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“Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu 

É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu 

É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações 

E assim ter amigos contigo em todas as situações. 

Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar 

E sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar 

Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais 

Porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás” 

 

(Ana Vilela, 2016). 
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Introdução Geral 

 

  Opiliones é a terceira maior Ordem em Arachnida com 6.653 espécies descritas 

em quatro subordens viventes: Cyphophthalmi, Dyspnoi, Eupnoi e Laniatores (Giribet 

& Sharma, 2015; Kury, 2017). Os Opiliones podem viver solitários ou agregados e 

podem ser encontrados na serapilheira, em cavernas, na vegetação, sob rochas e troncos 

de árvores caídos (Curtis & Machado, 2007). São animais onívoros cuja alimentação se 

baseia em frutas, fungos e pequenos invertebrados vivos ou mortos (Curtis & Machado, 

2007). São majoritariamente noturnos e durante o dia se abrigam em fendas no solo e 

em rochas, na vegetação, em cavernas e sob troncos caídos no substrato (Curtis & 

Machado, 2007; Machado & Macías-Ordóñez, 2007; Chelini et al., 2011). 

Aparentemente a reprodução pode ocorrer durante todo o ano (Machado & Oliveira, 

1998). Após a cópula, as fêmeas podem depositar seus ovos no interior do solo, sobre 

folhas da vegetação, em rochas ou nas paredes das cavernas (Machado & Macías-

Ordóñez, 2007). Algumas espécies exibem o comportamento de cuidado maternal ou 

paternal, cuidando de suas desovas após a oviposição (Machado & Oliveira, 1998; 

Machado & Oliveira, 2002). 

 Opiliones são conhecidos por terem baixa acuidade visual, baixa percepção de 

estímulos mecânicos e por serem altamente dependentes da quimiorrecepção, 

especialmente a quimiorrecepção de contato (Willemart et al., 2009). A 

quimiorrecepção de contato é a modalidade sensorial mais documentada nos contextos 

de alimentação, de predação e de detecção de parceiros sexuais (Willemart et al., 2009). 

Recentemente uma grande variedade de receptores olfativos nas pernas I e II foi descrita 

na subordem Laniatores (Gainett et al., 2017). E o uso do olfato já foi documentado a 

curta distância (< 2 cm) nos contextos de alimentação, aprendizagem associativa e de 

detecção de químicos de alarme (Machado et al., 2002; Willemart & Chelini, 2007; 

Costa & Willemart, 2013; Santos et al., 2013). Com essas recentes evidências a olfação 

parece desempenhar um importante papel. 

 Laniatores é a maior Subordem em Opiliones com 4.248 espécies descritas até o 

momento entre espécies solitárias e gregárias (Kury, 2017). Espécies gregárias 

comumente saem do abrigo ao anoitecer para forragear e ao amanhecer retornam ao 
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abrigo de repouso (Gnaspini, 1996; Machado et al., 2000; Willemart & Gnaspini, 2004). 

Em Laniatores, até o momento não sabemos quais pistas esses animais utilizam para 

retornar ao abrigo, mas em outra subordem de Opiliones há evidências que pistas 

químicas de coespecíficos são utilizadas durante o retorno ao ambiente de repouso 

(Donaldson & Grether, 2007; Grether & Donaldson, 2007; Harvey et al., 2017). Apesar 

dessas evidências, não se sabe se as pistas químicas utilizadas pelos indivíduos são 

voláteis ou de contato. Em Laniatores, sabe-se que indivíduos associam pistas químicas 

voláteis do ambiente ao abrigo (Santos et a., 2013). Dessa forma, pistas químicas 

voláteis de coespecíficos poderiam contribuir com o retorno de espécies gregárias ao 

abrigo, mas nenhuma hipótese nesse sentido foi testada experimentalmente na subordem 

Laniatores. 

 No opilião Neosadocus maximus (Gonyleptidae) (espécie não gregária), as fêmeas 

que exibem o comportamento de cuidado maternal desertam voluntariamente suas 

desovas para forragear (Chelini & Machado, 2011, 2012). As fêmeas de N. maximus já 

foram observadas forrageando a uma distância de até 1,5 metros de distância de suas 

desovas (Chelini & Machado, 2012). Até o momento, não sabemos quais pistas essas 

fêmeas usam para retornar às suas desovas. De maneira geral, químicos têm sido 

sugeridos como mediadores de retorno ao abrigo em Laniatores (Gnaspini, 1996; 

Fernandes & Willemart, 2014; Murayama & Willemart, 2015). O comportamento que 

sugere marcação química, a raspagem de partes do corpo no substrato, já foi observado 

em indivíduos de N. maximus (Willemart et al., 2007). Dito isso, talvez pistas químicas 

voláteis deixadas previamente nos ambientes de oviposição ou em abrigos desses 

indivíduos podem mediar o retorno deles a esses ambientes.    

