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RESUMO 
 

Semioquímicos envolvidos no comportamento de acasalamento de 
Cyrtomon luridus Boheman (Coleoptera: Curculionidae) e na interação com a 

planta hospedeira Duboisia sp. (Solanaceae)  
 

Neste trabalho objetivou-se estudar o comportamento de acasalamento de 
Cyrtomon luridus Boheman (Coleoptera: Curculionidae), bem como a presença de 
semioquímicos mediando o acasalamento e a interação com a planta hospedeira 
Duboisia sp. (Solanaceae). Machos e fêmeas adultos recém-emergidos foram 
coletados no campo e levados para o laboratório. Incialmente foi determinado o 
melhor parâmetro morfológico para diferenciação de machos e fêmeas. Verificou-se 
que machos deste curculionídeo possuem a abertura genital oclusa pelo último 
tergito. O comportamento de acasalamento foi observado em casais virgens durante 
nove dias. Verificou-se que machos e fêmeas de C. luridus atingiram a maturidade 
sexual dois dias após a emergência. Machos e fêmeas realizaram acasalamentos 
repetidos com o mesmo parceiro em qualquer horário do dia. O comportamento de 
acasalamento deste curculionídeo foi dividido nas fases pré-copulatória, copulatória 
e pós-copulatória. Além disso, estudos de olfatometria revelaram que machos e 
fêmeas de C. luridus foram fortemente atraídos por voláteis de machos se 
alimentando sobre a planta hospedeira. A coleta e análise destes voláteis revelaram 
a presença dos compostos (Z)-3-hexenal, hexanal, (E)-2-hexenal, (E)-2-hexen-1-ol, 
fenilacetaldeido, linalol e geraniol, como eletrofisiologicamente ativos. O presente 
trabalho traz importantes informações sobre o comportamento de acasalamento e 
ecologia química de Entiminae e servirão de base para estudos com outras espécies 
desta importante subfamília de Curculionidae.  

 
Palavras-chave: Voláteis de planta; Dimorfismo sexual; Etograma; cópula; 

Feromônio; Ecologia química. 
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ABSTRACT 
 

Semiochemicals involved in the mating behavior of Cyrtomon luridus 
Boheman (Coleoptera: Curculionidae) and interaction with the host plant 

Duboisia sp. (Solanaceae) 
 
This work aimed to study the mating behavior of Cyrtomon luridus Boheman 

(Coleoptera: Curculionidae), as well as the presence of semiochemicals mediating 
the mating and the interaction of the insects with the host plant, Duboisia sp. 
(Solanaceae). Newly emerged males and females adults were collected in the field 
and taken to the laboratory. Initially it determined the best morphological parameter 
to differentiate males and females. It was found that males possess the genital 
opening occluded by the last tergite. The mating behavior was observed in virgin 
couples for nine days. It was found that males and females C. luridus reached sexual 
maturity two days after emergence. Males and females made repeated matings with 
the same partner at any time of day. The mating behavior was clearly divided into the 
pre-copulatory, copulatory, and post-copulatory phases. In addition, olfatometrics 
studies revealed that males and females C. luridus were strongly attracted to volatile 
males feeding on the host plant. The collection and analysis of these volatiles 
revealed the compounds (Z)-3-hexenal, hexanal, (E)-2-hexenal, (E)-2-hexen-1-ol, 
phenylacetaldehyde, linalool and geraniol as being eletrophysiologically. The present 
work brings important information about the mating behavior and chemical ecology of 
Entiminae, which will serve as support for studies with other species of this important 
subfamily of Curculionidae. 

 
Keywords: Plant volatiles; Sexual dimorphism; Ethogram; Copula; Pheromone; 

Chemical ecology 
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1 INTRODUÇÃO 

Duboísia (Duboisia spp.) é uma planta medicinal, originária da Austrália e 

pertencente à família Solanaceae. De suas folhas são extraídos alcaloides 

tropânicos, empregados pela indústria farmacêutica na produção de medicamentos 

amplamente utilizados, em todo o mundo, para tratamentos respiratórios (ex.: 

Spiriva®) e para dores e cólicas (ex.: Buscopan®) (OHLENDORF, 2002; 

SCARAMUZZO, 2013). 

Em Arapongas-PR está localizada a maior área plantada de duboísia do 

mundo, pertencente ao principal grupo fornecedor destes compostos farmacêuticos, 

tornando o Brasil a principal fonte dessa matéria-prima. Contudo, esta cultura possui 

uma série de insetos e nematoides, que comprometem sua produção 

(OHLENDORF, 2002; SCARAMUZZO, 2013,). 

Cyrtomon luridus (Boheman) (Coleoptera: Curculionidae) é considerado a 

principal praga da duboísia no Brasil (TIRONI; TREUENFELS; PARRA, 2005). Do 

ponto de vista de controle, ainda existem muitas dificuldades para um manejo 

eficiente desta praga. C. luridus passa boa parte de sua vida no interior do solo na 

forma larval. Isso, além de dificultar uma estratégia para o seu manejo, como o uso 

de um produto químico, por exemplo, faz com que a ação destes produtos seja 

pouco eficiente, considerando que as larvas podem se aprofundar no solo. Os 

produtos existentes, por sua vez, não possuem registro para C. luridus ou para 

cultura, e há pouco interesse das empresas em registrá-lo devido ao baixo retorno 

econômico. Outro aspecto importante é a necessidade de que não haja nenhum tipo 

de resíduo químico no material vegetal a ser processado pela indústria, pois se trata 

de uma matéria prima para fins medicinais. Outras opções de controle como o 

biológico por meio de parasitoides, fungos ou nematoides foram pouco promissoras 

em campo (TIRONI; TREUENFELS; PARRA, 2004). Dentre as alternativas 

disponíveis, a rotação de culturas passou a ser a mais adotada visando a redução 

populacional da praga, após estudos prévios com a dinâmica populacional de C. 

luirdus (TIRONI; TREUENFELS; PARRA, 2005).  

Neste contexto, o uso de semioquímicos envolvendo C. luridus e a planta 

Duboisia sp., para o seu monitoramento e um possível controle seria bastante 

oportuno. O monitoramento poderia ser útil para detectar áreas livres e infestadas, 

bem como, para medidas localizadas de controle. Já os métodos de coleta massal, 
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confusão sexual ou mesmo manipulação genética da planta hospedeira poderiam 

ser utilizados diretamente no controle. Em qualquer das opções seu uso seria 

vantajoso do ponto de vista ambiental. 

Pelo exposto, neste trabalho objetivou-se estudar o comportamento de 

acasalamento de C. luridus, bem como a presença de semioquímicos mediando o 

acasalamento e a interação com a planta hospedeira Duboisia sp. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Duboisia sp. (Solanaceae)  

A família Solanaceae possui mais de 3000 espécies de plantas distribuídas em 

90 gêneros, com grande diversidade de porte, entre árvores e pequenas ervas 

anuais com distintas características morfológicas de flores e frutos, e ampla 

distribuição geográfica (KNAPP et al., 2004; MARTINEZ; ALMEIDA; PINTO, 2009).  

Espécies desta família são utilizadas como alimento (ex.: Solanum tuberosum 

Linnaeus, batata; S. lycopersicum Linnaeus, tomate; e S. melongena Linnaeus, 

berinjela), drogas (ex.: Nicotiana tabacum Linnaeus e N. rustica Linnaeus, fumo; 

Atropa belladonna Linnaeus, beladona; Mandragora officinarum Linnaeus, 

mandrágora; Duboisia spp., fontes de alcaloides comerciais), e como ornamentais 

(ex: Petunia hybrida, petúnia; Salpiglossis sinuata Ruiz e Pavón; Schizanthus 

pinnatus Ruiz e Pavón) (RIOS; STACHALEK, 1999; KNAPP et al., 2004; SOUZA; 

LORENZI, 2005; RATSCH; STEADMAN; BOGOSSIAN, 2010). 

Embora seu centro de origem e diversidade primária seja a região central da 

América do Sul, existem outros centros de diversidade secundária, como por 

exemplo, a Austrália, onde é encontrado o gênero Duboisia (SOUZA; LORENZI, 

2005). 

O gênero Duboisia possui espécies utilizadas na extração de princípios ativos, 

como D. myoporoides F. Muell, D. hopwoodii F. Muell e D. leichhardtii R. Brown, e 

sua distribuição natural compreende a Austrália e a Nova Caledônia. Estas plantas 

são popularmente conhecidas como corticeiras, devido ao aspecto de seu caule e 

seu emprego medicinal tem sido feito há muito tempo por aborígenes australianos 

(OHLENDORF, 2002; RATSCH, STEADMAN; BOGOSSIAN, 2010). 

De acordo com Ohlendorf (2002), por volta de 1880, já se conhecia os 

princípios ativos escopolamina e hiosciamina em folhas de D. myoporoides e D. 

leichhardti, bem como a nicotina e compostos relacionados em folhas de D. 

hopwoodii. Ainda segundo este autor, durante a Segunda Guerra Mundial, com a 

escassez dos medicamentos tradicionalmente utilizados, a Duboisia sp., passou a 

ser empregada em larga escala e adquiriu maior importância. Com o início da 

produção comercial a partir de 1941, novas pesquisas foram conduzidas visando a 

obtenção de genótipos ricos em escopolamina, e em 1945, as primeiras plantas 

híbridas com este propósito foram estabelecidas em campo. 
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Duboisia sp., um híbrido entre D. myoporoides e D. leichhardtii (OHLENDORF, 

2002) foi introduzido no Brasil, vindo da Austrália há mais de 30 anos, sendo 

cultivado na fazenda Solana Agropecuária, em Arapongas-PR, e controlada pela 

farmacêutica Boehringer Ingelheim (Figura 1) (TIRONI; TREUENFELS; PARRA, 

2005; SCARAMUZZO, 2013). 

 

 

 

Figura 1 – (A) Planta de Duboisia sp. em altura apropriada para corte (~ 1,50 m). (B) Folhas e flores 
de duboísia 

 

2.2 Cyrtomon luridus Boheman (Coleoptera: Curculionidae) 

A família Curculionidae, possui cerca de 50 mil espécies descritas 

(OBERPRIELER; MARVALDI; ROBERT 2007), e suas principais características 

morfológicas são a presença de um rostro desenvolvido e antenas geniculadas 

(KUSCHEL, 1995 apud AMBROGI et al., 2009). 

