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RESUMO 

Apresenta-se um estudo sobre a comunicação química utilizada por um 

importante polinizador de leguminosas forrageiras, a abelha solitária Megachile 

rotundata (F). 

Foram realizados vários ensaios biológicos destinados a padronizar as condições 

ideais para o acasalamento, a demonstrar a intervenção de feromonas nesse processo e 

a acompanhar o estudo analítico subsequente. 

Procedeu-se ao isolamento das feromonas, recorrendo à extracção com vários 

solventes, tendo-se verificado que o pentano é o que possui maior capacidade 

extractiva dos compostos activos. 

Foi efectuado o estudo químico de um extracto activo por CG e por CG-EM, 

tendo-se identificado trinta e quatro compostos nomeadamente, cinco ésteres etílicos, 

dois ácidos carboxílicos, dezoito alcenos e nove alcanos. A elucidação estrutural dos 

ésteres etílicos (laurato de etilo, miristato de etilo, palmitato de etilo, oleato de etilo e 

estearato de etilo) e dos ácidos carboxílicos (ácidos miristico e palmítico) foi efectuada 

através de provas cruzadas por CG capilar. A elucidação estrutural dos hidrocarbonetos 

foi efectuada pela determinação dos seus valores de "ECL" e por tiometilação do 

extracto seguida de análise por cromatografia gasosa-espectrometria de massa. 

Verificou-se que os ésteres etílicos anteriormente identificados nos extractos 

pentânicos de fêmeas virgens estão ausentes nos extractos pentânicos de machos e 

de fêmeas fecundadas, tendo sido doseados num extracto activo de fêmeas virgens. O 

estudo de actividade dos ésteres no túnel de vento-olfactómetro permitiu concluir que o 

oleato de etilo induz nos machos os mesmos comportamentos de excitação que as 

fêmeas vivas ou o seu extracto pentânico. 

Prepararam-se dez análogos estruturais do oleato de etilo correspondendo a 

modificações no tamanho da cadeia carbonada (oleato de metilo, oleato de propilo e 

oleato de isopropilo), na dupla ligação (elaidato de etilo, 9,10-diidroxiestearato de etilo, 

(Z)-IO-octadecenoato de etilo e (Z)-9-octadecenoato de etilo) e na função química (12-

heneicoseno-4-ona e acetato de oleílo).Dos processos de síntese apresentados, 

salienta-se a ciclopropanação do oleato de etilo por uma reacção de Simmons-Smith 

modificada, a carbocupração que conduziu aos (Z)-IO-octadecenoato de etilo e (Z)-9-

octadecenoato de etilo e a alquilação do cloreto de propilmanganésio com cloreto de 

oleílo, que originou a 12-heneicoseno-4-ona. 
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ABSTRACT 

The study of a chemical communication used by the solitary bee Megachile rotundata, an 

important pollinator of leguminaceae fodders, is presented. 

A number of biological tests has been carried out to establish the ideal conditions for 

mating, to demonstrate pheromone intervention in this process and to follow the subsequent 

analytical study. 

Among several organic solvents used for an isolation of pheromones, pentane has been 

shown to possess the best extractive capacity of the active components. GC and GC-MS have 

been used to identify the thirty four compounds present in the active extracts as five ethyl 

esters, two carboxylic acids, eighteen alkenes and nine alkanes. The structures of ethyl 

esters (ethyl laurate, ethyl myristate, ethyl palmitate, ethyl oleate and ethyl stéarate) and 

carboxylic acids (myristic and palmitic acids) have been confirmed by co-injections in capillary 

GC, while the structures of hydrocarbons were elucidated by the determination of their ECL 

values and by GC-MS analysis of the tiomethylation products of the extracts. 

The tethyl esters previously identified in the pentane extracts of virgin females have been 

shown to be absent from the pentane extracts of males and mated females. The active extract 

of virgin females has been consequently assayed for ethyl esters. The study of activity of the 

esters in an wind-tunnel-olfactometer leads to the conclusion that ethyl oleate was 

responsible for an induction of the same sex excitation behaviours in males as the living 

females or their pentane extracts. 

Ten structural analogs of ethyl oleate corresponding to modifications in the size of 

hydrocarbon chains (methyl, propyl and isopropyl oleates), in the configuration and position 

of double bond (ethyl elaidate, ethyl 9,10-dihydroxystearate, ethyl (Z)-10-octadecenoate 

and ethyl (Z)-8-octadecenoate) and in chemical function (12-heneicosen-4-one and oleyl 

acetate) have been prepared. Cyclopropanation of ethyl oleate by a modified Simmons-Smith 

reaction, the carbocupration which leads to the obtention of ethyl (Z)-10-octadecenoate and 

ethyl (Z)-8-octadecenoate and the alkylation of propylmanganesium with oleyl chloride for 

the preparation of 12-heneicosen-4-one are among the most important processes used for 

obtention of the compounds. 
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RESUME 

Une étude sur la communication chimique utilisée par un important polinisateur des 

légumineuses fourragères, l'abeille solitaire Megachile rotundata (F.) est présentée. 

De nombreux essais biologiques destinés à déterminer les conditions standard idéales 

pour l'accouplement ont été réalisés, démontrant l'intervention de phéromones dans ce 

processus et acompagnant l'étude analytique subséquente. 

On a procédé à l'isolement des phéromones, en recourant à I' extraction à l'aide de 

nombreux solvants, s'étant alors vérifié que le pentaneest celui qui possède la plus grande 

capacité extractive des composants actifs. 

A partir de l'étude chimique d'un extrait actif par CG et par CG-EM ont été identifiés 

trente quatre composés: cinq esters ethyliques, deux acides carboxiliques, dix-huit alcènes 

et neuf alcanes. L'élucidation structurelle des esters ethyliques (les laurate, mysristate, 

palmitate, stéarate et oléate d'éthyle) et des acides carboxiliques (acides myristique et 

palmitique) a été réalisée par co-injections en CG capilaire. L'élucidation structurelle des 

hidrocarbures a été efectuée par la détermination de ses valeurs de "ECL" et par 

tiométhylation de l'extrait suivie de l'analyse par CG-EM. 

On a vérifié que les esters ethyliques identifiés dans l'extrait pentanique de femelles 

vierges sont absentes des extraits pentaniques des maies et femmelles acouplées, ayant été 

dosés dans un extrait actif de femmelles vierges. L'étude d'activité des esters dans un tunnel 

de vent-olfactomètre a permis conclure que l'oléate d'éthyle provoque chez les maies les 

mêmes comportements d'excitation que chez les femmelles vivantes ou son extrait 

pentanique. 

Dix analogues structurelles de l'oléate d'éthyle ont été synthétisés. On a procédé au 

changement de la taille de la chaîne carbonée (oléate de méthyle, oléate de propyle et oléate 

d ' isopropyle), de la double liaison (elaidate d'éthyle, 9,10-dihydroxistearate d'éthyle, (Z)-

10-octadecénoate d'éthyle et (Z)-8-octadecénoate d'éthyle) et de la fonction chimique (12-

heneicosene-4-one et l'acétate d'oléile). Il ressort des processus de sinthèse présentés la 

cyclopropanation de l'oléate d'éthyle par une réaction de Simmons -Smith modifiée, la 

carbocupration qui a conduit aux (Z)-10-octadecénoate d'éthyle et (Z)-8-octadecénoate 

d'éthyle et l'alquilation du propylmagnesium chlorure avec l'oleyl chlorure, qui a donné 

origine à la l2-heneicosene-4-one 
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ABREVIATURAS 

BF3 eterato: Éter etílico do trifluoreto de boro - 48% BF3 

bs: singuleto largo 

CG: Cromatografia gasosa 

CG-EM: Cromatografia gasosa - espectrometria de massa 
13CRMN: Ressonância magnética nuclear de 13Q 

d: Dubleto 

DMF: Dimetilformamida 

"ECL": Comprimento de cadeia equivalente (equivalent chain length) 

EM: Espectrometria de massa 

EM-IE: Espectrometria de massa por impacto electrónico 

EM-IQ: Espectrometria de massa por ionização química 

Exp.: Parte Experimental 

HMPT: Hexametilfosforotriamida 
1HRMN: Ressonância magnética nuclear protónica 
13CRMN: Ressonância magnética nuclear de carbono 

IV: Infravermelho 

lit: Literatura 

m: Multipleto 

M+: Ião molecular 

m/e: Relação massa/carga 

PCC: Clorocromato de piridínio 

PDC: Dicromato de piridínio 

PE: Temperatura de ebulição (valores de pressão indicados em torr) 

PF: Ponto de Fusão 

ppm: Partes por milhão 

q: Quadropleto 

s: Singuleto 

t Tripleto 

THF: Tetraidrofurano 

Tr: Tempo de retenção 

S: Deslocamento químico expresso em ppm 
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I. INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS 



A Ciência, ao contrário do que acontecia há cinquenta anos atrás, não pode ser 

dividida em ramos precisos do conhecimento. Hoje, o progresso científico resulta da 

interligação de ciências anteriormente compartimentadas. Um exemplo disso é a 

Química Farmacêutica. De acordo com a definição dada pela União Internacional de 

Química Pura e Aplicada (IUPAC), " A Química Farmacêutica preocupa-se com a 

descoberta, o desenvolvimento, a identificação e interpretação dos compostos 

biologicamente activos a nível molecular. Nesta disciplina dá-se ênfase aos fármacos, mas 

o interesse do químico farmacêutico não se restringe aos fármacos, abarca também os 

compostos bioactivos". 

A semioquímica, ao estudar os compostos utilizados pelos organismos para 

comunicar entre si no meio ambiente em que vivem, integra-se, pela definição referida, no 

domínio da Química Farmacêutica. Estes compostos bioactivos são utilizados por todos 

os tipos de seres vivos e podem mediar interacções entre organismos da mesma espécie: 

feromonas, ou de espécies diferentes: aleloquímicas [1, 2]. Apesar da ubiquidade 

destes tipos de interacções naturais, a compreensão da química a elas subjacente 

continua a ser muito limitada estando longe de se atingir o nível de conhecimentos de 

outros aspectos da Química de Produtos Naturais. 

A maior parte dos estudos até agora efectuados incidem sobre as feromonas da 

classe animal mais numerosa do globo: os insectos. Contribuiu para este facto a 

necessidade imperiosa de encontrar formas mais ecológicas de controlar não só os 

insectos nocivos para a agricultura e florestas, como também aqueles que concorrem, 

com a sua presença, para o equilíbrio dos sistemas ecológicos: os insectos polinizadores 

de culturas e os predadores de outros insectos nocivos. A quimiorecepção tem uma 

importância primordial na vida e capacidade de sobrevivência dos insectos. É a percepção 

de sinais químicos que permite o funcionamento dos sistemas de comunicação intra e 

interespecífica e que orienta os insectos para as fontes alimentares e locais de postura . A 

reprodução e a perenidade da espécie são asseguradas através das feromonas sexuais, 

principais responsáveis pela aproximação dos sexos. De um modo geral pode considerar-
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se que os insectos possuem dois sentidos químicos: o sentido gustativo ou 

quimiorecepção de contacto e o sentido olfactivo ou quimiorecepção à distância. 

Possuindo canais de entrada diferentes (as sensações gustativas são captadas pelas 

peças bucais e as sensações olfactivas pelas antenas), ambos os sentidos podem ser 

utilizados para a percepção de feromonas [3]. As feromonas sexuais, agindo à distância, 

são habitualmente captadas pelas antenas. Os receptores antenares das moléculas 

feromonais encontram-se localizados na membrana dos dendritos e são habitualmente 

específicos e especializados [2,3,4,5]. Assim, cada espécie possui receptores que 

respondem apenas às moléculas que transportam uma determinada mensagem, a qual só 

deverá ser compreendida pela sua espécie e, no caso das feromonas sexuais, por 

apenas um dos sexos. As feromonas, sendo compostos com potente actividade 

biológica, actuando apenas sobre a espécie produtora e não sendo poluentes, 

constituem uma arma poderosa e actual para a "protecção integrada" das culturas 

agrícolas [6]. Assim, aproveitando as potencialidades inerentes aos compostos 

feromonais é possível atrair insectos úteis para locais onde eles sejam necessários, ou 

melhorar a sua produção em meios artificiais de modo a que possam ser transportados 

para zonas onde a sua acção benéfica possa ser aproveitada. Esta estratégia poderá ser 

de excepcional importância se aplicada aos insectos polinizadores que manifestam uma 

preferência marcada por determinado tipo de espécies vegetais utilizadas na agricultura. 

Um exemplo relevante deste tipo de insectos são as abelhas solitárias que, constituindo 

oitenta e cinco por cento das vinte mil espécies de abelhas descritas, permitem uma 

polinização mais eficiente do que quando esta é feita por insectos que polinizam 

indiferenciadamente qualquer espécie florífera [7]. 

Megachile rotundata (F.) (Fig. 1), também conhecido por abelha cortadora de 

folhas, pertence à família Hymenoptera e sub-família Megachilidae. Trata-se de uma 

abelha solitária, bem mais pequena do que a abelha do mel, referenciada como 

Megachile pacifica Panzer até 1977, ano em que a Comissão Internacional de 

Nomenclatura Zoológica substitui pacifica por rotundata [8]. Embora considerada 

polilética, as suas preferências vão claramente para as flores de leguminosas sendo assim 

possível, à custa de uma mais eficiente polinização provocada por este insecto, melhorar 
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os níveis de produção de plantas forrageiras. 

O interesse por esta abelha surge em 1962, quando Bohart refere o seu potencial 

como polinizador de uma valiosa forrageira: a luzerna {Medicago sativa) [9]. A partir de 

então a sua importância não mais parou de aumentar tendo dado origem a uma nova e 

florescente indústria de polinização. M. rotundata é hoje utilizado para melhorar a 

produção de semente de luzerna em vários países europeus, nos Estados Unidos, no 

Canadá, na Nova Zelândia e na América do Sul, sendo possível considerá-lo como um 

dos poucos insectos domesticáveis [9]. 

Vários estudos têm ajudado a melhorar a sua criação em meios artificiais por forma a 

permitir a introdução destes insectos nos pastos, melhorando e facilitando a polinização e 

consequentemente a produção de semente [10]. Contudo, os métodos utilizados, até ao 

momento, não têm prestado a devida atenção aos processos químicos de comunicação. 

A utilização de feromonas pelos insectos é um processo praticamente universal e, 

embora não se encontre descrito qualquer processo feromonal para esta espécie, o seu 

comportamento na Natureza faz pressupor que também ela não constitui excepção. 

Assim, a observação de acasalamentos entre M. rotundataiaz com que, invariavelmente, 

os autores avancem a hipótese de intervenção de feromonas no seu comportamento 

sexual [11, 12, 13, 14, 15]. 

Verifica-se assim a existência de um vasto campo de trabalho, ainda inexplorado e 

de inegável interesse prático, dada a importância do insecto a que se dirige, que é o da 

Comunicação Química em M. rotundata. O objectivo do trabalho apresentado incidiu 

sobre o estudo das feromonas sexuais que, intervindo no processo de acasalamento, 

poderão contribuir para um melhor controlo e mais eficiente criação deste insecto tanto 

em condições naturais como em condições artificiais controladas. 

O estudo de um fenómeno feromonal é complexo e envolve interligação de 

conhecimentos das mais variadas áreas, representando a Química e a Biologia as 

componentes de maior intervenção. As feromonas sexuais actuam na fase de pré-

acasalamento provocando no organismo receptor uma série de comportamentos que 

culminam com a cópula. Os insectos podem utilizar como feromonas sexuais um único 

composto, ou um conjunto de compostos. Neste caso, apenas a presença do "bouquet" 

Introdução 4 



Macho Fêmea 

Fig. 1. Megachile rotundata macho e fêmea (face dorsal) 

Escala: 6/1 
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feromonal, emitido em concentrações precisas de cada um dos seus componentes, 

traduz uma mensagem compreensível para os insectos dessa espécie [2]. O 

acasalamento não depende só da intervenção desses semioquímicos mas também de 

variadíssimos outros factores, como sejam a idade dos intervenientes, a temperatura, a 

intensidade luminosa, etc. Apenas quando estão reunidas todas as condições favoráveis 

acontece a libertação de feromonas, sendo então necessário encontrar um processo de 

recolha e isolamento dos compostos activos. Como são habitualmente produzidas em 

quantidades diminutas, são necessárias técnicas de separação e análise altamente 

eficientes. O desenvolvimento das técnicas analíticas nas últimas décadas permitiu um 

incremento e avanço considerável no isolamento e identificação estrutural de feromonas. 

Longe vai o tempo em que Butenandt et ai necessitaram de vinte anos de trabalho para 

isolarem vinte miligramas da feromona sexual do bicho da seda a partir meio milhão de 

fêmeas virgens [16,17]. Actualmente, a aparelhagem disponível permite detectar e 

identificar feromonas presentes em quantidades da ordem dos microgramas. Embora de 

uso pouco generalizado, pelo preço excessivo que comportam, desenvolveram-se nas 

últimas décadas aparelhagem e técnicas altamente específicas e sensíveis para o estudo 

das feromonas: a cromatografia gasosa-electroantenografia [18], a cromatografia gasosa-

registo de célula única (SCR) [19] e as técnicas de injecção sólida em cromatografia 

[20,21]. Todas elas permitem com menor quantidade de amostra tirar rapidamente 

ilacções sobre a actividade dos compostos isolados. Embora não dispondo deste tipo de 

tecnologia, julgamos que é possível com a aparelhagem disponível na maior parte dos 

laboratórios de Química prestar algum contributo para o estudo desse fenómeno tão 

aliciante, quanto ainda misterioso, que é o da Comunicação Química. 

O recurso a ensaios biológicos ao longo das várias etapas mostra a indispensável 

coadjuvação da Biologia neste trabalho de Química Farmacêutica. O isolamento e 

caracterização dos compostos isolados, o recurso a processos sintéticos para a obtenção 

dos compostos naturais, de derivados e de análogos estruturais mostram a intervenção 

imprescindível da Química no estudo deste processo de comunicação a que a Natureza 

recorre de forma praticamente universal. 
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II. RESULTADOS E DISCUSSÃO 



1 - INSECTOS 

No estudo apresentado foram utilizadas abelhas Megachile rotundata (F.) das 

variedades francesa, canadiana e hibrida destas duas. Verificam-se facilmente 

acasalamentos e fecundações entre as variedades citadas, o que mostra a utilização dos 

mesmos compostos como feromonas sexuais, caso recorram a este processo de 

comunicação. A Fig. 2. (pág 9) apresenta o ciclo biológico de M. rotundata. 

Antes da incubação os casulos foram tratados com uma solução insecticida 

evitando assim a multiplicação de um himenóptero parasita (Melittobia) que pode destruir 

a maior parte das abelhas no incubador [10]. A lâmpada de UV colocada no interior do 

incubador destinou-se a atrair os parasitas não sensíveis ao insecticida. A técnica de 

reactivação dos insectos é a descrita por Tasei e Carré [10]. Os insectos eclodem ao fim 

de aproximadamente três semanas e foram separados à nascença de acordo com os 

sexos. Houve o cuidado de efectuar na altura da eclosão repetidas observações, com o 

fim de separar de imediato os machos e as fêmeas, evitando-se assim qualquer contacto 

entre eles. Os insectos foram colocados em gaiolas e alimentados apenas com um 

solução aquosa de sacarose a 50%, tendo-se impedido desta forma a contaminação com 

compostos provenientes de outros alimentos que poderiam influenciar as análises 

químicas a efectuar posteriormente. Foi asssim possível obter M. rotundata virgens e de 

ambos os sexos que constituíram o material biológico para os ensaios subsequentes. 
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Fig. 2. Ciclo de vida de Megachile rotundata 
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2 ■ CONDIÇÕES PARA O ACASALAMENTO 

Para estudar a possibilidade de intervenção de feromonas sexuais no 

comportamento destes insectos iniciou-se este trabalho padronizando as condições 

ideais para o acasalamento. Consideraram-se assim os parâmetros que o condicionam e 

encontraram-se os valores a que devem obedecer para que, uma vez presentes machos 

e fêmeas sexualmente activos, se verifique o acasalamento. Os factores que podem 

condicionar o acasalamento dos insectos são diversos e podem variar de espécie para 

espécie. Neste caso considerámos alguns de maior importância: a idade, a 

temperatura, a intensidade luminosa e as horas do dia mais favoráveis. 

Os resultados respeitantes aos parâmetros referidos foram obtidos através do 

Ensaio biológico 1 (Exp., pág 117). 

Relativamente à idade os machos apresentam maior actividade sexual entre o 

quarto e o sétimo dia de vida e as fêmeas entre o primeiro e o sexto dia (Fig 3). As fêmeas 

recém nascidas, comparativamente com machos na mesma situação, apresentaram muito 

maior actividade sexual. O pico de actividade sexual verificou-se aos quatro dias para 

ambos os sexos. Os machos e fêmeas com mais de dez dias mostraram actividade sexual 

reduzida, diminuindo mais rapidamente nas fêmeas e mais lentamente nos machos. 

Alguns machos com vinte dias de idade ainda apresentaram actividade sexual ao contrário 

do que aconteceu com fêmeas da mesma idade. 

FÊMEAS 
MACHOS 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
IDADE 

(dias) 

Fig. 3. Efeito da idade em acasalamentos entre A/f. rotundata 
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A tempera tu ra e a intensidade luminosa são também parâmetros que 

condicionam todas as actividades das abelhas. A maior parte dos acasalamentos 

verificaram-se a temperaturas compreendidadas entre 29°C e 33°C, existindo uma 

relação inversa entre a temperatura e a intensidade luminosa ideais. Assim, quanto maior a 

temperatura menor a intensidade de luz necessária e quanto maior a intensidade de luz 

menor a temperatura exigida para que o acasalamento se verifique. Existem, no entanto, 

limites quer na temperatura quer na intensidade luminosa que condicionam a actividade 

sexual de M. rotundata: abaixo de 29°C e acima de 38°C não se observaram 

acasalamentos. 

Não se verificaram acasalamentos abaixo de 2000 lux, tendo-se encontrado como 

óptimos os valores compreendidos entre 3500-4000 lux. Em síntese, foi possível 

concluir que, desde que os outros parâmetros sejam favoráveis, com céu límpido e 

temperatura entre 30-32°C se observam facilmente acasalamentos. 

A hora do dia é um parâmetro importante, tendo-se observado que a maior parte 

dos acasalamentos só são possíveis entre as onze e as dezasseis horas (horas do dia em 

que normalmente se atigem os valores de temperatura e luminosidade atrás referidos). 

Fora deste período do dia, ainda que se criem artificialmente as condições de luz e 

temperatura favoráveis, não se observaram acasalamentos. Pelo contrário, em condições 

artificiais de luz e temperatura favoráveis, entre as onze e as dezasseis horas foi possível 

verificarem-se acasalamentos com a mesma facilidade que em condições naturais. O 

máximo dos acasalamentos verificou-se às treze horas. 

Os resultados das observações efectuadas permitiu avaliar as preferências de luz, 

temperatura e hora do dia para M. rotundata acasalar. Os parâmetros referidos podem 

mesmo ser limitantes, não sendo possível acasalamentos se não forem respeitados os 

valores preferenciais para a espécie. A idade desempenha também um papel importante 

existindo um máximo de receptividade para ambos os sexos à volta do quarto dia. É assim 

de prever que, verificando-se qualquer fenómeno feromonal, a libertação de feromonas 

ocorra nas condições preferenciais de acasalamento, ficando inibida, ou pelo menos 

diminuída, fora desses limites. Por isso, todos os ensaios a seguir discutidos, realizados 

com o objectivo de pôr em evidência a intervenção de feromonas sexuais, respeitaram os 

valores preferenciais encontrados para a idade, temperatura, luz e hora do dia. 
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3 - OBSERVAÇÃO DE ACASALAMENTOS 

A observação de acasalamentos entre M. rotundata, em estuta e nas condições 

referidas no Ensaio biológico 1 (Exp., pág 117), permite concluir que são os machos 

que vão ao encontro das fêmeas, nunca se verificando o contrário. Este facto, já 

observado nestes insectos [9], permite admitir que havendo intervenção de feromonas 

sexuais no acasalamento, elas serão emitidas pelas fêmeas. 

O acasalamento pode ser dividido em dois estádios distintos: o primeiro traduz-se 

numa excitação dos machos, logo que se apercebem da presença da fêmea e o 

segundo na atracção do macho, consumando-se então a cópula. 

No primeiro estádio os machos em repouso agitam as antenas e começam a mover-

-se rapidamente; os machos em vôo aumentam rapidamente o seu ritmo de movimento 

observando-se frequentemente tentativas de cópula entre eles, chegando a formar-se 

cordões de machos no solo. Este último fenómeno foi já descrito para outras espécies de 

abelhas [14,22,23,24]. A interferência de substâncias semioquímicas no acasalamento 

poderá assim traduzir-se pela possibilidade de existência de dois compostos, dois 

conjuntos de compostos ou um mesmo composto em diferentes concentrações que 

controle(m) as duas fases do acasalamento: excitação e atracção. 