 No contexto de alimentação, também há evidências de que indivíduos em jejum 

usam pistas voláteis à curta distância (< 1 cm) para localizar a presa (Costa et al., 2016). 

Antes de capturar o alimento esses animais apontam as pernas I e II à presa (Costa et al., 

2016). Esse comportamento tem sido sugerido como uma tentativa do indivíduo em 

obter informações do ambiente, como químicos voláteis (Willemart & Chelini, 2007). 

Em Insecta, o jejum pode aumentar a sensibilidade olfativa no contexto de alimentação 

(McIntyre & Vaughn, 1997; Farhadian et al., 2012; Reisenman et al., 2013). 

Curiosamente em Arachnida, até onde saibamos, não há registros da alteração da 

sensibilidade olfativa durante o jejum. Dessa forma, seria interessante testar os possíveis 
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efeitos do jejum no uso da olfação nessa classe, especialmente na ordem Opiliones em 

que o cenário da dependência de quimiorrecepção de contato vem mudando nos últimos 

anos. 

 Dividimos essa dissertação em três capítulos: No primeiro capítulo (O uso do 

olfato em machos do opilião Mischonyx cuspidatus (Arachnida: Opiliones: Laniatores)) 

testamos se opiliões gregários utilizam pistas químicas voláteis para encontrar o abrigo. 

No segundo capítulo (O opilião Neosadocus maximus (Arachnida: Opiliones) utiliza o 

olfato para retornar ao abrigo) testamos se o opilião N. maximus retorna ao abrigo por 

meio de químicos próprios voláteis deixados previamente no abrigo. No terceiro 

capítulo (Efeito do jejum no olfato do opilião Mischonyx cuspidatus (Arachnida: 

Opiliones: Laniatores)) testamos se o opilião M. cuspidatus (Gonyleptidae) são atraídos 

aos odores de alimento durante o jejum reduzido e prolongado. 
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Resumo 

 

O comportamento gregário é comum em algumas espécies de Opiliones. No 

período noturno indivíduos gregários saem do abrigo para forragear e ao amanhecer 

retornam ao ambiente de repouso. Químicos de coespecíficos têm sido discutidos como 

mediadores do retorno ao abrigo nos indivíduos da subordem Eupnoi, mas até o 

momento nada se sabe sobre as pistas que os indivíduos da subordem Laniatores 

utilizam para retornar ao abrigo. Recentemente, uma grande diversidade de receptores 

olfativos foi descrita nessa subordem e o uso do olfato à curta distância (< 2 cm) já foi 

documentado em agregados. Testamos as hipóteses do uso do olfato à longa distância 

(50 cm) na atração por (1) químicos voláteis emitidos diretamente de coespecíficos e (2) 

químicos voláteis próprios e de coespecíficos deixados previamente nos abrigos. 

Utilizamos um olfatômetro em formato de Y. Usamos como estímulos fêmeas e machos 

coespecíficos para testar a hipótese (1) e abrigos dos sujeitos experimentais, de 

coespecífico do mesmo sexo e controle para testar a hipótese (2). Para (1) machos de M. 

cuspidatus escolheram significativamente o lado do olfatômetro com machos 

coespecíficos. Fêmeas de M. cuspidatus não mostraram preferência por nenhum dos 

estímulos. Para (2) machos e fêmeas de M. cuspidatus não escolheram 

significativamente nenhum estímulo do olfatômetro. Esses resultados nos mostram que 

talvez machos de M. cuspidatus tenham maior sensibilidade olfativa comparada ao das 

fêmeas coespecíficas. Os machos de M. cuspidatus não mostraram preferência por 

fêmeas coespecíficas talvez porque no momento do experimento as fêmeas não 

estivessem liberando voláteis. Nossos resultados também mostram que indivíduos de M. 

cuspidatus não são atraídos à distância por químicos deixados no abrigo, talvez porque 

esses químicos sejam pouco voláteis ou porque os indivíduos detectaram o odor, mas 

optaram por não escolher o braço com odor próprio e nem de coespecífico. O olfato 

parece ser mais importante do que anteriormente mencionado em Opiliones.  

Abstract 

 

Gregarious behavior is common in some species of Opiliones. At night, gregarious 

individuals leave their shelter to forage and at dawn return to the original spot. 