Muitos curculionídeos são considerados pragas de importância agrícola, como 

por exemplo, bicudo-do-algodoeiro (Anthonomus grandis, Boheman) (MAGALHÃES 

et al., 2012), moleque-da-bananeira (Cosmopolites sordidus Germar) (BEAUHAIRE, 

1995), e broca-do-café (Hypothenemus hampei Ferrari) (SILVA et al., 2012); e de 

grãos armazenados, como o gorgulho-do-arroz (Sitophilus oryzae Linnaeus) 

(PHILLIPS et al., 1993). 
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Figura 2 – Fases de desenvolvimento de Cyrtomon luridus. (A) Postura (massa de ovos), (B) Larvas, 

(C) Pupa, e (D) Adultos em cópula 

 

O gênero Cyrtomon possui sete espécies que ocorrem em regiões neotropicais 

da América do Sul, sendo quatro delas no Brasil. C. luridus está presente na região 

sul do Brasil – Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná – assim como Argentina 

e Paraguai (Figura 2) (MORRONE, 1999; LANTERI, 1990). 

Após a emergência, C. luridus normalmente caminha em busca de uma planta 

hospedeira, e dificilmente alça voo. O adulto se alimenta de folhas enquanto as 

larvas atacam as raízes, podendo ser encontrados em solanáceas nativas, tais como 

o fumo-bravo, Solanum mauritanium Scopoli e coerana, Cestrum intermedium 

Sendt.; ou em solanáceas introduzidas como é o caso de Duboisia sp. (LANTERI; 

DÍAZ; MORRONE, 1994; TIRONI; TREUENFELS; PARRA, 2005). 

Os sintomas de ataque nas plantas hospedeiras vão desde o amarelecimento e 

queda das folhas, até a morte das plantas, podendo ser encontradas até 60 larvas 

por planta (TIRONI; TREUENFELS; PARRA, 2005).  

A dinâmica populacional de C. luridus foi descrito por Tironi, Treuenfels e Parra 

(2005) em áreas com plantas de Duboisia sp. O período larval foi de 120 a 150 dias 

(janeiro a maio), sendo as larvas observadas em uma profundidade de 24,9 ± 8,6 a 

45,0 ± 10,0 cm. A fase de pupa teve início em abril, com seu auge em junho do 

mesmo ano. Os primeiros adultos apareceram no solo em julho. Contudo, o pico de 

emergência se deu na estação chuvosa, entre setembro e outubro, estendendo-se 

até janeiro do ano seguinte. Ainda segundo estes autores, a partir de casais 

estabelecidos em vasos contendo folhas de Duboisia sp. como alimento, foi possível 

avaliar que o período de pré-oviposição de C. luridus durou 24,0 ± 2,8 dias, 

enquanto que a oviposição se estendeu por até 16 semanas. A longevidade da 

fêmea foi de 113,7 ± 15,2 dias e sua capacidade de postura de 42,7 ± 7,9 massas de 

ovos, com 9,4 ± 0,61 ovos por massa, totalizando 402 ± 72,9 ovos por fêmea. A fase 
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de ovo durou 25-30 dias, o desenvolvimento larval 120 a 150 dias, e pupal 30 dias 

em média. Por fim, estes autores concluiram com base nos dados observados em 

campo e dos casais mantidos em vasos, que C. luridus é univoltino. 

Os métodos de controle para C. luridus são ainda pouco estudados e os 

atualmente utilizados são pouco eficientes. C. luridus passa boa parte de sua vida 

no interior do solo na forma larval o que dificulta uma estratégia viável para o seu 

controle. Os produtos químicos disponíveis são pouco eficientes – considerando que 

as larvas podem se aprofundar no solo. Além do mais, não possuem registro para C. 

luridus ou para cultura, e há pouco interesse das empresas em registrá-lo devido ao 

baixo retorno econômico. Em razão de se tratar de uma planta para uso medicinal 

também não pode haver resíduos de produtos químicos, o que dificulta ainda mais o 

uso destes compostos. Outras opções como o controle biológico foram pouco 

promissoras em campo, especialmente, por meio de parasitoides, como Microctonus 

sp. (Hymenoptera: Braconidae) (TIRONI; TREUENFELS; PARRA, 2004), fungos e 

nematoides (TIRONI, informação pessoal).  

 

2.3 Uso de semioquímicos no controle de pragas 

Os insetos exercem suas relações ecológicas com o ambiente e com os outros 

organismos de várias maneiras, sendo uma das mais importantes a comunicação 

por meio de compostos químicos. Estes compostos no indivíduo receptor da 

mensagem química agem como gatilhos fisiológicos de reações comportamentais 

específicas. Em uma nomenclatura mais generalista estas substâncias são 

denominadas de semioquímicos. É através da detecção e emissão destes 

compostos que os insetos encontram parceiros para o acasalamento, alimento ou 

presa, escolhem local de oviposição, se defendem contra predadores e organizam 

suas comunidades, no caso dos insetos sociais (ZARBIN; RODRIGUEZ; LIMA, 

2009).  

Os semioquímicos são subdivididos segundo o tipo de interação inter ou 

intraespecífica e com base nos custos e benefícios de cada organismo. Os 

aleloquímicos são mediadores de interações entre dois indivíduos de espécies 

diferentes (ação interespecífica), enquanto os feromônios são utilizados entre 

indivíduos de mesma espécie (ação intraespecifica) (ZARBIN; RODRIGUEZ; LIMA, 

2009; ROITBERG; ISMAN, 1992).  
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 Entre os insetos, diferentes tipos de feromônios são reconhecidos através dos 

comportamentos que estes compostos produzem no receptor da mensagem. Os 

comportamentos mais comuns mediados por feromônio são: a atração de indivíduos 

do sexo oposto para acasalamento, denominados de feromônios sexuais; a 

agregação de indivíduos de ambos os sexos para um local específico para alimen-

tação e/ou de acasalamento, através de feromônios de agregação; a demarcação de 

espaço ou formação de trilhas, comportamento comum em formigas, através de 

feromônios classificados como de marcação ou trilha. (ZARBIN; RODRIGUEZ; LIMA, 

2009).  

 

2.3.1 Feromônios em Curculionídeos 

O uso de feromônios de pragas constitui uma técnica bastante promissora para 

utilização no MIP, uma vez que a utilização de inseticidas para o controle de 

curculionídeos-praga não tem sido muito eficiente, uma vez que esses insetos 

geralmente são brocas, alimentam-se dentro de frutos, caules e sementes 

(AMBROGI et al., 2009). 

A maioria dos feromônios em gorgulhos é produzida pelos machos e 

normalmente, atraem ambos os sexos a grandes distâncias, este tipo de feromônios 

é denominado feromônio de agregação (BARTELT, 1999). A função dos feromônios 

de agregação é a de auxiliar os machos na atração de fêmeas para seleção sexual e 

potencializar a cópula. No entanto, o feromônio só e produzido na presença de 

alimento, atraindo ambos os sexos; sendo que muitos machos respondem de forma 

oportuna, representando custos para o macho emissor em termos de maior 

competência por cópula e alimento (BIRKINSHAW; SMITH 2000). 

Existem evidências da produção de outros feromônios pelos curculionídeos em 

algumas espécies: (i) fêmeas que produzem feromônios sexuais de longa distância 

atraindo exclusivamente machos; (ii) feromônios de contato de curta distância que 

atuam sobre o corpo destes insetos, permitindo o reconhecimento de machos 

coespecífícos; e (iii) feromônios deterrentes que impedem a oviposição, utilizados 

por fêmeas para marcar seu hospedeiro e evitar que seja ovipositado por outras. 

Além disso, há exemplos de cairomônios usados pelos gorgulhos com outras 

espécies de besouros (BARTELT, 1999).  No caso de Dendroctonus breviconis 

(Coleoptera: Scolytidae), além do feromônio de agregação, existe também a 
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presença um feromônio que inibe a agregação após a colonização do seu 

hospedeiro por certo número de indivíduos, para evitar a chegada de mais 

concorrentes (HOWSE; STEVENS; JONES, 1998).  

Estudos comportamentais com gorgulhos apresentam relativa dificuldade, pois 

estes insetos respondem aos feromônios com pequenos saltos, vôos ou 

caminhamento, tornando os bioensaios em laboratório demorados e delicados. 

Muitos feromônios de gorgulhos são constituídos por misturas de compostos que 

atuam sinergicamente, e a ausência de um composto chave durante a síntese pode 

comprometer a ação dos demais compostos que estimulam o comportamento 

(BARTELT, 1999).  

Técnicas modernas de cromatografia gasosa acoplada ao eletroantenograma 

(GC-EAD) favorecem a determinação de componentes dos feromônios dos 

gorgulhos, obtendo-se assim progressos mais rápidos de identificação. Portanto, é 

possível determinar qual composto volátil tem atividade sensorial e a informação 

pode ser combinada e comparada com a GC dos voláteis derivados dos machos e 

das fêmeas para o reconhecimento dos componentes específicos dos feromônios 

(BARTELT, 1999).  

Ambrogi e colaboradores (2009), em uma revisão de feromônios de agregação 

da Família Curculionidade, cita 28 espécies de curculionídeos com seus feromônios 

de agregação identificados. No bicudo-do-algodoeiro, Anthononus grandis, o 

feromônio de agregação é produzido pelo macho e foi o primeiro feromônio de um 

gorgulho identificado com quatro compostos, sendo ‘Grandisol’ o principal 

(FRANCKE; DETTNER, 2005). Atualmente, esse feromônio é utilizado para 

detecção, monitoramento e supressão das populações de bicudo no campo. A 

fêmea possui um feromônio de curta distância encontrado nas fezes, mais ainda não 

se conhece sua real atividade. Além disso, este inseto possui outro feromônio de 

deterrência da oviposição ou feromônio de marcação do hospedeiro. 

