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RESUMO 

Zea mays é uma gramínea pertencente á família Poacea. Conhecida e comercializadas como milho, a Zea 
mays representa a segunda maior cultura agrícola brasileira, destacando-se o estado do Paraná como o 
segundo maior produtor de milho. Para o referido estado estima-se a produção de 3 milhões de toneladas 
para a safra 2018/2019, sendo que a maior parte da produção de milho é destinada a produção de 
alimentação animal. No entanto, a demanda mundial de milho vem crescendo exponencialmente, 
principalmente devido ao aumento da produção de carnes e combustíveis. Desta forma, a busca por 
compostos que possam aumentar a produção e diminuir o tempo de cultivo dessas culturas tem sido alvo de 
diversas áreas da ciência. Neste sentindo as hidrazonas e N-acilhidrazonas representam uma classe de 
compostos sintéticos com ampla versatilidade de aplicações.  Atividades farmacológicas como a 
antitumoral, antiviral, antituberculose entre outras, já foram relatadas para estes compostos. Entretanto, o 
estudo sobre os efeitos dessa classe de compostos em plantas é escasso na literatura, porém, na década 
de 60 alguns efeitos de inseticida e estimulante de crescimento foram relatados. Nesse sentido, os objetivos 
desse trabalho são concentrados na síntese de hidrazonas e N-acilidrazonas derivadas dos aldeídos: 
vanilina, siringaldeído, furfuraldeído e benzaldeído e avaliação dos parâmetros biométricos e avaliação dos 
efeitos biológicos dos compostos sintetizados em plantas de Zea mays. Os compostos foram obtidos 
mediante a reação dos aldeídos com hidrato de hidrazina para a obtenção de hidrazonas e benzoidrazida 
para a síntese de N-acilhidrazonas. 
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1 INTRODUÇÃO 

Zea mays é considerada uma cultura de grande valor comercial devido a seu amplo 
espectro de utilização. A cada ano são consumidos aproximadamente 180 milhões de 
toneladas desse cereal, as quais são destinadas a produção de álcool, amido, 
alimentação humana e animal, produção de adoçantes entre outros. Nos últimos anos 
houve aumento na produção de cerais na esfera mundial, que acompanhou o crescimento 
da demanda de milho destinado á alimentação animal e produção de álcool pelos países 
asiáticos (PAVÃO & FILHO,2011). 

       Dentre os estados brasileiros produtores de milho, destaca-se o estado do Mato 
Grosso, qual representou 22,5% da produção nacional na safra de 2014 (IMEA,2015).  Já 
o Paraná é considerado autossuficiente na produção de milho, e possui bons índices de 
importação, principalmente para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Devido ao expressivo interesse comercial por esse produto agrícola, associado á 
necessidade de produzir alimentos com qualidade e quantidade para satisfazer a 
demanda mundial, o desenvolvimento de novos compostos capazes de aumentar a 
produtividade desta cultura, como os bioestimulantes, têm sido alvo de diversas áreas as 
ciência como Agronomia, Química, Ecologia entre outras. O uso de bioestimulantes, 
assim, possui destaque, pois esses são substâncias naturais ou sintéticas que podem ser 
aplicadas em sementes, plantas e solo e provocam alterações dos processos vitais e 
estruturais, assim de aumentar a produtividade e qualidade de sementes e grãos (ÁVILA 
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et al., 2008). Segundo Castro e Vieira (2001), os bioestimulantes quando aplicados 
possuem ações similares aos grupos de hormônios vegetais conhecidos. 

As N-acilhidrazonas representam uma importante classe de compostos sintéticos 
devido à diversidade de atividades que esses compostos apresentam. Dentre as 
atividades biológicas citadas na literatura, para as N-acilhidrazonas destacam-se as 
atividades inseticidas e estimulantes do crescimento em plantas (ROBINSON, B. 
FISCHER 1983)  e também a utilização como agentes bactericidas (SAMUS et. al., 1994). 

Assim, existe a necessidade de verificar os efeitos produzidos por N-acilhidrazonas 
e hidrazonas, como bioestimulantes em plantas, e estudar possível mecanismo de ação, 
uma vez que não há estudos na literatura com estas moléculas que descrevem tal 
aplicação. Caso constatado efeitos estimulantes para essa classe de compostos, com o 
uso do mesmo os custos de produção, no campo, podem ser reduzidos, a produtividade e 
a rentabilidade do agronegócio modificadas positivamente.  

Portanto o projeto tem como objetivo a síntese, purificação e caracterização de 
hidrazonas derivadas da vanilina (1), siringaldeído (2), benzaldeído (3) e furfuraldeído (4), 
e N-acilhidrazonas sendo elas derivadas da: vanilina (5), siringaldeído (6), benzaldeído (7) 
e furfuraldeído (8). 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a realização das sínteses de hidrazonas foi utilizado um balão de fundo 
redondo de 20 mL, nele foram adicionados o aldeído escolhido solubilizado em 10 mL de 
etanol absoluto. O balão foi submetido a agitação magnética e duas gotas de ácido 
sulfúrico foram adicionadas, por fim, o hidrato de hidrazina é adicionado a reação. O balão 
fica sob agitação magnética durante 40 minutos, após esse tempo o precipitado formado 
na reação é filtrado. 

