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Introdução 

Há uma diversidade de plantas que possuem 

atividade alelopática, mas a obtenção dessas 

moléculas naturais apresenta várias limitações. 

Desta forma é crescente a busca por novos 

compostos sintéticos que apresentem 

características fitotóxicas e que sejam menos 

agressivas ao meio ambiente. Nesta linha algumas 

imidas cíclicas tem sido destaque
1
.  

O arcabouço ftalimídico, em especial, é descrito 

como um importante grupo com diversas atividades 

químicas e biológicas. E sabe-se que as atividades 

de compostos bioativos aumentam quando há a 

presença de um aminoácido ligado a sua estrutura.
2
 

Além disso há relatos de derivatizações conduzirem 

a atividades elevadas
3
.  

Desta forma, o projeto tem como objetivo 

sintetizar, caracterizar e analisar as atividades 

alelopáticas de N-ftalimidas-aminoácidos, e de seus 

derivados esterificados e acetilados, avaliando a 

ação fitotóxica sobre bioensaios de Lactuca sativa 

(Alface). 

Resultados e Discussão 

A síntese de N-ftalimidas-aminoácidos foi 
realizada segundo uma otimização da metodologia 
clássica

4
 de obtenção das imidas cíclicas: refluxo de 

anidrido ftálico com cinco diferentes aminoácidos 
em ácido acético. A purificação foi realizada por 
recristalização e a caracterização feita por ponto de 
fusão e RMN 

1
H e 

13
C. Obteve-se 5 compostos 

cíclicos finais em razoáveis a bons rendimentos 
(Figura 1).  

 
Figura 1. N-ftalimidas-aminoácidos obtidas.   

As derivatizações propostas são esterificações 
(via uso de metanol/HCl) e acetilações (via anidrido 
acético/AcOH), onde obtém-se 10 N-ftalimidas 
aminoácidos-derivatizadas inéditas, caracterizadas 
por RMN 

1
H e 

13
C (Figura 2). 

 
Figura 2. N-ftalimidas-aminoácidos derivatizadas. 

A avaliação fitotóxica das moléculas será 
realizada frente a bioensaios utilizando sementes de 
Alface. Os testes serão realizados em câmara de 
germinação adaptada, por 4 dias sob um 
fotoperíodo de 24h. 

Já se tem resultados preliminares da ação 
alelopática dos compostos sintetizados. Observou-
se uma inibição maior da germinação das sementes 
por derivados esterificados em comparação com os 
não esterificados, porém ensaios em triplicata estão 
em andamento para todos os 15 compostos obtidos.   

Conclusões 

As etapas sintéticas têm sido conduzidas com 

sucesso. Obteve-se N-ftalimidas-aminoácidos em 

razoáveis a bons rendimentos (40%-80%). As 

derivatizações estão sendo finalizadas, mas tanto a 

esterificação quanto a acetilação estão conduzindo 

as obtenções propostas sem muitos problemas.  
A etapa de avaliação fitotóxica já se apresenta 

como promissora. As atividades herbicidas frente à 
germinação das sementes de lactuca sativa (alface), 
por meio de bioensaios, estão sendo realizadas. 
Resultados preliminares já apontam para uma 
melhor resposta dos derivados N-ftalimidas 
aminoácidos-derivatizados. A partir deste estudo 
busca-se uma alternativa aos defensivos agrícolas, 
que seja menos danosa para o meio ambiente. 

Agradecimentos 

Ao IFRJ pelo apoio a pesquisa e ao PIBIC pelo 
financiamento da bolsa de estudos. 
____________________ 
1
Rodrigues, G. M., Guasti, L. C., Velloso, M. H. R., Tavares, L. A. Revista 

de Engenharias da Faculdade Salesiana, 5, 13-18 (2017). 
2
Souza, M.V.N.; 

Ferreira, M.L.; Pinheiro, A.C.; Saraiva, M.F.; Almeida, M.V.; Valle, M.S. 
TSWJ, 8, 720, (2008). 

3
Santos, M. L., Catarino, R., Souto, R. Dissertação 

de mestrado, Universidade Fernando Pessoa, Porto (2013). 
4
Hargreaves, 

M. K., Pritchard, J. G. & Dave, H. R. Cyclic carboxylic monoimides. 
Chemical Reviews 70, 439–469 (1970). 

 