Na broca-da-bananeira Cosmopolites sordidus, o macho produz um feromônio 

e ambos os sexos respondem (BARTELT, 1999), sendo o feromônio representado 

por um alto grau de oxigenação ao longo da cadeia (1S, 3R, 5R, 7S), denominado 

‘Sordidin’ (FRANCKE; DETTNER, 2005). Segundo Viana e Vilela (1996), além do 

feromônio de agregação dos machos, a mistura entre voláteis do rizoma da 

bananeira e a presença de fêmeas de C. sordidus atraem os machos. Nesta 

espécie, os voláteis da planta hospedeira exercem uma forte atração nos adultos, 
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sendo este comportamento observado em vários outros curculionídeos (CUILLÉ, 

1950, apud VIANA; VILELA, 1996).  

Algumas pragas de importância econômica na cana-de-açúcar no mundo têm 

estudos com feromônios como, por exemplo, Metamasius hemipterus (L.), Diaprepes 

abbreviatus (L.), e Rhabdoscelus obscurus (Boisduval). M. hemipterus apresenta 

feromônio de agregação, sendo o principal componente o ‘Ferruginol’, identificado 

como sendo o 4-Methyl-5-Nonanol, além de outros compostos minonitários 

específicos do macho (BARTLELT, 1999; FRANCKE; DETTNER, 2005). Em D. 

abbreviatus ambos os sexos produzem um feromônio, associado às fezes, mais 

ainda não foi identificado quimicamente, devido às dificuldades dos estudos com 

feromônios nestas espécies e pela alta resposta aos odores da planta hospedeira. 

Já para a espécie R. obscurus, estudos preliminares no laboratório e campo 

demonstraram que os machos produzem um feromônio que atrai principalmente as 

fêmeas. A atividade deste feromônio está associada com o abdômen do macho, a 

parte posterior do intestino e as fezes (BARTLELT, 1999).  

Muitos feromônios já são produzidos comercialmente e têm sido utilizados com 

sucesso no monitoramento e controle de coleópteros pragas, tais como C. sordidus, 

A. grandis, Migdolus fryanus, Rhynchophorus palmarum, Hypothenemus hampei 

entre outros (GOULART, 2015; TINZAARA et al., 2003; MOURA et al., 1997; 

AQUINO et al., 1986, SANTOS & HOFER 1996, FAVERO et al., 1993). A utilização 

de feromônios para monitoramento desses insetos facilita a determinação da 

dinâmica populacional, auxiliando a tomada de decisão do agricultor no manejo dos 

insetos. O controle de curculionídeos utilizando feromônios tem sido feito 

principalmente por meio de coleta massal e com grande sucesso, uma vez que os 

feromônios atraem ambos os sexos (AMBROGI et al., 2009). 

 

2.3.2 Interações entre feromônios e a planta hospedeira 

As plantas hospedeiras têm um papel importante na origem do feromônio de 

muitos insetos fitófagos, estes adquirem compostos químicos bioativos que 

integrarão o feromônios ou serão precursores químicos para um componente 

feromonal. Estes compostos químicos podem ser obtidos via consumo, absorção ou 

inalação de material da planta hospedeira (REDDY; GUERRERO, 2004). 

A mediação do feromônio na agregação dos coleópteros, particularmente 

aqueles atrativos produzidos pelos machos, é reconhecido por estar inter-
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relacionados com a presença de alimento (material da planta hospedeira) nos 

trabalhos de Borden (1985). Os primeiros estudos com identificação de feromônios 

das espécies de besouros-da-casca (Coleoptera: Scolytidae), cuja biologia do 

feromônio sexual, incluindo a biossíntese de feromônio e a atratividade, são 

integrados com os odores químicos da árvore hospedeira, foram realizados por 

Wood (1982). 

Os voláteis da planta hospedeira podem induzir a produção ou liberação de 

feromônios em certos insetos e também podem ter um efeito inibitório ou repelente, 

interrompendo a resposta dos insetos aos seus próprios feromônios. Em outros 

casos, compostos derivados da planta hospedeira, após um ataque de herbívoro, 

podem atrair predadores, servindo como um mecanismo de defesa para a planta 

(REDDY; GUERRERO, 2004). Porém, há casos em que os voláteis de planta podem 

provocar uma resposta positiva sobre o comportamento dos insetos em resposta a 

feromônios liberados em associação com a planta hospedeira. Este efeito pode 

resultar em sinergismo, no qual a resposta à mistura de produtos voláteis de 

feromônios e da planta é maior do que as respostas aos componentes individuais 

(DICKENS et al., 1990; 1993). 

Vários estudos sobre a resposta ao sinergismo entre feromônios e os odores 

da planta hospedeira tem sido realizados para as várias ordens de insetos, incluindo 

lepidópteras, coleópteros e dípteros (LANDOLT et al., 1992; DICKENS et al., 1990; 

1993; REDDY; GUERRERO, 2000; DENG et al., 2004; ZARBIN et al., 2007; 

TAFOYA et al., 2007; LESKEY et al., 2014).  

Diversos trabalhos demostram o sinergismo entre o feromônio e os voláteis da 

planta em curculionídeos. Testes em campo demonstraram que o rincoforol, 

feromônio de agregação de Rhynchophorus palmarum, apresenta uma maior 

eficiência quando associado com pedaços de cana, estipe do coqueiro ou frutos do 

abacaxi (ROCHAT et al., 1993; WEISSLING et al., 1992; DUARTE et al, 2003).. Em 

Metamasius spinolae, testes de campo mostraram maior atratividade dos insetos 

para as armadilhas contendo os compostos feromonais junto da planta hospedeira 

(TAFOYA et al., 2007). Testes em laboratório utilizando olfatômetro em Y com a 

broca do mamoeiro (Pseudopiazurus obesus) demonstraram que tanto machos 

como fêmeas são atraídos para uma combinação dos voláteis emitidos pelos 

machos da espécie e pela planta hospedeira (ZARBIN et al., 2007). Segundo 

WEISSLING e colaboradores (1994), machos de R. cruentatus são os responsáveis 
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pela liberação de um feromônio de agregação que é altamente atrativo para ambos 

os sexos quando combinado com os voláteis da planta hospedeira.  

Machos de Pissodes approximatus juntamente com a planta hospedeira 

atraíram machos e fêmeas coespecíficos em testes de campo fornecendo assim em 

a primeira evidência de um feromônio de agregação em Pissodes (BOOTH; LANIER, 

1974). Grandisol, 2a e seu aldeído correspondente grandisal, 1a, foram isolados de 

machos de P. aproximatus, P. nemorensis e P. strobi e mostraram ter atratividade 

feromonal quando junto da planta hospedeira (PHILIPS et al., 1984).  

Ceruti (2007), conclui que os efeitos das plantas hospedeiras em relação ao 

comportamento pelo feromônio parece ser parte das estratégias dos machos em 

maximizar encontros com as fêmeas, bem como das fêmeas quanto ao acesso a 

novos recursos de alimentação e locais de oviposição.  

O aumento da atração de machos e/ou fêmeas, pelos odores da planta 

hospedeira sugere que possam ser desenvolvidas armadilhas mais efetivas para o 

controle de pragas. Iscas baseadas somente em feromônio sintético não são 

completamente atrativas para a maioria dos insetos e são improváveis de serem 

completamente competitivas com os sinais que emanam das plantas hospedeiras e 

dos alimentos. Na prática, o uso de semioquímicos aproveita o sinergismo existente 

entre os feromônios de agregação e os cairomônios de plantas, melhorando a 

atração da praga alvo resulta em maiores chances de sucesso para o manejo 

integrado de pragas, pode-se utilizar os semioquímicos para minimizar os custos de 

controle de pragas, por exemplo, combinando pequenas quantidades de 

ingredientes ativos feromonais, de custo elevado, acrescentando pequenas quantias 

de voláteis de plantas, mais baratos, misturados ao feromônios (CERUTI, 2007). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Insetos 

Adultos virgens recém-emergidos de C. luridus foram coletados em uma 

plantação de Duboisia sp. na Fazenda Solana Agropecuária em Arapongas, PR. Os 

besouros foram coletados pelo revolvimento do solo abaixo da copa do arbusto para 

exposição das câmaras pupais contendo os adultos recém-emergidos. Os insetos 

foram mantidos individualizados em potes plásticos e enviados ao Laboratório de 

Ecologia Química e Comportamento de Insetos, da ESALQ/USP, Piracicaba, SP. Os 

besouros foram mantidos em uma sala climatizada (25 ± 1°C, U.R. 70 ± 10%, 

fotoperíodo 12:12h) até a realização dos experimentos. 

 

3.2 Morfometria de adultos de C. luridus 

Inicialmente foi necessária a determinação dos caracteres morfológicos que 

auxiliaram, posteriormente, na separação de machos e fêmeas de C. luridus para a 

realização dos demais experimentos do presente trabalho. Para isso, imagens das 

partes do corpo do inseto foram geradas sob um microscópio estereoscópico Zeiss, 

modelo Stemi 2000-C, acoplado a uma câmera fotográfica digital Casio (A640). 

Essas imagens foram analisadas e as medidas das estruturas do corpo tomadas 

com o programa Motic Image Plus®. 

Adultos de C. luridus (20 machos e 20 fêmeas) foram inicialmente mortos por 

congelamento em um freezer (-24 ºC) e, em seguida, tomados os seguintes dados 

morfométricos: (i) comprimento do corpo (CC), (ii) largura do corpo (LC), (iii) 

comprimento do pronoto (CP), (iv) largura do pronoto (LP), (v) comprimento do 

último esternito (CE), (vi) largura do último esternito (LE), (vii) comprimento da 

cabeça (CCb), (viii) largura da cabeça na região das antenas (LA), e (ix) largura da 

cabeça na região dos olhos (LO) (Figura 3). Além disso, foram observados: (i) 

padrão de inserção da antena no rostro, (ii) número de antenômeros, (iii) número de 

espinhos nos tarsos, (iv) número e forma dos segmentos abdominais, (v) coloração, 

e (vi) distribuição da pilosidade aparente pelo corpo.  

