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Introdução 

Os besouros do gênero Chauliognathus (Fig. 1) são 
ativos durante o dia e são freqüentemente 
encontrados em em flores e vegetação. São 
importantes predadores de larvas e ovos de insetos 
do gênero Chrysomelidae (desfolhadores de 
eucalipto), mas também se alimentam de pólen, 
néctar e folhas. Não existem estudos relatados 
sobre ecologia química relacionada com espécies 
desse gênero. Neste estudo, relatamos a 
identificação e síntese do feromônio sexual de 
Chauliognathus sp. encontrado perto de árvores de 
eucalipto em Curitiba. 
 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Chauliognatus sp.. 

Resultados e Discussão 

As respostas comportamentais de machos e fêmeas 
de besouros para extratos de aeração de 
coespecíficos sugeriu a presença de um feromônio 
sexual produzido pelos machos. As análises de GC 
de extratos de aeração de ambos os sexos, revelou 
a presença de um composto macho-específico (1). 
Experimentos em GC-EAD reforçaram os dados 
comportamentais, demonstrando que o composto 
(1) é bioativo em antenas de fêmeas.  
 
 

 
Fig. 3. Resposta eletroantenográfica de fêmeas em 
função do composto macho-específico (1), produzido por 

Chauliognathus sp..  
 

 
Os extratos naturais foram fracionados em coluna 
de sílica gel e observou-se a eluição do componente 
majoritário na fração hexânica, sugerindo que este 
composto seria altamente apolar.  

 
A análise do espectro obtido por GC-MS (IE, 70eV) 
confirmou a estrutura sem a presença de 
funcionalizações, sugerindo uma cadeia carbônica 
de 23 átomos de carbono, contendo uma ligação 
dupla carbono-carbono (íon molecular com m/z 
322). A presença da ligação dupla foi confirmada 
através de uma hidrogenação em microescala com 
H2-Pd/C, na qual observou-se o aumento de duas 
unidades no M

+
 do produto formado (m/z 324). 

 A análise em GC-MS do composto natural 
derivatizado com DMDS revelou a presença de dois 
fragmentos intensos (m/z 201 and 215), indicando a 
posição da dupla ligação entre os carbonos C11-
C12.  
A presença de uma banda em 3005cm

-1
 no espectro 

obtido por GC-FTIR é típica em compostos 
monoinsaturados de isomeria cis.

 1 
A análise do 

conjunto de dados obtidos possibilitou a 
determinação de uma possível estrutura química 
para o composto natural: (Z)-tricos-11-eno (1).  
 
 

 
Fig. 3: (Z)-tricos-11-eno (1) 

 
 

Uma rota sintética foi proposta com o objetivo da 
preparação de um padrão sintético do composto (1), 
iniciando pelo acoplamento do 1-bromodecane ao 
álcool propargílico em 5 etapas. A rota sintética 
proposta encontra-se em desenvolvimento. 
 

Conclusões 

Este trabalho permitiu o isolamento e a elaboração 
da proposta estrutural para o feromônio sexual 
produzido por machos de Chauliognathus sp.  
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