroxyoxalate chemiluminescence in aqueous medium: concurrence between 
hydrolysis and perhydrolysis”, no 17th International Symposium on 
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Menção honrosa do 3º Prêmio Qualidade em Publicação da Comissão 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Química do Instituto de 
Química da USP em 2012. 
 
Painel premiado na sessão coordenada de Fotoquímica da 33ª Reunião Anual 
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Monitor das disciplinas QFL0341 – Química Orgânica I (2013), QFL2340 – 
Estrutura e Propriedades de Compostos Orgânicos (2012), QFL2342 – 
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Reatividade de Compostos Orgânicos (2012), QFL2454 – Química Quântica 
(2011) e, durante a graduação, QFL2349 – Reatividade de Compostos 
Orgânicos II (2010). 
 
Representante discente da pós-graduação na Comissão de Pós-Graduação em 
2013, na Comissão de Coordenadores do Programa de Química em 2012 e 
suplente no Conselho do Departamento de Química Fundamental em 2012 e 
2013. 
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Vivências do Conjunto das Químicas em 2010, na Congregação do Instituto de 
Química de 2008 a 2010 e no Conselho do Departamento de Química 
Fundamental de 2008 a 2010. 
 
Organizador da 23ª a 27ª Semana da Química do IQ-USP (2006 a 2010), do II 
Congresso Institucional do IQ-USP em 2012 e do IV e V Encontros da Pós-
Graduação do IQ-USP (2013 e 2015). 
 
Presidente do Centro de Estudos Químicos Heinrich Rheinboldt (CEQHR) em 
2008 e 1º vice-presidente em 2010. Vice-presidente da Associação Atlética 
Acadêmica Ana Rosa Kucinski (AAAARK) em 2009. 