O processo para síntese de N-acilhidrazonas é semelhante. Para esse síntese foi 
necessário a  síntese da benzoidrazida. Esse processo foi realizado em um béquer de 10 
mL, nele foram adicionados benzoato de metila e hidrato de hidrazina 80%. O béquer 
permanece sob agitação magnética durante aproximadamente 1 hora, após esse tempo a 
benzoidrazida é precipitada foi “lavada” com hexano gelado e filtrada. A pureza da 
benzoidrazida foi verificada por meio de cromatografia em camada delgada. Com a 
benzoidrazida já sintetizada foi possível realizar a síntese das N-acilhidrazonas. Em um 
balão de 20 mL foi adicionado o aldeído escolhido solubilizado em 10 mL de etanol 
absoluto e 2 gotas de ácido sulfúrico. O balão foi submetido a agitação magnética e por 
fim a benzoidrazida é adicionada. A mistura reacional permaneceu sob agitação por 40 
minutos e a temperatura ambiente na síntese de todas as N-acilhidrazonas. Após o 
período reacional, os compostos foram filtrados e lavados com água destilada gelada até 
atingir pH próximo de 7. 

Após a síntese dos compostos foi realizado cromatografia em camada delgada. Os 
compostos foram solubilizados em metanol, clorofórmio e/ou etanol. As placas foram 
confeccionadas e reveladas em cuba de iodo ou por meio de revelador universal de 
anisaldeído. 

O ponto de fusão dos compostos sintetizados foi determinado, através de 
determinador de ponto de fusão da marca fisatom, modelo 431D, apresentando 
resultados conforme a tabela 1.Todos os compostos obtidos foram submetidos às 
análises espectrais de RMN de 1H e de 13C, exceto a hidrazona derivada do 
furfuraldeído, pois o mesmo não apresentou massa suficiente.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Tabela 1: Rendimento da síntese de hidrazonas e N-acilhidrazonas  

Compostos Rendimento 

N-acilhidrazona    furfuraldeído (8) 72,9% 

N-acilhidrazona    benzaldeído (7) 90,85% 

N-acilhidrazona    seringaldeído (6) 40,95% 

N-acilhidrazona vanilina (5) 33,7% 

Hidrazona furfuraldeído  (4) 64,3% 

Hidrazona benzaldeído  (3) 0,16% 

Hidrazona seringaldeído (2) 4,1% 

Hidrazona vanilina (1) 5,9% 

 

Para as reações de síntese das hidrazonas e N-acilhidrazonas foram obtidos 
resultados conforme a tabela 1. O baixo rendimento das hidrazonas pode ser explicado 
principalmente devido a sua estrutura molecular, o que acaba por dificultar a reação de 
síntese, causando então um baixo rendimento, principalmente quando comparado com as 
N-acilhidrazonas. Todos os compostos sintetizados foram submetidos a cromatografia em 
camada delgada e  apresentaram indicativo de pureza perante CCD.  

O ponto de fusão dos compostos sintetizados foi determinado através  de determinador 
de ponto de fusão. Foram obtidos resultados conforme a tabela 2, onde na maioria dos 
casos apresentaram intervalo de aproximadamente 5°C entre ponto de fusão inicial e o 
ponto de fusão final, sendo então um indicativo de pureza para os compostos 
sintetizados. 

Tabela  2: Ponto de fusão de hidrazonas e N-acilhidrazonas   

Composto Ponto de fusão inicial Ponto de fusão final 

N-acilhidrazona      benzaldeído (7) 207,9°C 218°C 

N-acilhidrazona    furfuraldeído (8) 183,2°C 189,1°C 

N-acilhidrazona    seringaldeído (6) 243°C 249,1°C 

N-acilhidrazona vanilina (5) 121°C 125°C 

Hidrazona furfuraldeído  (4) 112°C 118°C 

Hidrazona seringaldeído (2) 218°C 226°C 

Hidrazona vanilina (1) 227°C 240°C 

 

 Elucidação estrutural dos compostos sintetizados. 
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Figura 1: Hidrazonas e N-acilhidrazonas sintetizadas neste trabalho 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto este trabalho conduziu a síntese de hidrazonas e N-acilhidrazonas, quais 
apresentaram bons rendimentos na maioria dos casos. Os compostos foram sintetizados 
com alto grau de pureza, tendo esse indicativo através  de cromatografia em camada 
delgada e ponto de fusão. Para a confirmação das sínteses os compostos foram 
submetidos a análises espctrais de RMN de 1H e de 13C.Os testes para a verificação dos 
efeitos bioestimulantes dos compostos sintetizados se encontram em fase de analise de 
dados. 
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