Os sexos dos indivíduos analisados foram confirmados por dissecação das 

estruturas reprodutivas (edeago e ovipositor).  
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Figura 3 – Esquema utilizado para as medidas morfométricos (mm) de diferentes partes do corpo de 
machos e fêmeas de Cyrtomon luridus  

 

3.3 Comportamento de acasalamento de C. luridus  

O comportamento de acasalamento foi observado em 28 casais virgens recém-

emergidos de C. luridus, colocados individualmente em gaiolas plásticas (35 cm 

altura × 20 cm diâmetro interno) forradas com papel de filtro umedecido com água 

destilada. Diariamente foi colocado um ramo com 10 folhas de Duboisia sp. em cada 

gaiola como alimento para os insetos. Os recipientes foram cobertos com filme de 

PVC para evitar a fuga de insetos e manter a umidade relativa dentro da gaiola.  

O comportamento de acasalamento foi observado no laboratório em intervalos 

de duas horas durante nove dias, quando foram determinados os seguintes 

parâmetros: (i) idade da primeira cópula; (ii) número de cópulas por casal; e (iii) 

horário de acasalamento. Para o horário do acasalamento, foram utilizados os dados 

do dia em que ocorreram a maioria dos acasalamentos. Durante a noite, os insetos 
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foram observados com luz de comprimento de onda vermelho para não interferir em 

seu comportamento.  

Em um experimento posterior, para determinar a sequência de acasalamento e 

o tempo gasto na realização de cada fase da sequência comportamental de 

acasalamento, 28 casais de C. luridus de idade na qual eles exibem maior atividade 

sexual foram colocados individualmente em gaiolas e filmados continuamente por 24 

h com uma câmera digital Sony modelo HDR-SR12. Os vídeos foram transferidos 

para um computador e analisados com um “software” de edição de vídeos da Sony®. 

Adicionalmente, um etograma do comportamento de acasalamento de C. luridus foi 

construído, no qual foi mostrada a proporção de casais que realizaram cada fase 

comportamental.  

A partir das observações, apenas as sequências de comportamento que 

resultaram em cópulas de sucesso foram incluídas nas análises. 

 

3.4 Bioensaios olfatométricos 

As respostas olfativas de machos e fêmeas de C. luridus aos voláteis de 

coespecíficos com ou sem a planta hospedeira, Duboisia sp., foram determinadas. 

Foi utilizado um olfatômetro de vidro do tipo ‘Y’ (3 cm de Ø interno para cada parte 

do ‘Y’; 40º de ângulo entre os braços; comprimento do tubo principal de 40 cm, e 

comprimento de cada braço de 20 cm), o qual foi conectado pelos braços a duas 

câmaras de vidro (9,5 cm Ø interno × 51 cm de altura). 

Cada tratamento foi colocado dentro das câmaras de vidro. Por meio de um 

compressor, houve o fornecimento de ar purificado através de filtros de carvão 

ativado e, posteriormente, umidificado num sistema coletor de voláteis (‘Research 

Analytical Systems’, Gainesville-FL, EUA). Este sistema promoveu a circulação do ar 

no sistema a um fluxo constante de 600 mL/min em direção às câmaras de vidro 

(tratamentos) e ao olfatômetro ‘Y’ (Figura 4). 

Machos e fêmeas virgens de C. luridus com quatro dias de idade foram 

inseridos individualmente na abertura do tubo principal do olfatômetro. Uma vez 

dentro do olfatômetro, os besouros foram observados por um período máximo de 20 

minutos, durante o qual a escolha por um dos tratamentos foi feita. A escolha dos 

insetos por um dos tratamentos foi considerada após ter sido cruzada uma linha 

tracejada feita a 1 cm da porção final de cada braço do olfatômetro e permanecido lá 
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por pelo menos 20 segundos. Todos os bioensaios foram realizados entre as 

10h:00min e 16h:00min (horário local), que coincidiu com o período de maior 

atividade dos adultos de C. luridus no campo.  

Os bioensaios foram realizados com os seguintes tratamentos: (i) dois machos 

sozinhos; (ii) duas fêmeas sozinhas; (iii) dois machos + planta hospedeira (uma 

muda de Duboisia sp. de 30 cm de altura)(insetos se alimentam na planta); (iv) duas 

fêmeas + planta hospedeira (insetos se alimentam na planta); (v) planta hospedeira 

sozinha; (vi) branco (ar limpo). 

Todos os insetos e plantas foram utilizados somente uma vez. Os besouros 

que não escolheram nenhum dos braços do olfatômetro foram desconsiderados das 

análises. A posição das fontes de odor em cada braço foi revezada após cada 

repetição para eliminar algum efeito de posição.  

Após cada cinco repetições, o olfatômetro e as câmaras foram lavadas com 

Extran® (10%), álcool (99,5%), acetona (99,5%), e água destilada; e secadas em 

estufa a 160 °C por uma hora. 

 

 

 
Figura 4 – (A) Olfatômetro ‘Y’ utilizado nos biensaios com Cyrtomon luridus. (B) Cubas contendo 

plantas de Duboisia sp. utilizados nos bioensaios de olfatômetro ‘Y’ 
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3.5 Coleta dos voláteis 

Os voláteis de machos e fêmeas adultos de C. luridus com ou sem a planta 

hospedeira foram coletados por 24 h em câmaras de vidro horizontais (7,0 cm Ø 

interno × 20 cm de comprimento) (Figura 5). A entrada de cada câmara foi 

conectada a um sistema de coleta de voláteis (Research Analytical Systems, 

Gainesville-FL, EUA), que introduz o ar purificado e umidificado a um fluxo constante 

e uniforme de 500 mL/min. Na saída da câmara foi conectada uma coluna de vidro 

(7,5 de comprimento x 0,5 cm Ø interno) contendo 50 mg de polímero adsorvente 

Hayesep® (80/100 mesh; Supelco, Bellefonte, PA, USA).  

Os voláteis foram coletados dos seguintes tratamentos: (i) machos; (ii) fêmeas; 

(iii) machos + duboísia (5 folhas da planta embebidas na base em um frasco de 5 mL 

de água destilada); (iv) fêmeas + duboísia; (v) duboísia e (vi) branco (ar limpo). 

Os voláteis foram eluídos das colunas com duas alíquotas de 250 µL de 

diclorometano (SupraSolve®, Merck KGaA; Largo, FL, USA) em vials de 2 mL. Os 

extratos foram mantidos em freezer a -30 ºC até a realização das análises.  

 

 

 
Figura 5 – Adultos de Cyrtomon luridus em câmaras de aeração horizontais para a extração dos 

voláteis acoplados à coluna de extração (círculo tracejado vermelho) 
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3.6 Análise dos extratos por cromatografia gasosa acoplada a um detector 

eletroantenográfico (GC-EAD) 

 

Os compostos fisiologicamente ativos dos extratos naturais foram 

determinados em um cromatógrafo a gás (GC) (Shimadzu GC-2010) equipado com 

detector de ionização de chama (FID) e uma coluna capilar HP-5MS (30 m x 0,25 

mm x 0,25 µm; Agilent J&W, Califórnia-EUA) acoplado a um detector 

eletroantenográfico (EAD) (IDAC-2; Syntech EAD System; Hilversum, The 

Netherlands) (GC-EAD). O hélio foi utilizado como gás de arraste a um fluxo de 1 

mL/min, sendo que as temperaturas do injetor e detector foram mantidas, 

respectivamente, a 250 ºC e 300 ºC. A temperatura da coluna foi mantida, 

inicialmente, a 35 ºC/1min, depois aumentada a uma taxa de 2 ºC/min até 40 ºC na 

qual permaneceu por 1 min e, finalmente, atingiu 250 ºC a uma taxa de 10 ºC/min e 

mantida nesta por 10 min. 

Uma antena de macho ou fêmea de C. luridus foi cortada na base do escapo 

com auxílio de um bisturi e suas extremidades foram colocadas sobre dois eletrodos 

de aço inoxidável contendo uma fina camada de gel condutor (Spectra 360 Electrode 

Gel; Parker Laboratories, INC., Fairfield, NJ, USA). Os eletrodos foram conectados 

em um amplificador de sinal (EAD-Kombi Probe, Synthech, Hilversum, The 

Netherlands). A antena preparada foi mantida na porção final de um tubo de vidro 

conectado na saída da linha transferidora do GC. Uma bomba de pressão manteve 

um fluxo constante e uniforme (250mL/min) de ar umidificado para o arraste dos 

compostos até a antena. 

Dois microlitros de extrato natural foram injetados em modo “splitless”. O 

efluente da coluna foi repartido a uma proporção de 1:1 (v/v), onde uma parte foi 

direcionada para o detector (FID) e, simultaneamente, a outra parte foi direcionada 

para a antena conectada ao EAD. O sinal elétrico da antena foi armazenado e 

analisado em um computador contendo o “software” EAD versão 2.3 (Synthech, 

Hilversum, The Netherlands). 

Foram utilizadas 15 antenas de machos e 15 antenas de fêmeas para cada 

extrato analisado. Os compostos que apresentaram um pico no EAD correspondente 

a um pico no FID em, pelo menos, cinco repetições foram considerados 

eletrofisiologicamente ativos. 
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3.7 Análise dos extratos eletrofisiologicamente ativos por cromatografia 

gasosa acoplada ao espectrômetro de massas (GC-MS)  

 

Um microlitro dos extratos naturais de machos e fêmeas de C. luridus foram 

injetados em modo “splitless” no cromatógrafo a gás acoplado ao espectrômetro de 

massas (GC-MS QP2010 Shimadzu Corporation, Kyoto-Japão), equipado com uma 

coluna capilar HP-5MS (30m x 0.25mm x 0.25μm) (Agilent J&W, Califórnia-EUA). O 

hélio foi utilizado como gás de arraste a um fluxo de 1 mL/min. Tanto a linha 

transferidora como a fonte de íons foram mantidas a 250 ºC. A fim de evitar a 

isomerização dos analitos de interesse, a temperatura do injetor foi mantida a 100 

ºC. A programação de temperatura do forno foi a mesma utilizada para as análises 

eletroantenográficas (ver item 3.6). Os espectros foram obtidos a 70eV no modo de 

impacto de elétrons (EI). 

