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Introdução 

Em estudos preliminares, identificamos os 

alomônios produzidos por adultos e ninfas de 

Pallantia macunaima, uma praga da soja importante 

no Brasil.
1
 Posteriormente, observou-se a presença 

de um composto macho-específico, o qual através 

de diversas micro-derivatizações, e síntese de três 

possíveis candidatos, determinamos o composto 

6,10,13-trimetiltetradecan-2-ona (1), como sendo o 

feromônio sexual produzido pelos machos de P. 

macunaima.
2
. Este trabalho tem como objetivo, obter 

todos os quatro estereoisômeros de 1, para sua 

determinação da configuração absoluta. Nossa 

proposta inicial consiste no acoplamento de dois 

blocos quirais, com ramificações metilas. 

Resultados e Discussão 

Primeiramente, a construção do bloco quiral, que 

levará ao controle na posição C10, consiste na 

resolução cinética enzimática do álcool racêmico 2, 

empregando-se a enzima lípase B de Cândida 

antártica (CALB), na presença de acetato de vinila, 

vários solventes foram utilizados, entretanto 

melhores resultados foram obtidos em TBME e 

hexano, os quais estão apresentados na Tabela 1. 

Quando TBME foi empregado menores conversões 

foram observadas, quando comparado ao hexano. 

Nas condições estudadas, o acetato (S)-3, não foi 

observado, por outro lado o acetato (R)-3, foi obtido 

em elevados e.e. >99%.
3 
O acetato (R)-3 foi então 

reduzido com LiAlH4, levando ao álcool (R)-2, em 92 

% de rendimento. Os respectivos tosilatos (R)-4 e 

(S)-4 foram obtidos em elevados rendimentos. 

O segundo bloco quiral, foi obtido a partir do 

citronelol a partir de suas formas enantioméricas 

puras. Inicialmente realizou-se a proteção da 

hidroxila, o éter benzílico foi então, submetido a 

ozonólise em DCM/metanol (60:40) a -78°C, em 

98% de rendimento. O composto 7 foi tratado com 

tetrabrometo de carbono e trifenilfosfina, levando ao 

brometo 8. Conforme apresentado nno Esquema 1, 

a etapa chave consiste na substituição do tosilato 4, 

com inversão da configuração, empregando-se o 

reagente de Grignard do brometo 8, na presença de 

Li2CuCl4. Apesar de diversas variações nas 

condições experimentais realizadas como tempo, 

temperatura, proporções entre os reagentes, o 

produto de substituição não foi observado. Novas 

condições estão sendo testas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 1. Rota sintética para obtenção de todos 

estereoisômeros do 6,10,13-trimetiltetradecan-2-ona  

 
Tabela 1. Resolução cinética enzimática para o 
álcool 2. 

Solvente T(min) Conversão (S)-2 (R)-3 E 

20 34 68 >99 >200 

40 44 78 >99 >200 TBME 

60 45 79 >99 >200 

20 43 90 >99 >200 

40 50 99 >99 >200 Hexano 

60 50 >99 >99 >200 

 

Temp. 32°C; ee excesso enantiomérico; E razão enantiomérica. 

Conclusões 

Todas as condições experimentais para a obtenção 

dos dois blocos quirais, foram otimizadas em 

elevados rendimentos. Esforços estão direcionados 

para realizar a substituição do tosilato 4. 
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