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O controle das pragas agrícolas é realizado majoritariamente através da aplicação de inseticidas. Apesar
destes  agroquímicos  serem  eficientes  no  controle  das  pragas,  esses  produtos  deixam  como  efeito
colateral  a  contaminação  ambiental,  o  desequilíbrio  biológico  e  resíduos  nos  alimentos.  Alternativas  ao
uso  dos  inseticidas  são  extremamente  necessárias,  sendo  o  uso  de  feromônios  de  atração  sexual  uma
opção elegante e ambientalmente segura para controle de pragas agrícolas. Feromônios são compostos
orgânicos  que  mediam  a  comunicação  entre  os  indivíduos  de  uma  mesma  espécie.  Os  feromônios
sexuais,  por  sua  vez,  são  produzidos  pelas  fêmeas  para  atração  dos  machos,  com  propósitos  de
reprodução. Eles podem ser utilizados no controle de pragas de três formas distintas: monitoramento de
populações  de  insetos,  captura  massal  ou  confusão  sexual.  O  presente  trabalho  objetiva  a  síntese
otimizada  do  feromônio  sexual  da  barata-alemã,  Blattella  germanica  (L.),  também  conhecida  como
baratinha ou barata francesinha, é uma praga sinantrópica causadora de alergias e vetor de patógenos. A
estrutura química do feromônio sexual  da B.  germanica foi  isolada e caracterizada em 2005 e batizada
como blattellaquinona. A blattellaquinona foi obtida em duas etapas sintéticas, no qual a primeira etapa
consistiu  na  reação  de  acilação  do  álcool  2,5-dimetoxibenzílico  com  o  cloreto  de  isovalerila.  A  reação
ocorre  na  presença  de  dimetilaminopiridina  (DMAP)  e  trietilamina  (Et3N)  como  base  e  tetrahidrofurano
(THF) como solvente.  A reação completa-se em apenas 1 hora,  levando a formação do intermediário,  o
éster 3-metilbutanoato de 2,5-dimetoxibenzil com um rendimento de 97% e pureza >99%. O produto da
primeira etapa,  foi  utilizado diretamente na segunda etapa da reação,  que consistiu  de uma reação de
oxidação  do  grupamento  aromático  a  respectiva  quinona.  A  reação  foi  mediada  pelos  oxidantes  ácido
iodofenoxiacético  e  Oxone  na  presença  de  2,2,2  trifluorometanol/água  (1:2).  Após  5  horas  de  reação  a
blattellaquinona  foi  obtida  com  96%  de  rendimento.  O  rendimento  global  após  purificação  foi  de  93%.
Desta  forma,  foram  otimizados  os  passos  reacionais,  incluído  a  redução  na  quantidade  dos  reagentes
empregados,  e  um  incremento  do  rendimento  da  blattellaquinona,  favorecendo  o  escalonamento  da
reação.  Na  extensão  deste  trabalho  objetiva-se  a  substituição  do  cloreto  de  isovalerila  pelo  ácido
isovalérico  e  do  álcool  2,5-dimetoxibenzílico  por  seu  respectivo  aldeído,  diminuindo  os  custos  de
produção.
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