Os ensaios a seguir discutidos têm em conta estes dois estádios do acasalamento 

e põem em evidência o recurso a feromonas sexuais por M. rotundata, tendo-se 

garantido a utilização de insectos sexualmente activos pelo Ensaio biológico 2 (Exp., 

pág 117). 
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4 - FEROMONAS SEXUAIS 

A existência de feromonas sexuais em M. rotundata nunca havia sido 

demonstrada. Embora os himenópteros estejam amplamente estudados a este respeito, 

permanece praticamente insondada a sub-família Megachilidae. A intervenção de 

feromonas sexuais na sub-família Megachilidae foi apenas posta em evidência em 1986 

por Siahg [25] num estudo sobre os mecanismos reprodutivos de várias espécies 

Megachilidae sub tropicais. Nesse estudo mostra-se que os machos procuram para 

acasalar somente fêmeas da sua espécie, registando-se apenas uma pequena fracção de 

machos com comportamento diferente. Contudo, perante fêmeas mortas pelo calor, os 

machos tentam acasalar indiferenciadamente com fêmeas de qualquer das espécies 

patenteando assim a intervenção de um fenómeno olfactivo nessa selecção. 

No caso presente, para pôr em evidência a existência de feromonas sexuais em M. 

rotundata procedeu-se à execução de vários ensaios (Ensaios biológicos 3, 4, 5 e 

6) (Exp., pgs 118 e 119) em que se tentou eliminar a interferência de factores não 

odoríferos no acasalamento. O objectivo foi o de verificar se, na ausência desses 

factores, os machos assumem o mesmo comportamento (excitação e atracção) perante as 

fêmeas que em condições naturais. 
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4.1 - FÊMEAS E MACHOS ESCONDIDOS ENTRE OS BRAÇOS DE UMA PINÇA 

Neste ensaio (Ensaio biológico 3, Exp., pág 118) apresentou-se uma fêmea ou 

um macho, escondidos nos braços de uma pinça, a machos ambientados e dentro de 

uma gaiola. Desta forma não é possível distinguir os caracteres morfológicos particulares 

dos machos ou das fêmeas, e o conjunto pinça/insecto não permite que os machos na 

gaiola tenham a percepção visual que se trata de um congénere. 

Contou-se o número de machos que iniciaram ou aumentaram o ritmo de 

v ô o , o número de tentativas de cópula entre os machos (fenómeno já 

anteriormente referido (pág 12) que ocorre imediatamente e sempre que se introduz uma 

fêmea numa gaiola com machos) e o número de aproximações do conjunto 

pinça/insecto a menos de 5 cm (Fig 4). Algumas das aproximações contabilizadas 

corresponderam a tentativas aparentes de cópula dos machos com a pinça. O número de 

aproximações foi contado independentemente de serem ou não da responsabilidade do 

mesmo macho. 

o 
cc 
W 

100 -i 

PERANTE FÊMEAS 
PERANTE MACHOS 

1 = Número de machos que iniciaram ou aumentaram o ritmo de vôo 
2 = Número de tentativas de cópula entre machos 
3 = Número de aproximações ao conjunto pinça/insecto 

Fig. 4. Resultados obtidos do Ensaio biológico 3 (Exp. pág 118) 
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Os resultados obtidos mostram claramente que as fêmeas escondidas nos braços 

de uma pinça provocam nos machos comportamentos qualitativamente semelhantes às 

fêmeas vivas. 

O início ou aumento do ritmo de vôo e a tentativa de cópula entre machos podem 

ser considerados como medida da excitação; a aproximação do conjunto pinça/insecto, 

como medida da atracção. 

Em cem testes com machos diferentes, observou-se que noventa e três machos 

iniciaram ou aumentaram o seu ritmo de vôo perante o conjunto pinça/fêmea. O conjunto 

pinça/macho provocou os mesmos fenómenos em sessenta e cinco machos, um valor 

relativamente elevado que pode ser justificado pela reacção dos insectos à introdução do 

conjunto na gaiola. Verificaram-se trinta e oito tentativas de cópula entre machos perante 

o conjunto pinça/fêmea, contra duas perante o conjunto pinça/macho. Houve oitenta e 

quatro aproximações do conjunto pinça/fêmea, contra trinta e cinco do conjunto 

pinça/macho. 

A diferença no comportamento dos machos perante a fêmea ou macho escondidos 

é notória: o conjunto contendo a fêmea, apresentada a machos sexualmente activos, 

provocou neles grande excitação sexual com tentativas de cópula uns com os outros e 

significativas aproximações aos braços da pinça. O conjunto contendo o macho não 

provocou alteração significativa no comportamento sexual dos machos. 
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4.2 - FÊMEAS E MACHOS ESMAGADOS 

Neste ensaio (Ensaio biológico 4, Exp., pág 118) pretendeu-se apreciar a reacção de 

machos sexualmente activos perante congéneres do mesmo sexo e de sexo oposto, 

eliminando os factores visuais e sonoros que eventualmente permitissem a distinção.dos 

sexos. Uma fêmea ou um macho esmagados mecanicamente perdem todas as suas 

características morfológicas, sendo impossível distingui-los pela visão. Se os machos forem 

capazes de distinguir entre um macho e uma fêmea esmagados, só a presença de odores 

característicos a um dos sexos poderá justificar esse comportamento. Utilizou-se como branco 

quadrados de papel de filtro similares àqueles em que foram apresentados os insectos 

esmagados. Comparou-se a atracção de machos sexualmente activos por fêmeas e machos 

esmagados. Os dois parâmetros estudados foram a aproximação e a tentativa de cópula 

com os restos do insecto morto. As aproximações foram contabilizadas pela diferença entre o 

número de aproximações ao insecto esmagado e ao branco. As tentativas de cópula foram 

também contabilizadas como aproximações. O resultado do ensaio (Fig. 5, pág.17), mostra que 

a fêmea esmagada é consideravelmente mais atractiva do que o macho esmagado, indiciando 

assim este ensaio a presença de feromonas sexuais produzidas pelas fêmeas. 
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PERANTE FÊMEA 
PERANTE MACHO 

1 2 
1 = Número aproximações ao insecto - número aproximações ao branco 

2 = Número tentativas de cópula com o insecto 

Fig. 5. Resultados obtidos do Ensaio biológico 4 (Exp., pág.118) 
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4.3 - FÊMEAS MORTAS POR CONGELAÇÃO E POR AQUECIMENTO 

Neste ensaio (Ensaio biológico 5, Exp., pág 119) pretendeu-se apreciar a reacção de 

machos sexualmente activos a fêmeas mortas por congelação e por aquecimento. Os caracteres 

morfológicos das fêmeas não foram eliminados, podendo os machos em ensaio compreender 

integralmente a mensagem visual. A fêmea morta por congelação deverá manter toda a sua 

composição química, incluindo as suas feromonas sexuais, ao contrário da fêmea morta por 

aquecimento, cujo "odor" deverá ter desaparecido com o tratamento térmico. 

Comparou-se a atracção de machos sexualmente activos por uma fêmea morta por 

congelação e outra morta por aquecimento. Os dois parâmetros estudados foram a 

aproximação e a tentativa de cópula com os insectos intactos. As tentativas de cópula 

foram também contabilizadas como aproximações. O resultado do ensaio (Fig. 6, pág.19), 

mostra que a fêmea morta por congelação é mais atractiva do que a fêmea morta por 

aquecimento, embora esta tenha despertado o interesse de alguns machos que foram atraídos 

e tentaram copular com ela. Mais uma vez se coloca em evidência a presença de substâncias 

feromonais produzidas pelas fêmeas e que são detectadas pelos machos. O facto da fêmea 

sem compostos feromonais, mas mantendo os seus caracteres morfológicos, ter mostrado 

poder atractivo, embora menor do que a fêmea morta por congelação, pode indiciar que a visão 

desempenha também um papel no acasalamento. 

Os Ensaios biológicos 3, 4 e 5, embora indicando claramente a intervenção de 

mediadores químicos que conduzem ao acasalamento de M. rotundata, podem ser 

considerados ensaios preliminares. O Ensaio biológico 6, a seguir discutido, permitiu 

traduzir de forma mais precisa o duplo fenómeno envolvido na fase de pré-acasalamento 

controlada por feromonas sexuais: a excitação e a atracção. 
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PERANTE FÊMEA (a) 

1 = Número de aproximações ao insecto morto 
2 = Número de tentativas de cópula com o insecto morto 

(c): morta por congelação 
(a): morta por aquecimento 

Fig. 6. Resultados obtidos do Ensaio biológico 5 (Exp., pág.119) 
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4.4 - TÚNEL DE VENTO/OLFACTÓMETRO 

Perante os resultados obtidos com os ensaios preliminares anteriores, construiu-se um 

túnel de vento (Fig. 56, pág.121) que funciona também como olfactómetro (Ensaio 

biológico 6, Exp. pág 119). A importância dos túneis de vôo e dos olfactómetros nos estudos 

de bioactividade dos insectos encontra-se bem descrita por Baker e Linn [26]. 

O túnel de vento construído permite ainda ensaiar, para além de insectos vivos, soluções 

de compostos e extractos apresentados em papel de filtro aos insectos em estudo. 

Neste aparelho é possível quantificar os dois fenómenos envolvidos na fase de pré-

acasalamento de M. rotundata: a excitação e a atracção. 

A excitação é avaliada pelo comportamento dos insectos no túnel de vento verificando 

três tipos de alteração comportamental: tentativas de acasalamento entre machos, aumento de 

movimento dos insectos no solo e início de vôo. 

A atracção é avaliada através de um índice de atracção relativa (IAR) [27] que interpreta a 

deslocação dos insectos no túnel de vento em direcção à fonte atractora. 

Os resultados do estudo de excitação de machos, provocada por fêmeas virgens 

sexualmente activas, são apresentados nos Quadrosl e 2 (pág 21), tendo-se utilizado como 

branco o fluxo de ar no túnel vazio. 
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QUADRO 1 

EXCITAÇÃO DE MACHOS POR FÊMEAS 

FÊMEAS VIRGENS 

NUMERO TOTAL DE TESTES 

NÚMERO DE TESTES POSITIVOS 

PERCENTAGEM DE TESTES POSITIVOS 

1 1 

8 

73 

BRANCO 

1 4 

2 

14 

QUADRO 2 

ANÁLISE ESTATÍSTICA DO ESTUDO DE EXCITAÇÃO DE MACHOS POR FÊMEAS 

Fêmeas virgens 9,244 

me 

1% 

A diferença entre os resultados obtidos é estatisticamente significativa considerando o valor de 
referência (% =3,851 a 5%; graus de liberdade= 1) descrito para um intervalo de confiança de 95%. 

me margem de erro 
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Os resultados do estudo de atracção são apresentados na Fig. 7 , tendo-se utilizado 

como branco o fluxo de ar no túnel vazio. 

IAR 25"l 

20-

-*■ Branco 
- ° - Fêmeas virgens 

i—■—i—■—i—■—i 
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 

SEG 

Fig. 7. Atracção de machos por fêmeas. 
Análise estatística com o teste não paramétrico de Mann-Whitney: 

n s não significativo; significativo com um risco < 5%; todos os outros resultados são 
significativos com uma margem de erro< 1%. 

Os resultados expostos permitem concluir que o comportamento sexual de M. rotundata 

é controlado por feromonas sexuais produzidas pelas fêmeas que provocam nos machos um 

duplo fenómeno: excitação e atracção. Este facto não exclui a possível influência de outros 

factores no comportamento sexual, complementares à emissão de feromonas sexuais, como 

por exemplo a visão. Uma vez comprovada a existência deste fenómeno olfactivo, procedeu-se 

ao isolamento dos compostos que o medeiam: as feromonas sexuais de M. rotundata. 
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5 - ISOLAMENTO DE FEROMONAS 

Para o isolamento de feromonas podem adoptar-se, fundamentalmente, duas 

estratégias [28]: 

i. extracção de insectos ou de partes de insectos com solventes adequados 

ii. recolha de eflúvios de insectos vivos 

A estratégia a eleger está dependente de vários factores que se relacionam com o 

insecto em estudo e com as características intrínsecas ao processo feromonal {modus 

vivendido insecto, aspectos morfológicos e fisiológicos, como e quando são produzidas 

as feromonas, como e quando são emitidas, etc) [28]. 

A extracção, para além da facilidade e rapidez de execução, permite a obtenção de 

amostras representativas do insecto que, apesar de conterem habitualmente uma grande 

maioria de compostos não feromonais, garantem também a presença das feromonas 

pretendidas. A pouca selectividade do método poderá resultar como uma vantagem se, 

como é o caso do presente trabalho, se desconhece a localização dos órgãos produtores 

das feromonas e o respectivo processo de libertação. A escolha do solvente deve 

processar-se ensaiando diversos solventes de características diferentes e testando a 

actividade dos extractos obtidos com cada um deles. O extracto que originar resposta 

biológica mais próxima à ocasionada pelos insectos vivos indicará o solvente de eleição. 

Uma outra regra a respeitar é a de processar a extracção no momento e em condições que 

os insectos estejam sexualmente activos, garantindo assim a presença dos compostos 

feromonais no momento da extracção. O método deverá ser optimizado através do ajuste 

do tempo de extracção e do volume de solvente utilizado [28]. Relativamente ao conjunto 

dos compostos extraídos, os compostos feromonais estão habitualmente pouco 

representados, quer em número quer em concentração, daí que a sua identificação exija 

métodos analíticos de elevada sensibilidade na detecção e eficazes na separação. 

A evolução do processo deve ser sempre controlada com ensaios biológicos que 

permitam avaliar o êxito ou insucesso dos procedimentos adoptados e orientar as 
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modificações a efectuar [2, 28]. 

A extracção com solventes adequados e utilizando insectos sexualmente activos é 

um dos processos mais frequentemente utilizados para a recolha de feromonas tendo 

possibilitado o isolamento e posterior identificação das feromonas sexuais de 

variadíssimos himenópteros [28,29,30]. 

A recolha de eflúvios de insectos vivos tem fornecido bons resultados, 

especialmente com coleópteros, homópteros e lepidópteros [28,31,32], mas apresenta 

várias dificuldades e problemas [28]. 

Com o desenvolvimento das técnicas analíticas tem algumas vezes sido possível a 

identificação de feromonas sem proceder ao seu isolamento. Recorrendo a técnicas 

como a "injecção sólida" de glândulas ou outras partes do insecto directamente num 

cromatógrafo acoplado a um electroantenógrafo ou a um sistema de resposta de uma 

única célula olfactória (SCR - "registo de célula única") podem localizar-se os compostos 

activos. A análise estrutural pode também ser feita em sequência, acoplando ao 

cromatógrafo um espectrómetro de massa ou um espectrofotómetro de infravermelho 

[1,19,33,34]. Esta metodologia sequencial em "sistema fechado", desde o insecto à 

identificação das moléculas feromonais evita manipulações exteriores, alterações 

químicas das moléculas mais sensíveis durante essas manipulações e a poluição das 

amostras. O único inconveniente poderá ser o grande investimento em instrumentação 

que é requerido para atingir os objectivos pretendidos. 

Para a recolha das feromonas sexuais de M. rotundata, optámos por recorrer à 

extracção de fêmeas virgens que, como anteriormente demonstrámos, têm a capacidade 

de excitar sexualmente e atrair os machos para o acasalamento. 

Recorrendo ao Ensaio biológico 2 (Exp., pág 117) seleccionaram-se fêmeas 

vivas e sexualmente activas que se extraíram com n-pentano, diclorometano e metanol 

(Exp., pág 123). 

Ensaiou-se preliminarmente a actividade de cada um destes extractos no que 

respeita às suas capacidades de excitar e de atrair os machos de M. rotundata recorrendo 

ao Ensaio biológico 7 (Exp., pág 122). 
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Durante cinco minutos, foi avaliado o número de machos que iniciou ou 

aumentou o ritmo de voo, o número de tentativas de cópula entre os machos, 

e a diferença entre o número de aproximações, a menos de 5 cm, ao extracto e 

ao branco. 

Os resultados obtidos neste ensaio indicativo (Fig. 8) mostram que o extracto 

pentânico de fêmeas virgens é muito mais activo do que os extractos obtidos com 

diclorometano e com metanol. O pentano demonstra assim maior capacidade extractiva 

das feromonas sexuais de M. rotundata uma vez que o respectivo extracto induz nos 

machos desta espécie os mesmos comportamentos de pré-acasalamento que as fêmeas 

vivas. 

1 = Na de machos que iniciaram o vôo 
2 = N9 de tentativas de cópula entre machos 
3 = N9 de aproximações ao extracto - n9 aproximações ao branco 
EP: extracto pentânico; ED: extracto diclorometânico; EM: extracto metanólico 

Fig. 8. Excitação e atracção de machos por extractos de fêmeas virgens obtidos com 
diversos solventes. Resultados obtidos do Ensaio biológico 7 (Exp. pág 122) 
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A actividade do extracto pentânico foi confirmada e quantificada no túnel de 

vento/olfactómetro (Ensaio biológico 6, Exp., pág 119) quer no que se refere à 

excitação quer no que se refere à atracção. Em cada ensaio o volume de extracto utilizado 

foi o equivalente a uma fêmea (Exp., pág 120) e obtiveram-se os seguintes resultados 

para o estudo da excitação, tendo-se utilizado como branco o papel de filtro impregnado 

de pentano e deixado evaporar (Quadros 3 e 4): 

QUADRO 3 

EXCITAÇÃO DE MACHOS POR UM EXTRACTO PENTÂNICO DE FÊMEAS VIRGENS 

EXTRACTO BRANCO 

N2 TOTAL DE TESTES 2 5 2 0 

Na DE TESTES POSITIVOS 1 6 3 

% DE TESTES POSITIVOS 6 4 15 

QUADRO 4 

ANÁLISE ESTATÍSTICA DO ESTUDO DE EXCITAÇÃO DE MACHOS POR UM EXTRACTO 

PENTÂNICO DE FÊMEAS VIRGENS 

y2 me 

Fêmeas virgens 6,123 2% 

A diferença entre os resultados obtidos ó estatisticamente significativa considerando o valor de 
referência (% =3,851 a 5%; grau de liberdade= 1) descrito para um intervalo de confiança de 95%. 

m e margem de erro 

Isolamento de feromonas 26 



Obtiveram-se os seguintes resultados para o estudo da atracção (Fig. 9): 

IAR 25 -, 
EXTRACTO 
BRANCO 

- i 1 1 1 1 1 1 ! 1 1—i 1 r | 1 1 1 J 1 1 
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 

SEG 

Fig. 9. Atracção de machos por um extracto pentânico de fêmeas virgens 
Análise estatística com o teste não paramétrico de Mann-Whitney: 

n s não significativo; significativo com um risco < 5%; todos os outros resultados são 

significativos com uma margem de erro < 1% 

Comparando a actividade das fêmeas vivas com a do seu extracto pentânico, 

verifica-se que são similares quer na excitação quer na atracção que provocam nos 

machos (Quadros 5 e 6, pág28; Fig . 10, pág 29). 
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QUADRO 5 

EXCITAÇÃO DE MACHOS POR FÊMEAS VIRGENS SEXUALMENTE ACTIVAS E POR UM 

EXTRACTO PENTÂNICO DE FÊMEAS VIRGENS 

FÊMEAS BRANCO EXTRACTO BRANCO 

N2 TOTAL DE TESTES 11 14 2 5 2 0 

N« DE TESTES POSITIVOS 8 2 16 3 

% DE TESTES POSITIVOS 7 3 14 6 4 15 

QUADRO 6 

ANÁLISE ESTATÍSTICA DO ESTUDO DE EXCITAÇÃO 

DE MACHOS POR FÊMEAS VIRGENS SEXUALMENTE ACTIVAS E POR UM EXTRACTO 

PENTÂNICO DE FÊMEAS VIRGENS 

X2 me x2 

Fêmeas 9,244 1 % 

Extracto 6,123 

me 

2% 

A diferença entre os resultados obtidos é estatisticamente significativa considerando o 
valor de referência 
confiança de 95% 
valor de referência (%=3,851 a 5%; grau de liberdade= 1) descrito para um intervalo de 

m e margem de erro 
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IAR 25 n 

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
SEG 

Fig. 10. Comparação entre a atracção de machos por fêmeas virgens sexualmente activas 
e o extracto pentânico de fêmeas virgens sexualmente activas (vd. Fig 7, pág 22 e Fig 9, 
pág 27) 

Os extractos pentânicos induzem nos machos os mesmos comportamentos de 

pré-acasalamento (excitação e atracção) que as próprias fêmeas virgens e sexualmente 

activas. 

Conclui-se assim que o extracto pentânico obtido contém as feromonas sexuais de 

M. rotundata tendo-se procedido de seguida ao seu estudo químico. 
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6 - EXTRACTO ACTIVO - ESTUDO QUÍMICO 

6.1 - INTRODUÇÃO 

A selecção do método a utilizar, de entre os vários que possibilitam a análise e 

identificação de feromonas, está condicionada fundamentalmente pelo grau de 

complexidade das amostras obtidas, pelo processo utilizado na recolha das feromonas e 

pela instrumentação disponível. 

Ao desenvolver-se um esquema analítico com vista a conhecer a estrutura de um 

composto deverão também considerar-se a sensibilidade do método e as perdas que 

ocorrem em cada análise. Estes aspectos têm aqui especial importância uma vez que a 

pequena quantidade em que as feromonas estão habitualmente representadas faz com 

que as inevitáveis perdas em cada purificação ou processo de transferência coloquem em 

risco a análise e identificação dos compostos activos. Por estes motivos, é fundamental o 

recurso a métodos analíticos dotados de elevada sensibilidade na detecção e eficácia na 

separação e, sempre que possível, a métodos directos de análise evitando-se assim 

processos intermediários de purificação em "sistema aberto" [35]. 

A cromatografia gasosa capilar pela elevada resolução que possibilita na separação 

de misturas complexas, pela elevada sensibilidade dos detectores que utiliza e pela 

possibilidade de se acoplar a vários outros instrumentos analíticos é, sem dúvida, o 

método mais útil na análise de feromonas [33]. De entre os vários instrumentos passíveis 

de se acoplarem a um cromatógrafo de gases o mais habitual e que proporciona bons 

resultados na elucidação estrutural é o espectrómetro de massa. Este método 

degradativo de análise permite obter, por associação dos processos de fragmentação por 

impacto electrónico e ionização química, inúmeras informações sobre a estrutura dos 

compostos em análise [36,37]. 

Foi esta a metodologia escolhida para estudar quimicamente o extracto pentânico 

que mostrou conter as feromonas sexuais produzidas pelas fêmeas de M. rotundata . 
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6.2 - CG e CG-EM 

A Fig. 11 (pág 32) mostra um cromatograma tipo obtido com um extracto activo de 

fêmeas virgens pelo Método A (Exp., pág 123). 

A análise de um extracto activo de fêmeas virgens por CG-EM pelo Método CG-

EM 1 (Exp., pág 125) permitiu pôr em evidência a presença de ésteres, ácidos 

carboxílicos, alcenos e alcanos. As massas moleculares foram, sempre que necessário, 

determinadas com auxílio da EM-IQ. 

6.2.1 - ÉSTERES (compostos 1, 2, 3, 4 e 5) 

Os compostos 1, 2, 3, 4, e 5 mostram características de ésteres etílicos de ácidos 

carboxílicos de cadeia longa. Os respectivos espectros de massa de impacto electrónico 

(Fig 16, pág 37; Fig 17, pág 39; Fig 18, pág 41; Fig 19, pág.41 e Fig 21, pág.46 ) 

mostram um sinal intenso com valor de m/e= 88, característico deste tipo de compostos 

[38]. O seu aparecimento justifica-se pelo seguinte rearranjo de McLafferty (Fig. 12): 

OH 

H 2 c ' 0C 2 H 5 

+ R-CH=CH2 

m/e=88 

Fig. 12. Formação do fragmento m/e=88 obtido em espectrometria de massa por 
impacto electrónico de ésteres etílicos 

Esta fragmentação é preferencial nos ésteres etílicos saturados (compostos 1, 

2, 3 e 5) originando nestes casos o pico base. 

Nos ésteres etílicos insaturados (composto 4), verifica-se que o pico base 

resulta de um fragmento olefínico com valor de m/e=55 (CH2=CH-CH2-CH2+). 
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A Fig. 13 apresenta o monitograma de massa do extracto em estudo obtido com 

selecção do fragmento m/e=88, onde são visíveis cinco picos correspondendo a cinco 

ésteres etílicos diferentes. 

*i 
A 
B 
U 
N 
D 
A 
N 
C 

Li 
15 

i 
20 25 

Tempo (min.) 

Fig. 13. Monitograma de massa de um extracto de fêmeas virgens obtido com 
selecção do fragmento m/e=88 

A distribuição regular de intensidades, típica de cadeias hidrocarbonadas lineares, 

está interrompida nos ésteres saturados indiciando a presença de ramificações. 

Intensidades aparentemente mais elevadas que seria de esperar para alguns sinais 

(m/e= 101, 157 e M+- 43) podem justificar-se pela existência de um grupo propilo em 

C-4(Fig. 14, pág34). 
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M+-43 <-
C3H7 

R — C H — C H o — C H 2 — 

'157 MOI 

0. 
II 
C—0—C2H5 

Fig. 14. Fragmentações e valores de m/e dos fragmentos formados 
existindo um grupo propilo em C-4 nos ésteres etílicos. 

As rupturas nos pontos de ramificação assinalados formam catiões secundários 

que, por serem mais estáveis, dão origem a sinais mais intensos nos espectros de massa. 

