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Introdução 

N-acilação (N-formilação e N-acetilação) de aminas 

é um importante evento químico para a síntese da 

ligação amida. Tipicamente, este tipo de ligação é 

obtido da união de um ácido carboxílico e de uma 

amina. Entretanto, a união destes dois grupos 

funcionais não ocorre à temperatura ambiente e 

requer temperaturas da ordem de 160-180 
o
C.
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Muito recentemente, entretanto, um inédito protocolo 

de N-formilação de aminas, catalisado por -Al2O3 

foi reportado, no qual alto rendimento foi obtido sob 

condições reacionais brandas.
2
 Não obstante a 

preeminência do referido procedimento, nenhuma 

explanação pormenorizada sobre o mecanismo 

molecular da reação tem sido oferecida. No 

presente estudo o mecanismo molecular de N-

acilação de aminas por ácidos carboxílicos foi 

investigado por cálculos de estrutura eletrônica. 

Resultados e Discussão 

Os cálculos foram realizados em nível 

DFT/B3LYP/6-311+G(2df,2p). Pontos críticos foram 

caracterizados por cálculos de frequência 

vibracional. Os processos de N-acetilação de 

aminas foram investigados para duas situações 

distintas: reação catalisada ou não pela superfície 

(100) da -Al2O3. Com respeito ao processo não 

catalisado pelo óxido, seis canais reacionais 

idealizados foram investigados e caracterizados 

computacionalmente, como segue: processo não 

catalisado i) concertado e ii) por etapas; processos 

catalisado pelo ácido iii) concertado e iv) por etapas; 

processos catalisados pela amina iv) concertado e 

vi) por etapas. Para cada canal reacional, 4 

sistemas foram investigados segundo a natureza 

química da amina (primária, secundária ou 

aromática) e do ácido carboxílico (fórmico ou 

acético) selecionados. Dos resultados obtidos 

depreende-se que os valores de energia livre de 

ativação, ΔG
‡
, são consistentes com a baixa 

reatividade deste sistema à temperatura ambiente, 

mesmo quando catalisados pelo ácido ou pela 

amina. Dentre os canais investigados, os processos 

por etapas demandam menores energias livre de 

ativação que os concertados. Assim, canal (ii) é 

mais reativo que o canal (i), canal (iv) é mais reativo  

 

 

 

que o canal (iii) e o canal (vi) é mais reativo que o 

canal (v). Para os sistemas pertencentes ao mesmo 

canal reacional, diferenças nos valores de ΔG
‡
 são 

devidas aos correspondentes parâmetros entálpicos 

de ativação, enquanto a invariabilidade dos 

parâmetros entrópicos é consistente com similar 

topologia para todos os estados de transição 

caracterizados. Para todos os canais investigados, 

no processo de N-formilação, a ordem de 

reatividade para as aminas é (da menos para a mais 

reativa): amina aromática < amina secundária  

amina primária. A N-acetilação da amina primária 

demanda maior energia de ativação que a exigida 

para a correspondente N-formilação. O canal (iv) é o 

que demanda menor energia livre de ativação dentre 

todos os canais investigados e o correspondente 

perfil reacional, bem como a estrutura topológica 

dos correspondentes estados de transição são 

mostrados na Figura 1. 

 
Figura 1. Perfil reacional para a N-acilação 

autocatalisada pelo agente acilante. A: R1 = Me, R2 

= H, R3 = H; B: R1 = Me, R2 = H, R3 = Me; C: R1 = 

Me, R2 = Me, R3 = H; D: R1 = Ph, R2 = H, R3 = H. 

Conclusões 

O mecanismo molecular de N-acilação de aminas 

foi investigado por cálculos de estrutura eletrônica. 

O processo, por etapas, catalisado pelo agente 

acilante é o que demanda a menor energia livre de 

ativação. A influência da superfície (100) da -Al2O3 

no perfil reacional é também investigada. 
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