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Introdução 
O Brasil é um dos maiores produtores de 

soja no mundo e os percevejos estão entre as 
principais pragas desta cultura. Pellaea stictica é 
uma das espécies que recentemente atingiu o 
status de praga da soja.1,2 Dessa forma, os objetivos 
deste trabalho foram identificar e sintetizar o 
feromônio sexual de P. stictica para o 
desenvolvimento de armadilhas para o 
monitoramento desta praga. 

Resultados e Discussão 
Os voláteis emitidos por insetos adultos, 

machos e fêmeas, foram coletados pela técnica de 
aeração. Na comparação da análise por CG dos 
extratos foi possível observar a presença de um 
único composto macho-específico que, através de 
bioensaios e testes de eletroantenografia, mostrou 
ser o feromônio sexual desta espécie. Análises de 
CG-EM e de CG-IV do produto natural (Figura 1) e 
de alguns derivados (éter trimetilsilílico, ácido 
carboxílico, éster metílico e hidrocarboneto), 
sugeriram um álcool com ramificações metílicas de 
fórmula molecular C18H38O. 

 
Figura 2. Espectros de massas (A) e infravermelho (B) do 
composto macho-específico produzido por  P. stictica. 
 

Após a síntese de três moléculas distintas, 
o feromônio de P. stictica foi identificado como 
sendo o 2,4,8,13-tetrametiltetradecan-1-ol (1). 

A síntese dessa molécula se iniciou a partir 
da 3,5-dimetil ciclohexanona (2), obtendo-se o 
aldeído 7 em cinco etapas a partir da cetona 2 
(Esquema 1 - bloco A). Três outras etapas sintéticas 
foram empregadas para produzir o brometo 12 a 

partir do bromo-álcool 8 (Esquema 1 – bloco B). O 
acoplamento entre o brometo 12 e o aldeído 7 
ocorreu através de uma reação de Wittig, sendo o 
feromônio 1 obtido em duas etapas subsequentes 
(hidrogenação e desproteção) (Esquema 1 – bloco 
C) 

 
Esquema 1. Rota sintética do 2,4,8,13-tetrametil 
tetradecan-1-ol (1)  
 

Bioensaios em olfatômetro em Y e testes de 
campo para verificar a atividade biológica deste 
feromônio sintético estão em andamento.  

Conclusões 
Neste trabalho foi identificado o feromônio 

sexual de P. stictica, sendo necessária a síntese de 
três estruturas distintas para confirmação estrutural. 
O álcool identificado é uma estrutura inédita, e  
estudos futuros serão realizados para determinação 
da estereoquímica absoluta desse produto natural.   
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