Este facto faz que os espectros de massa de cadeias hidrocarbonadas ramificadas não 

apresentem a regularidade de distribuição típica que se verifica nos espectros de massa 

das cadeias hidrocarbonadas lineares [38]. Se um composto contiver heterátomos na 

sua cadeia hidrocarbonada, ainda que esta seja linear, o ordenamento das intensidades 

vem alterado pela presença do heteroátomo nos fragmentos. No caso actual, estando 

em presença de ésteres, o grupo CO, isóbaro de C2H4, faz com que os fragmentos com 

oxigénio tenham números de massa iguais aos dos fragmentos alquílicos, podendo os 

espectros de massa de ésteres lineares apresentar alguns picos distribuídos de forma 

semelhante aos dos alcanos ramificados, Não é assim possível, pela análise dos seus 

espectros de massa, concluir pela presença de um éster linear ou ramificado apesar da 

intensidade comparativamente mais significativa dos picos referidos (Fig. 15, pág 35). 
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^ / 

Fig. 15. Comparação dos padrões de fragmentação de ésteres lineares e ramificados 
(grupo propilo em C-4), dando origem a fragmentos com o mesmo valor de m/e. 

O Quadro 7 apresenta os valores de m/e dos fragmentos diagnóstico utilizados na 

interpretação dos espectros de massa (impacto electrónico) dos ésteres presentes no 

extracto activo de fêmeas virgens. 

QUADRO 7 

FRAGMENTOS UTILIZADOS NA INTERPRETAÇÃO DOS ESPECTROS DE MASSA (IMPACTO 

ELECTRÓNICO) DOS ESTERES ETÍLICOS PRESENTES NUM EXTRACTO ACTIVO DE FÊMEAS 

VIRGENS DE M. rotundata 

Composto ns 

1 

2 

3 

4 

5 

Fragmentos (m/e) 

88, 101, 115, 157,183, 185,228 

88, 101, 115, 157,211,213,256 

88, 101, 115, 157,239,241,284 

55, 69, 83, 88, 97, 101, 111, 264, 265, 310 

88, 101, 115,157,267,269,312 
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Composto 1 

A análise do espectro de massa obtido por impacto electrónico (Fig. 16 A, pág 37) 

revela o ião molecular com valor de m/e=228 (confirmado pelos sinais m/e= 229 (MH+) 

e m/e= 246 (MNH4+) do espectro de massa de ionização com amoníaco (Fig. 16 B, pág 

37) e o pico base com valor de m/e=88. Estes dados indicam estarmos perante um 

éster etílico de fórmula molecular C - j 4 ^ 8 0 2 - A intensidade dos sinais m/e= 101, 

157 e 185 faz pressupor a existência de um grupo propilo em C-4, sem no entanto se 

poder comprovar a sua existência.(pág ). As rupturas das ligações contíguas ao grupo 

carbonilo dão origem aos fragmentos com m/e=73 (C02C2H5+) e m/e= 183 (perda 

de C2H50). Os restantes fragmentos são compatíveis com uma cadeia hidrocarbonada 

linear, não estando presentes mais grupos funcionais. 

Pode assim admitir-se que este composto de fórmula molecular C14H28O2' s e 

trata do dodecanoato de etilo (laurato de etilo) ou do 4-propilnonanoato de 

et i lo**. 
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A 

Fig. 16. Espectros de massa do composto 1 obtidos por impacto electrónico (A) 
e ionização química com amoníaco (B) 
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Composto 2 

A análise do espectro de massa obtido por impacto electrónico (Fig. 17 A, pág 39) 

revela o ião molecular com valor de m/e=256 (confirmado pelos sinais m/e= 257 (MH+) 

e m/e= 274 (MNH4+) do espectro de massa de ionização com amoníaco (Fig. 17 B, pág 

39) e o pico base com valor de m/e=88. Estes dados indicam estarmos perante um 

éster etílico de fórmula molecular C-|6H32°2- A intensidade dos sinais m/e=101, 

157 e 213 faz pressupor a existência de um grupo propilo em C-4, sem no entanto se 

poder comprovar a sua existência. 

O pico com valor de m/e=211 resulta da perda de C2H50. Pode assim admitir-se 

que este composto de fórmula molecular C-j6H32C"2' s e í r a í a do tetradecanoato 

de etilo (miristato de etilo)* ou do 4-propilundecanoato de etilo 
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Fig. 17. Espectros de massa do composto 2 obtidos por impacto electrónico (A) 
e ionização com amoníaco (B) 
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Composto 3 

A análise do espectro de massa obtido por impacto electrónico (Fig. 18 A, pág 41) 

revela o ião molecular, pouco intenso, com valor de m/e=284 (confirmado pelos sinais 

m/e= 285 (MH+) e m/e= 302 (MNH4
+) do espectro de massa de ionização com 

amoníaco (Fig. 18 B, pág 41) e o pico base com valor de m/e=88. Estes dados indicam 

estarmos perante um éster etílico de fórmula molecular C13H36O2. A intensidade dos 

sinais m/e= 101,157 e 241 faz pressupor a existência de um grupo propilo em C-4, 

sem no entanto se poder comprovar a sua existência. 

A perda de C^HgO origina o sinal com m/e=239. Os restantes fragmentos 

podem justificar-se por perdas de CH2 a partir de outros de maior massa: 213=241-

C 2 H 4 ; 199=213-CH2; 185=199-CH2; 171=185-CH2; 143=157-CH2; 115=143-C2H4. 

Pode assim admitir-se que este composto de fórmula molecular C13H36O2, s e 

trata do hexadecanoato de etilo (palmitato de etilo) ou do 4-propiltridecanoato 

de etilo 
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Fig. 18. Espectros de massa do composto 3 obtidos por impacto electrónico (A) 
e ionização com amoníaco (B) 
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Composto 4 

A análise do espectro de massa obtido por impacto electrónico (Fig. 19 A, pág 44) 

revela o ião molecular com valor de m/e=310, (confirmado pelos sinais m/e= 311 

(MH+) e m/e= 328 (MNH4+) do espectro de massa de ionização com amoníaco (Fig. 19 

B, pág 44) e o pico com valor de m/e=88. Estes dados indicam estarmos perante um 

éster etílico de fórmula molecular ¢20^3302-

O pico base com valor de m/e=55 indicia o carácter insaturado [38]. 

No que se refere à possibilidade de existência da ramificação em C-4, este éster 

apresenta um tipo de fragmentação diferente que faz pender a hipótese para a ausência 

do grupo propilo. Ao contrário dos congéneres saturados não são relevantes as 

intensidades do sinais m/e=157 (resultante da ruptura entre C-4 e C-5) e m/e=267 

(resultante da ruptura entre C-4 e o grupo C3H7) os quais seriam mais significativos no 

caso de existir a ramificação. 

Os sinais m/e=264 e 265 resultam respectivamente da perda de C2H5OH e de 

C 2 H 5 0 . 

O sinal com valor de m/e=282 pode justificar-se pelo rearranjo de McLafferty 

representado na Fig. 20. 

R = C 1 6 H 3 1 

Fig. 20. Formação do fragmento m/e=282 a partir do composto 4 
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O sinal m/e=222 pode justificar-se por perda de C3H7, a partir do fragmento com 

m/e=265. 

Os fragmentos com valores de m/e da sequência CnH2n_i (69, 83, 97, 111...) 

comprovam o carácter olef ínico [38]. 

Pode assim admitir-se que este composto de fórmula molecular C2oH3s02- s e 

trata de um octadecenoato de etilo. Por espectrometria de massa não é possível 

estabelecer a posição da ligação dupla, nem a sua configuração. 
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Fig. 19. Espectros de massa do composto 4 obtidos por impacto electrónico (A) 
e ionização com amoníaco (B) 
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Composto 5 

A análise do espectro de massa obtido por impacto electrónico (Fig. 21, pág 46) 

revela o ião molecular com valor de m/e=312 e o pico base com valor de m/e=88 Estes 

dados indicam estarmos perante um éster etílico saturado de fórmula molecular 

^ 2 0 H 4 0 ^ 2 - A intensidade dos sinais m/e= 101, 157 e 269 faz pressupor a 

existência de um grupo propilo em C-4, sem no entanto se poder comprovar a sua 

existência. 

As rupturas das ligações contíguas ao grupo carbonilo originam os fragmentos 

com valores de m/e=267 (perda de C2H5O) e m/e=73 (C02C2H5+). Pode assim 

admitir-se que este composto de fórmula molecular C 2 o H 4 0 ° 2 . s e t r a t a d o 

octadecanoato de etilo (estearato de etilo) ou do 4-propilpentadecanoato de 

eti lo 
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Fig. 21. Espectro de massa do composto 5 obtido por impacto electrónico 
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O Quadro 8 resume os resultados parciais obtidos pela análise do extracto activo 

de fêmeas virgens por CG (Método A, Exp. pág 123) e CG-EM (Método CG-EM 1, 

Exp. pág 125) para os ésteres: 

QUADRO 8 

ANÁLISE DO EXTRACTO DE FÊMEAS VIRGENS POR CG-EM ( ÉSTERES) 

Fórmula 
Pico Trmin molecular Iões diagnóstico COMPOSTO 

(Fig. 11, 
pág 32) 

1 12,3 C14H28°2 88,101,115,157,183, Dodecanoato de etilo ou 
185,228 4-propilnonanoato de etilo 

2 16,8 C1 6H3 202 88,101,115,157,211, Tetradecanoato de etilo ou 
213, 256 4-propilundecanoato de etilo 

3 20,9 C 1 8 H 3 6 0 2 88,101,115,157,239, Hexadecanoato de etilo ou 
241, 284 4-propiltridecanoato de etilo 

4 23,8 C 2 0H 3 8O 2 55, 69, 83, 88, 97, 101, 
111,264,265,310 Octadecenoato de etilo A? 

5 24,3 C20H40°2 88,101,115,157,267, Octadecanoato de etilo ou 
269, 312 4-propilpentadecanoato de etilo 

Para completar a elucidação estrutural dos ésteres etílicos presentes no extracto 

activo de fêmeas virgens é necessário esclarecer: 

i. se os ésteres 1,2,3 e 5 são lineares ou ramificados em C-4 

ii. qual a posição da ligação dupla no éster 4 e a respectiva configuração. 

Para isso recorreu-se à co-injecção cromatográfica do extracto activo com padrões 

correspondentes aos ésteres em hipótese. A coluna apolar utilizada nas separações 

cromatográficas (CPSÍI5) tem, nas condições referidas para o método B (Exp., pág 123), 
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selectividade para separar compostos com cadeias hidrocarbonadas lineares e 

ramificadas, bem como alcenos isómeros de posição [39,40,41]. 

O facto do composto 4 ser um octadecenoato de etilo (pág 42) levou-nos a 

admitir a possibilidade de se ter originado a partir de um dos ácidos em C18 insaturados 

mais difundidos na natureza: o ácido oleico. A estrutura em causa corresponderia assim 

ao (2)-9-octadecenoato de etilo. Para averiguar esta hipótese, no que se refere também 

à estereoquímica da ligação dupla em C-9, utilizaram-se como padrões o oleato de etilo 

(estereoquímica Z em C-9) e o seu isómero geométrico, o elaidato de etilo 

(estereoquímica Eem C-9). 

Perante estes dados compararam-se em cromatografia gasosa capilar os 

comportamentos do extracto de fêmeas virgens (Fig. 22, pág 49) e da mistura de ésteres 

etílicos em C14, C16, C18 e C20 lineares saturados, do oleato de etilo e do elaidato de 

etilo, obtidos por síntese (Exp., pág 129), passíveis de corresponderem respectivamente 

aos ésteres 1, 2, 3, 5 e 4. 

A mistura dos ésteres padrão foi analisada pelo método B (Exp., pág 123) e 

originou um cromatograma cujos resultados são apresentados no Quadro 9. 

QUADRO 9 

ANÁLISE POR CG DOS ÉSTERES PADRÃO (MÉTODO B) 

ÉSTERES PADRÃO Tr (min) 

Laurato de etilo (1) 15,1 

Miristato de etilo (2) 21,9 

Palmitato de etilo (3) 28,4 

Oleato de etilo (4) 33,0 

Elaidato de etilo (38) 33,4 

Estearato de etilo (5) 34,3 
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O extracto activo de fêmeas virgens (Fig 22, pág 49) foi co-injectado com a mistura 

de ésteres padrão (Exp., pág 126) e pela coincidência dos tempos de retenção (Quadro 

10) verifica-se que os compostos 1 , 2, 3 e 5 são ésteres etílicos lineares 

respectivamente dos ácidos laurico, miristico, palmítico e esteárico e que o composto 4 

corresponde ao oleato de etilo ((Z)-9-ocatadecenoato de etilo). O elaidato de etilo não 

correspondeu a qualquer pico no cromatograma do extracto. Coloca-se de parte a 

possibilidade de existir um grupo propilo em C-4 e estabelece-se a localização da ligação 

dupla do éster 4 em C-9, apresentando a configuração (2). 

QUADRO 10 

ANÁLISE POR CG DOS ÉSTERES PRESENTES NO EXTRACTO DE FÊMEAS VIRGENS E 

UTILIZADOS COMO PADRÃO (MÉTODO B) 

CO-INJECÇÃO 
Pico n2 Tr(min) ÉSTERES PADRÃO Tr(min) Tr (min) 
(Fig 22 
pág 49) 

1 15,6 Laurato de etilo (1) 15,1 
2 22,2 Miristato de etilo (2) 21,9 
3 28,4 Palmitato de etilo (3) 28,4 
4 33,1 Oleato de etilo (4) 33,0 

Elaidato de etilo (38) 33,4 
5 33,8 Estearato de etilo (5) 34,3 

15,2 
22,0 
28,5 
33,0 
33,3 
34,0 
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6.2.2 - ÁCIDOS CARBOXILICOS (Compostos 6 e 7) 

Os compostos 6 e 7 mostram características de ácidos carboxílicos alifáticos, 

conforme indicia o sinal com valor de m/e=60, presente nos respectivos espectros de 

massa, originado pelo seguinte rearranjo de McLafferty, típico desta classe de 

compostos (Fig. 23) [38]: 

OH 

H O ^ C H : 
+ R - C H : C H 2 

m/e=60 

Fig. 23. Formação do fragmento m/e=60 obtido em espectrometria de massa por 
impacto electrónico de ácidos carboxílicos 

A existência conjunta de ácidos carboxílicos alifáticos e dos respectivos ésteres 

etílicos nos extractos em análise, permite admitir tratarem-se os primeiros de precursores 

biológicos dos segundos [42]. Assim, a hipótese anteriormente discutida da presença 

de um propilo em C-4 surge com especial relevância, uma vez que, verificável, deverão 

os espectros de massa dos ácidos revelar também a referida ramificação. 

Na verdade, observam-se picos com valores de m/e = 7.3, 129 e M+-43, cuja 

intensidade relevante poderá ser explicada por rupturas adjacentes a C-4, que contém a 

ramificação, formando-se carbocatiões secundários estáveis (Fig. 24, pág 52). 

No entanto, tal como se discutiu para os ésteres etílicos, pode encontrar-se outra 

explicação para a formação dos picos referidos (Fig. 25, pág 52) [38]: 

M + - 43, por cisão de 3 grupos metilénicos adjacentes ao grupo carbonilo 

adicionados de um átomo de hidrogénio. 

m/e= 73 e 129, formados por fragmentos com a composição (CH2)nCOOH em 

que n=2 e 6, frequentes em ácidos carboxílicos de cadeia longa. 
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Fig. 25. Comparação das fragmentações verificadas em EM-IE de ácidos carboxílicos 
lineares e ramificados (grupo propilo em C-4), dando origem a fragmentos com o 
mesmo valor de m/e. 

O pico molecular é bem visível, pois a intensidade de Mt é sempre considerável 

em ácidos alifáticos de cadeia longa, passando por um máximo em compostos não 

ramificados e diminuindo, podendo mesmo desaparecer, em ácidos muito ramificados 

[38]. 
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Composto 6 

A análise do espectro de massa obtido por impacto electrónico (Fig. 26, pág 54) 

revela o ião molecular com valor de m/e=228 e um pico intenso com valor de m/e=60 

(78%), resultante de um rearranjo de McLafferty, típico de ácidos carboxílicos (Fig. 23, 

pág 51). Estes dados são compatíveis com um ácido carboxílico de fórmula molecular 

^14H28^2' O s ' n a l c o m v a l o r d e rn/e=185 resulta do fragmento MÍ- 43 que se forma 

por cisão de três grupos metilénicos adjacentes ao grupo carboxilo, adicionados de um 

átomo de de hidrogénio, ou por perda de um grupo propilo em C-4. Para os sinais 

m/e=73 e 129 contribuem os fragmentos de composição (CH2)nCOOH em que n=2 e 

6. Os sinais m/e=111 e 123 correspondem a fragmentos alquílicos das séries CnH2 n . 

1 e CnH2n_3 também frequentes em ácidos carboxílicos de cadeia longa [38]. Pode 

assim admitir-se que este composto de fórmula molecular C-|4H28°2 s e t r a t a d ° 

ácido tetradecanóico (ácido miristico)* ou o 4-propilundecanóico**. 

^\.OH * 

k 
0 

x\^OH 

0 
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Fig. 26. Espectro de massa do composto 6 obtido por impacto electrónico 
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Composto 7 

A análise do espectro de massa obtido por impacto electrónico (Fig. 27, pág 56) 

revela o ião molecular com valor de m/e=256 e um pico intenso com valor de m/e=60 

(64%), resultante de um rearranjo de McLafferty, típico de ácidos carboxílicos (Fig. 23, 

pág 51). Estes dados são compatíveis com um ácido carboxílico de fórmula molecular 

^ 1 6 ^ 3 2 ^ 2 - ^ s s ' n a ' s c o m valores de m/e=73, 129, 185 resultam de fragmentos 

com a composição (CH 2 ) n COOH (n=2, 6 e 10). O pico com valor de m/e=2 l3 

corresponde à perda de três grupos metilénicos adjacentes ao grupo carboxilo 

adicionados de um átomo de hidrogénio ou à perda de um grupo n-C3H7 em C-4. Os 

sinais m/e=43,57,71 correspondem a fragmentos alquílicos da série C n H 2 n + 1 . Pode 

assim admitir-se que este composto de fórmula molecular C- |6H32°2 ' se trata do 

ácido hexadecanóico (ácido palmítico) ou do 4-propiltridecanóico 
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Fig. 27. Espectro de massa do composto 7 obtido por impacto electrónico 
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O Quadro 11 resume os resultados parciais obtidos pela análise do extracto activo 

de fêmeas virgens por CG (Método A, Exp., pág 123) e CG-EM (Método CG-EM 1, 

Exp., pág 125) para os ácidos carboxílicos: 

QUADRO 11 

ANÁLISE DO EXTRACTO DE FÊMEAS VIRGENS POR CG-EM ( ÁCIDOS CARBOXÍLICOS) 

Fórmula 
P i c o n 9 Trmin molecular Iões diagnóstico COMPOSTO 
(Fig. 11, 
pág 32) 

6 16,5 C14H28°2 60,73,111,123,129,185 Ácido tetradecanóico ou 
228 Ácido 4-propilundecanóico 

7 20,5 C 1 6 H 3 20 2 60,73,129,185,213,256 Ácido hexadecanóico ou 
Ácido 4-propiltridecanóico 

Para completar a elucidação estrutural dos ácidos carboxilicos presentes no extracto 

activo de fêmeas virgens é necessário esclarecer se os ácidos 6 e 7 são lineares ou 

ramificados em C-4. Estes ácidos carboxílicos, em C14 e C16, são possivelmente 

precursores biológicos do miristato de etilo (C16) (composto 2) e do palmitato de etilo 

(C18) (composto 3). Assim sendo, deverão possuir cadeias hidrocarbonadas lineares, 

conforme se verificou com os ésteres deles derivados (pág 50), não possuindo, portanto, 

a ramificação em C-4. 

Para verificação da hipótese referida utilizou-se a mesma metodologia que permitiu o 

esclarecimento estrutural dos ésteres etílicos, comparando por cromatografia gasosa 

capilar (método B) os comportamentos de uma mistura de ácidos carboxílicos padrão 

(ácido miristico e ácido palmítico) (Quadro 12, pág 58) com o extracto que contém os 

ácidos problema (Fig. 22, pág.49). (Exp., pág 126). 
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QUADRO 12 

ANÁLISE POR CG DOS ÁCIDOS CARBOXÍLICOS PADRÃO (MÉTODO B) 

ÁCIDOS PADRÃO Tr (min) 

Miristico 19,6 

Palmítico 26,1 

O extracto activo de fêmeas virgens foi co-injectado com a mistura dos ácidos 

padrão.e pela coincidência dos tempos de retenção (Quadro 13) verifica-se que os 

compostos 6 e 7 são ácidos carboxilicos lineares respectivamente em C14 (ácido 

miristico) e em C16 (ácido palmítico), eliminando-se a hipótese anteriormente aventada 

(pág 51) da existência de um grupo propilo em C-4. 

QUADRO 13 

ANÁLISE POR CG DOS ÁCIDOS CARBOXÍLICOS PRESENTES NO EXTRACTO DE FÊMEAS 

VIRGENS E UTILIZADOS COMO PADRÃO (MÉTODO B) 

CO-INJECÇÃO 
Pico n9 Tr(min) ÁCIDOS PADRÃO Tr(min) Tr(min) 
(Fig 22, 
pág 49) 

6 19,3 Ácido miristico 19,6 19,5 
7 25,6 Ácido palmítico 26,1 26,0 
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6.2.3 - HIDROCARBONETOS: alcenos e alcanos (Compostos 8 a 34) 

Nos alcenos, a presença da ligação dupla e a maior estabilidade que confere aos 

fragmentos que a contêm, faz com que os sinais mais intensos observados em 

espectrometria de massa, correspondam a fragmentos com a composição C n H 2 n + i 

acompanhados de sinais mais débeis das séries CnH2 n . i e CnH2n_3- Quando se trata de 

cadeias lineares os espectros apresentam uma regularidade de distribuição diminuindo a 

intensidade dos sinais com os valores de m/e dos fragmentos formados [38]. 

Os alcanos originam em espectrometria de massa de impacto electrónico espectros 

com uma distribuição de massas e intensidades muito características. Os picos 

moleculares diminuem de intensidade com o aumento do número de átomos de carbono 

e nem sempre são mensuráveis [38]. 

Foi possível determinar as massas moleculares dos hidrocarbonetos mais 

representados por ionização química com metano, evidenciando-se nos respectivos 

espectros de massa os sinais MH+ e M-H+[36,37]1. 

Os espectros de massa de alguns hidrocarbonetos foram pouco esclarecedores, não 
permitindo deduzir as estruturas dos compostos que lhe deram origem. Estão neste caso os dos 
alcenos em C26 (compostos 15e 16), C29 (compostos 22, 23 e 24) e C31 (composto 25) e os 
dos alcanos em nC28 (composto 31), nC30 (composto 33) e nC31 (composto 34). Estas 
estruturas foram deduzidas posteriormente a partir da determinação dos valores de "ECL" e/ou 
análise por CG-EM dos respectivos derivados tiometilados. 
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Compostos 8 e 9 

Os espectros de massa destes compostos correspondem aos de dois alcenos 

isómeros. A Fig. 28 (pág 61) mostra o espectro de massa do composto 8, obtido por 

impacto electrónico. Os picos moleculares apresentam o mesmo valor de m/e = 322 e 

os principais sinaiscorrespondem a fragmentos olefínicos da série C n H 2 n _i ( 55, 69, 

83, 97, 111, 125 ...) acompanhados de outros muito menos intensos da série 

C n H 2 n + 1 (57 ,71 ,85 ) . 

Os espectros em análise correspondem assim a dois tricosenos (C23H45). Os 

compostos podem diferir pela posição ou estereoquímica da ligação dupla, características 

não detectáveis directamente por espectrometria de massa. 

Compostos 10 e 11 

Os espectros de massa correspondem aos de dois alcenos isómeros. A Fig. 29 

(pág 62) mostra o espectro de massa do composto 10, obtido por impacto electrónico. 

Os fragmentos formados possuem apenas carbono e hidrogénio. Os picos moleculares 

apresentam o mesmo valor de m/e = 336 e os principais sinais correspondem a 

fragmentos olefínicos da série C n H 2 n _ i (55, 69, 83, 97, 111...) acompanhados de 

outros das séries C n H 2 n + 1 (57, 71, ...) e C n H 2 n . 3 (m/e= 67, 81 ... 165 ...). Os 

espectros em análise correspondem assim a dois tetracosenos ( C 2 4 H 4 8 ) . Os 

compostos podem diferir pela posição ou estereoquímica da ligação dupla, características 

não detectáveis directamente por espectrometria de massa. 

Compostos 12, 13 e 14 

Os espectros de massa destes três compostos abundantemente representados 

no extracto pentânico correspondem a pentacosenos isómeros. A Fig. 30 (pág 62) 

mostra o espectro de massa do composto 12, obtido por impacto electrónico. Os picos 

moleculares apresentam o mesmo valor de m/e = 350 e os principais sinais 

correspondem a fragmentos olefínicos da série C n H 2 n . 1 ( 55, 69, 83, 97, 111, 125 

...) acompanhados de outros muito menos intensos das séries C n H 2 n + i (57, 71, 85) 

e C n H 2 n . 3 (m/e= 67, 81...). Os espectros em análise correspondem assim a dois 
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pentacosenos (025^5())0
5 compostos podem diferir pela posição ou estereoquímica 

da ligação dupla, características não detectáveis directamente por espectrometria de 

massa. 

