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1 - Introdução 

1.1 - Ecologia química 

O termo ecologia (Ernst Haeckel, 1886) é definido como a ciência que estuda 

interações entre os organismos e entre organismos e seu ambiente; o estudo das 

substâncias químicas envolvidas nesse processo é conhecido como ecologia química.
[1]

 

A compreensão ecológica dos produtos naturais que mediam interações entre 

organismos pode ser considerado o principal objetivo da ecologia química e o 

conhecimento da natureza dos metabólitos que mediam tais interações é central nessa 

área. A identificação destes compostos bioativos abre diversas possibilidades, desde 

estudo fundamental do papel biológico das substâncias,
[2]

 investigações gerais de 

fisiologia e ecologia de um organismo até a manipulação de um ecossistema inteiro.
[3]

 

Estas moléculas sinalizadoras motivam muitos estudos em pesquisa básica mas também 

apresentam diversos outros interesses como comercial, por exemplo, como no controle 

integrado de pragas ou ainda, medicinal uma vez que diversos destes compostos são 

utilizados para defesa destes organismos. 

1.2 - Comunicação química 

Todos os seres vivos, uma vez sendo constituintes de um mesmo ecossistema, 

têm a capacidade e necessidade de se comunicar de forma inter e intraespecífica
[4]

. No 

reino Animal, a comunicação ocorre através do uso de sinais visuais, acústicos, táteis, 

vibracionais e químicos. Entre os insetos, observa-se o uso de todos esses sinais, porém 

a comunicação química é predominante
[5]

. Semioquímicos e infoquímicos são 

substâncias químicas liberadas por um determinado organismo a fim de provocar uma 

resposta fisiológica ou comportamental a outro
[6]

. 

Os infoquímicos são classificados com base no tipo de interação, podendo ser 

interespecífica, no caso dos aleloquímicos, ou intraespecífica, como os feromônios 

(Figura 1)
[7]

. Os aleloquímicos são as substâncias envolvidas na comunicação de 

espécies diferentes, ou seja, interespecífica. Estes são divididos, de acordo com o 

organismo que está sendo beneficiado na comunicação, podendo ser:  

 Cairomônios: beneficia somente o receptor; 

 Alomônios: beneficia somente o emissor; 

 Sinomônios: beneficia ambos, o emissor e o receptor
[6, 8]

. 
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A interação intraespecífica ocorre entre indivíduos da mesma espécie. Dentre os 

feromônios mais estudados na relação entre insetos, encontram-se: os de trilha, de 

alarme, de agregação e sexual. O termo feromônio (do grego, pherein = transferir, 

hormon = excitar) foi definido em 1959 por Karlson e Lüscher, como “substâncias que 

são secretadas para o exterior por um indivíduo e recebido por um segundo indivíduo da 

mesma espécie, no qual desencadeiam uma reação específica”
[9]

. 

 

Figura 1: Classificação dos semioquímicos de acordo com o comportamento 

provocado. 

A primeira identificação de um feromônio de inseto foi realizada por Butenandt 

e colaboradores no ano de 1959
[10]

, em estudo com a mariposa do bicho-da-seda, 

Bombyx mori. A substância isolada e sintetizada como atraente sexual produzido pelas 

fêmeas do bicho-da-seda foi identificada como (10E,12Z)-hexadeca-10,12-dienal 

(bombikol), (Figura 2). O composto foi extraído a partir de extratos de 

aproximadamente 500 mil glândulas, e identificado por Ressonância Magnética Nuclear 

(RMN). Logo em seguida, nos anos 60 e 70, diversos feromônios quirais foram 

identificados, como a exo-brevicomina (Figura 2), o feromônio de agregação do besouro 

Dendroctonus brevicomis, o qual iniciou os estudos de estereoquímica nos 

semioquímicos.
[11]
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Figura 2: Estrutura do bombikol, produzido por Bombyx mori e da exo-brevicomina, 

produzida por Dendroctonus brevicomis. 

Atualmente, a pesquisa em feromônios sexuais de insetos tem como objetivo 

principal a utilização desses compostos em estratégias de controle ou monitoramento de 

determinada espécie em uma cultura agrícola
[12]

, além de explorar as diferentes formas 

de comunicação entre as espécies. O manejo integrado de pragas (MIP) é considerado o 

modelo ideal para o controle de insetos-praga, com a finalidade reduzir a aquisição de 

insumos e minimizar as consequências sociais, econômicas e ambientais resultantes do 

processo de controle
[12]

.  

Neste modelo, são utilizadas diversas estratégias para a defesa de cultivos 

agrícolas contra pragas, incluindo o monitoramento com feromônios, concomitante com 

o uso de agroquímicos específicos, o uso de plantas geneticamente modificadas, de 

predadores ou parasitoides e de micro-organismos causadores de doenças em insetos 

(entomopatógenos). 

