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Introdução 
A acetanilida é uma amida secundária, podendo ser sintetizada através de uma reação da anilina, a partir do ataque 
nucleofílico do grupo amino sobre o carbono carbonílico do anidrido acético, seguido de eliminação de ácido acético, 
formado como um subproduto da reação. Sua fórmula molecular é C8H9NO, possuindo suas principais características 
de incolor, inodoro, brilhante, material cristalino, possuindo um ponto de fusão 114,3°C. A acetanilida é uma amida 
que foi um dos primeiros analgésicos a serem introduzidos (Na Alemanha e na França), no ano de 1884, com o 
nome registrado de antifebrina fim de substituir os derivados da morfina. Hoje não é mais utilizado, já que é tóxica e 
também ocasionando sérios problemas no sistema de transporte de oxigênio. Foi totalmente substituída por seus 
derivados, os analgésicos salicilados, como a Asperina e o Paractamol, também chamado Acetaminophen. Foi uma 
droga utilizada para combater a febre e a dor de cabeça. Esta substância tem ação analgésica suave (alivia a dor) e 
antipirética (reduzem a febre). Objetivo deste trabalho é de estudar a estrutura eletrônica da Acetanilida teoricamente 
vendo sua formação geométrica molecular (comprimento, ângulos e ângulo diédral) espectros na faixa ultravioleta e 
propriedades moleculares que a compõem. Assim podemos compreender o funcionamento desta molécula e 
possíveis alterações de sua propriedade para algum caso de estudo em enfermidade. 

Metodologia 
Todos os cálculos foram realizados pelo pacote de software Orca Molecular 4.0.0. Sendo as geometrias da molécula 
de Acetanilida todas otimizadas e suas frequências foram calculadas no estado gasoso no nível Hartee-Fock (HF) e 
DFT/B3LYP em conjunto com as funções bases 6-31G(d) e 6-31+G(d,p). Dentro desta realidade poderemos ver o 
estado dessa molécula como sua dureza, potencial químico, suavidade, eletronegatividade e índice de 
eletrofacilidade calculada na fase gasosa. Os valores demonstrado que não apresentaram negatividade, confirmam 
que as frequências correspondentes estacionárias apresentam os pontos mínimos na superfície de energia potencial. 
Sendo no total foram calculadas 38 (Trinta e oito) vibrações e as atribuições de ondas auxiliado pelo opção de 
animação do programa Gauss View.  

Resultados e Discussão 
Os padrões de otimização geométrica como comprimentos de ligação, ângulos e ângulos diedrais da Acetanilida 
obtido pelo método HF e DFT/B3LYP com os conjuntos de funções base 6-31G (d) e 6-31+G(d,p) como demonstrado 
na Figura 1. Sendo os comprimentos de ligação foi calculado e os seus ângulos foram comparados nos dados de 
difração X-Ray do composto. Na figura 2, temos o espectro de absorção na fase gasosa. 
 
 
 

 
 

Considerações Finais 
No presente trabalho, a estrutura molecular foi otimizada a partir de HF e cálculos de DFT/B3LYP usando diferentes 
conjuntos de funções bases.  O espectro de absorção foi também foi calculado. 
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Figura 1: Estrutura de Absorção da Acetanilide faixa 
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Figura 2: . Distâncias de ligação teórica (fase gasosa). 