Compostos 17, 18, 19, 20, e 21 

Os espectros de massa destes cinco compostos correspondem a alcenos 

isómeros. A Fig. 31 (pág 63) mostra o espectro de massa do composto 17, obtido por 

impacto electrónico. Os picos moleculares apresentam o mesmo valor de m/e=378 e os 

principais sinais correspondem a fragmentos olefínicos da série CnH2n.-| ( 55, 69, 83, 

97,...) acompanhados de outros muito menos intensos das séries Cn^2n+1 (57, 71, 

85) e CnH2n_3 (m/e= 67, 81...). Os espectros em análise correspondem assim a dois 

heptacosenos isómeros (C25
H
5fj)-Os compostos podem diferir pela posição ou 

estereoquímica da ligação dupla, características não detectáveis directamente por 

espectrometria de massa. 
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Fig. 28. Espectro de massa do composto 8 obtido por impacto electrónico 
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Fig. 30. Espectro de massa do composto 12 obtido por impacto electrónico 
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Fig. 31. Espectro de massa do composto 17 obtido por impacto electrónico 
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Composto 26 

A Fig. 32 (pág 66) mostra o espectro de massa do composto 26, obtido por 

impacto electrónico. Este composto apresenta as tragmentações típicas de um 

hidrocarboneto linear saturado: os únicos sinais relevantes resultam de fragmentos 

alquílicos CnH2 n +- j (43,57,71,85,99,113,127,141...) distribuídos regularmente e 

diminuindo de intensidade ao longo do espectro. O ião molecular de pequena 

intensidade apresenta valor de m/e=324, compatível com a fórmula molecular 

^23H48- ° espectro em análise foi originado pelo tricosano. 

Composto 27 

A Fig. 33 (pág 66) mostra o espectro de massa do composto 27, obtido por 

impacto electrónico. Este composto apresenta as fragmentações típicas de um 

hidrocarboneto linear saturado: todos os sinais do espectro de massa resultam de 

fragmentos alquilicos C n H 2 n + i (m/e= 43,57,71,85,99...) distribuídos regularmente 

e diminuindo de intensidade ao longo do espectro. O ião molecular de pequena 

intensidade apresenta valor de m/e= 338, compatível com a fórmula molecular 

^24H50- O espectro e m análise foi originado pelo tetracosano. 

Composto 28 

A Fig. 34 (pág 67) mostra o espectro de massa do composto 28, obtido por 

impacto electrónico. Este composto apresenta as fragmentações típicas de um 

hidrocarboneto linear saturado: todos os sinais do espectro de massa resultam de 

fragmentos alquilicos C n H 2 n + 1 (m/e= 43,57,71,85,99...) distribuídos regularmente 

e diminuindo de intensidade ao longo do espectro. O ião molecular de pequena 

intensidade apresenta valor de m/e= 352, compatível com a fórmula molecular 

^25H52 O espectro em análise foi originado pelo pentacosano. 
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Composto 29 

A Fig. 35 (pág 67) mostra o espectro de massa do composto 29, obtido por 

impacto electrónico. Este composto apresenta as fragmentações típicas de um 

hidrocarboneto linear saturado: todos os sinais do espectro de massa resultam de 

fragmentos alquilicos C n H 2 n + 1 (m/e= 43,57,71,85,99...) distribuídos regularmente 

e diminuindo de intensidade ao longo do espectro. O ião molecular de pequena 

intensidade apresenta valor de m/e= 366, compatível com a fórmula molecular 

C26H54- O espectro em análise foi originado pelo hexacosano. 

Composto 30 

A Fig. 36 (pág 68) mostra o espectro de massa do composto 30, obtido por 

impacto electrónico. Este composto apresenta as fragmentações típicas de um 

hidrocarboneto linear saturado: todos os sinais do espectro de massa resultam de 

fragmentos alquilicos C n H 2 n + i (m/e= 43,57,71,85,99...) distribuídos regularmente 

e diminuindo de intensidade ao longo do espectro. O ião molecular de pequena 

intensidade apresenta valor de m/e= 380, compatível com a fórmula molecular 

^27H56- O e s P e c t r o e m análise foi originado pelo heptacosano. 

Composto 32 

A Fig. 37 (pág 68) mostra o espectro de massa do composto 32, obtido por 

impacto electrónico.Este composto apresenta as fragmentações típicas de um 

hidrocarboneto linear saturado: todos os sinais do espectro de massa resultam de 

fragmentos alquilicos C n H 2 n + i (m/e= 43,57,71,85,99...) distribuídos regularmente 

e diminuindo de intensidade ao longo do espectro. O ião molecular de pequena 

intensidade apresenta valor de m/e= 408, compatível com a fórmula molecular 

C2gHgQ. O espectro em análise foi originado pelo nonacosano. 
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Fig. 35. Espectro de massa dos composto 29 obtido por impacto electrónico 
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Fig. 36. Espectro de massa dos composto 30 obtido por impacto electrónico 

Fig. 37. Espectro de massa dos composto 32 obtido por impacto electrónico 
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O Quadro 14 resume os resultados parciais obtidos pela análise do extracto activo 

de fêmeas virgens por CG (Método A, Exp., pág 123) e CG-EM (Método CG-EM 1, 

Exp., pág 125) para os hidrocarbonetos: 

QUADRO 14 

ANÁLISE DO EXTRACTO DE FÊMEAS VIRGENS POR CG-EM ( HIDROCARBONETOS) 

Fórmula 
PlconaTrmin molecular Iões diagnóstico COMPOSTO 
(Fig 11, 
pág 32) 

8 26,6 C23H46 55, 69, 83, 97, 111 322 Tricoseno A? 

9 26,9 C23H46 55, 69, 83, 97, 111 322 Tricoseno A? 

10 28,2 C24H48 55, 69, 83, 97, 111 336 Tetracoseno A? 

1 1 28,5 C24H48 55, 69, 83, 97, 111 336 Tetracoseno A? 

1 2 30,0 C25H50 55, 69, 83, 97, 111 350 Penlacoseno A? 

13 30,2 C25H50 55, 69, 83, 97, 111 350 Pentacoseno A? 

1 4 30,4 C25H50 55, 69, 83, 97, 111 350 Pentacoseno A? 

17 33,0 C27H54 55, 69, 83, 97, 111 378 Heptacoseno A? 

18 33,2 C27H54 55, 69, 83, 97, 111 378 Heptacoseno A? 

1 9 33,4 C27H54 55, 69, 83, 97, 111 378 Heptacoseno A? 

20 33,5 C27H54 55, 69, 83, 97, 111 378 Heptacoseno A? 

21 33,7 C27H54 55, 69, 83, 97, 111 378 Heptacoseno A? 

26 27,3 C23H48 43, 57,71 85, 99, 324 Tricosano 

27 28,9 C24H50 43, 57,71 85, 99, 338 Tetracosano 

28 30,6 C25H52 43, 57,71 85, 99, 352 Pentacosano 

29 32,2 C26H54 43, 57,71 85, 99, 366 Hexacosano 

30 33,8 C27H56 43, 57,71 85, 99, 380 Heptacosano 

32 36,8 C29H60 43, 57,71 85, 99, 408 Nonacosano 
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Para completar a elucidação estrutural dos alcenos (compostos 8 a 21) no que 

se refere à localização da dupla ligação utilizaram-se duas estratégias complementares: 

determinação de valores de "ECL" e preparação de derivados tiometilados seguida de 

análise por CG-EM. 

6.2.3.1 - DETERMINAÇÃO DOS VALORES DE "ECL" 

Determinaram-se os valores de "ECL" compararando os tempos de retenção dos 

hidrocarbonetos presentes no extracto de fêmeas com os tempos de retenção de uma 

série de alcanos padrão (C23, C25, C26, C28, C30 e C32) (Exp., pág 127). Utilizou-se 

para este estudo cromatográfico o Método B (Exp., pág 123) em que o extracto de 

fêmeas virgens e a mistura dos alcanos padrão foram co-injectados e os valores de "ECL" 

foram calculados [43,44]: 

ECLx=(Trx-Trp1)/(Trp2-Trp1) 

Trx= Tempo de retenção do pico problema 

Trp-|= Tempo de retenção do padrão anterior 

Trp2= Tempo de retenção do padrão seguinte 

Seleccionaram-se os picos com valores decimais superiores a cinco, os quais, por 

verificação experimental, corresponderão a alcenos com um número de átomos de 

carbono igual ao valor de "ECL" inteiro imediatamente a seguir [39,40,41] e os picos com 

valores de "ECL" inteiros, os quais corresponderão a n-alcanos (Quadro 15, pág 71) 
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QUADRO 15 

VALORES DE "ECL" DETERMINADOS PARA OS ALCENOS E ALCANOS 

Pico n2 ECL Composto Fórmula Molecular 
(Fig. 22, pág 49) 

8 22,74 9-tricoseno (8) C23H46 

9 22,84 7-tricoseno (9) C23H46 

1 0 23,75 9-tetracoseno (10) C24H48 

1 1 23,85 7-tetracoseno (11) C24H48 

1 2 24,76 9-pentacoseno (12) C25H50 

1 3 24,85 7-pentacoseno (13) C25H50 

1 4 24,92 5-pentacoseno (14) C25H50 

1 5 25,59 13-hexacoseno(15a) C26H52 

1 6 25,74 9-hexacoseno(16a) C26H52 

1 7 26,60 13-heptacoseno (17) C27H54 

1 8 26,68 11-heptacoseno (18) C27H54 

1 9 26,78 9-heptacoseno (19) C27H54 

20 26,88 7-heptacoseno (20) C27H54 

21 26,92 5-heptacoseno (21 C27H54 

22 28,60 13-nonacoseno(22a) C29H58 

23 28,70 11-nonacoseno(23a) C29H58 

24 28,80 7-nonacoseno(24a) C29H58 

25 30,82 7-hentriaconteno(25a) C31H62 

26 23,00 tricosano (26) C23H48 

27 24,00 tetracosano (27) C24H50 

28 25,00 pentacosano (28) C25H52 

29 26,00 hexacosano (29) C26H54 

30 27,00 heptacosano (30) C27H56 

31 28,00 octacosano(31 ) C28H58 

32 29,00 nonacosano (32) C29H60 

33 30,00 triacontano(33b) C30H62 

34 31,00 hentriacontano(34") C31H64 
a) e b): Compostos não detectados na análise directa do extracto activo por CG-EM. a): estruturas 
determinadas por CG-EM dos seus derivados tiometilicos. b): estruturas determinadas por co-
injecção com padrões. 
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A co-injecção do extracto activo de fêmeas virgens com os n-alcanos padrão 

permitiu pôr em evidência no extracto a presença de três alcanos, não determinados na 

análise por CG-EM feita anteriormente (Quadro 14, pág 69): o octacosano - C28H58 

(composto 31), o triacontano - C 3 Q H 6 2 (composto 33) e o hentriacontano - C 3 1 H 6 4 

(composto 34). 

A determinação dos valores de "ECL" permite ainda pressupor a existência de 

alcenos não detectados na análise por CG-EM feita anteriormente (Quadro 14, pág 69). 

Assim, os compos tos 15 e 16 apresentam valores de "ECL" compatíveis com 

monoenos em C26; os compos tos 22, 23 e 24 apresentam valores de "ECL" 

compatíveis com monoenos em C29 e o composto 25 apresenta valor de "ECL" 

compatível com um monoeno em C31. Estas hipóteses poderão ser confirmadas se, 

após tiometilação do extracto, a análise por CG-EM originar espectros de massa 

compatíveis com os derivados dos monoenos em causa. 

6.2.3..2-TIOMETILAÇÃO 

A localização das ligações duplas foi confirmada através da preparação de derivados 

tiometilados que foram analizados posteriormente por CG-EM. 

Buser et ai [45] utilizaram pela primeira vez o disulfureto de dimetilo para derivatizar 

compostos insaturados de cadeia longa presentes em extractos biológicos. A posterior 

análise desses derivados por CG-EM permite determinar a posição da ligação dupla. Este 

método tem sido, desde então, o mais frequentemente utilizado com esse objectivo 

[46,47,48,49,50,51,52]. 

A tiometilação apresenta numerosas vantagens sobre outros métodos de 

derivatização efectuados com vista à localização das ligações duplas em compostos 

insaturados presentes em extractos feromonais [52]. O meio reaccional é homogéneo, 

todos os componentes são solúveis, é praticamente quantitativa (mesmo com reduzidas 

quantidades de amostra - da ordem dos ng) e conduz a um único produto reaccional, 

facilmente detectável por espectrometria de massa de impacto electrónico [49]. 
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Trata-se de uma típica reacção de adição, com estereoquímica anti (Fig. 38). 

CH3SSCH3 + I2 *- 2CH3SI 

+ I' 

S + 
l 
CH3 

CHaS, 
+ CH3SI * - .à C" +1 

7 A SCH : , # o ^ n 3 

CH 3 

Fig. 38. Reacção geral de tiometilação de alcenos 

O extracto activo de fêmeas virgens de M. rotundata foi submetido a tiometilação 

(Exp., pág 127) e o produto obtido foi analisado cromatograficamente pelo método B 

(Exp., pág 123) e por CG-EM pelo método CG-EM 1 (Exp., pág 125). 

Comparando os cromatogramas do extracto antes e após se proceder à 

tiometilação (Figs. 22, pág 49 e 39, pág 74), verifica-se que os aductos, devido ao 

acréscimo de 94 u.m.a. (adição de CHgSSCH3), originam maiores tempos de retenção 

(um acréscimo de aproximadamente 6 a 7 ECL) [47,49]. 

Por EM-IE os aductos clivam preferencialmente na ligação C - C que contém os 

substituintes SCH3 (Fig. 40, pág 75 ), originando dois fragmentos maioritários (A+ e B+), 

sendo habitualmente um deles o pico base do espectro [52]. O pico molecular é sempre 

bem visível. 
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CH 3 (CH2)m C H = C H (CH2)n CH2 R 

C n 3 S S C r i 3 / 12 

SCH: 

CH3 (CH2)m CH—CH (CH2)n CH2 R 

SCH-

EM-IE 

CH3 (CH2)m HC=SCH3 

(B* ) 

CH3S=CH (CH2)n CH2 R 

( A ' ) 

Fig.40. Localização da ligação dupla em alcenos por tiometilação e EM-IE. 

(A+) e (B+) correspondem aos fragmentos maioritários. 

A sensibilidade da detecção foi aumentada fazendo a pesquisa específica do ião 

com valor de m/e = 61 (CH3SCH2+) presente, com abundância superior a 20%, em todos 

os espectros dos compostos tiometilados [49] 

Utilizaram-se como iões diagnóstico os correspondentes aos fragmentos A+ e B + 

(Fig. 40) e determinou-se a posição da ligação dupla dos compostos 8 a 25 (alcenos) 
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(Quadro 16, pág 77). O padrão de fragmentação do oleato de etilo tiometilado (Fig. 41), 

obtido pela. metodologia descrita anteriormente, permitiu confirmar a posição da ligação 

dupla em C-9 no referido éster etílico (4). 

SCH; 

CH 3 (CH2)6CH2—CH-

( B
+

) + 
SCH3 
11 

C H 3( C H 2) 6" H 2" C H 
m/e = 173 

CH2=SCH3 

m/e = 61 

SCH 3 

■CHCH2(CH2)6COOCH2CH3 

( A
+
) 

CH-CH2(CH2)6COOCH2CH3 

m/e = 231 

\ ~ 
CH3CH2OH 

SCH 3 
II 
CHCH2(CH2)5CH = C = 0 

m/e = 185 

SHCH3 

CH=CH (CH2)5CH = C = 0 
m/e = 137 

Fig. 41. Esquema da fragmentação por impacto electrónico do oleato de etilo tiometilado 

(M
+
=404). O pico base é originado pelo fragmento (A

+
). 
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QUADRO 16 

TIOMETILAÇÃO DOS ALCENOS DE UM EXTRACTO DE FÊMEAS VIRGENS 

Dados EM-IE 

(m/e) 
post o n9 FM Mr Ião molecular A + B + ALCENO 
8 C23H46 3 2 2 416 243 173 9-C23:1 

9 C23H46 3 2 2 416 271 145 7-C23:1 

10 C24H48 336 430 257 173 9-C24:1 

11 C24H48 336 430 285 145 7-C24:1 

12 C25H50 3 5 0 444 271 173 9-C25:1 

13 C25H50 3 5 0 444 299 145 7-C25:1 

14 C25H50 3 5 0 444 327 117 5-C25:1 

15 C26H52 3 6 4 458 229 229 13-026:1 

16 C26H52 3 6 4 458 285 173 9-C26:1 

17 C 2 7H 5 4 378 472 243 229 13-027:1 

18 C 2 7H 5 4 378 472 271 201 11-027:1 

19 C27H54 3 7 8 472 299 173 9-C27:1 

20 C 2 7H 5 4 378 472 327 145 7-027:1 

21 C 2 7H 5 4 378 472 355 117 5-027:1 

22 C 2 9H 5 8 406 500 271 229 13-029:1 

23 C 2 9H 5 8 406 500 299 201 11-029:1 

24 C 2 9H 5 8 406 500 355 145 7-029:1 

25 C 3 1H 6 2 434 528 383 145 7-031:1 

FM: Fórmula Molecular 

Além de se localizarem as posições das ligações duplas em todos os alcenos 

inicialmente encontrados, foi também possível confirmar a presença dos alcenos 15,16, 

22, 23, 24 e 25, cuja existência havia sido anteriormente hipotetizada pela 

determinação dos valores de ECL (pág 72). 
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6.3 - CONCLUSÕES 

O estudo de um extracto activo de fêmeas virgens de M. rotundata permitiu a 

identificação de trinta e quatro compostos (Quadro 17, pág 80): quatro ésteres etílicos 

saturados, um éster etilico insaturado, dois ácidos gordos de cadeia longa saturada, 

dezoito alcenos e nove alcanos. 

A obtenção de extractos efectuada a partir de insectos vivos e inteiros origina que 

grande parte dos compostos extraídos e identificados sejam constituintes habituais e 

comuns dos insectos, sem desempenharem qualquer papel na troca de mensagens 

entre a espécie. O facto do extracto em análise ter demonstrado capacidade em excitar e 

atrair os machos dé M. rotundata significa que as feromonas sexuais desta espécie estão 

nele representadas. 

Todos os insectos possuem na sua cutícula, e como constituintes habituais dos 

seus tecidos, hidrocarbonetos saturados e insaturados [4], Justifica-se assim a presença 

de um grande número destes compostos num extracto pentanico de M. rotundata. 

Alcenos e alcanos têm sido descritos como feromonas sexuais [53], mas são 

habitualmente utilizados com outros fins, diversos dos da comunicação [4]. Os ácidos 

gordos identificados - ácidos miristico e palmítico - são constituintes habituais dos lipidos, 

existindo quer ligados, como nos triglicerideos, quer na forma livre [54], Estão descritos 

vários processos feromonais em que intervêm ácidos gordos na forma livre [2,54]. 

A função éster é das funções químicas mais representadas nas feromonas sexuais 

de insectos das mais variadas espécies [1,2,42,55,56]. Vários ésteres etílicos de ácidos 

gordos desempenham papéis importantes na sexualidade de várias espécies de abelhas 

[42,57,58,59,60,61]. A fraca probabilidade de os alcanos e alcenos corresponderem a 

feromonas sexuais pelas razões atrás apontadas, deixa-nos como alternativa os ácidos 

gordos e os ésteres etílicos. A nossa escolha recaiu, numa primeira análise, nos ésteres 

etílicos, embora qualquer dos compostos identificados pudesse constituir hipótese 

possível quer isoladamente, quer em associação com outros também presentes no 

extracto. 
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É frequente nos insectos fêmeas verificar-se uma paragem na produção das 

feromonas sexuais após a fecundação [1,2]. Este processo evita que os insectos 

continuem a produzir compostos de que já não necessitam. A observação de centenas 

de acasalamentos entre M. rotundata permitiu-nos concluir que, após o acasalamento, a 

fêmea deixa de estar receptiva aos machos. Este facto pode indicar que, neste caso, se 

verifica o fenómeno referido. Por outro lado as feromonas sexuais são produzidas por 

apenas um dos sexos, encontrando-se ausentes no sexo oposto. 

Assim, antes de estudar a actividade feromonal dos ésteres etílicos, Interessa 

verificar a sua presença ou ausência em extractos de fêmeas após o acasalamento e em 

extractos de machos. 
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QUADRO 17 

Compostos identificados num extracto activo de fêmeas virgens de M. rotundata. 

Compos to Ident i f icação 

1.LAURATODEETILO CG-EM; CG(prova cruzada) 
2. MIRISTATO DE ETILO CG-EM; CG(prova cruzada) 
3. PALMITATO DE ETILO CG-EM; CG(prova cruzada) 
4. OLEATO DE ETILO CG-EM; CGJprova cruzada); 

Metiltiolação seguida de CG-EM 
5. ESTEARATO DE ETILO CG-EM ;CG(prova cruzada) 
6. ACIDO MIRISTICO CG-EM ;CG(prova cruzada) 
7. ACIDO PALMÍTICO CG-EM ;CG(prova cruzada) 
8. 9-TRICOSENO CG-EM ;CG(ECL) 

Metiltiolação seguida de CG-EM 
9. 7-TRICOSENO CG-EM ;CG(ECL) 

Metiltiolação seguida de CG-EM 
10. 9-TETRACOSENO CG-EM;CG(ECL) 

Metiltiolação seguida de CG-EM 
11. 7-TETRACOSENO CG-EM;CG(ECL) 

Metiltiolação seguida de CG-EM 
12. 9-PENTACOSENO CG-EM ;CG(ECL) 

Metiltiolação seguida de CG-EM 
13. 7-PENTACOSENO CG-EM;CG(ECL) 

Metiltiolação seguida de CG-EM 
14. 5-PENTACOSENO CG-EM;CG(ECL) 

Metiltiolação seguida de CG-EM 
15.13-HEXACOSENO CG(ECL) 

Metiltiolação seguida de CG-EM 
16. 9-HEXACOSENO CG(ECL) 

Metiltiolação seguida de CG-EM 
17.13-HEPTACOSENO CG-EM;CG(ECL) 

Metiltiolação seguida de CG-EM 
18.11-HEPTACOSENO CG-EM;CG(ECL) 

Metiltiolação seguida de CG-EM 
19. 9-HEPTACOSENO CG-EM;CG(ECL) 

Metiltiolação seguida de CG-EM 
20. 7-HEPTACOSENO CG-EM;CG(ECL) 

Metiltiolação seguida de CG-EM 
21. 5-HEPTACOSENO CG-EM;CG(ECL) 

Metiltiolação seguida de CG-EM 
22.13-NONACOSENO CG(ECL) 

Metiltiolação seguida de CG-EM 
23.11-NONACOSENO CG(ECL) 

Metiltiolação seguida de CG-EM 
24. 7-NONACOSENO CG(ECL) 

Metiltiolação seguida de CG-EM 
25. 7-HENTRIACONTENO CG(ECL) 

Metiltiolação seguida de CG-EM 
26. TRICOSANO CG-EM ;CG(prova cruzada) ;CG(ECL) 
27. TETRACOSANO CG-EM ;CG(prova cruzada);CG(ECL) 
28. PENTACOSANO CG-EM ;CG(prova cruzada) ;CG(ECL) 
29. HEXACOSANO CG-EM;CG(prova cruzada);CG(ECL) 
30. HEPTACOSANO CG-EM;CG(prova cruzada);CG(ECL) 
31. OCTACOSANO CG(prova cruzada);CG(ECL) 
32. NONACOSANO CG-EM ;CG(prova cruzada);CG(ECL) 
33. TRIACONTANO CG(prova cruzada) ;CG(ECL) 
34. HENTRIACONTANO CG (prova cruzada);CG(ECL) 
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7 - ESTUDO COMPARATIVO DE EXTRACTOS 
(fêmeas virgens,fêmeas após acasalamento e machos). 

De entre os compostos identificados num extracto activo de fêmeas virgens, 

havíamos anteriormente considerado os ésteres etílicos dos compostos mais 

promissores para actuarem como feromonas sexuais. Para verificar se estes compostos 

estão também presentes nos machos e nas fêmeas após o acasalamento compararam-se, 

por cromatografia gasosa (Método C, Exp., pág 124), extractos de fêmeas virgens, 

acasaladas e machos (Exp., pág 128). Foi utilizado o Método C por permitir tempos de 

análise menores do que os métodos anteriormente utilizados, garantindo uma boa 

separação dos compostos em causa: os ésteres etílicos. A Fig. 42 (pág 82) mostra a 

comparação entre os diferentes extractos na zona de eluição dos ésteres etílicos, 

verificando-se a ausência destes nos extractos das fêmeas acasaladas e dos machos. 

A análise de um extracto de machos por CG-EM (Método CG-EM 2, Exp., pág 

125), usando para a detecção apenas o ião m/e=88, característico dos ésteres etílicos 

(pág 31), confirmou a ausência destes compostos, uma vez que não revelou a presença 

de qualquer pico no cromatograma. 

A presença de ésteres etílicos apenas nas fêmeas virgens vem alicerçar a hipótese 

anteriormente aventada da intervenção destes compostos na sexualidade de M. 

rotundata. Admitindo esta possibilidade, torna-se importante conhecer a quantidade em 

que estão representados no extracto total de fêmeas virgens, pelo que se procedeu ao 

seu doseamento. 