Os feromônios sexuais podem ser utilizados de maneiras distintas, por exemplo: 

 Monitoramento: determinação da variação populacional de insetos-

praga; 

 Coleta em massa: captura massal de insetos-praga com a utilização de 

armadilhas contendo iscas com feromônios;  

 Confusão sexual: liberação de uma quantidade elevada de feromônio 

sintético em determinada área, dificultando a localização de parceiros 

devido à saturação do sistema olfativo, impossibilitando o acasalamento 

(Figura 3).
[12]
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Figura 3: Exemplos de armadilhas empregadas para monitoramento (A) e coleta 

massal (B) de insetos e liberador de feromônio para a técnica de “confusão sexual” (C). 

(Fotos: Pest Wizard™, RESCUE!
®
, Eugene E. Nelson) 

1.3 - Semioquímicos como mediadores comportamentais na família Pentatomidae  

A família Pentatomidae corresponde a quarta mais numerosa da subordem 

Heteroptera, com 800 gêneros e 4.700 espécies descritas, com incidência principalmente 

nas regiões tropicais e subtropicais
[13]

. Os pentatomídeos são popularmente conhecidos 

como fede-fede, percevejos-do-mato, percevejo-verde e Maria-fedida. São conhecidos 

desta maneira devido a produção de infoquímicos de odores desagradáveis ao olfato 

humano, que possuem como finalidade ou a defesa contra a predação (alomônios) ou 

feromônios de alarme. Estes compostos são produzidos nos insetos adultos, em uma 

glândula localizada na região metatatorácica do inseto (MTG), enquanto que nas ninfas, 

são produzidos nas glândulas abdominais dorsais (DAGs)
[14]

. 

Em insetos adultos, o principal método de extração dos compostos defensivos, é 

a partir da extração direta do conteúdo da glândula (MTG), nas ninfas a extração deve 

ser realizada em suas exúvias que são liberadas no processo de troca de instar, em um 

período de até 24 horas após a muda, pois os componentes feromonais presentes nas 

DAGs são transferidos pelas ninfas para as exúvias
[15]

. Porém, para os pentatomídeos 

observa-se que a produção de feromônios sexuais é muito pequena se comparada à dos 

compostos de defesa, além de a localização da glândula produtora no abdômen do 
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inseto-macho ser de difícil dissecção e análise
[15]

. Desta forma, o método mais 

empregado para a extração de feromônios sexuais é a aeração (headspace dinâmico), no 

qual todos os voláteis emitidos pelos insetos são coletados, incluindo feromônios. Os 

compostos são adsorvidos em polímeros, como por exemplo, o HayeSep® (Sigma-

Aldrich), ou ainda em carvão ativado e a dessorção é realizada utilizando-se solventes 

orgânicos como diclorometano, hexano e éter etílico, com alto grau de pureza
[16]

. Assim 

como ocorre na grande maioria das classes de feromônios produzidos por insetos, a 

quantidade de compostos produzidos por inseto diariamente ocorre na faixa de 

nanogramas. Este fato, aliado à complexidade na mistura de compostos limita o uso de 

algumas técnicas tradicionais e usuais na elucidação estrutural de produtos naturais 

como, por exemplo, a RMN. Desta maneira, as técnicas mais amplamente utilizadas na 

análise e determinação estrutural destes produtos naturais são as hifenadas à técnicas 

cromatográficas líquida e gasosa. GC-FID, GC-MS, GC-EAD, GC-FTIR e, LC-MS são 

alguns exemplos de técnicas usuais e amplamente utilizadas na elucidação estrutural de 

semioquímicos em geral. 

Os percevejos da família Pentatomidae são exclusivamente terrestres e em sua 

maioria possuem hábitos fitófagos, ou seja, alimentam-se de diversas partes da planta, 

como sementes, frutos e flores (Figura 4). Possuem como aparelho bucal um sistema 

determinado “picador-sugador” que permite que suguem a seiva da planta, diretamente 

de seu sistema vascular (floema). A absorção da seiva leva ao enfraquecimento da 

planta devido à facilidade da entrada de agentes patógenos no local da picada, além da 

irritação proveniente da saliva devido a múltiplas picadas
[13]

. 
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Figura 4: Percevejos alimentando-se de diversas partes da planta (Fotos: Maurício 

Mercadante). 