Os cromatogramas dos extratos de macho e fêmea foram comparados entre si 

para diferenciar os compostos químicos exclusivos de cada sexo liberados na 

presença ou ausência da planta. O extrato natural da planta foi utilizado para 

discriminar os compostos químicos exclusivos da planta, presentes nos extratos 

naturais de machos e fêmeas. 

 

3.8 Análises estatísticas 

Para os dados referentes à análise morfométrica de machos e fêmeas de C. 

luridus, foi realizada a análise de variância e do teste de comparação de médias 

Tukey (P < 0,05). 

A frequência de acasalamento de C. luridus ao longo do tempo foi analisada 

utilizando-se uma equação generalizada de estimativa (modelo GEE) com uma 

função logit-link. Foi empregado o modelo linear generalizado para dados binários 

(acasalamento ou não acasalamento) com medidas repetidas no tempo para 

verificar o efeito da hora do dia (hora) sobre a frequência de acasalamento (α = 

0,05). Para isso, foram utilizados os casais que apresentaram a maior atividade 

sexual. O cálculo foi executado no software R usando o pacote 'geepack'.  

A idade do primeiro acasalamento foi determinada usando a análise de 

sobrevivência de Kaplan-Meier com o pacote R ‘sobrevivência’. A análise de 

sobrevivência é uma técnica de análise de 'tempo-para-evento' ou dados 'falha de 
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tempo', que pode ou não estar relacionada com a sobrevivência e morte no sentido 

habitual (GOEL et al., 2010). Para calcular a curva de Kaplan-Meier, a probabilidade 

de ocorrência do primeiro acasalamento foi obtida a partir da proporção da chance 

dos adultos de C. luridus realizarem a primeira cópula. A probabilidade cumulativa foi 

iniciada com o acasalamento não ocorrendo. A significância estatística foi 

determinada utilizando um log-rank (Teste de Mantel-Cox) teste (α = 0,05).  

Para os bioensaios em olfatômetro visando determinar se o número de machos 

e fêmeas de C. luridus que escolheram uma fonte odor no olfatômetro utilizou-se o 

teste binomial (‘Sign Test’), considerando uma escolha aleatória de direção. Todos 

os testes e análises foram realizados com a versão do software R 3.1.0 (R 

DEVELOPMENT CORE TEAM, 2012). 
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4 RESULTADOS 

4.1 Morfometria 

As medidas das estruturas corpóreas nas fêmeas de C. luridus foram 

superiores as observadas nos machos, exceto pelo comprimento do último esternito 

(CE) que não diferiram (Tabela 1) (Figura 6). 

 

Tabela 1 - Média ± erro padrão e intervalos de confiança (95 %) das medidas (mm) das estruturas do 
corpo de machos e fêmeas de Cyrtomon luridus (n = 20 indivíduos por sexo). CCb = 
comprimento da cabeça; LA = largura da cabeça na região das antenas; LO = largura da 
cabeça na região dos olhos; CP = comprimento do pronoto; LP = largura do pronoto; CC = 
comprimento do corpo; LC = largura do corpo; CE = comprimento do último esternito; e LE 
= largura do último esternito 

Estrutura (mm) Macho Fêmea 

Cabeça (CCb) 
5,08 ± 0,05 a  

(4,73 – 5,64) 

6,06 ± 0,06 b  

(5,77 – 6,40) 

Cabeça (LA) 
2,44 ± 0,66 a  

(1,6 – 2,0) 

2,94 ± 0,46 b  

(1,9 - 2,3) 

Cabeça (LO) 
1,78 ± 0,38 a  

(1,9 – 2,7) 
2,08 ± 0,33 b  

(2,7 – 3,5) 

Pronoto (CP) 
3,82 ± 1,12 a  

(3,3 – 4,3) 
4,27 ± 0,76 b  

(3,7 – 4,6) 

Pronoto (LP) 
4,32 ± 0,83 a 

 (3,8 – 4,5) 
4,90 ± 0,87 b 

 (4,4 – 5,4) 

Corpo (CC) 
19,65 ± 0,38 a  

(16,4 – 21,8) 
23,09 ± 0,43 b 

 (21,2 – 24,9) 

Corpo (LC) 
6,57 ± 0,07 a  

(6,22 – 6,99) 
8,05 ± 0,14 b  

(7,15 – 8,98) 

Último Esternito (CE) 
2,40 ± 0,05 a 

 (2,0 – 2,63) 
2,45 ± 0,05 a 

 (2,15 – 2,66) 

Último Esternito (LE) 
4,02 ± 0,09 a 

 (3,5 – 4,7) 
4,58 ± 0,07 b  

(4,3 – 4,9) 
Médias seguidas de mesma letra, na mesma linha, não diferem estatisticamente entre 
si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  
 

 

Machos e fêmeas de C. luridus não diferiram quanto aos números de 

antenômeros, espinhos nos tarsos e de segmentos abdominais; bem como na 

pilosidade aparente, coloração e inserção da antena. Das estruturas analisadas 
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neste trabalho, apenas a morfologia dos últimos segmentos abdominais 

apresentaram diferenças. 

 

 

 

 Figura 6 – Comparação do tamanho corporal de uma fêmea (contorno preto) e um macho (contorno 
vermelho) de Cyrtomon luridus 

 

 

Nas fêmeas de C. luridus foi observado a porção final do ovipositor dentro da 

cavidade, enquanto que nos machos, a abertura genital, por onde sai o edeago, era 

oclusa pelo oitavo tergito abdominal (Figura 7).  

 

 

 
Figura 7 – (A) Final do abdômen de macho de Cyrtomon luridus com a abertura genital oclusa pelo 8º 

tergito (último). (B) Final do abdômen de fêmea com a abertura genital exposta e o 7º 
tergito aparente (penúltimo) 
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Nas fêmeas, quando a compressão manual no abdômen ocorre, o tergito 

aparente foi o penúltimo, ou seja, o sétimo, que recobre o último tergito, 

acobertando-o (Figura 7B). O oitavo tergito da fêmea possui pouca pilosidade, sendo 

menor em comparação ao último tergito do macho, e só pode ser observado quando 

a fêmea exibiu o ovipositor. Nos machos o último tergito possui grande pilosidade, 

sendo curvado e maior do que a fêmea, não sendo encoberto pelo penúltimo tergito. 

O último tergito do macho pode ser facilmente observado, mesmo sem o auxílio de 

lupa, e recobre a abertura genital (Figura 7A). 

 

4.2 Comportamento de acasalamento de C. luridus 

O efeito da idade sobre a ocorrência da primeira cópula foi significativo em C. 

luridus (χ2 = 41,9; gl = 27; P < 0,05; n = 15). A curva de Kaplan - Meier mostrou que 

os casais adultos iniciaram os acasalamentos 2,0 ± 0,1 dias após a emergência 

(Figura 8). Os insetos acasalaram 3,9 ± 0,5 vezes durante os nove dias de 

avaliação. A atividade de acasalamento ocorreu em quase qualquer horário, embora 

dois picos significativos foram observados – na 7ª hora da fotofase e 3ª hora da 

escotofase – durante as 24 horas de avaliação (χ2 = 14521; gl = 11; P < 0,0001; n = 

15 casais de 4 d de idade) (Figura 9).  

 

 

 

 
Figura 8 – Curva de Kaplan-Meier da idade de primeira cópula de adultos de Cyrtomon luridus (n=15 

casais). Linhas pontilhadas indicam o intervalo de confiança de 95% 
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A sequência de acasalamento em C. luridus exibiu três fases distintas:  

A fase pré-copulatória iniciou quando o macho se aproximou da fêmea. A 

aproximação do macho ocorreu pela parte posterior, frontal ou lateral da fêmea 

(Figura 10a). Após a aproximação, o macho tateou com a antena e friccionou com o 

rostro o élitro e o pronoto da fêmea assim que ele iniciou a monta (Figura 10b). No 

entanto, nenhum comportamento de cortejo ocorreu antes da monta. O macho 

montou a fêmea somente por trás (Figura 10c). Após a monta, o macho moveu seu 

corpo para frente e realizou fricções rostrais e tateamento antenal sobre a cabeça e 

o pronoto da fêmea por poucos segundos (Figura 10d). Em seguida, o macho se 

moveu para trás e curvou seu abdome ventralmente e everteu se edeago. O macho 

depois tentou o acoplamento genital tateando o final do abdome da fêmea com o 

seu edeago evertido (Figura 10e).  

Na fase copulatória, o macho posicionou o corpo em aproximadamente 45º em 

relação ao da fêmea e inseriu o edeago na câmara genital (Figura 10f). Durante o 

acasalamento, a fêmea permaneceu imóvel, moveu-se vagarosamente a curtas 

distâncias ou movimentou as antenas e as pernas anteriores. Além disso, o macho 

realizou o tateamento antenal sobre o pronoto da fêmea. Após o período de cópula a 

fêmea iniciou a finalização do acasalamento empurrando o abdome do macho com 

as pernas posteriores (Figura 10g), ou caminhando rapidamente com o macho sobre 

ela. A fase copulatória terminou com o recolhimento do edeago do macho da câmara 

genital da fêmea (Figura 10h). 

Na fase pós-copulatória, o macho desceu da fêmea imediatamente após a 

retração genital. Macho e fêmea permaneceram imóveis e próximos um do outro por 

poucos segundos e depois se separaram (Figura 10i). 

Se não receptiva, a fêmea fugiu do macho quando tocada ou realizou uma 

série movimentos de rejeição para evitar a monta. Estas manobras consistiram de 

movimentos rápidos pela fêmea, incluindo o curvamento do abdome para baixo a fim 

de evitar o acoplamento genital ou o deslocamento do macho sobre ela com as 

pernas posteriores. 

A partir de análises preliminares desta sequência comportamental, um 

etograma do comportamento de acasalamento de C. luridus foi estabelecido (Figura 

11). Foi observado uma série de etapas comportamentais durante a fase pré- 

copulatória. Na maioria dos casais (62 %), o macho se aproximou da fêmea por trás. 

