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Introdução 

  Interações metal-amida estão relacionadas com o 

potencial catalítico de alguns complexos metálicos 

frente à hidrólise de ligações peptídicas
1,2

. Do ponto 

de vista vibracional, os modos CO e CN de 

formamida (FA) podem ser empregados para 

acompanhar tais interações. Por exemplo, nas 

soluções de FA com Li(I) e Ca(II), as variações 

espectrais nessas regiões sugerem que a estrutura I 

é favorecida.
2
 Por outro lado, a estrutura II é 

dominante nas soluções de FA contendo Zn(II), 

Ni(II) e Mg(II).
2,3. 

 

 

 

 

                           

  Neste trabalho, apresentamos um estudo Raman 

do sistema AlCl3/FA em diferentes concentrações e 

temperaturas, visando monitorar: (i) qual estrutura é 

favorecida pelo metal; (ii) a região das vibrações 

metal-ligante, de modo a evidenciar os sítios de 

coordenação; (iii) a estabilidade do complexo. 

Resultados e Discussão 

Os modos CO e CN de FA, nas soluções de AlCl3, 

sugerem à estabilização da estrutura I.
 

Adicionalmente, devido à alta densidade de carga do 

Al(III), foi possível observar as vibrações metal-

ligante em 547 (AlO)
4
 e 295 cm

-1 
(AlN),

5,6
 presentes 

em todo o intervalo de concentração (Fig. 1). As 

novas bandas sugerem que FA pode estar 

coordenada ao Al
3+

 através do O, N ou ambos os 

sítios, como um ligante bidentado.
2
 De fato, tais 

possibilidades foram consideradas, uma vez que, a 

partir de um tratamento quantitativo,
1-3

 o complexo 

[Al(FA)5]Cl3 parece ser o mais abundante, muito 

embora a distinção entre uma geometria bipirâmide 

trigonal, pirâmide de base quadrada ou octaédrica 

não tenha sido possível.     

A forte atração Al(III)-FA levou-nos também a 

realizar um estudo dependente da temperatura. Fig. 

2 mostra que o complexo é estável até 110°C. A 

partir desta temperatura é possível observar uma 

banda em 356 cm
-1

 (AlCl de AlCl4
-
).

7 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Espectro Raman das soluções de AlCl3 em FA (mol kg
-

1
): a) FA pura; b) 0,3; c) 0,7; d) 1,2. 

 
Figura 2. Espectros Raman dependentes da temperatura para 
uma solução 1,5 mol kg

-1
: a)30; b)70; c)110; d)150.      

Conclusões 

 A estrutura I de FA é favorecida e a estabilidade do 

[Al(FA)5]Cl3 pode estar relacionada com a catálise 

ou inibição da hidrólise de ligações peptídicas. 
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