No Brasil, espécies de percevejos encontram-se como alguns dos principais 

insetos-praga da agricultura, entre elas, podemos destacar Euschistus heros, Piezodorus 

guildini, Edessa meditabunda e Nezara viridula que atacam a soja e Oebalus poecilus, 

O. ypsilongriseus e Tibrava imbativentris que atacam culturas de arroz.   

Entre os voláteis liberados como feromônios de alarme, encontram-se compostos 

de diversas classes: aldeídos insaturados, hidrocarbonetos alifáticos saturados e 

insaturados, oxo-alcenais e ésteres
[16]

. Uma relação que contém os compostos 

identificados como mediadores de comportamento de alarme das espécies desta família 

está apresentada na Tabela 1.
[17-19]

 

  



9 

 

Tabela 1: Principais compostos defensivos identificados nas misturas feromonais das 

espécies Agroecus griseus (Ag), Dichelops melacantus (Dm), Edessa meditabunda 

(Em), Euschistus heros (Eh), Loxa deducta (Ld), Nezara viridula (Nv), Pallantia 

macunaima (Pm), Pellaea stictica (Ps), Piezodorus guildinii (Pg) e Tibraca 

limbativentris (Tl). 

Composto Espécies 

Hexanal Nv, Pg 

(E)-2-Hexenal Ag, Dm, Eh, Em, Ld, Nv, Pm, Ps 

(E)-2-Octenal Ag, Dm, Eh, Em, Ld, Nv, Pg, Pm, Ps, Tl 

(E)-2-Nonenal Ld, Os 

(E)-2-Decenal Ag, Eh, Ld, Nv, Pm, Ps 

(E,Z)-2,4-Decadienal Pm 

Tetradecanal Ag, Eh, Pg 

Decano Dm 

Undecano Ag, Dm, Em, Ld, Pm, Ps 

Dodecano Ag, Dm, Ld, Pm, Ps 

Tridecano Ag, Dm, Em, Ld, Pm, Ps 

1-Trideceno Ag, Dm, Eh, Ld, Pg, Pm, Ps, Nv 

(Z)-4-trideceno Ag, Eh, Ld, Nv, Pg, Pm, Ps 

Tetradecano Dm, Ld, Pm, Ps 

Pentadecano Dm, Ld, Pm, Ps 

Acetato de 3-metil-2-butenila Ag 

Acetato de (S)-2-metilbutila Ag 

Acetato de (E)-2-hexenila Ag, Eh, Ld, Nv, Pm, Ps 

Butirato de (E)-2-hexenila Eh, Nv 

Acetato de (E)-2-octenila Ag, Dm, Eh, Ld, Ps 

Acetato de (E)-2-decenila Dm, Eh, Ld, Nv, Pm, Ps 

(E)-4-oxo-2-hexenal Ag, Dm, Em, Eh, Ld, Nv, Pm, Ld, Ps 

(E)-4-oxo-2-octenal Dm, Nv 

(E)-4-oxo-2-decenal Ag, Eh, Nv 

 

Entre os feromônios sexuais identificados na família Pentatomidae, observa-se 

que não há um padrão estrutural entre os compostos, sendo que existem misturas 

feromonais contendo álcoois, aldeídos, hidrocarbonetos, terpenos, epóxidos, entre 

outros, conforme apresentado na Figura 5
[20-22]

. 
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Figura 5: Feromônios sexuais identificados para espécies da família 

Pentatomidae (Figura adaptada de Szczerbowski, 2016
[4]

). 

Além das espécies consideradas pragas, existem outras espécies de percevejos 

presentes em menor quantidade nas culturas e que não causam danos econômicos. 
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Porém estas espécies têm potencial para se tornarem pragas, como é o caso de 

Euuschistus heros, que na década de 70 era considerado um praga secundária da cultura 

soja e atualmente é a espécie com maior densidade populacional, causando severos 

danos em soja e diversas culturas
[27]

. Três exemplos destas espécies, que atualmente 

possuem densidade populacional relativamente baixa, mas com potencial de 

crescimento são Loxa deducta, Pallantia macunaima e Pellaea stictica (Figura 6). 

 

Figura 6: Adultos de Loxa deducta (A), Pallantia macunaima (B) e Pellaea stictica 

(C). (Fotos: Carla Fávaro).. 

 1.3 Estudos relacionados à ecologia química de Loxa deducta 

Para gênero Loxa foram descritas até o momento dez espécies, destas, quatro 

ocorrem no Brasil, dentre elas e a espécie L. deducta, que tem distribuição Neotropical, 

sendo encontrada em plantas nativas (pata-de-vaca), introduzidas (ligustro e leucina) e 

cultivadas (soja, bergamota e algodão)
[23]

. Os estudos descritos na literatura para esta 

espécie são relativos aos aspectos biológicos, morfométricos e morfológicos 
[23-25]

. Com 

relação à ecologia química de L. deducta, existe apenas um trabalho publicado, que 

relata a identificação e síntese os compostos defensivos produzidos por ninfas, nas 

DAGs e por adultos, na MTG
[18]

. (E)-2-Hexenal, (E)-4-oxo-2-hexenal, (E)-2-octenal, 

undecano, (E)-4-oxo-2-octenal, dodecano, (E)-2-decenal, 1-trideceno, e tridecano foram 

detectados em ninfas e adultos. Acetato de (E)-2- -hexenila é produzido exclusivamente 

por ninfas, enquanto que (E)-2-nonenal, acetato de (E)-2-octenila, tetradecano, acetato 

de (E)-2-decenila, e pentadecano são produzidos apenas por adultos de L. deducta. 