Em todos os casais, o macho realizou a fricção rostral e o tateamento antenal no 
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élitro da fêmea, e montou-a por trás. Após a monta, 84 % dos machos tatearam com 

a antena e friccionaram com o rostro a cabeça e o pronoto da fêmea. Em 100 % dos 

casais, o macho tateou o final do abdome da fêmea com o edeago. Durante a fase 

copulatória, 68 % dos machos tatearam o pronoto da fêmea com a antena. Em todos 

os casais, macho e fêmea se separaram após a desmonta na fase pós-copulatória. 

Houve um efeito significativo da fase de acasalamento sobre o tempo (χ2 = 

28,91; gl = 2; P < 0,0001; n = 13 casais de 4 d de idade). A fase copulatória (151,69 

± 10,92, média ± erro padrão) foi significativamente maior do que a fase pré-

copulatória (4,50 ± 1,60 min; P < 0,0001) e a fase pós-copulatória (40,85 ± 1,00 min; 

P < 0,0001), enquanto que a fase pós-copulatória foi maior que a fase pré-

copulatória (P = 0,001). 

 

 

 

Figura 9 – Acasalamentos de Cyrtomon luridus, observados a cada duas horas por um período 

de 24 h em laboratório. A porção branca da barra horizontal abaixo do gráfico representa a fotofase, e 

a porção preta representa a escotofase. Barras com letras diferentes são significativamente diferentes 

pelo teste ‘t’ de pares (P < 0,05). 
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Figura 10 – Sequência do acasalamento de Cyrtomon luridus (n = 28 casais de 4 d de idade). (a) 

aproximação de macho e fêmea; (b) toque do macho em fêmea com suas antenas; (c) 
monta do macho pela parte posterior da fêmea; (d) toque com o rostro do macho no 
pronoto da fêmea; (e) extrusão do edeago; (f) acoplamento do edeago à abertura genital 
da fêmea; (g) fêmea empurra macho com pernas posteriores; (h) macho retrai edeago e 
(i) macho e fêmea se separam 
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Figura 11 – Etograma do comportamento de acasalamento de Cyrtomon luridus (n=28 casais de 4 d 

de idade). Números indicam a proporção de casais que procederam a cada etapa 
comportamental 

 



 40 

4.3 Bioensaios olfatométricos 

Os bioensaios no olfatômetro ‘Y’ mostraram que fêmeas (P = 0,041) e machos 

(P = 0,001) preferiram a planta hospedeira (Duboisia sp.) comparado com o branco 

(ar limpo) (Figura 12). Contudo, eles mostraram uma preferência significativa para os 

machos + a planta hospedeira em relação a planta hospedeira sozinha (fêmea: P = 

0,029 e macho: P = 0,02). Além disso, ambos os sexos não mostraram nenhuma 

preferência para as fêmeas + planta hospedeira comparado com a planta hospedeira 

sozinha (fêmea: P = 0,720 e macho: P = 1) ou a machos comparados com fêmeas 

(fêmea: P = 0,618 e macho: P = 1). Curiosamente, as fêmeas preferiram a planta 

hospedeira em relação aos machos (P = 0,047), enquanto que os machos preferiram 

a planta hospedeira em relação as fêmeas (P = 0,02). Somente as fêmeas foram 

significativamente atraídas por machos + planta hospedeira comparado com fêmea + 

planta hospedeira (P = 0,001).  

 

 

Figura 12 – Resposta de fêmeas e machos de Cyrtomon luridus pelos voláteis dos coespecificos com 
ou sem a planta hospedeira (Duboisia sp.) em ensaios olfactômetro Y-tubo. N = Número 
de besouros testados. * = Significativo e ns = não significativo a 5% de probabilidade de 
acordo com o método exato binomial 
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4.4 Análise dos extratos naturais de machos e fêmeas de C. luridus por 

cromatografia gasosa acoplada a um detector eletroantenográfico (GC-

EAD) e por cromatografia gasosa acoplada a um espectrômetro de massas 

(GC-MS) 

 

As análises em GC-EAD dos extratos naturais de C. luridus mostraram que 

somente os machos produziram compostos eletrofisiologicamente ativos. Neste 

caso, sete compostos produzidos pelos machos elicitaram respostas antenais em 

fêmeas e machos desta espécie (Figura 13). Os tamanhos dos picos destes 

compostos no cromatograma do íon total foram maiores nos machos em relação às 

fêmeas (Figura 14). 

 

 

Figura 13 – Análise representativa do extrato natural de aeração de machos de Cyrtomon luridus por 
cromatografia gasosa acoplada a um detector eletroantenográfico (GC-EAD). O traço 
abaixo é o cromatograma gerado por um detector de chama ionizante (FID) em uma 
coluna DB-5. Os traços invertidos acima representam os sinais da antena de macho e 
fêmea gerados por um detector eletroantenográfico (EAD). As letras sobre os picos 
representam aqueles que foram eletrofisiologicamente ativos (vide texto para nome e 
identificação dos compostos) 
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Figura 14 –  Cromatograma representativo do íon total do extrato de aeração de machos e fêmeas de 
Cyrtomon luridus com a planta hospedeira. As letras sobre os picos representam aqueles 
que foram eletrofisiologicamente ativos representados na Figura 13 (vide texto para 
nome e identificação dos compostos) 

 

A análise detalhada dos espectros de massas dos compostos 

eletrofisiologicamente ativos, juntamente com os índices de retenção calculados 

para cada um, e a coinjeção de padrões sintéticos autênticos forneceram subsídios 

importantes para a identificação deles (Figuras 13 e 14). 

O composto “a” apresentou o índice de retenção (IR) de 798 e pico base de 

m/z 41, além dos fragmentos de m/z 69 (45,26%), 55 (31,66%), 83 (15,94%) e 98 

(5,6%) (Figura 15). A comparação deste padrão de fragmentação com aquele da 

biblioteca NIST do GC-MS sugeriu tratar-se provavelmente da estrutura do (Z)-3-

hexanal. Não foi possível a utilização de um padrão autentico para confirmar este 

composto, uma vez que o produto não chegou a tempo de finalizar este trabalho. 

Além deste, o composto “b” também não teve sua estrutura confirmada pela 

utilização de um padrão sintético. Entretanto, podemos inferir que esse segundo 

composto se tratava do hexanal, pois apresentou o IR = 801, pico base de m/z 41, 

além dos fragmentos de m/z 44 (94,09%), 56 (77,94%), 72 (21,01%) e 82 (15,47%) 

(Figura 16).  
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Figura 15 – Espectro de massas gerado por ionização de impacto de elétrons (70-eV) de (Z)-3-
hexenal, do extrato natural de aeração de machos de Cyrtomon luridus (acima) e de um 
padrão autêntico (abaixo) 

 

 

 

Figura 16 – Espectro de massas gerado por ionização de impacto de elétrons (70-eV) de hexanal, do 
extrato natural de aeração de machos de Cyrtomon luridus (acima) e de um padrão 
autêntico (abaixo)  
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O composto “c” apresentou IR = 858, pico base de m/z 41 e fragmentos de m/z 

55 (79,2%), 69 (77,39%), 83 (58,23%) e 98 (14,06%). Com base neste padrão de 

fragmentação sugeriu-se a estrutura do (E)-2-hexenal, o qual foi confirmado pela 

coinjeção de um padrão sintético (Figura 17).  

O composto “d” apresentou IR = 870, pico base de m/z 57, além dos 

fragmentos de m/z 41 (46,1%), 82 (24,2%), 67 (20,15%), o que sugeriu, com base na 

biblioteca NIST do GC-MS, se tratar da estrutura do (E)-2-hexen-1-ol, o qual 

posteriormente foi confirmada pela coinjeção de um padrão sintético (Figura 18). 

O composto “e” foi identificado como fenilacetaldeído e foi confirmado com a 

coinjeção de um padrão sintético, e análise do IR (1054), pico base de m/z 91, 

fragmentos de m/z 120 (21,52 %), 65 (20,84 %) e 51 (4,78 %) (Figura 19).  

 

 

Figura 17 – Espectro de massas gerado por ionização de impacto de elétrons (70-eV) de (E)-2-
hexenal, do extrato natural de aeração de machos de Cyrtomon luridus (acima) e de um 
padrão autêntico (abaixo)  

 
 

.  
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Figura 18 – Espectro de massas gerado por ionização de impacto de elétrons (70-eV) de (E)-2-hexen-
1-ol, do extrato natural de aeração de machos de Cyrtomon luridus (acima) e de um 
padrão autêntico (abaixo)  

 

 

 

Figura 19 – Espectro de massas gerado por ionização de impacto de elétrons (70-eV) de 
fenilacetaldeído, do extrato natural de aeração de machos de Cyrtomon luridus (acima) 
e de um padrão autêntico (abaixo)  
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Figura 20 – Espectro de massas gerado por ionização de impacto de elétrons (70-eV) de linalol, do 
extrato natural de aeração de machos de Cyrtomon luridus (acima) e de um padrão 
autêntico (abaixo) 

 

O pico “f” apresentou IR = 1120, pico base de m/z 71 e os fragmentos de m/z 

93 (81,03%), 43 (71,51%), 41 (67,08%), 80 (31,64%), 121 (21,90%) e 136 (6,3%), o 

que sugeriu a estrutura do linalol (Figura 20). Este composto foi confirmado com 

padrão sintético. 

Por fim, o composto “g” foi identificado como geraniol e foi exclusivo de machos 

de C. luridis, o qual foi inferido pelo IR de 1259, pico base de m/z 69 e fragmentos 

de m/z 41 (71,44%), 93 (21,48%), 123 (10,15%), 84 (8,27%), 53 (7,54%), 111 

(10,15%) e 139 (2,49%), e confirmado pela coinjeção de padrão sintético (Figura 21).  
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Figura 21 – Espectro de massas gerado por ionização de impacto de elétrons (70-eV) de geraniol, do 
extrato natural de aeração de machos de Cyrtomon luridus (acima) e de um padrão 
autêntico (abaixo) 

 

Após a identificação dos compostos eletrofisiologicamente ativos, foram 

realizadas analises em GC-EAD com a mistura de alguns dos padrões sintéticos 

destes compostos. Como explicitado anteriormente, nem todos os compostos 

estavam disponíveis para a realização dos testes, seja pela indisponibilidade 

comercial ou por atrasos na entrega do produto. Portanto, os compostos que foram 

utilizados na mistura foram: (E)-2-hexenal, (E)-2-hexen-1-ol, linalol e geraniol.   