Estudo comparativo de extractos M 



JLJ— 

a. o > -
uv 
y-
u i 
Q 

IJL-AJ1 

JMMJ^HJUMJ (A) 

10 15 20 25 
—Ï 
35 30 

( n i n s ) 

Fig. 42. Cromatogramas de extrados pentânicos de fêmeas virgens (A), de machos 
(B) e de fêmeas após o acasalamento (C). 1 - Laurato de etilo; 2 - miristato de etilo; 3 
-palmitatode etilo; 4 - oleato de etilo e 5 - estearato de etilo 
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8 - DOSEAMENTO DOS ESTERES ETÍLICOS 

Dosearam-se os compostos referidos (compostos 1 a 5) por cromatografia 

gasosa, num extracto pentânico de fêmeas virgens e sexualmente activas, recorrendo ao 

método C (Exp., pág 124) e usando como padrão interno o caprato de etilo [62] (Exp., 

pág128). 

Os resultados obtidos estão resumidos no Quadro 18. A Fig. 43 (pág 84) mostra a 

relação percentual entre os diferentes ésteres, sendo de salientar que o oleato de etilo 

corresponde a praticamente metade da totalidade dos ésteres presentes. 

QUADRO 16 

DOSEAMENTO DOS ÉSTERES ETÍLICOS NUM EXTRACTO ACTIVO DE 

FÊMEAS VIRGENS DE M. rotundata 

Composto Quantidade média (ng/fêmea) D P 

N=3 

Laurato de etilo(l) 40,8 1,8 

Miristato de etilo (2) 40,6 0,2 

Palmitato de etilo (3) 28,3 1,0 

Oleato de etilo (4) 150,8 5,3 

Estearato de etilo (5) 56,6 1,9 

DP: desvio padrão 
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Fig. 43 Relação percentual entre os diferentes ésteres presentes num 
extracto activo de fêmeas virgens de M. rotundata 

Conhecidas as quantidades médias em que cada éster etílico está representado 

nas fêmeas virgens de M. rotundata, procedeu-se ao estudo de actividade destes 

compostos, admitindo que, isoladamente ou em conjunto, poderão actuar como 

feromonas sexuais (excitação e/ou atracção) desta espécie. 
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9 - ACTIVIDADE FEROMONAL DOS ESTERES 
ETÍLICOS 

A actividade dos ésteres etílicos como feromonas sexuais foi estudada recorrendo 

ao túnel de vento/olfactómetro (Ensaio biológico 6) (Exp., pag 119). Avaliou-se assim 

a sua capacidade em excitar e atrair machos de M. rotundata. 

O estudo de excitação incidiu sobre cada um dos ésteres identificados no 

extracto activo de fêmeas virgens e conduziu aos resultados apresentados no Quadro 

19. 

QUADRO 19 

ESTUDO DA EXCITAÇÃO DE MACHOS DE M. rotundata PROVOCADA PELAS FÊMEAS VIVAS, PELO 

EXTRACTO PENTÂNICO DE FÊMEAS VIRGENS E PELOS ÉSTERES PRESENTES NESSE EXTRACTO 

N9TOTAL NsTESTES 

DE TESTES POSITIVOS 

BRANCOS 

NsTOTAL NsTESTES 

DE TESTES POSITIVOS 

FÊMEAS VIVAS 11 14 9,24 

EXTRACTO 25 16 20 *6,12 

LAURATO ETILO 0,38 

MIRISTATO ETILO 17 14 0,03 

PALMITATO ETILO 17 10 14 1,74 

OLEATO ETILO 19 11 16 "5 ,84 

ESTEARATO ETILO 12 11 0,01 

a Os Brancos para os testes com fêmeas vivas foram obtidos com um fluxo de ar no túnel de vento 
e os outros com papel de filtro impregnado de pentano, depois de deixar evaporar o solvente 
D A diferença é significativa com * P< 0,01, ** P< 0,02 e P=0,05 para todos os outros. 
Na análise estatística utilizou-se um teste de % melhorado pela correcção de Yates para 
pequenas amostras [63] 
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O estudo de excitação com os cinco ésteres identificados no extracto activo de 

fêmeas virgens mostra que o oleato de etilo induz nos machos os mesmos 

comportamentos que as fêmeas vivas ou o seu extracto pentânico. O laurato, miristato e 

estearato de etilo não revelaram qualquer actividade e o palmitato de etilo mostrou 

provocar nos machos um aumento de actividade; todavia o resultado estatístico obtido 

não permite retirar conclusões seguras sobre a actividade deste éster. 

O estudo de atracção incidiu sobre quatro ésteres identificados no extracto 

activo de fêmeas virgens e conduziu aos resultados apresentados na Fig 44. 
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Fig. 44. Estudo de atracção de machos de M. rotundata por quatro ésteres ( - - - ) 
identificados no extracto de fêmeas virgens em comparação com brancos ( ) obtidos 
com pentano em papel de filtro. Entre parêntesis o número de ensaios efectuados 
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O estudo de atracção mostra que os ésteres etílicos isolados e na 

concentração estudada não têm capacidade para atrair os machos. Os ensaios 

efectuados com o laurato de etilo não são apresentados por terem sido efectuados em 

número insuficiente para poderem ser comparados com os dos outros esteres contudo, 

nas observações efectuadas com este éster não se verificou qualquer reacção nítida por 

parte dos machos. 

Conc lusões : 

Este estudo preliminar mostra que o oleato de etilo intervém na sexualidade de 

M. rotundata desencadeando um dos fenómenos de pré-acasalamento: a excitação. 

Este composto poderá também concorrer para o segundo passo sequencial de pré-

acasalamento, a atracção, mas nesse caso corresponderá a um dos componentes de um 

"bouquet feromonal" mais complexo. É de admitir que deste "bouquet feromonal" 

possam fazer parte conjuntamente com o oleato de etilo, os outros ésteres ou quaisquer 

outros compostos presentes no extracto activo. Em qualquer dos casos, o oleato de 

etilo é uma das feromonas emitidas pelas fêmeas de M. rotundata, com vista ao 

acasalamento da espécie, podendo assim constituir-se como um composto líder para 

obtenção de análogos estruturais, que poderão contribuir para um conhecimento mais 

completo deste fenómeno feromonal através do estudo de interacção com os 

receptores e de outros mecanismos de actuação neurofisiológicos. 
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10 - ANÁLOGOS ESTRUTURAIS DO OLEATO DE 
ETILO 

10.1 -INTRODUÇÃO 

O estudo da resposta biológica dos insectos às feromonas que produzem, assim 

como a análogos estruturais de feromonas poderá permitir retirar ilacções importantes 

sobre as interacções necessárias para o seu reconhecimento pelos receptores, bem 

como aventar hipóteses relativamente à topografia dos respectivos aceitadores. A 

obtenção de estruturas muito próximas das moléculas feromonais, mas com um poder 

atractivo menor, pode ainda ser vantajosa para a utilização em programas de controlo de 

insectos, modulando assim a quantidade de indivíduos atraídos para determinados locais. 

No caso presente, prepararam-se vários análogos do oleato de etilo (4) que, para 

além de ter mostrado capacidade em excitar os machos de M rotundata, intervindo assim 

na sexualidade desta espécie, tem sido descrito como responsável por processos 

feromonais de várias outras espécies de insectos [42,55,57,58,59]. 

Trata-se de uma molécula amplamente distribuída na natureza, de estrutura alifática 

com vinte carbonos, uma função éster e uma ligação dupla em C-9 com estereoquímica 

Z, que faz com que a cadeia carbonada assuma uma estrutura curvada (Modelização, pág 

92). 

Para a obtenção dos análogos planearam-se modificações no tamanho da cadeia 

carbonada, na dupla ligação e na função éster (Quadro 20, pág 90; Fig. 45, pág 91 e 

Modelização, pág 92). 

As alterações introduzidas no tamanho da cadela incidiram sobre a parte 

hidrocarbonada originária do álcool. Assim, o grupo etilo do oleato (4) deu lugar a um 

grupo metilo, a um grupo propilo e a um grupo isopropilo. Como resultado obtiveram-se o 

oleato de metilo (35), com menos um átomo de carbono, o oleato de propilo (36) com 

mais um átomo de carbono e o oleato de isopropilo (37) também com mais um átomo de 
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carbono do que o composto líder. Estes compostos poderão permitir prever a influência 

do encurtamento, do alongamento e da ramificação da parte alquílica proveniente do 

álcool e, consequentemente, também da modificação da lipofilia e do impedimento 

esférico na actividade feromonal. 

As alterações introduzidas na ligação dupla foram as seguintes: modificação da 

configuração Z para £(38), hidroxilação da dupla obtendo-se um diol vicinal (40) , 

adição de carbeno obtendo-se um derivado ciclopropílico (41) e deslocamento da dupla 

ligação de C-9 para C-10 (45) e de C-9 para C-8 (49). O isómero Edo oleato de etilo (38) 

poderá permitir estudar a influência da configuração da dupla ligação na actividade. Em 

estudos efectuados com estereoisómeros de feromonas insaturadas, é frequente 

observar-se um efeito inibidor pela presença do isómero do composto natural [1,2]. O 

diidroxiestearato de etilo (40) poderá permitir estudar a importância da presença da 

ligação dupla na actividade uma vez que os dois grupos hidroxilo constituirão pontos de 

ligação diferente com o receptor, adquirindo também a molécula uma forma mais linear. O 

c/s-2-octilciclopropanooctanoato de etilo (41) preserva a natureza inclinada da cadeia 

alcénica do oleato de etilo deixando de existir a influência dos electrões K e ficando 

alterados os ângulos de ligação. Para além disso criam-se novos elementos 

estereogénicos, uma vez que existem dois enantiómeros do derivado eis 

ciclopropanado. Os (2)-10 e (2)-8 -octadecenoatos de etilo (45 e 49) poderão permitir 

avaliar a influência da distância entre a ligação dupla e a função éster, estando no primeiro 

caso aumentada em relação ao oleato de etilo e no segundo diminuída. O deslocamento 

da ligação dupla para os carbonos contíguos a C-9 ocasiona também modificação na forma 

global das moléculas. 

As alterações introduzidas no grupo funcional consistiram na substituição da 

função éster pela função cetona (50).e na obtenção do acetato de oleílo (51). A 12-

heneicoseno-4-ona (50) permitirá avaliar o efeito da substituição isostérica, e o acetato de 

oleílo (51) poderá permitir avaliar a influência do posicionamento do grupo carbonilo do 

éster em relação às extremidades da molécula e da distanciação à ligação dupla. 
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QUADRO 20 

ANÁLOGOS ESTRUTURAIS DO OLEATO DE ETILO 

• ALTERAÇÕES AO TAMANHO DA CADEIA CARBONADA 
Oleato de metilo (35) 

Diminuição 

Oleato de propilo (36) 

Aumento 

Oleato de isopropiio (37) 

Modificação do tamanho e ramificação da parte terminal 

• ALTERAÇÕES NA LIGAÇÃO DUPLA (C-9) 
Elaidato de etilo (38) 

Alteração da estereoquímica, de Z para E. 

Deixa de existir a curvatura da cadeia carbonada, originada pela estereoquímica Z. 

9,10-diidroxiestearato de etilo (40) 

Adição à dupla ligação de 2 grupos hidroxilo 

fZJ-2-octi lciclopropanooctanoato de eti lo (41) 

Saturação, preservando a curvatura da cadeia alcénica, por obtenção de um análogo 

cíclico e criação de novos elementos estereogénicos. 

(Z>10-octadecenoato de etilo (45) e (Z>8-octadecenoato de etilo (49) 

Deslocamento da dupla ligação para os carbonos contíguos, modificando a forma espacial 

da molécula que passa a adquirir um diferente tipo de curvatura da cadeia alcénica. 

• ALTERAÇÕES NA FUNÇÃO ÉSTER 
12-heneicoseno-4-ona (50) 

Substituição do oxigénio proveniente do álcool por um equivalente isosterico, o grupo CH2. 

Acetato de oleflo (51) 

Afastamento do grupo carbonilo do éster da ligação dupla. 
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Fig. 45. Análogos estruturais do oleato de etilo 
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Modelização: Oleato de etilo (4) e análogos estruturais 
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10.2-SÍNTESE 

•10.2.1 - OLEATO DE METILO (35); 

OLEATO DE PROPILO (36); 

OLEATO DE ISOPROPILO (37) e 

ELAIDATO DE ETILO (38) 

(Exp., pág 130) 

Estes ésteres toram preparados a partir do ácido oleico pelo processo descrito para 

o oleato de etilo (Exp., pág 129) e purificados por destilação fraccionada a pressão 

reduzida. Os espectros no IV dos oleato de metilo, oleato de propilo e elaidato de etilo 

correspondem aos descritos na literatura para estes compostos [64]. 

No espectro no IV do oleato de isopropilo (37) a presença do grupo éster é posta 

em evidência pelas bandas de absorção a 1725 cm"1, 1175 cm"1 e 1100 cm"1 e a do 

grupo isopropilo pelas bandas de absorção a 1450 cm"1 e 950 cm"1. O espectro de 

1HRMN (Quadro 21, pág 110) revela o protão metínico do grupo isopropilo com um 

multipleto a 5 4,94-4,98 (1H) e os protões metílicos com um dupleto a ô 1,18 (6H). O 

espectro de massa revela o ião molecular (m/e=324), de pequena intensidade (14%), e o 

pico base resultante do ião isopropilo (+CH (CH3)2; m/e=43). A ruptura a nível da ligação 

- C O - 0 - , origina o fragmento CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7C0+, com valor de m/e=265 

(53%). 
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• 10.2.2- 9,10-DIIDROXIESTEARATO DE ETILO (40) (Exp., pág 132) 

Este composto obteve-se em dois passos reaccionais a partir do ácido oleico. 

Procedeu-se à hidroxilação da ligação dupla (2) do ácido oleico e posteriormente à 

esterificação do ácido diidroxilado (Fig. 46). 

CH3(CH2)7. „(CH2)7COOH Ácido oleico 

2 . 

KMn04 

NaOH, H20 

CH3(CH2)7 (CH2)7COOH 

ri 
OH OH 

CH3CH20" 
CH3CH2OH 

Ácido 9,10-diidroxiesteárico (39) 

CH3(CH2)7 .(CH2)7COOCH2CH3 9,10-Diidroxiestearato de etilo (40) 

n 
OH OH 

Fig. 46. Obtenção do 9,10-diiroxiestearato de etilo (40) 

10.2.2.1 - Ácido 9,10-diidroxiesteárico (39) (Exp., pág 132) 

Há vários reagentes que permitem a adição de dois grupos hidroxilo à ligação dupla. 

Os mais frequentemente utilizados são o tetróxido de ósmio e o permanganato de 

potássio alcalino, que dão adição syn do lado menos impedido da ligação [65]. O 

tetróxido de ósmio adiciona mais lentamente, é altamente tóxico e caro, mas as reacções 

são mais quantitativas. O permanganato, mais barato e menos tóxico, é um oxidante forte, 
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podendo mesmo oxidar os glicóis formados [65]; trabalhando em meio alcalino e em 

condições suaves foi utilizado para a preparação do 9,10-diidroxiesteárico [66,67]. 

Procedeu-se à adição do oxidante sobre uma mistura arrefecida do ácido oleico, 

hidróxido de sódio e água. Utilizou-se o ácido insaturado em excesso e em meio alcalino 

arrefecido para evitar a oxidação do diol e eventual cisão da ligação dupla . 

O ácido 9,10-diidroxiesteárico obtido apresentou as características de PF e de IV 

pretendidas (Exp., pág 132)de acordo com o descrito na literatura [64,68]. 

10.2.2.2 - 9,10-diidroxiestearato de etilo (40) (Exp., pág 132) 

Esterificou-se o ácido diidroxilado com etanol pelo processo utilizado na obtenção 

do oleato de etilo (Exp.,pág 129). O 9,10-diidroxiestearato de etilo obtido apresentou as 

características de PF de acordo com o descrito na literatura [68]. A identidade do 

composto (40) foi confirmada por IV, 1HRMN e 13CRMN. 

O espectro no IV mostra a presença dos grupos hidroxilo, posta em evidência pela 

banda larga de absorção a 3200 cm"1, e a presença do grupo éster pelas bandas de 

absorção a 1735 cm"1 e 1175 cm"1. O espectro de 1HRMN (Quadro 21, pág 110) revela a 

existência dos dois protões hidroxílicos com um pico alargado a ô 1,89 (2H) e dos dois 

protões dos carbonos ligados aos grupos hidroxilo com um multipleto a ô 3,54-3,61 (2H). 

Os protões ~COO-CtÍ2~ aparecem como um multipleto a 5 4,06-4,13 (2H) e os protões 

~CH2COO~ como um tripleto a 5 2,26 (J=7,4, 2H). O espectro de 13CRMN evidencia os 

dois carbonos ligados aos grupos hidroxílicos a 5 74,62 e ô 74,69; o carbono carbonílico 

da função éster corresponde a 5 173,97. 
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• 10.2.3-(c/s)-2-0CTILCICL0PR0PAN0CTAN0AT0 DE ETILO (41) (Exp.,pág 

133) 

Em 1959, Simmons e Smith [69,70] descrevem pela primeira vez um processo de 

adição de carbeno à dupla ligação sem recorrer a carbeno livre. Este processo, que utiliza 

diiodometano como fonte de CH2 e um par zinco-cobre activo para promover a reacção, 

passou desde então a ser o mais utilizado para a metilenação de olefinas, tendo sofrido 

várias modificações que facilitam a sua execução laboratorial. Assim, em 1970, Rawson e 

Harrison [71] descrevem um processo em que se evita a preparação isolada do par zinco-

cobre activo, utilizando directamente para o efeito uma mistura de zinco em pó e de 

cloreto de cobre(l) em éter sob atmosfera de azoto, a qual conduz a melhores resultados. 

Em 1982, Repic e Vogt [72] apresentam um processo em que o zinco não é activado 

quimicamente, mas por ultra-sons. Em 1985, Friedrich, Domek e Pong [73], associando a 

utilização dos ultra-sons e da mistura zinco-cloreto de cobre(l), evitam a utilização de 

diiodometano, um reagente caro e difícil de purificar, substituindo-o por dibromometano, 

mais barato e fácil de manusear. Em 1985, os mesmos autores mencionam a utilização de 

cloreto de titânio (IV) [74] como catalisador mas, perante os resultados apresentados, sem 

grandes vantagens em comparação com o método anterior. 

Para obter o composto (41) optámos pelo processo descrito por Friedrich, Domek 

e Pong [73] que utiliza a cavitação produzida por ultra-sons para promover a reacção 

heterogénea do par zinco-cobre com o dibromometano e o método de Rawson e 

Harrison [71] para gerar o par zinco-cobre in situ. A ciclopropanação efectuada por este 

processo é estereoespecífica, sendo a adição sempre do tipo syn [65]. No caso 

presente, em que partimos do oleato de etilo (Z) obtém-se o (c/s)-2-octilciclo-

propanoctanoato de etilo (Fig.47, pág 97). 
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C H ^ C H ^ ( C H J T C O O C ^ S 

) ) ) 
Zn 
CuCI 
CH2Br2 

CHáCHJy 
\ / 

(CHajTCOOCaHg 

CH2 

Br- Zn Br 

CHsfCHJ ytCHaÏTCOOCaHs 

+ ZnBr2 

Fig. 47. Via sintética para obtenção do (c/s)-2-octilciclopropanoctanoato de etilo 

A mudança de cor (cinzento para vermelho acinzentado), verificada no caso 

presente cerca de uma hora após ter iniciado a cavitação, é indicadora do inicio da reacção 

do dibromometano com o par zinco-cobre [73]. 

O tempo de reacção, cerca de quatro horas, mostrou ser suficiente, tendo-se 

obtido um rendimento de 63%. 

A identidade do composto (41) foi estabelecida por IV , 1HRMN, 13CRMN e EM-IE. 

A adição de CH2 à ligação dupla é posta em evidência por várias características 

espectroscópicas. No espectro no IV surgem as bandas de absorção a 3050 cm"1 e a 

1020 cm"1 indicando a presença do grupo ciclopropílico [75] e não surge a banda a 720 

cm"1 , presente no espectro no IV do oleato de etilo, denunciadora do carácter 

insaturado. 

O espectro de 1HRMN (Quadro 21, pág. 110) também não revela a presença de 

qualquer ligação dupla. A presença dos protões do ciclopropilo (Fig 48, pág 98) é posta 

em evidência pelo aparecimento dos sinais dos protões Ha, He e Hd como um multipleto a 
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S 0,51-0,58 (3H) e do protão Hb corn um multipleto a S -0,37 - -0,32 (1H). Os protões 

~CH2COO surgem como um tripleto a 5 2,26 (J=7,4,2H) e os protões ~COOChL2~ 

como um quadropleto a 0 4,12.(^=7,1, 2H). 

No espectro de 13CRMN também não surgem os sinais dos carbonos insaturados 

e verifica-se o aparecimento dos sinais a 8 15,74 e 15,78 da responsabilidade dos 

carbonos terciários do ciclopropilo e do sinal a 5 10,91 da responsabilidade do carbono 

secundário [76]. 

Ha 

Hd y S \ He 

Ch^CHa)/' ^(CH2)7COOCH2CH3 

Fig. 48. Protões do grupo ciclopropílico no (c/s)-2-octilciclopropanoctanoato de etilo 

O espectro de massa, obtido por impacto electrónico, mostra o pico molecular de 

pequena intensidade (2%) com valor de m/e=324 e o pico com valor de m/e=88 (39%), 

tipico de ésteres etílicos (pág 31). O pico com valor de m/e=278 (20%), corresponde à 

perda de etanol a partir do ião molecular. Os outros picos apresentam pouco valor 

diagnóstico, correspondendo a sequências aparentemente olefinicas, que neste caso 

correspondem a fragmentos que contêm o grupo CH-CH do anel ciclopropílico, com a 

composição CnH2n.1: 55 (100%), 69 (59%), 83 (39%), 97 (35%), 111 (19%),. 
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CH3(CH2)7' 

Fig. 48. Protões do grupo ciclopropílico no (c/s)-2-octilciclopropanoctanoato de etilo 

O espectro de massa, obtido por impacto electrónico, mostra o pico molecular de 

pequena intensidade (2%) com valor de m/e=324 e o pico com valor de m/e=88 (39%), 

tipico de ésteres etílicos (pág 31). O pico com valor de m/e=278 (20%), corresponde à 

perda de etanol a partir do ião molecular. Os outros picos apresentam pouco valor 

diagnóstico, correspondendo a sequências aparentemente olefinicas, que neste caso 

correspondem a fragmentos que contêm o grupo CH-CH do anel ciclopropílico, com a 

composição C n H 2 n . 1 : 55 (100%), 69 (59%), 83 (39%), 97 (35%), 111 (19%),. 

He 

(CH2)7COOCH2CH3 
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• 10.2.4 - (Z)-10-OCTADECENOATO DE ETILO (45) e (Z)-8-OCTADECENOATO 

DE ETILO (49) (Exp., pgs 134 e 138) 

Vários métodos têm sido utilizados para a obtenção de feromonas constituídas por 

cadeias alifáticas longas, contendo duplas ligações [77,78,79,80,81,82,83]. No entanto 

poucos processos se podem comparar à carbocupração dos alcinos, pela generalidade 

da sua aplicação, pela pureza estereoisomerica dos produtos obtidos (normalmente maior 

do que 99,9%) e pela possibilidade de utilizar esta reacção em escala preparativa 

[84,85,86,87,88,89]. A carbocupração de alcinos, ou reacção Normant [85,90], consiste 

na adição syn de derivados organometálicos do cobre à ligação tripla de alcinos obtendo-

se uma nova entidade organometálica, um alcenil-cobre, capaz de reagir com diversos 

electrófilos (Fig. 49): 

CuX R C ^ C R 
RLi ou RMgX ^ R"Cu" *- / = : \ . 

RW 
R ^ " C u 

E + 

X 
Fig. 49. Reacção geral de carbocupração de alcinos 

Com base neste processo geral obtiveram-se o (Zj-IO-octadecenol (42)e o (Z)-8-

octadecenol (46) que, por oxidação deram origem aos aldeídos (43 e 47) e aos ácidos 

respectivos (44 e 48). Estes foram então esterificados com etanol obtendo-se os (Z)-

10-octadecenoato de etilo (45) eo (Zj-8-octadecenoato de etilo (49) (Fig.50, pág 100). 
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R-Br + ? Li 

2R-Li + Cul 

R-U + LiBr 

R2CuLi 

Exp., pgs 134 e 138 

Exp., pgs 135 e 138 

R2CuLi + HC=CH 
Li 

R Cu R 

1/4 BrR'CH2OH 

(42 e 46) 
fí R'CH2OH 

C5H6NCr03CI 

(43 e 47) R R'CHO 

Exp., pgs 135 e 138 

Exp., pgs 136 e 139 

(CsHeN^Cv 

(44 e 48) 
R R'COOH ~£z 

CH3CH2OH 
(C2H5)2OBF3 

(45 e 49) 
R̂  R'COOCH2CH3 - * -

Exp., pgs 137 e 139 

Exp., pgs 137 e 140 

42, 43, 44 e 45> R = CH3 (CH2)e 
R'= (CH2)8 

•10 - octadecenoato de etilo 

46, 47, 48 e 49 • R = CH3(CH2)8 
R'= (CH2)6 

8 - octadecenoato de etilo 

Fig. 50. Via sintética para obtenção dos (2)-10 (45) e (Z)-8-octadecenoatos de etilo (49) 
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Discute-se a seguir a obtenção de um dos ésteres insaturados por este processo, 

o (ZJ-10-octadecenoato de etilo (45), sendo a discussão também válida para o seu 

isómero de posição (49) havendo apenas que ter em conta a diferença dos precursores. 