Estudos ainda não publicados, iniciados no Laboratório de Semioquímicos da 

Universidade Federal do Paraná, mostraram através da comparação de cromatogramas 

obtidos em cromatografia gasosa (CG), a existência de quatro compostos macho-

específicos presentes em extratos de aeração de adultos de L. deducta, conforme 
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ilustrado na Figura 7. Ensaios eletrofisiológicos, desenvolvidos por GC-EAD 

(cromatografia gasosa acoplada à eletroantenografia) demonstraram que ambos os 

quatro compostos macho-específicos são ativos em antenas de fêmeas de L. deducta 

(Figura 8).  

. 

 

Figura 7: Compostos macho-específicos presentes em extratos de Loxa deducta. 

 

 

Figura 8: Respostas eletrofisiológicas em GC-EAD utilizando antenas de fêmeas de 

Loxa deducta, frente à extratos voláteis oriundos de machos. 

A análise dos espectros de massas e infravermelho e do índice de retenção do 

composto A sugeriram que sua estrutura química referia-se ao 2,4,8,13-

tetrametiltetradecan-1-ol, feromônio sexual descrito previamente para outra espécie de 

Pentatomidae, Pallaea stictica (Figura 9). 

 

EAD

FID
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Figura 9: Espectro de massas e estrutura química referentes componente A, da mistura 

feromonal de Loxa deducta, 2,4,8,13-tetrametiltetradecan-1-ol. 

Na ocasião da identificação do feromônio sexual de P. stictica, o composto A, 

foi sintetizado, com o objetivo de comprovar a estrutura química proposta, assim como 

de realizar bioensaios para verificar a atratividade do feromônio sintético em campo e 

em laboratório (Esquema 1). A síntese foi realizada partindo da 3,5-

dimetilciclohexanona (1), que foi convertida na lactona 2 em 96% de rendimento 

através de uma reação de Baeyer-Villiger. O composto 2 foi convertido ao hidróxi-éster 

3 com rendimento quantitativo através da reação com metanol em meio ácido. A 

proteção da hidroxila do composto 3 com THP, seguido da redução do éster metílico 

álcool gerou o composto 4, que foi convertido posteriormente ao seu respectivo aldeído 

(5).  

Paralelamente, a reação do 3-bromo-2-metilpropan-1-ol (6) com anidrido 

tríflico gerou o composto 7, em rendimento quantitativo, o qual foi submetido à reação 

com o ânion de lítio derivado do alcino terminal 8, gerando o composto 9 em 93% de 

rendimento. A hidrogenação da ligação tripla C-C do composto 9, catalisada por Pd/C 

em atmosfera de hidrogênio gerou o composto 10, que foi convertido ao respectivo sal 

de fosfônio. A reação de Wittig da ilida de fósforo derivada do sal de fosfônio gerado 

com  aldeído 5, resultou no precursor direto do ferômonio. A desproteção da hidroxila 

do produto formado, seguida da hidrogenação da ligação dupla levou ao 2,4,8,13-

tetrametiltetradecan-1-ol. 
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Esquema 1: Rota sintética utilizada na obtenção do 2,4,8,13-tetrametiltetradecan-1-ol 

(A). 

 Através da comparação dos espectros de massas e infravermelho, índices de 

retenção em fases estacionárias distintas e das respostas em GC-EAD, do padrão 

sintético com o composto natural, o 2,4,8,13-tetrametiltetradecan-1-ol foi confirmado 

como parte da mistura feromonal de L. deducta (Composto A). Entretanto, bioensaios 

em olfatometria demonstraram que o composto sintético A não é atrativo para fêmeas, 

quando comparado aos extratos naturais demonstrando a importância da mistura 

feromonal completa na atratividade. 

 Os espectros de massas e de infravermelho obtidos para os compostos B, C e D 

são semelhantes aos apresentados pelo 2,4,8,13-tetrametiltetradecan-1-ol (A), conforme 

observa-se na Figura 10. Os três compostos naturais desconhecidos possuem estrutura 

química semelhante, álcoois de cadeia alquílica longa, com ramificações metílicas com 

prováveis diferenças referentes ao número e posição das ramificações.  Entretanto, 

apesar da semelhança estrutural e importância biológica, suas estruturas ainda estão 

pendentes de elucidação. A correta elucidação estrutural somente será possível através 
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de cuidadosa análise dos dados espectrais e cromatográficos (índices de retenção) 

gerados pelos produtos naturais e respectivos derivativos de interesse, seguida de 

proposta estrutural e comprovação através da síntese de padrões, com posterior 

comparação cromatográfica, espectroscópica e da resposta biológica entre os produtos 

naturais e sintéticos. 