Todos os compostos sintéticos testados foram eletrofisiologicamente ativos a 

machos e fêmeas de C. luridus (Figura 22). 
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Figura 22 – Análise representativa de uma mistura de padrões autênticos de alguns dos compostos 
fisiologicamente ativos encontrados no extrato de aeração de machos de Cyrtomon 
luridus por cromatográfica gasosa acoplada a um detector eletroantegráfico (GC-EAD). O 
traço do cromatograma contendo os padrões autênticos foi gerado por um detector de 
chama ionizante (FID), em uma coluna DB-5. Os traços invertidos representam os sinais 
das antenas de macho e fêmea gerados por um detector eletroantenográfico (EAD)  
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5 DISCUSSÃO 

5.1 Morfometria 

Diferenças de tamanho entre machos e fêmeas nos curculionídeos não é uma 

característica incomum (BARRETO; LINO NETO; ANJOS, 1999; SILVA-FILHO; 

BAILEZ; VIANA-BAILEZ, 2007). Contudo, apesar da evidente diferença no tamanho 

corporal entre machos e fêmeas de C. luridus, a separação por sexo baseado 

somente nesta particularidade não garante um reconhecimento de forma confiável, 

uma vez que os intervalos de medidas foram sobrepostos. Neste sentido outros 

trabalhos também já confirmaram esta sobreposição, como, por exemplo, em 

Anthonomus grandis Boheman, A. pomorum Linnaeus e Cronotrachelus psidii 

Marshall (BLAIR; KEARBY, 1979; DUAN et al., 1999; SAPPINGTON; SPURGEON, 

2000). 

Não foram constatadas diferenças morfológicas entre machos e fêmeas de C. 

luridus quanto aos números de antenômeros e espinhos nos tarsos, pilosidade 

aparente, coloração e inserção da antena. Entretanto, para muitos curculionídeos 

estas características têm sido mencionadas como importantes para a separação 

entre os sexos (CLARK, 1978; ROSADO-NETO, 1987; ZORZENON; BERGMANN; 

BICUDO, 2000; INNOCENZI et al., 2002; SARRO; CROCOMO; FERREIRA, 2004; 

SILVA-FILHO; BAILEZ; VIANA-BAILEZ, 2007; BARRETO; ROSADO-NETO, 2012). 

As diferenças observadas nos últimos tergitos abdominais de machos e fêmeas 

de C. luridus constatada neste trabalho já foi igualmente relatada para outros 

curculionídeos (THOMPSON, 1992), sendo muitas vezes utilizadas como 

característica segura para a identificação do gênero, entre eles A. grandis, A. 

pomorum, Cosmopolites sordidus Germar, C. psidii, C. schoofi Papp, Curculio nucum 

Linnaeus, Homalinotus coriaceus Gyllenhal e Onchoscelis germari Boheman (ROTH; 

WILLIS, 1963; TEDDERS; PAYNE, 1986; DUAN et al., 1999; SAPPINGTON; 

SPURGEON, 2000; SARRO; CROCOMO; FERREIRA, 2004; SILVA-FILHO; 

BAILEZ; VIANA-BAILEZ, 2007; AKÇA; TUNCER; SARUHAN, 2007; BARRETO; 

ROSADO-NETO, 2012). 

Embora, na maioria das espécies de curculionídeos seja necessário o 

deslocamento dos élitros para a observação dos últimos tergitos, isso pode 

ocasionar lesões ou alterações no comportamento do inseto, sendo assim, é pouco 

utilizada em indivíduos vivos quando da separação (SILVA-FILHO; BAILEZ; VIANA- 
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BAILEZ, 2007). No caso de C. luridus, todavia, a separação dos sexos por meio da 

visualização da abertura genital, foi possível apenas com uma leve compressão do 

abdômen. Isso tornou essa técnica, vantajosa sob vários aspectos, uma vez que foi 

possível separar os insetos em campo imediatamente após a captura, sem a 

necessidade de equipamentos específicos, como lupa ou pinças e sem causar 

lesões ou mudanças no comportamento, uma vez que o stress promovido foi 

pequeno e rápido. 

 

5.2 Comportamento de acasalamento de C. luridus 

O comportamento de acasalamento em C. luirdus foi claramente divido nas 

fases pré-copulatória, copulatória e pós-copulatória. Os casais adultos desta espécie 

atingiram a maturidade sexual dois após a emergência e acasalaram repetidamente. 

Durante este período, a esclerotização dos órgãos sexuais ocorreu em ambos os 

sexos. Contudo, estudos adicionais serão necessários para determinar a efetividade 

da transferência espermática, além dos efeitos diretos e indiretos das cópulas 

repetidas (mesmo macho) ou múltiplas cópulas (diferentes machos) sobre as fêmeas 

de C. luridus e sua prole. 

Em C. luridus foram observados dois picos na atividade de acasalamento 

durante um ciclo de 24 horas. Entretanto, esta informação foi coletada a partir da 

observação de um número limitado de casais de uma idade específica em 

laboratório. Por isso, mais estudos também serão necessários para verificar se este 

padrão ocorre no campo. 

Os padrões comportamentais exibidos por C. luridus durante a sequência de 

acasalamento foram similares a aqueles observados em outras espécies de 

curculionídeos, tais como Diaprepes abbreviatus Linnaeus (SIROT; BROCKMANN; 

LAPOINTE, 2007), Hypera postica Gyllenhal (LeCATO; PIEŃKOWSKI, 1970), 

Cleogonus rubetra Fabricius (POLAK, BROWN, 1995), Rhynchophorus cruentatus 

Fabricius (VANDERBILT; GIBLIN-DAVIS; WEISSLING, 1998), Hypothenemus 

hampei Ferrari (SILVA et al., 2012) e Aclees sp. cf. foveatus Voss (BENELLI; 

MEREGALLI; CANALE, 2014). Embora o comportamento de cortejo não tenha sido 

conspícuo, o macho realizou o toque de antena e a fricção do rostro sobre o pronoto 

e élitro da fêmea durante a fase pré-copulatória. Alguns curculionídeos usam este 

comportamento para reconhecer parceiros a curtas distâncias. Substâncias 
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presentes na cutícula da fêmea, tais como os feromônios de contato sexual são 

responsáveis pela mediação do reconhecimento em Aegorhinus superciliosus 

(Guérin) (MUTIS et al., 2009). Contudo, o toque de antena e a fricção do rostro 

observados no presente trabalho poderiam ter sido também uma forma de ‘sinal de 

apaziguamento’ antes que a monta ocorresse, o qual já foi reportado em alguns 

besouros da casca (Curculionidae: Scolytinae) (BIRCH, 1978). 

Após a monta, o macho realizou o toque de antena e a fricção do rostro sobre a 

cabeça e o pronoto da fêmea. Nesse estágio, o comportamento poderia ser 

considerado um cortejo do macho à fêmea, o qual poderia estar não receptiva as 

tentativas de acasalamento. Em R. cruentatus, o toque de antena e a fricção do 

rostro são indicativos do advento da cópula (VANDERBILT et al., 1998). Durante a 

fase copulatória, o macho realizou o toque da antena sobre o élitro e o pronoto da 

fêmea. Sirot, Brockmann e Lapointe (2007) referiram-se a este comportamento como 

sendo um ‘acariciamento’ em D. abbreviatus, no qual a fêmea favorece o esperma 

do macho que ‘acariciar’ mais rápido. Estes autores inferiram que o comportamento 

de ‘acariciamento’ é mediado pela escolha críptica da fêmea. 

Em razão dos machos de C. luridus deixarem o corpo da fêmea imediatamente 

após a retração do edeago, a ‘fase passiva’, ou seja, o período de tempo em que o 

macho permanece montado sobre a fêmea sem contato genital (PARKER, 1974) e o 

comportamento de guarda pós-copulatória (ALCOCK, 1994) não foram observados. 

Contudo, neste trabalho os casais de C. luridus estiveram separados durante as 

observações, e a competição entre machos por parceiras não ocorreu. Por isso, não 

se pode inferir que os machos desta espécie não realizariam a guarda pós-

acasalamento sob condições de campo. A guarda pós-copulatória já foi observada, 

por exemplo, em D. abbreviatus (SIROT; BROCKMANN; LAPOINTE, 2007), R. 

cruentatus (VANDERBILT; GIBLIN-DAVIS; WEISSLING, 1998), e H. postica 

(LeCATO; PIENKWSKI 1970). Em D. abbreviatus, o sucesso reprodutivo tem sido 

associado ao comportamento de guarda (HARARI et al., 1999, 2003). 

Os casais de C. luridus permaneceram em cópula por aproximadamente 2,5 h. 

Este tempo foi similar ao reportado para R. cruentatus (≈ 2 h) (VANDERBILT; 

GIBLIN-DAVIS; WEISSLING, 1998), mas foi maior do que o de C. rubera (≈ 22 min) 

(POLAK; BROWN, 1995), e menor do que o de D. abbreviatus (≈ 16 h) (HARARI et 

al., 2003) e H. postica (≈ 12 h) (LeCATO; PIEŃKOWSKI, 1970). 
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Os machos de C. luridus procuraram pela fêmea em todas as situações, 

enquanto que as fêmeas foram indiferentes a presença do parceiro. Comportamento 

similar tem sido observado em H. postica (LeCATO; PIEŃKOWSKI, 1970). 