Chemicals of conspecifics have been suggested to be mediators of homing in 

individuals of the suborder Eupnoi, but so far nothing is known about the cues used in 
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the suborder Laniatores. Recently, a large diversity of olfactory receptors has been 

described in this suborder and the use of olfaction at close range (<2 cm) has already 

been documented in aggregations. We tested the hypotheses of the use of olfaction at 

long range (50 cm) in the attraction by (1) volatile chemicals emitted directly from 

conspecifics and (2) volatiles (own chemicals and conspecific chemicals) previously left 

in shelters. We used a Y-shaped olfactometer. We used conspecific females and males 

as stimuli for (1) and shelters of the experimental subjects and of conspecifics of the 

same sex for (2). For (1) males of M. cuspidatus chose significantly the side of the 

olfactometer with conspecifics males. Females did not choose any stimuli. For (2) males 

and females of M. cuspidatus did not choose any of the stimuli. Males may therefore be 

more sensitive than females. Males of M. cuspidatus did not show preference for 

conspecific females, perhaps because at the time of the experiment females were not 

releasing volatiles. Individuals of M. cuspidatus are not attracted at a distance by 

chemicals left in the shelter, perhaps because these chemicals are not volatile or because 

the individuals detected the odor, but chose not to walk towards it. Olfaction seems to 

be more important than previously mentioned in Opiliones. 
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1. Introdução 

 

A agregação é um comportamento comum entre animais (Sinclair, 1985; Cornell 

et al., 1987; Graves & Duvall, 1987; Treves, 2000; Parrish et al., 2002; Romey & 

Wallace, 2007). Inúmeros benefícios têm sido atribuídos à formação gregária, como a 

defesa contra predadores (Lendrem, 1984; Romey & Wallace, 2007), aquisição de 

alimentos (Berger, 1978; Bartelt et al., 1985), sucesso de acasalamento (Vanderbilt et 

al., 1998), termo e hidrorregulação (Klok & Chown, 1999). Os animais podem se 

agregar utilizando pistas acústicas, visuais ou químicas (Hassanali et al., 2005; Wyatt, 

2014). 

Em invertebrados, a agregação mediada por químicos é bem documentada em 

Insecta (espécies sociais: Butler et al., 1969; Hölldobler & Wilson, 1978; Rottler et al., 

2013; espécies não sociais: Rivault & Cloarec, 1998; Ame et al., 2004; Durieux et al., 

2012). Em baratas, a agregação dos indivíduos de Blattella germanica (Blattellidae) 

ocorre por meio de químicos de contato deixados no substrato por coespecíficos 

(Rivault & Cloarec, 1998). Em besouros, indivíduos de Harmonia axyridis 

(Coccinellidae) também deixam químicos de contato no substrato, os quais induzem a 

formação gregária (Durieux et al., 2012). Já na espécie Sitophilus granarius 

(Curculionidae), a formação do agregado pode ser mediada por químicos voláteis 

emitidos da cutícula dos machos (Faustini et al., 1982). Em gafanhotos, os químicos 

voláteis da cutícula dos machos adultos de Schistocerca gregaria (Acrididae) medeiam 

a atração de coespecíficos adultos para a agregação (Torto et al.,1994).  

 

Em Arachnida, o comportamento gregário em adultos já foi documentado nas 

ordens Araneae, Acari, Amblypygi, Scorpiones e Opiliones (Polis, 1990; Warburg, 

2000; Rayor & Taylor, 2006; Machado & Macías-Ordóñez, 2007; Carr & Roe, 2016; 

Fitzgerald & Ives, 2017). A ordem Opiliones tem 6.653 espécies descritas em quatro 

subordens viventes: Cyphophthalmi, Dyspnoi, Eupnoi e Laniatores (Giribet & Sharma, 

2015; Kury, 2017). Até o momento, o comportamento gregário foi observado em 

Eupnoi e Laniatores (Machado & Macías-Ordóñez, 2007). Dentre as hipóteses que têm 

sido propostas para a formação gregária nessa ordem estão a proteção contra 

predadores, hidrorregulação e aumento do sucesso de acasalamento (Machado & 

Macías-Ordóñez, 2007). Os indivíduos gregários comumente repousam em locais 
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úmidos, sob troncos, cavernas ou vegetação (Curtis & Machado, 2007; Machado & 

Macías-Ordóñez, 2007; Chelini et al., 2011) e há evidência de filopatria em diversas 

espécies: durante a noite, os indivíduos dos agregados saem para forragear e ao 

amanhecer retornam ao ambiente de repouso (Gnaspini, 1996; Machado et al., 2000; 

Willemart & Gnaspini, 2004; Donaldson & Grether, 2007; Grether & Donaldson, 2007). 

Como esses animais reencontram o ambiente de onde saíram?  

 

Em Eupnoi, há evidências que o retorno ao abrigo de indivíduos ocorre por meio 

de químicos de coespecíficos deixados no ambiente (Donaldson & Grether, 2007; 

Grether & Donaldson, 2007; Harvey et al., 2017). A atração por químicos de 

coespecíficos parece manter a fidelidade dos indivíduos àquele ambiente (Teng et al., 

2012), o que explicaria o retorno desses animais dia após dia ao abrigo. No entanto, até 

o momento não se sabe se esses químicos deixados no ambiente são químicos de 

contato ou voláteis. Em Laniatores, ainda não se sabe quais pistas os animais usam para 

retornar ao local de origem e aos agregados, que não necessariamente são compostos 

sempre pelos mesmos indivíduos (Machado et al., 2000; Willemart & Gnaspini, 2004; 

Chelini et al., 2012).  