 

Figura 10: Espectros de massas obtidos por GC-MS (IE, 70eV), para os 

compostos naturais B, C e D. 
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2 - Objetivos 

2.1 - Objetivo global 

Realizar a identificação estrutural dos componentes do feromônio sexual 

produzido por Loxa deducta.  

2.2 - Objetivos específicos e metas 

1. Analisar os dados referentes aos espectros de massas e infravermelho e 

índices de retenção cromatográfica referentes aos compostos B, C e D e compará-

los com os dados obtidos para o 2,4,8,13-tetrametiltetradecan-1-ol (A) e para 

compostos análogos já descritos na literatura; 

2. Isolar os compostos feromonais presentes nos extratos naturais através de 

fracionamento e realizar microrreações de derivatização com os álcoois B, C e D, 

e analisar os produtos correspondentes por GC-MS, gerando dados 

complementares. 

3. Propor estruturas químicas para B, C e D, com base nos conjuntos de 

dados anteriores. 

4. Estabelecer rotas sintéticas eficientes para a obtenção dos componentes 

feromonais previamente propostos; 

5. Verificar a similaridade dos dados obtidos a partir dos compostos naturais 

e sintéticos e confirmar as estruturas propostas; 

3. Avaliar a eficiência do feromônio sintético na atratividade de Loxa 

deducta em laboratório e em condições de campo.   
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3 - Metodologia proposta 

Um resumo ilustrado da metodologia utilizada na criação dos insetos, 

isolamento, identificação estrutural e síntese dos componentes feromonais e bioensaios 

utilizados na ecologia química de pentatomídeos pode ser observado na Figura 11. Os 

experimentos iniciam-se com a coleta de indivíduos em campo e estabelecimento de 

uma criação em laboratório, visando a extração de componentes feromonais e a 

realização de bioensaios. Os extratos obtidos são então utilizados em bioensaios em 

laboratório, que demonstram presença de voláteis envolvidos na comunicação química 

da espécie.  

As análises químicas iniciam-se pela determinação de qual (quais) componentes 

dos extratos são produzidos por somente um dos sexos, através de análises em 

cromatografia gasosa. O passo seguinte é a verificação de qual (quais) compostos 

presentes nos extratos são bioativos, através de eletroantenografia (GC-EAD). A 

estrutura destes compostos é posteriormente proposta através de análises em 

cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas e à espectroscopia no 

infravermelho, assim como pela realização de microderivatizações. Através da síntese 

das estruturas inicialmente propostas é possível confirmá-las pela comparação de perfis 

cromatográficos, atividade biológica e espectros de massas e infravermelho. A síntese 

das estruturas propostas permite também a obtenção destes compostos em maior escala, 

para a realização de bioensaios no campo para determinar sua eficiência na atratividade 

dos insetos.  

3.1 - Coleta e criação de insetos e extração do feromônio sexual e análises iniciais 

As etapas de coleta e criação de insetos para extração do feromônio sexual, 

assim como as análises iniciais que resultaram na demonstração da presença de quatro 

compostos macho-específicos e da identidade do componente A como 2,4,8,13-

tetrametiltetradecan-1-ol já foram realizadas, pela equipe coordenada pelo Prof. Dr. 

Paulo H. G. Zarbin, na Universidade Federal do Paraná.  
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Figura 11: Sequência de metodológica empregada na identificação de feromônios de 

pentatomídeos (Fotos: Diogo M. Vidal) (Adaptado de Vidal, 2012
[26]

). 
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Os insetos foram coletados na estação experimental da Embrapa Soja, em 

Londrina/PR e criados no Laboratório de Semioquímicos da UFPR sob condições 

controladas (12h L: 12h E, 85%UR, Alimentados com ligustro, soja, miho e 

amendoim). Os compostos voláteis liberados por machos e fêmeas foram coletados 

através do método de aeração (headspace dinâmico) e os extratos resultantes analisados 

por GC-MS, GC-EAD e GC-FTIR. Extratos destinados às reações de 

microderivatização foram armazenados a -25
o
C.  

3.2 - Métodos de análise 

3.2.1 - Cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS) 

As análises GC-MS de semioquímicos podem ser realizadas em diferentes tipos 

de equipamento com sistemas de ionização e analisadores distintos, dependendo da 

disponibilidade e necessidades específicas dependentes dos analitos. Entretanto, os mais 

equipamentos mais amplamente utilizados nesta linha de pesquisa e que possibilitam 

uma comparação de dados espectroscópicos mais usual são os equipamentos acoplados 

à um cromatógrafo de fase gasosa, que utilizam ionização por impacto de elétrons 

(usualmente 70eV) e possuem analisadores do tipo quadrupolo. 