10.2.4.1 - (Z)-10-octadeceno-1-ol (42) 

De entre os vários organometálicos do cobre, os mais eficientes para 

carbometalação do acetileno são os derivados do cobre, R2CuLi [84]. 

Começou por se fazer reagir o bromoeptano com o litio obtendo-se uma solução de 

heptillitio em éter anidro (Exp., pág 134). Por reacção do organolitio com iodeto de cobre 

(I) formou-se o dieptilcuprato de litio (Exp., pág 135). 

A formação do dicuprato de litio foi acompanhada pela mudança de cores do meio 

reaccional: observou-se a coloração amarela resultante da formação do sal organocuproso 

após adição de cerca de metade do heptillitio e a formação da cor azul, tipica dos cupratos. 

Adicionou-se ao meio reaccional o acetileno (Exp., pág 135), tendo o cuidado de baixar a 

temperatura para -50°C. Os reagentes de Gilman inserem duas unidades de acetileno de 

forma quantitativa, verificando-se que o meio reaccional muda de imediato para negro, por 

reacção do acetileno com um dos alquilcupratos e depois para verde, por reacção com o 

segundo alquilcuprato [84,91]. A adição dos cupratos às ligações triplas é sempre do tipo 

syn [84], formando-se neste caso o (ZJ-di(vinileptil)cuprato de litio. Este homocuprato 

foi estabilizado por adição de trietilfosfito evitando a sua decomposição à temperatura 

ambiente [92]. 

Os divinilcupratos de litio, sendo bases fortes, reagem com os bromoalcoois 

originando os respectivos bromoalcóxidos de litio. Se se promover esta reacção com o 

dobro de equivalentes de homocuprato, o excedente deste reagente pode promover a 

reacção de alquilação pretendida (Fig. 51, pág 102). 
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Br(CH2)n0H 

Fig. 51.Obtenção dos (2)-10 (42) e (Z)-8-octadeceno-1-ol (46) 

Recorrendo a esta estratégia, em que um equivalente de divinilcuprato reage com 

o álcool, promovendo a sua protecção In situ sob a forma de sal de litio e um segundo 

equivalente reage com o álcool protegido, promovendo a reacção de alquilação, obteve-

se o fZJ-10-octadeceno-1-ol (42) (Exp., pág 135) e o (Z)-8-octadeceno-1-ol (46) (Exp., 

pág 138). 

A adição do co-solvente HMPT favorece a reacção, tornando mais nucleofílico o 

carbono que se vai ligar ao electrófilo [65,92]. Promoveu-se a hidrólise com HCI e 

dissolveram-se os sais de cobre com solução de NH3/NH4CI. 

A sequência reaccional que, a partir do álcool (42), conduz ao éster pretendido 

(45) foi acompanhada por1HRMN e 13CRMN. 
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A identidade do composto (42) foi estabelecida por IV, 'HRMN e l 0CRMN. No 

espectro no IV a presença do grupo hidroxilo é posta em evidência pelas bandas de 

absorção a 3290 (larga),1435 e 1030 cm" . A presença da insaturação é posta em 

evidência pela banda de absorção a 690 cm"1 , indiciando o carácter Z, hipótese 

reforçada pela inexistência de bandas de absorção na zona característica das 

insaturações do tipo E(980 - 960 cm"1). O espectro de 1HRMN (Quadro 21, pág.110) 

está de acordo com a estrutura pretendida. O grupo OH surge como um singuleto largo a 

6 2,60 (1H). Os protões ~CH2OH originam um tripleto a 5 3,54 (J = 6,6, 2H) e os protões 

~CH2CH2OH um multiplets a 5 1,43-1,53 (2H). Os protões olefinicos, ~CH_=CtL~, 

produzem um multipleto a 8 5,27-5,34 (2H) e os protões adjacentes, ~Chl2CH=CHCrÍ2~1 

um multipleto a 5 1,95-1,98 (4H). Os restantes protões metilénicos originam um multipleto 

complexo a 1,22-1,24 (22H) ppm. O grupo metilo terminal origina um tripleto a 0,93 

(J=6,7, 3H). 

O carbono ligado ao grupo hidroxilo entra em ressonância em13CRMN a 5 62,69 e 

os carbonos olefinicos a S 129,85 e 129,91. Os sinais a 5 27,29 e 27,56 

(~CH2CH=CHCH2~) mostram também o carácter Zda ligação dupla [93,94], 
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10.2.4.2 - (Z)-10-octadecenal (43) 

O álcool anteriormente obtido foi oxidado a aldeído pelo PCC (Exp., pág 136). Este 

reagente permite a oxidação suave de álcoois, com bons rendimentos, não reage com 

as duplas ligações, embora se tenha observado isomerização cis-trans em olefinas a, p 

insaturadas [95]. 

O composto obtido (43) foi controlado por 1HRMN e 13CRMN. 

Os dados de 1HRMN (Quadro 21, pág 110) evidenciam a transformação pretendida 

(de álcool a aldeído) pela ausência do sinal a 5 2,60 (OH.) e o aparecimento de um 

singuleto a ô 9,66 (1H), característico do protão aldeídico. No espectro de 1 3CRMN 

verifica-se a ausência do sinal a 8 62,69 (C_H2OH) e o aparecimento do sinal a 6 202,59 

característico do carbono aldeidico. 

10.2.4.3 - Ácido (Z)-10-octadecenóico(44) 

O aldeido obtido anteriormente foi oxidado a ácido carboxílico pelo PDC em meio 

aprótico (Exp., pág 137). As condições anidras favorecem a complexação do substracto 

com as espécies contendo Cr(VI), obtendo-se assim uma oxidação suave [96,97]. 

O composto obtido (44) foi caracterizado por 1HRMN e 13CRMN. 

Os dados 1HRMN (Quadro 21, pág 110) evidenciam a transformação pretendida 

(de aldeído a ácido carboxílico) pela ausência do sinal a 8 9,66 (CHO) e o aparecimento 

de um singuleto largo a S 10,73 (1H), característico do protão carboxílico. No espectro 

de 13CRMN verifica-se a ausência do sinal a 8 202,59 (C.HO) e o aparecimento do sinal a 

S 179,80 ppm característico do carbono carboxílico. 
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10.2.4.4 - (2)-10-octadecenoato de etilo (45) 

O análogo estrutural pretendido, o (Z)-10-octadecenoato de etilo (45), toi obtido 

por esterificação do ácido (44) com etanol em presença do catalisador ácido BF3 eterato 

(Exp., pág 137). 

A identidade do composto (45) toi estabelecida por IV, 1HRMN, 13CRMN e EM-IE. 

O espectro no IV revela a presença da função éster, que é posta em evidência 

pelas bandas de absorção a 1735 cm"1 e 1175 c m , e a da insaturação do tipo Zpela 

banda de absorção a 720 cm"1. 

Os dados de 1HRMN (Quadro 21, pág 110) evidenciam também a transformação 

pretendida (de ácido carboxílico a éster etílico) pela ausência do sinal a Ô 10,73 (COOJd) 

e o aparecimento de um quadropleto a S 4,10 (J=7,2, 2H) originado pelos protões 

~COOCH.2~ e de um tripleto a S 0,94 (J=6,0, 3H) relativo aos protões metílicos 

~COOCH2CH3. 

No espectro de 13CRMN verifica-se a ausência do sinal a 179,80 ppm (£OOH) e o 

aparecimento do sinal a 5 173,91 correspondente a ~C_00~. Os sinais a ô 27,23 e 5 

27,35 (~CH2CH=CHCH2~) mostram também o carácter Zda ligação dupla [93,94]. 

O espectro de massa, obtido por impacto electrónico, mostra o pico molecular de 

pequena intensidade (3%) com valor de m/e=310 e o pico com valor de m/e=88 (33%), 

tipico dos esteres etílicos (pág 31). O pico com valor de m/e= 264 (13%) corresponde à 

perda de etanol a partir do ião molecular. O pico base com valor de m/e=55 e os picos de 

intensidades decrescentes com valores de m/e= 69(52%), 83 (38%), 97 (31%), 111 

(13%) correspondendo à composição C n H 2 n _ i , evidenciam o carácter olefínico do 

composto. 
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•10.2.5 - 12-HENEICOSENO-4-ONA(50) (Exp., pág 140) 

Em 1976 Cahiez et a/[98] descrevem um novo método de obtenção de cetonas 

por reacção de cloretos de ácidos sobre iodetos de alquilmanganésio (RMnl). A inércia 

destes derivados perante outras funções químicas torna a reacção muito específica, 

permitindo a obtenção de cetonas funcionalizadas com elevados rendimentos (Fig. 52) 

[99,100]. 

RMgBr + Mnl2 — - RMnl + MgBrl 

RMnl + R'COCI ^ R'COR 

Fig. 52. Via sintética para obtenção de cetonas a partir de RMnl 

Em 1989, Cahiez ef a/ [101] tentaram substituir, com êxito, o sal iodado por sal 

bromado, conseguindo a sua solubilização numa solução etérea de brometo de litio à 

temperatura ambiente (Fig. 53). 

MnBr2 + LiBr(solução etérea) •» "MnBr2,UBr"(solução) 

"MnBr2,LiBr"(solução) + RMgX - RMnBr (MgXBr; 2LiBr) 

RMnBr+R'COCI *• R'COR 

Fig. 53. Via sintética para obtenção de cetonas a partir de RMnBr 

No mesmo ano, a reacção sofre novo incremento, conseguindo os mesmos 

autores [102] utilizar na reacção cloretos de organomanganésio (Fig. 54), ainda mais 

baratos do que os seus análogos bromados. Os cloretos de organomanganésio podem 

assim ser acilados pelos cloretos de ácidos carboxílicos em THF, solvente onde os 

compostos de organomanganésio apresentam maior estabilidade [102], 

RMnCI + R'COCI - R'COR 

Fig. 54. Via sintética para obtenção de cetonas a partir de RMnCI 
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Foi este o processo escolhido para obter a 12-heneicoseno-4-ona (50), a partir 

do cloreto de oleílo e do cloreto de propilmanganésio (Exp., pgs 140 e 141), de acordo 

com o esquema reaccional apresentado na Fig. 55. 

C3H7CI + Mg T H F a n i d r o» C3H7MgCI 

-MnCI2 + LiCr T H F a n i d r° . "MnCI4l_i2" 

o°c 
► C3H7MnCI 

C3H7MnCI 
J THF 

+ ï~*~ CH3(CH2)7v y(CH2)7CO(CH2)2CH3 
-15 C 

CH3(CH2)7 CH3(CH2)7COCI ( 5 0 ) 

Fig. 55. Via sintética para obtenção da 12-heneicoseno-4-ona 

O reagente de Grignard (C3H7MgCI) foi preparado da forma habitual, usando o 

THF anidro como solvente. O THF, solvente utilizado nesta sequência reaccional, foi 

tornado anidro com fio de sódio e isento de peróxidos fazendo-o passar, imediatamente 

antes de ser utilizado, por uma coluna de alumina [103]. 

O cloreto de manganésio anidro foi previamente seco (2 horas, 150°C) [104] 

antes de ser solubilizado em THF pela adição de cloreto de litio [101]. A reacção decorre 

à temperatura ambiente, em atmosfera de azoto e com agitação, até obter uma solução 

amarela do complexo MnCI4LÍ2. O tempo de reacção depende da origem e também da 

granulação dos sais de litio e de manganésio [104]; neste caso obteve-se uma solução 

amarela límpida ao fim de 4,5 horas, com tendência para ficar esverdeada. 

Adicionou-se o reagente de Grignard anteriormente preparado ao complexo 

obtido. O cloreto de propilmanganésio forma-se quantitativamente a 0°C, logo que a 

adição do reagente de Grignard está completa [104]. O meio reaccional passa de 
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amarelo esverdeado para castanho. Adicionou-se então o cloreto de oleílo que originou 

acetona (50). 

A identidade do composto (50) foi estabelecida por IV, 1HRMN, 13CRMN e EM-IE. 

O espectro no IV revela a transformação do grupo carbonilo do cloreto de ácido em 

grupo cetónico pelo deslocamento da banda de absorção a 1790 cm" ' para 1715 cm"1. 

A insaturação Z produz a banda a 715 cm"1. 

Os dados de1 HRMN (Quadro 21, pág 110) evidenciam também a transformação 

pretendida pelo aparecimento do multipleto a 5 2,00-2,31 (4H) (~CH.2COCH.2~) e o 

desaparecimento do tripleto a 5 2,85 (2H) originado pelos protões -CH^COCI do cloreto 

de oleílo. 

No espectro de 13CRMN verifica-se a ausência do sinal a ô 170,50 (C.OCI) e o 

aparecimento do sinal a 5 211,60 da responsabilidade do carbono carbonílico cetónico. 

Os sinais a S 27,18 e 27,23 (~CH_2CH=CHCH2~) mostram também o carácter Zda 

ligação dupla [93,94]. 

O espectro de massa, obtido por impacto electrónico, mostra o pico molecular de 

pequena intensidade (6,1%) com valor de m/e=308 e o pico com valor de m/e=265 

(23,1%), resultante da cisão da ligação adjacente ao grupo carbonilo (C-3/C-4), 

fragmentação preferencial nas cetonas [38]. O pico com valor de m/e=222 pode 

justificar-se pela perda de CH3 a partir do fragmento com m/e=237 (C 1 7 H 3 3
+ ) . O pico 

com valor de m/e=71 (66,3%) pode justificar-se pela cisão da ligação adjacente ao grupo 

carbonilo (C-4/C-5), originando o fragmento C 3 H 7 CO + ou pelo fragmento saturado 

C5H1 . ,+ . A presença da insaturação justifica os outros picos do espectro, resultantes de 

fragmentos hidrocarbonados insaturados com a composição C nH 2 n . i (m/e= 55, 69, 83, 

97...). 
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• 10.2.6 - ACETATO DE OLEILO (51) (Exp., pág 142) 

O acetato de oleílo foi obtido a partir do anidrido acético e do álcool oleílico 

[67,105]. 

A identidade do composto (51) foi estabelecida por IV,1HRMN e EM. 

O espectro no IV evidencia o aparecimento das bandas de absorção a 1740 cm" ' e 

a 1240 cm"1, características do grupo carbonílico do acetato [77] e a banda a 720 cm"1 

correspondente à ligação dupla Z 

O espectro de 1HRMN está de acordo com a estrutura pretendida (Quadro 21, pág 

110). Os protões ~COCH3 originam um singuleto a Ô 2,00 (3H) e os protões ~CiJ2cO~ 

um tripleto a 0 4,01 (2H, J=6,0). Os protões olefinicos, ~ChL=CjH~, produzem um 

multipleto a 8 5,29-5,33 (2H) e os protões adjacentes, ~CH2CH=CHChL2_~. um 

multiplets a 5 1,94-1,98 (4H). Os restantes protões metilénicos absorvem originando um 

multipleto complexo a S 1,23-1,28 (22H). O grupo metílico terminal origina um tripleto a 5 

0,84 (3H, J=6,9). 

O espectro de massa, obtido por impacto electrónico, mostra o pico molecular de 

pequena intensidade (1,1%) com valor de m/e=310 e o pico com valor de m/e=61 (9), 

típico dos ésteres do ácido acético [38]. O pico com valor de m/e=250 (8,0%) 

corresponde à perda de ácido acético a partir do ião molecular. O pico base com valor de 

m/e=43 corresponde à quebra da ligação ~CO-0~. Os picos da sequência com valores 

de m/e= 55 (60%), 69 (31%), 83 (24%), 97 (16%), com a composição C n H 2 n . - | , 

evidenciam o carácter olefínico do composto. 
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-COOii 

-CH 2 COOH 

-CH 2 CH2 COOH 

3 7 40 41 

QUADRO 21 

DADOS ESPECTRAIS DE 1HRMN 

42 4 3 

CU(CH3)2_ m 4,94-4,98 

CH(CH3)2_ d 1,18( J=6,0) 

CH(OH.)CH(OH.)~ s 1,89 

•CH(OH)CH(OH)~ m 3,54-3,61 

m 0,51-0,58 

"V' 
m -0,37 - -0,32 

-OH 

~CH2OH 

~*CHp CHp OH 

s 2,60 

Î3.54 (J-6,6) 

m 1,43-1,53 

-CHO 

-CH 2 CHO 

~CH.2 CH2 CHO 

s 9,66 

Í2.33 (J=7,2) 

m 1,45-1,55 

-COOCH2-

-COOCH2CtÍ2-

-CH 2 COO-

~CH2 CH2 COO-

f 2,21 (J=7,3) 

m 1,54-1,58 

m 4,06-4,13 

f2,26(J=7,4) 

m 1,56-1,60 

q4,12(J=7,1) 

( 2,26 (J=7,4) 

m 1,57-1,60 

-CH2COCH2~ 

"" Qop C H o COC H p CQ p ~ 

cu3coo~ 

~CH = CH-

-CH 2 CH = CH CH 2 -

CH,~ 

~(Cid2)n-

m 5.28-5,31 

m 1,94-1,97 

m 0,81-0,86 

m 1,21-1,26 

m 0,83-0,87 

m 1,20-1,46 

m 0,82-0,89 

m 1,22-1,35 

/77 5,27-5,34 

/77 1,95-1,98 

Í0.93 (J=6,7) 

m 1,22-1,24 

m5,17-5,37 

m 1,95-2,10 

/0,89 (J=6,7) 

m 1,21-1,34 

-cb2coa 
-CH2CH2CCCl 

110 

4 4 45 5 0 5 1 Oleato 
de et i lo 

Cloreto 
de olel lo 

s 10,73 

(2,32 (J=7,3) 

m 1,58-1,63 

q4,10(J=7,2) 

i2,26(J=6,8) 

m 1,55-1,62 

f4,01 (J=6,0) 

m 1,55-1,62 

Q4.09 (J=7,1) 

m 1,57-1,60 

Í2.25 (J=7,2) 

m 1,57-1,60 

m 2,00-2,31 

m 1,56-1,63 

s 2,00 

m 5,23-5,37 

/77 1,97-1,99 

f0,96 (J=6,8) 

m 1,23-1,28 

m5,28-5,33 

m 1,96-1,99 

Í0.94 (J=6,0) 

m 1,18-1,26 

/77 5,28-5,35 

m 1,83-1,97 

f0,86 (J=6,0) 

m 1,23-1,26 

m5.29-5.33  

/77 1,94-1,98 

r0,84 (J=6,9) 

m 1,23-1,28 

/77 5.28-5,31 

m 1,95-1,98 

Í0.87 (J=7,0) 

m 1,19-1,27 

/775,28-5,35 

m 1,98-2,00 

f0,86 (J=6,0) 

/77 1,23-1,28 

f2.85 (J=7,1) 

m 1,64-1,67 
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III. CONCLUSÕES 



Como resultado de vários ensaios biológicos verifica-se que as fêmeas de M. 

rotundata recorrem a feromonas sexuais para excitar e atrair os machos ao acasalamento. 

O pentano revelou capacidade para extrair as feromonas sexuais de fêmeas 

virgens. O estudo de um extracto pentânico de fêmeas virgens por CG e CG-EM permitiu 

verificar a existência de ésteres etílicos, ácidos carboxílicos, alcenos e alcanos. A 

elucidação estrutural destes compostos foi estabelecida por técnicas de CG recorrendo a 

co-injecções com padrões, à determinação dos valores de "ECL" e à tiometilação seguida 

de análise por CG-EM para localizar as posições da ligações duplas dos alcenos. 

Concluiu-se, assim, pela presença de cinco ésteres etílicos, dois ácidos carboxílicos, 

dezoito alcenos e nove alcanos (Quadro 17, pág.80). A ampla distribuição na Natureza de 

ésteres utilizados como feromonas sexuais fez incidir a nossa atenção especialmente 

sobre estes compostos. Verificou-se a ausência de ésteres etílicos em extractos de 

machos e de fêmeas fecundadas e dosearam-se esses ésteres em extractos de fêmeas 

virgens. O oleato de etilo revelou ser o único que, isoladamente, actua como feromona 

sexual desta espécie, provocando nos machos o mesmo tipo de excitação que as fêmeas 

vivas ou o extracto pentânico de fêmeas virgens. 

Prepararam-se dez análogos do oleato de etilo que poderão permitir um melhor 

conhecimento da interacção desta molécula, também feromona sexual de outras 

espécies de insectos, com os receptores. Assim, procederam-se a alterações no 

tamanho da cadeia carbonada, tendo-se obtido os oleatos de metilo, de propilo e de 

isopropilo. Procederam-se a modificações na dupla ligação, tendo-se obtido o elaidato de 

etilo, o 9,10-diidroxiestearato de etilo, o (Z>2-octilciclopopanooctanoato de etilo, o (Z)-

10-octadecenoato de etilo e o (Zj-S-octadecenoato de etilo. Procederam-se a 

modificações na função éster tendo-se obtido a l2-heneicoseno-4-ona e o acetato de 

oleílo. 
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IV. PARTE EXPERIMENTAL 



1 - MÉTODOS GERAIS: Material e reagentes 

- As soluções 0,2 N de etóxido de sódio utilizadas nas sínteses dos ésteres etílicos 

naturais foram obtidas com álcool absoluto e sódio metálico, deixando-os em contacto, 

nas proporções adequadas, até consumo do sódio. 

- As reacções em atmosfera de azoto realizaram-se com azoto seco por passagem 

através de H2S04 concentrado e isento de oxigénio por passagem através de uma 

solução alcalina de pirogalhol (15 g de pirogalhol em 100 ml de NaOH a 50%) [103,106]. 

- O éter obteve-se anidro com fita de sódio, sob tamiz molecular (4Â) e depois 

destilado sobre sódio-benzofenona [103]. 

- O THF obteve-se anidro com fita de sódio ou foi tratado com hidróxido de potássio 

e depois destilado sobre naftaleno-sódio [106]. 

- Nas reacções realizadas a temperaturas negativas, estas foram obtidas com 

acetona-C02 sólido ou com azoto liquido e medidas com termómetro de baixas 

temperaturas mergulhado no meio reaccional. 

- Nas reacções em atmosfera de azoto utilizaram-se balões de 2, 3 ou 4 tubuladuras 

munidos de um agitador magnético ou mecânico, um termómetro adequado, 

refrigerante quando necessário e tubo de carga com equalizador de pressão. 

- A pureza dos compostos obtidos foi controlada por CG.nas condições descritas 

para o Método C (Exp.,pág 124) 

- O magnésio utilizado para obtenção do reagente de Grignard C3H7MgCI 

encontrava-se dividido em espiras. 

- Os solventes e reagentes, quando não referenciados, foram "analiticamente 

puros" ou "para síntese" das firmas Aldrich, Fluka, Sigma ou Polyscience. 

- Os pontos de fusão foram determinados em bloco de Koefler e não foram 

corrigidos. 
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- Os espectros no IV das amostras sólidas foram obtidos em discos de KBr e as 

amostras liquidas entre discos de KBr 

- Os dados de espectrofotometria no IV são apresentados em número de onda 

(cm"1). 

- Os espectros de ressonância magnética nuclear foram obtidos em solução de 

CDCI3. Os deslocamentos químicos são dados em ppm (TMS - 8=0) 

- Instrumentos de análise usados: 

Espectrofotómetro de IV Perkin Elmer modelo 257 

Espectrofotómetros de ressonância magnética nuclea Brucker Ac 200 (1H, 13C) 

eBruckerAc300(1H, 13C) 

Cromatógrafo de gases com detector de massa Hewlett-Packard 5890 equipado 

com uma coluna capilar de silica fundida CPSil 5 CB (Chrompack, 

Netherlands) controlado por uma estação de trabalho HP 59970 

Cromatógrafo de gases Varian 6000 equipado com uma coluna capilar de silica 

fundida CPSil 5 CB (Chrompack, Netherlands) 
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2-BIOLOGIA 

2.1 - MATERIAL BIOLÓGICO 

Todo o estudo apresentado incidiu sobre variedades francesa, canadiana e hibrida 

destas duas de Megachile rotundata (F.) fornecidas pelo Laboratoire de Zoologie do 

Institut Nationale de Recherche Agronomique de Lusignan, França. Os casulos dos 

insectos em fase larvar, mantidos a 5°C, foram reactivados num incubador a 30°C e com 

humidade relativa entre 50 e 80%. Os parasitas foram eliminados com insecticida antes da 

incubação e por exposição dos casulos à luz UV durante a reactivação [10]. Os insectos 

eclodiram ao fim de aproximadamente três semanas e foram separados à nascença de 

acordo com os sexos. 

Obtiveram-se assim machos e fêmeas virgens que foram transferidos para gaiolas 

com cantos e fundo em madeira e paredes em rede de "nylon" (40x47x32cm). Estes 

insectos foram alimentados exclusivamente com solução aquosa de sacarose a 50%. 
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2.2 - ENSAIOS BIOLÓGICOS 

2.2.1 - ENSAIO BIOLÓGICO 1 : CONDIÇÕES PARA O ACASALAMENTO 

Os parâmetros estudados foram os seguintes: Idade, T e m p e r a t u r a , 

Luminosidade e Hora do dia 

Marcou-se, utilizando tinta plástica de cores diversas, a parte superior do tórax de 

machos e fêmeas, de acordo com a idade. O estudo foi efectuado com insectos (machos 

e fêmeas) de idades compreendidas entre zero e vinte dias colocados na mesma gaiola 

(40x47x32cm). Observaram-se os acasalamentos e registaram-se as idades dos 

intervenientes, bem como a temperatura, a intensidade luminosa e a hora do dia. 

Os parâmetros referidos foram determinados em simultâneo e imediatamente após 

cada acasalamento. 

