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Síntese estereosseletiva da (3S, 4R)-3,7-dimetil-6-octen-4-olida, Eldanolida, feromônio 

sexual produzido pelos machos da espécie Eldana saccharina. 

 Resumo - Este projeto visa à síntese estereoseletiva da Eldanolida (1), feromônio 

sexual produzido pelos machos de Eldana saccharina, uma das principais pragas das 

lavouras de cana-de-açúcar do continente Africano. A síntese proposta neste trabalho tem 

como material de partida o L-ácido málico (2), que após ser submetido à reação com 

cloreto de tionila na presença de metanol, acarretou na obtenção do diester (3), o qual 

sofreu uma redução seletiva empregando-se BH3-DMS/NaBH4, levando à formação do 

diol éster (4). A próxima etapa foi à formação do cetal éster (5), usando acetona e ácido p-

toluenosulfônico, seguido de uma reação de redução com LiAlH4, levando à formação do 

cetal álcool (6), o qual sofreu uma oxidação com PCC em diclorometano para formar o 

aldeído (7). Na seqüência ocorreu uma reação de Wittig para obtenção da olefina (8), a 

qual foi submetida a uma hidrólise ácida com ácido p-toluenosulfônico em metanol 

levando à formação do diol olefínico (9). O tosilato (10) foi gerado seletivamente na 

hidroxila primária, tratando-se o diol olefínico com cloreto de tosila em piridina, sendo que 

o tosilato foi convertido para o iodo (11), com iodeto de sódio e bicarbonato de sódio em 

acetona. O ânion oxazolínico foi gerado com n-butil lítio a partir da 2,4,4-oxazolina 

promovendo uma reação de substituição nucleofílica na haloidrina (11), sendo que o 

produto (12) de substituição formado sofreu inicialmente uma reação de Mitsunobo para 

inversão da configuração do centro assimétrico e, após sua hidrólise em meio ácido, a 

lactona (13) foi obtida com a estereoquímica desejada. A (3S, 4R)-eldanolida (1) foi obtida 

em mais três etapas subsequentes, sendo que a adição do organocuprato à lactona (16) 

ocorre de maneira anti ao grupo substituinte já existente na molécula, em função de fatores 

estéricos. 

 

 

 

 



 

 