3.2.2 - Análises em cromatografia gasosa acoplada à eletroantenografia (GC-EAD) 

Os ensaios eletrofisiológicos em GC-EAD com os extratos naturais foram 

realizados previamente e indicaram a presença de quatro compostos macho-específicos 

bioativos em antenas de fêmeas de L. deducta. Eventuais análises futuras, para verificar 

a bioatividade dos componentes sintéticos serão realizadas em colaboração com o 

Laboratório de Semioquímicos da UFPR, através do envio de amostras sintéticas e de 

estudantes de Iniciação Científica e/ou Pós-Graduação para a realização e 

acompanhamento dos experimentos.  

O sistema acoplado de CG-EAD da UFPR é composto por um cromatógrafo de 

fase gasosa Shimadzu GC-2010 acoplado a um sistema de detecção eletroantenográfica 

Syntech (Hilversum, Holanda). Injeta-se alíquotas de 1μL em modo splitless com a 

temperatura do injetor a 250°C. A temperatura do forno é mantida a 100°C por 1min, 

aumentada para 270°C em uma velocidade de 10°C.min
-1

, sendo mantida nesta 

temperatura por 10 min. O gás de arraste empregado é Hélio com um fluxo de 1mL.min
-

1
. O fluxo oriundo da coluna deve ser dividido em uma razão 1:1 com uma parte indo 
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para o detector de ionização em chama (FID), a uma temperatura de 270°C, e a outra 

parte indo para a linha de transferência aquecida e com uma corrente de ar umidificado 

(300 mL min
-1

) que vai diretamente para a antena dos insetos posicionadas entre dois 

eletrodos de aço inox usando gel condutor (Signa gel, Parker Labs., EUA). Os dados 

gerados serão processados utilizando-se o programa Syntech CG-EAD32 (versão 4.6).  

3.2.3 - Determinação dos Índices de Retenção
[27]

 

Uma solução estoque contendo os hidrocarbonetos lineares de C10 a C26 deve ser 

preparada com concentração próxima a 10 ppm. São então preparadas soluções com 

concentração aproximada de 10 ppm dos padrões a serem analisados. Alíquotas 

contendo 1 µL da solução de hidrocarbonetos e 1 µL da solução do composto desejado 

ou do extrato natural são então analisadas por GC. A rampa de temperatura do GC é 

geralmente programada para iniciar em 50 ºC, com acréscimos constantes de 3 ºC.min
-1

 

até 270 ºC, mantendo-se esta temperatura por 10 minutos adicionais. As análises são 

usualmente realizadas em duas fases estacionárias distintas, DB-5 (30 m X 0,25 mm 

d.i.; 0,25 μm de espessura de filme; (5 %) difenil- (95 %) dimetilpolisiloxano; Agilent 

Technologies, EUA). e DB-WAX (30 m X 0,25 mm d.i.; 0,25 μm de espessura de 

filme; polietilenoglicol; Agilent Technologies, EUA)..Os índices de retenção são 

calculados com base no método proposto por van den Dool & Kratz
[28]

, pela seguinte 

equação
[27]

:  

I
T 

=100.n.(tRTx - tRTz) / (tRT(z+n) - tRTz) + 100z  

 

Onde: n = diferença do número de átomos de carbono dos n-

alcanos que eluem antes e depois do analito; tRTx = tempo de 

retenção do composto de interesse (x); tRTz e tRT(z+n) = tempo 

de retenção dos n-alcanos que eluem antes e depois do analito, 

contendo z e z+n átomos de carbono. 

 

3.3 - Microderivatizações
[16]

 

 

A realização de reações orgânicas empregando-se os compostos naturais 

presentes nos extratos (microderivatizações) é uma técnica complementar às técnicas de 

espectrometria de massas e espectroscopia no infravermelho, sendo útil na confirmação 
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de propostas estruturais. Diversas metodologias clássicas em química orgânica já foram 

adaptadas para realização em micro e nano-escala. Dentre elas: Hidrogenação de 

ligações duplas, hidrogenólise, reações de Diels-Alder, reduções de grupamentos 

carbonílicos e carboxílicos, reações com disulfeto de dimetila, dentre outras que serão 

empregadas na realização do presente projeto, quando necessárias. 

Inicialmente, para os compostos B, C e D, serão propostas reações de 

derivatização da hidroxila terminal, com o objetivo de obter derivativos cujos espectros 

de massas gerem fragmentos que demonstrem a posição das ramificações metílicas com 

maior clareza. Assim, serão realizadas reações em microescala para a obtenção dos 

respectivos aldeído, ácido carboxílico, éster metílico, éter de trimetilsilano, mesilato, 

hidrocarboneto e hidrocarboneto deuterado, conforme ilustra o Esquema 2. 

 

Esquema 2: Derivatizaçoes sugeridas para a elaboração de propostas estruturais para os 

compostos B, C e D. 