2.2.2 - ENSAIO BIOLÓGICO 2: 

SELECÇÃO DE MACHOS E FÊMEAS SEXUALMENTE ACTIVOS 

Entre os braços de uma pinça foi apresentada uma fêmea virgem, com idade 

compreendida entre um e cinco dias, a um grupo de dez machos mantidos numa gaiola e 

com idades compreendidas entre três e sete dias. 

Consideraram-se fêmeas activas as que provocaram nos machos, nos dois minutos 

subsequentes, um aumento do ritmo de vôo, tentativas de cópula entre eles e 

aproximação dos machos a menos de cinco centímetros do conjunto pinça/insecto. 

Consideraram-se machos activos os que aumentaram o ritmo de vôo, tentaram 

acasalamentos entre eles e se aproximaram do conjunto pinça/insecto a menos de cinco 

centímetros. 
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Para comprovar a intervenção de um fenómeno olfactivo (feromonal) no 

acasalamento desta espécie utilizaram-se os ensaios biológicos 3, 4, 5, 6 e 7. 

2.2.3 - ENSAIO BIOLÓGICO 3: 

FÊMEAS E MACHOS ESCONDIDOS ENTRE OS BRAÇOS DE UMA PINÇA 

Entre os braços de duas pinças esconderam-se uma fêmea sexualmente activa e 

um macho sexualmente activo. Cada um dos conjuntos foi apresentado separadamente a 

grupos de dez machos sexualmente activos . O número de tentativas de cópula entre 

eles, o número de machos que iniciou ou aumentou o ritmo de vôo e o número de 

aproximações do conjunto pinça/insecto a menos de cinco centímetros foram 

contabilizados durante cinco minutos. O ensaio foi repetido dez vezes, tendo sido 

avaliado o comportamento de cem machos. 

2.2.4 - ENSAIO BIOLÓGICO 4: FÊMEAS E MACHOS ESMAGADOS 

Um conjunto de dois papéis de filtro (2x2 cm): um contendo uma fêmea 

sexualmente activa esmagada e outro tal qual foi apresentado a dez machos sexualmente 

activos mantidos numa gaiola. Alternando com este conjunto apresentou-se um outro 

com um dos papéis de filtro tal qual e o outro contendo um macho sexualmente activo 

esmagado. Vaharam-se de ensaio para ensaio as posições relativas em que foram 

colocados os papéis de filtro dentro da gaiola. 

O número de aproximações (a menos de cinco centímetros de cada um dos papéis 

de filtro) e o número de tentativas de acasalamento com os insectos esmagados foram 

contabilizados durante cinco minutos. 

O ensaio foi repetido três vezes tendo incidido sobre trinta machos. 
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2.2.5 - ENSAIO BIOLÓGICO 5: 

FÊMEAS MORTAS POR CONGELAÇÃO E POR AQUECIMENTO 

Uma fêmea morta por congelação e uma fêmea morta por aquecimento a 100°C e 

mantida em estufa durante vinte e quatro horas foram apresentadas a dez machos 

sexualmente activos mantidos numa gaiola. Deixou-se restabelecer o equilíbrio com a 

temperatura ambiente antes de se proceder à apresentação dos insectos. 

O número de aproximações a menos de cerca de cinco centímetros e o número de 

tentativas de acasalamento com os insectos mortos foram contabilizados durante cinco 

minutos. 

O ensaio foi repetido três vezes tendo incidido sobre trinta machos. 

2.2.6 - ENSAIO BIOLÓGICO 6 : TÚNEL DE VENTO/OLFACTÓMETRO 

Construiu-se um túnel de vento, utilizado também como olfactómetro, em 

"plexiglas" transparente (10x15x100 cm) (Fig. 56, pág 121). Os ensaios foram realizados 

quer no exterior, à luz directa, quer no interior colocando o túnel de vento 

transversalmente a um metro de uma janela. Neste caso recorreu-se também a iluminação 

artificial, que consistiu em duas lâmpadas de 23W de luz néon, colocadas 

longitudinalmente vinte e cinco centímetros acima do túnel, e uma lâmpada de luz 

incandescente de 75W, colocada vinte e cinco centímetros acima do túnel. Com uma 

ventoinha extractora de ar, fixada numa das extremidades do túnel, criou-se um fluxo de 

ar. Colocou-se uma parede de tubos plásticos (cinco centímetros de comprimento), 

dispostos horizontalmente na outra extremidade do túnel, criando assim um fluxo de ar 

laminar. A velocidade de deslocação do ar foi regulada com um reóstato de modo a obter-

se um fluxo de 0,15 metros/segundo. Durante os ensaios a temperatura no interior do 

olfactómetro variou entre 28 e 30°C. Usaram-se, em cada ensaio, grupos de cinco 

machos sexualmente activos (Ensaio biológico 2, pág.117) que se colocaram no 

túnel de vento e se deixaram ambientar ao olfactómetro durante 15 minutos. 
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Os ensaios de actividade foram realizados entre as onze e as quinze horas, período 

de maior actividade dos insectos. 

O túnel foi construído de forma a que os últimos quinze centímetros da 

extremidade oposta ao extractor de ar pudessem ser convertidos numa gaiola para 

receber insectos vivos (cinco por ensaio) e assim poder testar a sua actividade. Extractos 

de insectos e soluções de compostos sintetizados foram também ensaiados e 

apresentados sobre quadrados de papel de filtro (2x2 cm). Para isso, concentraram-se os 

extractos e as soluções a ensaiar em corrente suave de azoto, e impregnaram-se os 

quadrados de papel de filtro com o volume correspondente a uma fêmea, no caso dos 

extractos, ou com o volume de solução correspondente às concentrações pretendidas 

de composto puro (>97% por CG - método C, pág 124), no caso dos compostos 

sintetizados. Após evaporação do solvente introduziram-se os papéis de filtro assim 

preparados no olfactómetro, ficando posicionados a doze centímetros da extremidade 

oposta ao extractor de ar e a sete centímetros da parede superior. Nos ensaios com 

insectos vivos utilizou-se como branco o ar a passar pelo olfactómetro; nos ensaios com 

extractos ou soluções de compostos puros utilizou-se como branco o papel de filtro 

impregnado de solvente, depois de ter sido deixado evaporar. 

O olfactómetro foi utilizado em estudos de excitação e de atracção: 

Estudos de excitação 

A actividade dos machos foi avaliada durante cinco minutos em cada teste. 

Consideraram-se positivos os testes em que se verificaram pelo menos um dos seguintes 

fenómenos: 

- tentativa de acasalamento entre machos 

- actividade de vôo por parte de pelo menos três machos 

- aumento do ritmo de movimento no solo pelo menos por parte de quatro machos 

Calculou-se o numero de testes positivos e compararam-se com um teste de %2 

melhorado com a correcção de Yates, para amostras pequenas [63]. 
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Estudos de atracção 

O túnel de vento foi dividido em sete secções numeradas (Fig. 56). Anotou-se a 

posição inicial dos machos e o seu ritmo de movimento foi quantificado contando o 

número de machos em cada secção todos os 30 segundos, durante 5 minutos. Calculou-

se assim um Indice de Atracção Relativa (IAR) [107]: 

I.A.R. = ( X in.. - 1 in. ) / 1 (7-i)n. X 100 
It IO IO 

(=0 t=0 l=0 

ou ( A - B ) / C x 100. 

i corresponde ao número da secção no olfactómetro (de 0 a 7, ou de 0 a 6, se se 

utilizam insectos vivos) 

njt corresponde ao número de machos na divisão i no tempo t 

n j0 corresponde ao número de machos na divisão i no tempo 0 

A corresponde à posição dos machos no olfactómetro no tempo t. 

B corresponde à posição dos machos no olfactómetro no inicio do teste. 

A-B corresponde ao movimento dos machos em cada intervalo de tempo. 

C corresponde à atracção máxima, ou seja, todos os insectos na secção 7 no 

tempo t. 

fluxo de ar laminar 

^ ^ ° I 2 3 t S S 

SÉP ?'r' 

Fig. 56. Esquema do TÚNEL DE VENTO/OLFACTÓMETRO utilizado no Ensaio 
biológico 6 (Corte longitudinal), p.t.: parede tubulada; p.f.: papel de filtro; p.r.: porta em 
rede; p.: porta; v.: ventilador 

Experimental: Biologia 121 



2.2.7 - ENSAIO BIOLÓGICO 7: 

FÊMEAS EM GAIOLAS 

Um conjunto de dois papéis de filtro (2x2 centímetros): um tal qual e outro 

contendo um extracto de fêmeas sexualmente activas foi apresentado a dez machos 

sexualmente activos mantidos numa gaiola. O número de tentativas de cópula entre os 

machos, o número de machos que iniciou ou aumentou o ritmo de vôo e o número de 

aproximações do conjunto pinça/insecto a menos de cinco centímetros foram 

contabilizados durante cinco minutos. O ensaio foi repetido dez vezes, tendo sido 

avaliado o comportamento de cem machos. 
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3 - ANALISE 

3.1 - ISOLAMENTO DE FEROMONAS-EXTRACÇÃO 

Para efectuar as extracções seleccionaram-se três grupos de insectos: fêmeas 

virgens sexualmente activas, machos sexualmente activos e fêmeas após acasalamento. 

A actividade sexual dos insectos foi previamente comprovada pelo Ensaio biológico 2 

(Exp., pág 117). As fêmeas virgens foram extraídas com pentano, diclorometano e 

metanol. Os solventes eram de grau p.a. Merck ou 99+% Aldrich e foram previamente 

purificados por destilação fraccionada até obter cem por cento de pureza por 

cromatografia gasosa. Os machos e as fêmeas após acasalamento foram extraídos apenas 

com pentano, único solvente que veio a mostrar capacidade extractiva das feromonas (Fig 

8, pág 25). 

A extracção foi efectuada mergulhando conjuntos de vinte insectos vivos e inteiros 

em 20,0 ml de solvente contido em frasco de vidro com rolha protegida por teflon. Agitou-

se manualmente durante um minuto, deixou-se em contacto vinte e quatro horas à 

temperatura de laboratório. Após remoção dos insectos, com uma pinça, os extractos 

foram conservados em congelador a -18°C. 

3.2 - EXTRACTO ACTIVO - ESTUDO QUÍMICO 

• 3.2.1 - CROMATOGRAFIA GASOSA 

Utilizaram-se neste trabalho os seguintes métodos em cromatografia gasosa capilar, 

mostrando a Fig. 57 (pág 124) as programações de temperatura efectuadas: 

i. Métodos A e B 

Cromatógrafo de gases Delsi 300 equipado com detector de ionização de chama 

(FID) e uma coluna capilar de silica fundida CPSil 5 WCOT (Chrompack, Netherlands) de 
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25 m x 0,25 mm (Dl) e 0,12 u. de espessura de fase estacionária. O gás de transporte foi o 

hélio, fluxo de 1 ml/min, e a temperatura do forno programada de 100° a 300°C 

(5°C/min)- método A ou de 100° a 300°C (3°C/min)- método B. As temperaturas do 

injector e do detector foram mantidas a 260° e 300°C, respectivamente. O modo de 

injecção foi "splitless" (15 seg). Os dados analíticos foram recolhidos e tratados num 

integrador-registador Enica 10. 

ii. Método C 

Cromatógrafo de gases Varian 6000 equipado com detector de ionização de chama 

(FID) e uma coluna capilar de silica fundida CPSil 5 CB (Chrompack, Netherlands) de 25 m 

x 0,25 mm (Dl) e 0,38 |i de espessura de fase estacionária. O gás de transporte foi o 

hélio, fluxo de 1 ml/min, e a temperatura do forno programada de 100° a 250°C 

(3°C/min), de 250° a 300°C (20°C/min) e mantida a 300°C durante 15 min. As 

temperaturas do injector e do detector foram mantidas a 270° e 300°C, 

respectivamente. O modo de injecção foi "splitless" (30 seg). Os dados analíticos foram 

recolhidos e tratados num integrador-registador Varian 4270. 

60 80 
Tempo (min.) 

Fig.57. Programação das temperaturas utilizadas em CG capilar (CPSIL5) - Métodos 
A, BeC. 
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3.2.2 - CROMATOGRAFIA GASOSA-ESPECTROMETRIA DE MASSA 

Foram utilizados dois métodos de análise em cromatografia gasosa-espectrometria 

de massa (CG-EM 1 e CG-EM 2): 

Método CG-EM 1: Cromatógrafo de gases - espectrómetro de massa Nermag R 

1010 ligado a um IBM PC AT3 com o programa MS/Nermag, e uma coluna capilar de silica 

fundida CPSil 5 WCOT (Chrompack, Netherlands) de 25 m x 0,25 mm (Dl) e 0,12 u. de 

espessura de fase estacionária, nas condições descritas para os métodos A ou B 

(Exp., pág 123). Os compostos separados na coluna cromatográfica foram ionizados por 

impacto electrónico (70 eV) e quimicamente com metano e/ou amoníaco (100 eV; 0,1 

torr). 

Método CG-EM 2: Analisou-se um extracto pentânico de machos num 

cromatógrafo de gases com detector de massa Hewlett-Packard 5890 A equipado com 

detector selectivo de massa modelo MSD-5970 B e controlado por uma estação de 

trabalho HP 59970. Recorreu-se a uma coluna capilar de silica fundida CPSil 5 CB 

(Chrompack, Netherlands) de 25 m x 0,25 mm (Dl) e 0,38 u. de espessura de fase 

estacionária nas condições descritas para o método C (Exp., pág 124). A detecção foi 

monitorizada com ião seleccionado (m/e=88). 

O Método CG-EM 1 foi aplicado na análise das seguintes amostras: 

- Extracto pentânico activo de fêmeas virgens recorrendo às condições 

cromatográficas descritas para o método A (Exp., pág 123). 

- Solução pentânica resultante da obtenção de derivados tiometilados 

dos compostos insaturados, presentes no extracto activo de fêmeas 

virgens, recorrendo às condições cromatográficas descritas para o 

método B (Exp., pág 123). 

O Método CG-EM 2 foi aplicado na análise da seguinte amostra: 

-Extracto pentânico de machos recorrendo às condições 

cromatográfica descritas para o Método C (Exp., pág 124). 
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• 3.2.3 - CO-INJECÇÃO DO EXTRACTO COM ÉSTERES ETÍLICOS PADRÃO 

•Prepararam-se soluções pentânicas de cada um dos seguintes ésteres lineares, 

utilizados como padrão: 

Laurato de etilo (n-dodecanoato de etilo) : 0,02mg/ml 

Miristato de etilo (n-tetradecanoato de etilo):0,02mg/ml 

Palmitato de etilo (n-hexadecanoato de etilo) :0,02mg/ml 

Oleato de etilo ((Z)-9-octadecenoato de etilo):0,03mg/ml 

Elaidato de etilo((£)-9-octadecenoato de etilo): 0,02 mg/ml 

Estearato de etilo (n-octadecanoato de etilo):0,01 mg/ml 

Analisaram-se por cromatografia gasosa (Método B, Exp., pág 123) 1,5 u.l de cada 

uma das soluções referidas e 1,5 uJ de uma mistura de todos os ésteres padrão, nas 

concentrações referidas. O extracto activo de fêmeas virgens foi então co-injectado com 

a mistura de ésteres padrão: utilizou-se 1,0 ml de extracto a que se adicionou 1,0 ml de 

solução padrão, concentrou-se em corrente suave de azoto até 1,0 ml e injectaram-se no 

cromatógrafo 1,5 uJ. 

• 3.2.4 - CO-INJECÇÃO DO EXTRACTO COM ÁCIDOS CARBOXÍLICOS PADRÃO 

•Prepararam-se soluções pentânicas de cada um dos seguintes ácidos carboxílicos, 

utilizados como padrão: 

Ácido miristico (ácido tetradecanóico) (Aldrich 15,379-6): 0,02mg/ml 

Ácido palmítico (ácido hexadecanóico) (Aldrich 25,872-5):0,01 mg/ml 

Analisou-se por cromatografia gasosa (Método B, Exp., pág 123) 1,5 u,l de cada 

uma das soluções referidas e 1,5 (il de uma mistura de todos os ácidos padrão, nas 

mesmas concentrações. O extracto activo de fêmeas virgens foi então co-injectado com 

a mistura de ésteres padrão: utilizou-se 1,0 ml de extracto a que se adicionou 1,0 ml da 

solução de padrões, concentrou-se em corrente suave de azoto até 1,0 ml e injectaram-

se no cromatógrafo 1,5 u i 
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• 3.2.5 - DETERMINAÇÃO DOS VALORES DE "ECL" 

•Preparou-se uma solução penlânica com os seguintes n-alcanos (Aldrich Kit na 

29,850-6), utilizados como padrão: 

tricosano: 0,01 mg/ml 

pentacosano:0,01 mg/ml 

hexacosano:0,02mg/ml 

octacosano:0,02mg/ml 

dotriacontano:0,02mg/ml 

Analisou-se por cromatografia gasosa (Método B, Exp., pág 123) 1,5 u.l desta 

mistura. O extracto activo de fêmeas virgens) foi co-injectado com a mistura de ésteres 

padrão: utilizou-se 1,0 ml de extracto a que se adicionou 1,0 ml da mistura de padrões e 

procedeu-se à injecção de 1,5 u i 

2.2.6-TIOMETILAÇÃO 

• Formação de dimetiltioeteres 

Evaporou-se à secura, em corrente suave de azoto, 5,0 ml de extracto activo de 

fêmeas virgens (5 fêmeas) contidos num tubo de ensaio com rolha de teflon. Retomou-

se o resíduo com 200 u.l de n-hexano e adicionaram-se 200 u.l de disulfureto de dimetilo 

(Sigma nQ D 8501) e 20 u.l de uma solução de éter iodado (0,25 M) obtida recentemente. 

Agitou-se em tubo tapado e protegido da luz até o aparecimento de uma coloração 

acastanhada e deixou-se durante uma noite a 100°C. Adicionaram-se 200 u.l de solução 

aquosa de tiosulfato de sódio (5%) e 200 u.l de n-hexano. Agitou-se até o aparecimento 

de uma coloração ocre. Separou-se a fase orgânica, evaporou-se à secura e retomou-se 

com 200 ui de n-pentano. 

A solução obtida foi analisada por cromatografia gasosa recorrendo ao Método B 

(Exp, pág.123)e por CG-EM por impacto electrónico nas condições atrás referidas para o 

Método CG-EM 1 (Exp, pág.125). 
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3.3 - ESTUDO COMPARATIVO DE EXTRACTOS 

(Fêmeas virgens, fêmeas após acasalamento e machos). 

Analisou-se por cromatografia gasosa (Método C) (Exp. pág.124) 1,5 |il de cada 

um dos seguintes extractos pentânicos (Exp., pág 123 ): 

extracto de fêmeas virgens 

extracto de fêmeas após acasalamento 

extracto de machos. 

3.4 - DOSEAMENTO DOS ÉSTERES ETÍLICOS [62] 

Dosearam-se os ésteres presentes num extracto activo de trinta e nove fêmeas 

virgens por cromatografia gasosa (Método C, Exp., pág.124), utilizando o caprato de 

etilo (Aldrich 14,897-0) como padrão interno. 
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4 - SÍNTESE 

4.1 - SÍNTESE DE COMPOSTOS NATURAIS: ÉSTERES ETÍLICOS (1 a 5) 

Os ésteres etílicos derivados dos ácidos láurico, miristico, palmitico, oleico e 

esteárico foram obtidos de acordo com a seguinte técnica geral [107]: 

• A 5 g de ácido gordo contidos num balão de 500 ml foram adicionados125 ml de 

solução recentemente preparada de etóxido de sódio 0.2N. Aqueceu-se a refluxo até 

obtenção de uma fase líquida (cerca de 10-15 min de ebulição). Interrompeu-se o 

aquecimento até paragem da ebulição e adicionaram-se 150 ml de solução a 4% de 

ácido clorídrico em etanol. Aqueceu-se novamente à ebulição durante cerca de 15 min e 

deixou-se arrefecer. Filtrou-se com auxílio de pressão reduzida, lavou-se o resíduo com 

etanol frio e o solvente residual foi eliminado por destilação. Transferiu-se o resíduo 

contendo o éster para ampola de decantação e adicionaram-se 100 ml de éter. Lavou-se 

a solução etérea com 2 x 50 ml de hidrogenocarbonato de sódio a 20% e depois com 

água. Secou-se a fase orgânica sobre sulfato de sódio anidro e concentrou-se com 

auxílio da pressão reduzida. O produto obtido foi purificado por destilação fraccionada a 

pressão reduzida. Os dados de PE e de IV para cada composto obtido estavam de 

acordo com os descritos na literatura. 

•LAURATO DE ETILO (1): 4,9 g de ácido laurico originaram 2,2 g de um óleo 

transparente correspondente ao laurato de etilo (Rendimento:55%) 

PE 1 2 143°C (lit: PE2 5 163°C [108]) 

IV D máx(KBr) cm"1:2910, 2850, 1735, 1450, 1375, 1180 (lit: [64]) 

•MIRISTATO DE ETILO (2) 5,0 g de ácido miristico originaram 2,5 g de um óleo 

transparente correspondente ao miristato de etilo (Rendimento:55%) 

PE 1 2 180°C (lit:PE30 195 °C[108]) 

IV 1) máx (KBr) cm"1: 2910, 2850, 1740, 1450, 1375, 1175 (lit: [64]) 
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•PALMITATO DE ETILO (3): 5,0 g de ácido palmítico originaram 3,0 g de um sólido 

branco pastoso correspondente ao palmitato de etilo (Rendimento:60%) 

PE 1 0 190-192°C (lit: [68]) 

IVO) máx (KBr) cm"1: 2920, 2860, 1735, 1460, 1375, 1180, 720 (lit: [64]) 

•OLEATO DE ETILO (4): 5,1 g de ácido oleico originaram 3,5 g de um óleo 

amarelado correspondente ao oleato de etilo (Rendimento:62%) 

PE 1 4 214°C (lit: PE1 5 216-7°C [68]) 

IVO) máx (KBr) cm"1: 2920, 2860, 1735, 1460, 1375, 1180, 720 (lit: [64]) 

•ESTEARATO DE ETILO (5): 4,9 g de ácido esteárico originaram 2,7 g de um 

sólido cristalino correspondente ao estearato de etilo (Rendimento:50%) 

PE 1 4 214-216°C ((lit: PE4 180°C [108]) 

IV 1) máx (KBr) cm"1: 2910, 2840, 1740, 1460, 1375, 1280, 720 (lit: [64]) 

4.2 - SÍNTESE DE ANÁLOGOS ESTRUTURAIS DO OLEATO DE ETILO 

4.2.1 - OLEATO DE METILO (35), OLEATO DE PROPILO (36), OLEATO DE 

ISOPROPILO (37) E ELAIDATO DE ETILO (38) 

O elaidato de etilo e os oleatos de metilo, propilo e isopropilo foram obtidos pelo 

processo utilizado na preparação dos ésteres etílicos anteriormente descritos (Exp., 

pág.124). 

•OLEATO DE METILO (35) 

5,0 g de ácido oleico originaram 3,5 g de um óleo incolor correspondente ao oleato 

de metilo (Rendimento: 65%) 

PE 1 0 198°C (lit: PE2 168-170°C [108]) 

IV1) máx (KBr) cm"1: 3000, 2910, 2850, 1740, 1460, 1375, 1160, 720 (lit: [64]) 
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•OLEATO DE PROPILO (36) 

5,0 g de ácido oleico originaram 3,8 g de um óleo incolor correspondente ao oleato 

de propilo (Rendimento: 65%) 

PE 1 0 214°C (lit: PE1 2 216-7°C [68]) 

IV X) máx(KBr) cm"1:3000 ,2910,2850, 1740, 1460, 1375, 1160, 720 (lit: [64]) 

•OLEATO DE ISOPROPILO (37) 

5,0 g de ácido oleico originaram 3,8 g de um óleo incolor correspondente ao oleato 

de isopropilo (Rendimento: 65%) 

PEC180°C 
o 

IVO máx(KBr) cm"1:2925 , 2850, 1725, 1450, 1375, 1175, 1100,950, 720 

1HRMN (300 MHz, CDCI3) S 5,28-5,31 (m, 2H); 4,94-4,98 (m, 1H); 2,21 (f, J= 

7,3, 2H); 1,94-1,97 (m, 4H); 1,54-1,58 (m, 2H);1,21-1,26 (m, 20H); 1,18 (d, 

J=6,0, 6H); 0,81-0,86 (m, 3 H) 

EM (m/e, %): 324 [, Mt] (14), 265(53), 111 (31), 97 (55), 83 (65), 55(69), 43(100) 

•ELAIDATO DE ETILO (38) 

5,0 g de ácido oleico originaram 3,6 g de um óleo amarelado correspondente ao 

elaidato de etilo (Rendimento: 65%) 

PE 1 4 212°C (lit: PE1 5 217-219°C [68]) 

IV D máx (KBr) cm"1: 3000, 2910, 2850, 1740, 1460, 1375, 1160, 950 
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•4.2.2 - 9,10-DIIDROXIESTEARATO DE ETILO (40) 

4.2.2.1 - ÁCIDO 9,10-DIIDROXIESTEÁRICO (39) 

Num balão de 3 I, arrefecido em banho de gelo, colocaram-se 250g de hidróxido de 

sódio, 500 ml de água e 80 g (283 mmol) de ácido oleico. Adicionou-se a esta mistura, 

lentamente e com agitação, uma solução de 18 g (113 mmol) de permanganato de 

potássio em 500 ml de água. Deixou-se em repouso uma hora. Acidificou-se 

cuidadosamente o meio reaccional adicionando lentamente uma solução de ácido 

sulfúrico a 20% e dissolveu-se o precipitado castanho escuro de dióxido de manganês 

com 300 ml de solução de hidrogenosulfito de sódio a 20% . Filtrou-se com auxilio da 

pressão reduzida e lavou-se o resíduo com álcool frio. Purificou-se o produto obtido 

recristalizando-o duas vezes do álcool, tendo-se obtido 14 g de um sólido branco 

cristalino correspondente ao ácido diidroxiesteárico (Rendimento: 40%). 