Frequentemente, neste trabalho, foram observadas fêmeas se alimentando de folhas 

de duboísia antes da aproximação do macho. Após o contato inicial do macho, elas 

pararam de se alimentar e permaneceram imóveis ou caminharam lentamente 

enquanto a cópula ocorria. Contudo, em muitas ocasiões as fêmeas pareceram não 

receptivas, e fizeram movimentos abruptos para evitar a tentativa de monta pelo 

macho. Baseado nesta informação, os acasalamentos adicionais observados 

poderiam ter sido devido ao desenho experimental utilizado, uma vez que as fêmeas 

não podiam evitar as tentativas de acasalamento pelo mesmo macho. Além disso, 

machos e fêmeas de C. luridus foram encontrados agregados sobre a mesma planta 

hospedeira em condições naturais. Por isso, uma fêmea de C. luridus provavelmente 

acasalaria múltiplas vezes com machos diferentes ao invés de repetidas vezes com 

o mesmo macho. Além disso, nas agregações artificiais dentro de gaiolas de 

laboratório, foram observados múltiplos acasalamentos por machos e fêmeas desta 

espécie. Este comportamento também foi observado em D. abbreviatus (SIROT; 

BROCKMANN; LAPOINTE, 2007), R. cruentatus (VANDERBILT; GIBLIN-DAVIS; 

WEISSLING, 1998) e H. postica (LeCATO; PIEŃKOWSKI, 1970). 

 

5.3 Bioensaios olfatométricos 

Neste estudo, foram testadas as respostas de machos e fêmeas de C. luridus 

aos voláteis de coespecíficos sozinhos ou coespecíficos associados com a planta 

hospedeira, Duboisia sp.. Os voláteis produzidos pelos machos alimentando-se 

sobre a planta hospedeira foram atrativos a ambos os sexos desta espécie. Em 

contraste, fêmeas sozinhas ou fêmeas + planta hospedeira não foram atrativas. 

Tomados juntos, estes resultados oferecem evidências de que a comunicação 

química entre coespecíficos de C. luridus foi provavelmente mediada por um 

feromônio de agregação produzido pelo macho. Na literatura, a produção de 

feromônios de agregação pelos machos na subfamília Entiminae já foi reportada 

para Sitona lineatus Linnaeus (BLIGHT et al., 1984; BLIGHT; WADHAMS, 1987) e D. 

abbreviatus (LAPOINTE et al., 2012), embora Unelius et al. (2013) reportaram a 

produção de um feromônio sexual em S. discoideus Gyllenhal. 
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Os feromônios de agregação são geralmente utilizados na localização do 

hospedeiro e agregação de coespecíficos (BARTELT, 1999). É esperado que este 

semioquímico poderia auxiliar na agregação de machos e fêmeas de C. luridus 

sobre Duboisia sp. ou outras solanáceas hospedeiras para alimentação e 

acasalamento. A estimulação conferida por plantas hospedeiras na produção e 

liberação de feromônios de agregação já foi documentado para D. abbreviatus 

(LAPOINTE et al., 2012) e S. lineatus (BLIGHT et al., 1984, 1987), assim como para 

vários outros curculionídeos, tais como, Rhyncophorus palmarum Linnaeus (L.) 

(JAFFÉ et al., 1993) e Sternechus subsignatus Boheman (AMBROGI; ZARBIN, 

2008) e Scyphophorus acupunctatus Gyllenhal (RUÍZ-MONTIEL et al., 2009). 

Machos de C. luridus poderiam inicialmente localizar a planta hospedeira por 

percepção olfativa; depois com a alimentação e a passagem de material fecal 

liberariam os voláteis atrativos para os coespecíficos. Todavia, ainda é preciso ser 

confirmado se os machos de C. luridus liberam estes compostos feromonais pelas 

fezes e/ou outras partes do corpo.  

Adicionalmente, os voláteis da planta hospedeira poderia agir sinergisticamente 

com o feromônio de C. luridus. Em outros curculionídeos, voláteis de plantas 

aumentam a atração de coespecificos ao feromônio de agregação por machos de A. 

grandis (DICKENS, 1989) e R. cruentatus (WEISSLING et al., 1994). De fato, foi 

observada uma preferência de machos e fêmeas de C. luridus pela planta 

hospedeira comparado com o branco ou coespecificos sozinhos. Similarmente ao 

semioquímicos produzidos pelo macho, esses resultados sugerem que os voláteis 

da planta hospedaria, Duboisia sp. também pode representar importantes 

componentes na ecologia química deste curculionídeo.  

Sob uma perspectiva prática, o feromônio de agregação de C. luridus poderia 

ser utilizado com uma fonte de atração para esta espécie em um programa de 

Manejo Integrado de Pragas (MIP).  

  

5.4 Análise dos extratos naturais de machos e fêmeas de C. luridus  

Entre os sete compostos identificados no presente trabalho, nenhum deles já 

foi descrito como feromônio entre os curculionídeos (AMBROGI et al., 2009). Porém, 

todos os compostos podem ser encontrados em diversos trabalhos como sendo 
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voláteis de plantas, agindo de alguma forma no comportamento de um determinado 

inseto (El -SAYED, 2012).  

O comportamento sexual de insetos fitófagos são muitas vezes relacionados 

em diversas interações com as suas plantas hospedeiras. Estas interações podem 

ser manifestadas como efeitos ou influências da planta hospedeira sobre a fisiologia 

e o comportamento dos insetos, incluindo a comunicação por meio dos feromônios, 

que refletem em estratégias para otimizar o acasalamento e reprodução (LANDOLT; 

PHILLIPS, 1997). 

Sun et al. (2010), em bioensaios comportamentais utilizando olfatômetro em 

‘Y’, observou que compostos voláteis emitidos a partir de plantas de chá infestadas 

por Myllocerinus aurolineatus Voss (Coleoptera: Curculionidae) eram atraentes para 

seus co-específicos. Entre estes, o (Z)-3-hexenal, refere-se ao composto ‘a’ 

encontrado neste estudo. O hexanal, referido como o composto ‘b’, já foi descrito por 

Jaffé et al. (1993) como uns dos responsáveis no aumento da eficiência do 

feromônio de agregação em R. palmarum. 

O composto ‘c’ aparece na literatura diversas vezes interagindo de diferentes 

maneiras com coleópteros. Algumas espécies de besouros foram atraídas pelos 

tratamentos contendo o aldeído (E)-2-hexenal em bioensaios de olfatômetro, como 

Scolytus intricatus Ratzeburg (Coleoptera: Scolytidae) e Hylastinus obscurus 

Marsham (Coleoptera: Curculionidae) (VRKOCOVA et al., 2000; PALMA et al., 2012; 

PARRA et al., 2013). Já para Dendroctonus rufipennis Kirby e D. brevicomis LeConte 

(Coleoptera: Scolytidae), (E)-2-hexenal, reduziu o número de besouros capturados 

em armadilhas com atrativos (POLAND et al., 1998). Leskey et al. (2014), constatou 

que Conotrachelus nenuphar Herbst (Coleoptera: Curculionidae) apresentava 

notáveis respostas em eletroantenogramas quando era exposto ao (E)-2-hexenal, 

porém ao testar o aldeído em campo, não constatou respostas de repelência ou 

atração. (E)-2-hexenal exerceu em Listronotus maculicollis Kirby respostas em 

bioensaios em EAD e atração em bioensaios em olfatômetro (Mc GRAW et al., 

2011). 

Dickens et al. (1989), pesquisando os voláties de folhas verdes no incremento 

do feromônios de agregação de A. grandis constataram que (E)-2-hexen-l-ol – 

referente ao composto ‘d’ no presente trabalho – não apenas aumentou o número de 

capturas nas armadilhas com feromônio, como também estendeu a duração da 

atratividade das armadilhas.  
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Testando seis voláteis sintéticos de frutas em adição as armadilhas de 

feromônios para C. nenuphar, (PIÑERO; WRIGHT; PROKOPYEM, 2001) 

observaram que quando fenilacetaldeído era adicionado nas amostras, as capturas 

aumentavam duas vezes mais que apenas o feromônios. Neste estudo com C. 

luridus, o composto “e” foi identificado como fenilacetaldeído. 

Diversos trabalhos citam o linalol, composto ‘f’ deste trabalho, como substância 

atraente entre os coleópteros, dentre eles M. aurolineatus, Otiohynchus sulcatus, 

Sitona lineatus e Scyphophorus acunpunctatus. (BLIGHT et al., 1984; VanFOL; 

VISSER, 1998; ALTUZAR et al., 2007; SUN et al., 2010). Por fim, o composto ‘g’, 

identificado como geraniol é tido na literatura como um dos compostos envolvidos na 

agregação de duas espécies de curculionídeos do gênero Anthonomus (ELLER et 

al., 1994; SZENDREI et al., 2011). 

Para muitas espécies, as influências da planta hospedeira sobre a 

comunicação com seus coespecìficos são importantes questões para estudo, não só 

com relação a questões ecológicas como, constatação de acolhimento e seleção 

hospedeira ou isolamento reprodutivo entre as espécies crípticas; como também em 

questões práticas de manejo, como a eficácia de iscas à base de feromônios, que 

pode depender de números e padrões espaciais em decorrência da concorrência 

com as plantas hospedeiras ou da adição de compostos sinérgicos à base de 

plantas para potencializar a atração (LANDOLT; PHILLIPS, 1997). 

Com base nos resultados obtidos é possível afirmar que um ou mais 

compostos de folhas verdes exerce(m) relação de sinergismo com o feromônio dos 

machos de C. luridus. 
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6 CONCLUSÕES  

 

- Há diferenças nas medidas corporais entre os sexos de C. luridus, e a 

visualização da porção final do abdome possibilita identificar machos e fêmeas com 

segurança; 

- Adultos de C. luridus adquirem sua maturidade sexual com cerca de dois dias 

após a emergência, e cópulas múltiplas podem ocorrer durante o dia ou noite;  

- Adultos de C. luridus possuem uma sequência típica de comportamento de 

acasalamento dividida em três etapas: pré-cópula, cópula e pós-cópula; 

- Fêmeas e machos de C. luridus são atraídos pela planta hospedeira, Duboisia 

sp., sozinha ou na presença de machos; 

 - Os compostos (Z)-3-hexenal, hexanal, (E)-2-hexenal, (E)-2-hexen-1-ol, 

fenilacetaldeído, linalol e geraniol presentes nos voláteis de machos de C. luridus 

juntamente com a planta hospedeira, Duboisia sp., possuem atividade 

eletrofisiológica para ambos os sexos. 
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