.Redução à Hidrocarboneto: O extrato natural, contendo os álcoois de interesse 

(50 μl) é convetido ao respectivo mesilato através da mistura com 400 μl de uma 

solução de cloreto de metanossulfonila em piridina (1%) e agitação sob temperatura 

ambiente. Após 24 horas, o excesso de MsCl é tratado com metanol e o solvente 

evaporado sob fluxo de argônio. O resíduo deve ser dissolvido em éter etílico (200 μl). 

A esta solução, são adicionados 50 μl de uma suspensão de LiAlH4 (~5 mg/ml) e a 

mistura resultante agitada durante 3 horas em temperatura ambiente. A seguir, 10 μl de 



22 

 

água são adicionados, seguido pela extração com éter etílico e secagem com sulfato de 

sódio anidro.
[21]

 O volume do material resultante é reduzido para 50 μl para análise por 

GC-MS.  

Obtenção dos éteres de trimetilsilano: Cloreto de trimetilsilano (1 µL) deve ser 

adicionado ao extrato (30 µL), em uma ampola que deve ser selada. A temperatura é 

elevada a 80ºC e mantida por 60 minutos. O excesso de reagente é removido pela 

aplicação de fluxo de argônio.
[16]

 O resíduo é redissolvido em diclorometano, para 

análise em GC-MS.  

Oxidação com PCC: Em um vial são adicionados 10mg de PCC, 10mg de Celite 

e 1mg de acetato de sódio. Suspende-se a mistura em CH2Cl2 (300µL) e uma  alíquota 

de 50µL da suspensão é transferida à uma ampola com capacidade para 1mL. 

Adicionam-se 100µL do extrato natural à mistura. A ampola é selada e a mistura 

resultante  agitada sob temperatura ambiente durante 4 horas. Após esse período o meio 

reacional deve ser filtrado em uma mistura de sílica gel/celite : 1/1, utilizando CH2Cl2 

para lavar o filtro. A amostra resultante teve seu volume reduzido para 100µL sob fluxo 

de argônio e analisada por CG.
[26]

 

Oxidação com reagente de Jones: O reagente de Jones é preparado pela 

preparação de uma solução contendo 5 g de CrO3 em 5 ml de H2SO4 concentrado. Esta 

solução é adicionada cuidadosamente à 15 mL de água. O extrato natural é dissolvido 

em acetona (100µl) e tratado com o reagente de Jones previamente preparado (10µl). 

Após 30 minutos sob temperatura ambiente, solução aquosa de bissulfito de sódio (50 

µl) foi adicionada ao meio reacional e o produto foi extraído com éter. O produto bruto 

é analizado por GC-MS e utilizado na próxima etapa sem purificações.
[16]

 

Obtenção dos ésteres metílicos: Uma solução etérea de diazometano (10 µL) é 

adicionada à solução contendo os ácidos carboxílicos produtos da derivatização com 

reagente de Jones (10 µL). Agita-se a solução resultante durante 15 minutos sob 

temperatura ambiente. O diazometano em excesso é evaporado pela aplicação de fluxo 

de argônio.
[16]

 

3.4 - Síntese dos compostos B, C e D, componentes do feromônio sexual de Loxa 

deducta 

A síntese dos compostos B, C e D, será importante primeiramente na 

confirmação das propostas estruturais, através de co-injeções e comparação de espectros 

e posteriormente, nos testes de atratividade do ferom6onio em campo e no laboratório. 
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Após a análise dos produtos das reações de derivatização, será elaborada uma 

proposta estrutural para os componentes B, C e D. Uma vez que os espectros de massas 

e infravermelho destes compostos são bastante semelhantes aos apresentados pelo 

composto A, cuja estrutura química é conhecida, espera-se que estes possuam estruturas 

semelhantes, com variação no número e posição das ramificações metílicas. Desta 

maneira, acredita-se que as rotas sintéticas que serão utilizadas na obtenção destes 

compostos seja semelhante à empregada na síntese do 2,4,8,13-tetrametiltetradecan-1-ol 

(A) (Esquema 1) e de compostos correlatos já descritos na literatura.
[20-21, 29]

 Todos os 

intermediários sintéticos, assim como os produtos finais serão caracterizados por RMN, 

espectroscopia no infravermelho e espectrometria de massas.  

3.5 - Liberação de compostos feromonais 

Os sachês ou septos de borracha impregnados com feromônio sintético serão 

submetidos a experimentos para verificar a taxa de liberação diária dos compostos. Essa 

informação é importante para determinar a durabilidade dos liberadores no campo, ou 

seja, determinar o melhor momento de trocar ou adicionar novos liberadores. Serão 

realizadas aerações diárias dos liberadores, adicionados com um padrão de referência 

interno, e o extrato obtido será analisado por cromatografia gasosa. Curvas de 

calibração para cada componente do feromônio serão realizadas, de modo que se 

consiga estabelecer, com alto grau de confiabilidade, a dosagem liberada. 