PF 129-130°C (lit: 130-131°C [68]) 

IV D máx (KBr) cm"1: 3200, 2920,2850, 1690, 1470, 1300, 1070, 930 (lit: [66]) 

4.2.2.2 - 9,10-DIIDROXIESTEARATO DE ETILO (40) 

Este composto foi obtido a partir de 10 g de ácido 9,10-diidroxiesteárico pelo 

processo já descrito (Exp.,pag ) e utilizado na preparação do oleato de etilo. 

Após purificação do produto bruto por recristalização do éter de petróleo 60-80°, 

obtiveram-se 6,7 g de um sólido branco ceroso correspondente ao 9,10-

diidroxiestearato de etilo (Rendimento: 61%). 

PF 98-100°C (lit: 99-100°C) [68] 

IV D máx (KBr) cm"1: 3200, 2900, 2850,1735, 1175, 1065, 720 

1HRMN (300 MHz, CDCI3) 5 4,06-4,13(/77, 2H); 3,54-3,61 (m, 2H); 2,26 (f, J-

7,4, 2H); 1,89 (s, 2H); 1,56-1,60 (m, 2H);1,20-1,46 (m, 29H); 0,83-0,87 (m, 3 

H) 

13CRMN (50,3MHz, CDCI3) 5 14,12; 14,25; 22,67; 24,89; 25,92; 26,03; 29,02; 

29,16; 29,28; 29,42; 29,55; 29,69; 31,09; 31,19; 31,87; 34,34; 60,22; 74,62; 

74,69;173,97 
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•4.2.3 - (c/s)-2-0CTILCICL0PR0PAN0CTAN0AT0 DE ETILO (41) 

Num balão de 500 ml com três tubuladuras, tubo de carga com equalizador de 

pressão, agitador mecânico e um refrigerante de Graham com tubo de secagem com 

CaCI2 anidro, adaptado a um refrigerante de Allihn, colocaram-se 21 g (0,8 mol) de zinco 

em pó, 3,2 g (0,032 mol) de cloreto de cobre (I) e 27,8 g (0,16 mol) de dibromometano 

em 50 ml de éter anidro. No tubo de carga colocou-se uma solução de 25 g (0,08 mol) 

de oleato de etilo em 50 ml de éter anidro. O sistema assim preparado foi colocado num 

banho de ultra-sons (125W) que se encheu, até cerca de 3 cm do topo, com água a 

45°C. Iniciou-se a agitação e a sonocação e em atmosfera de corrente de azoto, 

adicionou-se, gota a gota, a solução do oleato de etilo durante cerca de 15 min. Cerca 

de uma hora depois a coloração do meio reaccional mudou de cinzento para vermelho 

acinzentado e o refluxo era intenso. Continuou-se a agitação e a sonocação por mais 

três horas, mantendo a temperatura do banho entre 45-50°C. Retirou-se o banho de 

ultra-sons e arrefeceu-se o balão em banho de gelo. Adicionaram-se 100 ml de pentano 

e, mantendo a agitação, 100 ml de solução aquosa saturada de cloreto de amónio. 

Separou-se a fase orgânica e lavou-se a fase aquosa com 50 ml de pentano. As fases 

orgânicas reunidas foram lavadas com 50 ml de hidróxido de sódio a 5% e 50 ml de 

solução aquosa saturada de cloreto de sódio. Secou-se a fase orgânica sobre sulfato de 

sódio anidro, filtrou-se e concentrou-se a pressão reduzida. 

O produto bruto foi purificado por TLC, após impregnação do gele com nitrato de 

prata a 15% (fase móvel: éter de petróleo 40-60°/éter etílico 90:10), tendo-se obtido 

16,4 g de um óleo incolor correspondente ao (Z)-2-octilciclopropanoctanoato de etilo 

(Rendimento: 63% ) 

IV \) máx (KBr) cm"1: 3050, 2920, 2860, 1745, 1460, 1370, 1175, 1020 

1HRMN (300 MHz, CDCI3) 8 4,12 (q, J= 7,1, 2H); 2,26 (r, J= 7,4, 2H); 1,57-1,60 

(m, 2H);1,22-1,35 (m, 27H); 0,82-0,89 (/77, 3 H); 0,51-0,58 (m, 3 H); -0,37- -0,32(/77, 

1H) 
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13CRMN (50,3MHz, CDCIg) 510,91; 14,15; 14,27; 15,74; 15,76; 22,72; 25,01; 

28,68; 28,73; 29,17; 29,29; 29,34; 29,48; 29,62; 29,71; 30,15; 30,23; 31,95; 34,42; 

60,17; 173,98 

EM (m/e, %): 324 [Mt] (2), 278(20), 111(19), 97 (35), 88(39), 83 (39), 69 (59), 

55(100) 

• 4.2.4 - (Z)-IO-OCTADECENOATO DE ETILO (45) 

4.2.4.1 - (Z)-10-OCTADECENO-1-OL (42) 

4.2.4.1.1 - Preparação do hepti l l i t io: CH 3 (CH 2 ) 6 L i 

Num balão de 500 ml com quatro tubuladuras, tubo de carga com equalizador de 

pressão, agitador mecânico, um termómetro de baixas temperaturas e em atmosfera de 

árgon colocaram-se 8,3 g (1,21 mol) de lítio dividido em pequenos fragmentos e 100 ml 

de éter anidro. Pelo tubo de carga adicionaram-se cerca de 3 ml de uma solução de 89,6 

g (0,5 mol) de bromoeptano em 250 ml de éter. O início da reacção foi evidenciado pela 

libertação de etileno e pelo brilho na superfície do lítio. Arrefeceu-se a -10°C e 

adicionou-se gota a gota, com agitação, o restante da solução de bromoeptano durante 

cerca de 1 hora. Finda a adição deixou-se a temperatura subir lentamente até cerca de 

5°C, continuou-se a agitação durante mais 2 horas e deixou-se em repouso durante a 

noite. Retirou-se o excesso de lítio e filtrou-se para um recipiente cheio com árgon. 

Conservou-se a solução em congelador a -18°C. 

O doseamento do heptillitio na solução foi efectuado pelo método de Watson 

[109]: 1.64N (Rendimento: 89%). 
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4.2.4.1.2 - Preparação do dieptilcuprato de lítio: [CHgíCHgJs^CuL! 

Num balão de 1 I com quatro tubuladuras, tubo de carga com equalizador de 

pressão, agitador mecânico, um termómetro de baixas temperaturas e em atmostera de 

azoto colocaram-se 20,0 g (105 mmol) de iodeto de cobre(l) em 250 ml de éter anidro. 

Arrefeceu-se o balão a -45°C e adicionou-se, com agitação, 122 ml (200mmol) da 

solução de heptillítio anteriormente preparada. A mistura foi agitada durante cerca de 1 

hora tendo-se formado primeiro um precipitado amarelo e depois uma solução azul 

escura que indica a formação do cuprato. O dieptilcuprato de litio obtido foi mantido no 

balão, onde se procedeu à reacção seguinte. 

4.2.4.1.3 - Carbocupração: obtenção do divinilalquilcuprato de lítio, 

[CH3(CH2)6CH = CH]2CuLi e do (Z)-10-octadeceno-1-ol (42) 

No balão contendo o dieptilcuprato de lítio em solução adicionaram-se, com 

agitação e a -50°C, 5,8 I (220 mmol) de acetileno. O meio reaccional mudou para negro. 

Deixou-se subir a temperatura até -15°C e continuou-se a agitação durante meia hora. O 

meio reaccional mudou para verde. Arrefeceu-se novamente a -50°C e adicionaram-se 

uma solução de 72 ml (400 mmol) de HMPT em 150 ml de THF anidro e 5 ml de 

trietilfosfito. Adicionaram-se, com agitação, 11,2 g (50 mmol) de ohbromononanol em 

50 ml de THF anidro. Continuou-se a agitação durante mais uma hora, mantendo a 

temperatura entre -30 e -15°C e prosseguiu-se a agitação durante a noite à temperatura 

ambiente. Hidrolisou-se com 200 ml de ácido clorídrico 5N, arrefecendo o meio 

reaccional em banho de gelo. Manteve-se a agitação durante meia hora e filtrou-se por 

silica para ampola de decantação de 1 I. Extraiu-se a fase aquosa com 2 x 200 ml de éter. 

Reuniram-se as fases orgânicas e extraiu-se com solução saturada de NH3/NH4CI (1:4) 

até obter coloração azul transparente. Lavou-se a fase orgânica com água, secou-se 

sobre sulfato de magnésio anidro, filtrou-se e concentrou-se a pressão reduzida. O 

produto bruto foi purificado por cromatografia em coluna de gele de silica usando como 

fase móvel o cicloexano/acetato de etilo (90:10), tendo-se obtido 8,0 g de um óleo 

incolor correspondente ao (Z)-10-octadeceno-1-ol (Rendimento: 60%). 
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IVO) máx (KBr) cm"1: 3290, 2920, 2850, 2800, 1625, 1435, 1030, 690 

1HRMN (200 MHz, CDCIg) 5 5,27-5,34(/77, 2H); 3,54 {t, J= 6,6, 2H); 2,60(S,1H); 

1,95-1,98 (m, 4H);1,43-1,53 {m, 2H); 1,22-1,24 (m, 22H); 0,93 (f, J= 6,7, 3H) 

13CRMN (50,3MHz, CDCI3) 5 14,09; 22,73; 25,89; 27,02; 27,29; 27,56; 29,34; 

29,55; 29,71; 29,85; 30,03; 62,69; 129,85; 129,91; 

4.2.4.2 - (Z)-IO-OCTADECENAL (43) 

Num balão de 250 ml com agitador magnético, tubo de carga com equalizador de 

pressão e em atmosfera de azoto colocaram-se 9,2 g (43 mmol) de PCC em 50 ml de 

diclorometano anidro. Adicionaram-se de seguida pelo tubo de carga 7,7 g (28 mmol) de 

(Z)-10-octadeceno-1-ol (42) em 50 ml de diclorometano anidro, ficando o meio 

reaccional com cor negra. Manteve-se a agitação durante três horas à temperatura 

ambiente, adicionaram-se 50 ml de éter anidro e decantou-se o sobrenadante. Lavou-se 

o resíduo gomoso negro com 3 x 25 ml de éter anidro, resultando como resíduo um 

sólido granular. Reuniram-se as fases orgânicas, filtraram-se por celite e eliminou-se o 

solvente por destilação. O produto bruto foi purificado por cromatografia em coluna de 

gele de silica usando como fase móvel o cicloexano/acetato de etilo (90:10), tendo-se 

obtido 5,8 g de um óleo amarelado correspondente ao (Z)-10-octadecenal 

(Rendimento: 78%). 

1HRMN (200 MHz, CDCI3) 5 : 9,66 (s, 1H); 5,17-5,37(m, 2H); 2,33 (t, J= 7,2, 

2H); 1,95-2,10 (m, 4H);1,45-1,55 (m, 2H); 1,21-1,34 {m, 20H); 0,89 (/, J= 6,7, 3H) 

13CRMN (50,3MHz, CDCI3) 5 14,05; 22,07; 22,65; 27,20; 29,05; 29,30; 29,56; 

31,89; 43,86; 129,52; 130,11; 202,59 
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4.2.4.3 - ACIDO (Z)-IO-OCTADECENOICO (44) 

Num balão de 250 ml munido de tubo de carga com equalizador de pressão e em 

atmosfera de azoto colocaram-se 14,1 g (37,5 mmol) de PDC em 10 ml de DMF anidra. 

Adicionaram-se de seguida pelo tubo de carga 5,0 g (18,7 mmol) de (Z)-IO-octadecenal 

(45)em 10 ml de DMF anidra.Manteve-se a agitação durante três horas à temperatura 

ambiente. Após lavagem com 2 x 50 ml de água, extraiu-se com 3 x 100 ml de éter. 

Filtrou-se por silica, lavou-se a fase etérea com 2 x 50 ml de ácido clorídrico a 5% e 

extraiu-se com 3 x 50 ml de hidrogenocarbonato de sódio a 10%. Acidificou-se com 

ácido clorídrico concentrado e extraiu-se com 3 x 100 ml de éter. As fases etéreas foram 

reunidas e secas sobre sulfato de magnésio anidro e eliminou-se o solvente por 

destilação com auxilio da pressão reduzida. O produto bruto foi purificado por 

cromatografia em coluna de gele de silica usando como fase móvel o cicloexano/acetato 

de etilo (80:20), tendo-se obtido 3,5 g de um óleo amarelado correspondente ao ácido 

(Z)-10-octadecenóico (Rendimento: 66%) 

1HRMN (200 MHz, CDCIg) S 10,73 (bs, 1H); 5,23-5,37(/77, 2H); 2,32 (f, J= 7,3, 

2H); 1,97-1,99 (/77, 4H);1,58-1,63 (/77, 2H); 1,23-1,28 (/77, 20H); 0,96 (f, J= 6,8, 3H) 

13CRMN (50,3MHz, CDCI3) 5 14,11; 22,70; 24,70; 27,24; 29,10; 29,35; 29,59; 

30,94; 31,93; 34,06; 129,63; 130,14; 179,80 

4.2.4.4 - (Z)-IO-OCTADECENOATO DE ETILO (45) 

Num balão de 250 ml com duas tubuladuras, refrigerante e tubo de carga, 

colocaram-se 3,0 g (10,7 mmol) de ácido (Z)-10-octadecenóico em 100 ml de etanol. 

Adicionaram-se cuidadosamente, gota a gota e com agitação, 5 ml de BFgeterato e 

aqueceu-se a refluxo durante uma hora. Filtrou-se por silica e eliminou-se o solvente por 

destilação a pressão reduzida. O produto bruto foi purificado por por destilação 

fraccionada a pressão reduzida, tendo-se obtido 2,3 g de um óleo amarelado 

correspondente ao (Z)-10-octadecenoato de etilo (Rendimento: 69%). 
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PE3 145°C 

IV X> max (KBr) cm"1: 2920, 2860,1735, 1460, 1175, 720 

1HRMN (200 MHz, CDCI3) 5 5,28-5,33(m, 2H); 4,10 {q, J= 7,2, 2H); 2,26 (t, J= 

6,8, 2H); 1,96-1,99 (m, 4H);1,55-1,62 (m, 2H); 1,18-1,26 (m, 23H); 0,94 (t, J= 6,0, 

3H) 

13CRMN (50,3MHz,CDCI3 5 14,11; 14,26; 22,69; 24,97;27,23;27,35; 28,91; 

29,07; 29,35; 29,58; 29,78; 31,93; 34,39; 60,14; 129,67; 130,08; 173,91 

EM (m/e, %): 310 [Mt] (3), 264(13), 111(13), 97 (31), 88(33), 83 (38), 69(52), 

55(100) 

•4.2.5 - (Z)-8-OCTADECENOATO DE ETILO (49) 

4.3.5.1 - (Z)-8-OCTADECENO-1-OL (46) 

4.3.5.1.1 - Preparação do nonil l i t io: (CHgCHgJgLi 

100 g (0,48 mol) de bromononano e 8,3 g (1,21 mol) de lítio originaram uma 

solução de nonillitio 1.48N, doseada pelo método de Watson [109] (Rendimento: 86%). 

4.3.5.1.2 - Preparação do dinonilcuprato de lít io: [CHgíCHgJg^CuL! 

Obteve-se uma solução de dinonilcuprato de litio fazendo reagir 135 ml (200mmol) 

da solução de nonillitio anteriormente preparada com 20,0 g (105 mmol) de iodeto de 

cobre(l). 

4.3.5.1.3 - Carbocupração: obtenção do divini lalqui lcuprato de lítio, 

[CH 3 (CH2)9CH = CH]2CuLi e do (Z)-8-octadeceno-1-ol (46) 

5,8 I (220 mmol) de acetileno e 9,8 g (50 mmol) de <w-bromoeptanol originaram 9,6 

g de um óleo incolor correspondente ao (Z)-8-octadeceno-1-ol (Rendimento: 72%). 
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IVO máx (KBr) cm*1:3290, 2920, 2850, 2800, 1625, 1435, 1030, 690 

1HRMN (200 MHz, CDCI3) S 5,26-5,31(/77, 2H); 3,60 (f, J= 6,6, 2H); 1,97-1,99 

(m, 4H);1,50-1,58 (m, 2H); 1,21-1,29 (m, 22H); 0,95 (f, J= 6,7, 3H) 

13CRMN (50,3MHz, CDCI3) 5 14,10; 22,75; 25,80; 26,97; 27,25; 27,38; 29,31; 

29,48; 29,81; 32,69; 63,09; 129,87; 129,95; 

4.2.5.2 - (Z)-8-0CTADECENAL (47) 

13,8 g (64 mmol) de PCC e 8,5 g (32 mmol) de (Z)-8-octadeceno-1-ol originaram 

6,4 g de um óleo amarelado correspondente ao (Z)-8-octadeceno-1-al (Rendimento: 

75%). 

1HRMN (200 MHz, CDCI3) ô 9,61 (s, 1H); 5,12-5,31 (m, 2H); 2,27 (f, J= 7,2, 2H); 

1,89-2,01 (m, 4H):1,45-1,52 (m, 2H); 1,17-1,30 (/77, 20H); 0,76 (t, J= 6,7, 3H) 

13CRMN (50,3MHz, CDCI3) 5 14,05; 22,07; 22,65; 27,20; 29,05; 29,30; 29,56; 

31,89; 43,87; 129,52; 130,11; 202,60 

4.2.5.3 - ÁCIDO (Z)-8-OCTADECENÓICO (48) 

15,8 g (42 mmol) de PDC e 5,5 g (20,7 mmol) de (Z)-10-octadeceno-1-al originaram 

3,6 g de um óleo amarelado correspondente ao ácido (Z)-8-octadecenóico 

(Rendimento: 66%). 

1HRMN (300 MHz, CDCI3) S 10,69 (s, 1H); 5,31-5,33(/77, 2H); 2,31 (t, J= 7,3, 

2H); 1,97-1,99 (/77, 4H);1,57-1,63 (m, 2H); 1,24-1,28 (m, 20H); 0,84 (f, J= 6,8, 3H) 

13CRMN (50,3MHz, CDCI3) 5 14,11 ; 22,69; 24,71 ; 27,25; 27,38; 29,10; 29,36; 

29,60; 30,94; 31,93; 34,06; 129,63; 130,14; 179,79 
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4.2.5.4 - (Z)-8-0CTADECEN0AT0 DE ETILO (49) 

3,0 g (10,7 mmol) de ácido (Z)-8-octadecenóico em 100 ml de etanol originaram 2,2 

g de um óleo amarelado correspondente ao (Z)-8-octadecenoato de etilo (Rendimento: 

66%). 

PE3 145°C 

IVO máx(KBr) cm"1:2920, 2860,1735, 1460, 1175, 720 

1HRMN (200 MHz) em CDCI3: 5,23-5,34(m, 2H); 4,09 (q, J= 7,1, 2H); 2,26 (t, 

J= 7,0, 2H); 1,97-1,99 (m, 4H);1,55-1,62 (m, 2H); 1,18-1,26 (m, 23H); 0,85 (í, J= 

6,0, 3H) 

13CRMN (50,3MHz) em CDCI3: 14,11; 14,27; 22,69; 25,00;27,23; 27,50; 29,25; 

29,78; 30,91; 31,89; 34,41; 60,16; 129,84; 129,97; 173,91 

EM (m/e, %) 310 [Mt] (3), 264(14), 111(12), 97 (32), 88(31), 83 (38), 69(52), 

55(100) 

• 4.2.6 - 12-HENEICOSENO-4-ONA (50) 

4.3.6.1 - Reagente de Grignard: C 3 H 7 MgCI 

Adicionaram-se, em atmosfera de azoto, 2ml de uma solução de 4,4 ml (3,9 g; 50 

mmol) de cloreto de propilo em 15 ml de THF anidro a 1,2 g (50 mmol) de magnésio. 

Depois de iniciada a reacção adicionou-se, com agitação e gota a gota, a restante 

solução do halogeneto de alquilo. A agitação foi mantida durante mais 20 min e filtrou-se 

para um recipiente em atmosfera de azoto. Conservou-se a solução a -18°C. 

4.2.6.2- Complexo "MnCI 4 L i 2 " 

Uma suspensão de 4,5 g (47,4 mmol) de cloreto de manganésio anidro e 4,0 g 

(94,4 mmol) de cloreto de litio anidro em 80 ml de THF anidro foi agitada, em atmosfera 

de azoto e à temperatura ambiente, até obtenção de uma coloração amarela do 

complexo "MnCI4Li2" (cerca de 4,5 horas). 
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4.2.6.3 - Organomanganésio: C 3 H 7 MnCI 

A solução do reagente de Grignard, CoHyMgCI, obtido em 4.3.6.1, foi adicionada, 

gota a gota, com agitação e a 0°C, ao complexo "MnCI4Li2" preparado em 4.3.6.2 e 

mantido no balão em atmosfera de azoto. A agitação foi mantida durante maislO min, 

obtendo-se uma coloração acastanhada. 

4.2.6.4 - 12-heneicoseno-4-ona (50) 

Ao composto de organomanganésio, CoHyMnCI, obtido em 3.3.6.3 e mantido no 

balão em atmosfera de azoto foi adicionada, gota a gota, com agitação e a -15°C, uma 

solução de 15 g (50 mmol) de cloreto de oleílo em 20 ml de THF. Continuou-se a 

agitação por mais 15 min e deixou-se a mistura aquecer até à temperatura ambiente. A 

agitação foi mantida por mais 3 horas e procedeu-se à hidrolise com 80 ml de solução 

saturada de cloreto de amónio. Decantou-se a fase etérea e extraiu-se com 2 x 50 ml de 

pentano. Lavou-se a fase orgânica com 2 x 25 ml de solução de hidrogenocarbonato de 

sódio a 20%, secou-se sobre sulfato de sódio anidro e concentrou-se com auxilio da 

pressão reduzida. O produto bruto foi purificado por destilação fraccionada a pressão 

reduzida, utilizando um refrigerante aquecido a 40°C, tendo-se obtido 9,1 g de um 

sólido branco ceroso correspondente à12-heneicoseno-4-ona (Rendimento: 59%). 

PE7 195-197°C 

IV D máx(KBr) cm"1:3000, 2910, 2850, 1715, 1275, 715 

1HRMN (200 MHz, CDCIg) 5 5,28-5,35(m, 2H); 2,00-2,31 {m, 4H);1,83-1,97 (m, 

4H); 1,56-1,63 (m, 4H); 1,23-1,26 (m,23H); 0,86 (f, J= 6,0, 3H) 

13CRMN (50,3MHz, CDCI3) 8 13,79; 14,13; 17,33; 22,70; 23,87; 27,18; 27,23; 

29,13; 29,26; 29,34; 29,44; 29,50; 29,54; 29,62; 29,71; 31,94; 42,87; 44,72; 129,78; 

13018; 211,60 

EM: 308 (6,1, M+-), 265(23), 237 (8), 222 (13), 97 (35), 83 (24), 71(66), 69 (67), 55 

(64) 
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•4.2.7 - ACETATO DE OLEILO (51) 

A uma mistura de 5,36 g (20 mmol) de álcool oleílico em 8 ml (84 mmol) de anidrido 

acético, contida num balão de 125 ml, adicionaram-se 5 gotas de ácido fosfórico a 85%. 

Aqueceu-se a refluxo e manteve-se a ebulição durante duas horas. Interrompeu-se o 

aquecimento e, sem deixar arrefecer, adicionaram-se de uma só vez 5 ml de água pelo 

condensador. A reacção foi vigorosa e o meio reentrou em ebulição. Quando esta 

terminou adicionaram-se 40 ml de água fria e arrefeceu-se à temperatura ambiente. 

Transferiu-se o resíduo para ampola de decantação, adicionaram-se 200 ml de éter e 

extraiu-se com 2 x 25 ml de hidrogenocarbonato de sódio a 20%. Lavou-se a fase 

orgânica com água, secou-se sobre sulfato de sódio anidro e evaporou-se o solvente 

com auxilio de pressão reduzida. O produto bruto foi purificado por destilação 

fraccionada a pressão reduzida, tendo-se obtido 4,2 g de um líquido incolor 

correspondente ao acetato de oleílo (Rendimento:68%) 

PE3 170-180°C 

IVO) máx (KBr) cm"1:3000, 2920, 2850, 1740, 1450, 1240, 1030, 720 

1HRMN (300 MHz, CDCI3) 5 5,29-5,33 (m, 2H); 4,01 (f, J= 6,0, 2H); 2,00 (s, 

3H); 1,94-1,98 (m, 4H);1,55-1,62 (m, 2H); 1,23-1,28 (m, 22H); 0,84 (f, J= 6,9, 3H) 

EM:310 (1,1, Mt-), 250(8), 139(11), 125(26), 111 (35),97(16),83(24),69(31), 

61 (9), 55 (60) 
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