3.6 - Bioensaios 

Testes de campo serão conduzidos em parcelas pré-definidas em área 

experimental na Embrapa Soja (Londrina-PR). Duas parcelas de 200 × 200 m serão 

demarcadas na área de cultivo, sendo uma estabelecida com armadilhas de feromônio e 

a outra utilizada como testemunha, apenas com armadilhas sem o feromônio. 

Posteriormente à colocação das armadilhas, será feito um monitoramento semanal da 

insetos e esses valores serão comparados com o número de insetos capturados. Esses 

dados servirão de base para estimativa do numero ideal de armadilhas necessárias para o 

monitoramento e o controle de L. deducta em condições de campo. 

A estimativa da dosagem ideal de feromônio e da área de eficiência das 

armadilhas será determinada ao longo de todo o experimento, por meio de avaliações 

periódicas do nível de captura e dosagem utilizada. 
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4 - Justificativa da realização do projeto 

Atualmente há uma crescente preocupação de organizações nacionais e 

internacionais com o impacto ambiental causado por agrotóxicos empregados no 

controle de pragas, que são utilizados em larga escala com o intuito de aumentar a 

produtividade agrícola. O uso indiscriminado de inseticidas leva à uma série de 

problemas, além do impacto ambiental, tais como alto custo de produção, riscos de 

intoxicação, a presença de resíduos em alimentos, desenvolvimento de resistência de 

pragas e o surgimento de pragas secundárias. 

Este cenário, desperta o interesse na comunidade científica sobre o estudo de 

produtos naturais como uma alternativa sustentável no controle de pragas agrícolas, 

utilizando-se dos semioquímicos envolvidos nas relações planta-inseto (aleloquímicos) 

e inseto-inseto (feromônios). 

Loxa deducta é uma espécie encontrada comumente em plantas de ligustro, soja, 

bergamota e algodão com densidade populacional atualmente controlada, mas possui 

potencial de se tornar praga de importantes culturas agrícolas do Brasil. Desta forma, o 

estudo composição do feromônio sexual da espécie pode fornecer uma estratégia de 

manejo integrado da espécie, ao invés da tradicional aplicação de inseticidas.  

A aplicabilidade de semioquímicos, principalmente por meio de feromônios 

sexuais, tem contribuído para a redução dos danos provocados por várias espécies de 

insetos no Brasil e no mundo, devido à eficiência de métodos de captura massal, 

monitoramento e confusão sexual desenvolvidas a partir destas substâncias. Um sistema 

de detecção ou captura dos insetos adultos por meio de armadilhas contendo feromônio 

sexual poderá constituir uma importante estratégia para prevenir os danos provocados 

por L. deducta em diversas culturas agrícolas brasileiras, bem como otimizar o seu 

controle, sob o ponto de vista da sustentabilidade econômica, social e ambiental, 

propiciando a racionalização de agroquímicos no ambiente e preservando os inimigos 

naturais nos agroecossistemas. 

5 - Meios de divulgação 

Os resultados obtidos pela realização deste projeto serão divulgados no meio 

científico através de apresentações orais e de painéis em encontros e congressos das 

áreas de Química, Ecologia Química e Entomologia, tanto pelo coordenador do projeto, 
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quanto por futuros estudantes que estarão envolvidos. Exemplos de eventos nos quais os 

resultados poderiam ser divulgados são: Reunião Anual da SBQ, Encontro Regional da 

SBQ-MG, Encontro Brasileiro de Ecologia Química, Congresso Brasileiro de 

Entomologia, Brazilian Conference on Natural Products, Brazilian Meeting on Organic 

Synthesis e International Society of Chemical Ecology Annual Meeting.  

Após a conclusão dos experimentos, são esperadas também publicações em 

periódicos revisados por pares de circulação internacional, tratando diferentes aspectos 

como: comportamento, identificação e síntese do feromônio, aplicação em campo e , 

futuramente, de determinação da configuração absoluta dos compostos. Artigos que 

abordam a ecologia química de pentatomídeos, incluindo a síntese de compostos 

feromonais são frequentemente publicados em periódicos como: Journal of Chemical 

Ecology, Organic Letters, Tetrahedron Letters, entre outros. 

Na ocasião de uma formulação que resulte em boa atratividade em campo, existe 

ainda a possibilidade de aplicação de patente, quanto à formulação das iscas e síntese 

dos componentes.  
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6 - Cronograma de atividades para 3 anos 

 
Bimestres 

Atividades de Pesquisa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

Desenvolvimento e análises das reações de microderivatização                                       

Elaboração de propostas estruturais para os compostos B, C e D                                       

Elaboração de estratégias sintéticas para a obtenção dos compostos B, C e D                                       

Desenvolvimento da síntese dos compostos B, C e D                                       

Bioensaios em laboratório e no campo                                       

Elaboração de artigos para publicação                                       
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