 

A olfação é relativamente bem documentada em algumas ordens de Arachnida 

(Araneae: Hostettler & Nentwig, 2006; Nelson et al.,2012; Dodson et al., 2013; 

Amblypygi: Hebets & Chapman, 2000; Walsh & Rayor, 2008; Santer & Hebets, 2011; 

Hebets et al., 2014; Acari: Zhong et al., 2011; Soares & Borges, 2012; Onzo et al., 

2012; Carr et al., 2013; Silva et al., 2014), mas tem sido pouco explorada na ordem 

Opiliones (Willemart et al., 2009). Recentemente, Gainett et al. (2017) descreveram 

uma grande diversidade de receptores olfativos nas pernas I e II na subordem 

Laniatores. E nessa subordem há evidências comportamentais do uso do olfato a curta 

distância (< 2 cm), incluindo a comunicação intraespecífica em agregados (Machado et 

al., 2002; Willemart & Chelini, 2007; Costa & Willemart, 2013; Costa et al., 2016). 

Sabe-se também que Laniatores podem associar pistas químicas voláteis do ambiente ao 

seu abrigo (Santos et al., 2013). Logo, pistas olfativas podem contribuir para o retorno 

de indivíduos ao abrigo e talvez a olfação tenha um papel mais importante do que 

atualmente é considerado na literatura de Opiliones. 

 



 
12 

 

Nesse trabalho utilizamos o opilião noturno e gregário (Mestre & Pinto-da-

Rocha, 2004) Mischonyx cuspidatus Roewer, 1913 (Gonyleptidae) para testar se 

opiliões gregários podem utilizar pistas olfativas para encontrar o abrigo e os 

coespecíficos com que se agregam. Testamos duas maneiras desse encontro ocorrer: (1) 

pela detecção de voláteis emitidos por coespecíficos ou (2) pela detecção de voláteis 

deixados no abrigo pelo próprio indivíduo ou por coespecíficos.  

 

2. Material e Métodos 

 

2.1. Coleta e manutenção no laboratório 

 

Coletamos manualmente 150 machos e 70 fêmeas de M. cuspidatus sob troncos 

no Parque Ecológico do Tietê (23° 29' 46" S, 46° 31' 10"W), na cidade de São Paulo – 

Brasil, em novembro de 2016. Mantivemos os opiliões no laboratório, individualmente 

em recipientes de plástico transparente (12 cm x 8 cm x altura 4 cm), com terra vegetal 

umedecida, abrigo e algodão umedecido. Alimentamos os animais uma vez por semana, 

intercalando os seguintes alimentos: banana nanica (Musa spp.), grilo (Gryllus sp.) e 

massa de macarrão cozida. 

2.2.  Procedimentos experimentais 

 

Utilizamos um olfatômetro de vidro transparente com formato de Y (Fig.1) para 

testar se indivíduos de M. cuspidatus são atraídos à longa distância por químicos. Na 

extremidade de cada um dos três braços do olfatômetro havia um terminal, chamados 

aqui de A, B e C, de vidro acoplado (Fig.1A; 1B; 1C). O intuito do terminal de vidro era 

de impedir a saída do animal e permitir a entrada e saída de ar do olfatômetro. 

Mangueiras de silicone conectavam os terminais de dois braços aos potes de vidro 

transparente e hermeticamente fechados (Fig. 1D) (diâmetro 9 cm x altura 17 cm), onde 

colocamos os estímulos de cada combinação. Em uma das combinações utilizamos 

como estímulo indivíduos de M. cuspitadus vivos. Para minimizar os possíveis efeitos 

de vibrações provocados por esses animais no olfatômetro e assim influenciar a escolha 

do sujeito experimental colocamos esses potes externamente ao olfatômetro (ver Fig. 1). 

Ao redor de cada pote havia uma folha de EVA preta para evitar que pistas visuais 
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influenciassem a escolha dos sujeitos experimentais. Uma segunda mangueira de 

silicone ligava os potes dos estímulos aos fluxímetros de ar (Fig. 1E) (Ki Key 

Instrumentos). A velocidade do ar, medida pelo fluxímetro, era de 1 L/m nos braços dos 

terminais A e B e 2 L/m no braço do terminal C. A bomba de ar (Prismatec – Bombas 

de vácuo) sugava ar do ambiente que era previamente filtrado por um carvão ativado 

(Trigon Technologies). Por fim outra mangueira de silicone acoplada ao terminal C 

direcionava o ar de dentro do olfatômetro para fora da sala de laboratório com o 

objetivo de minimizar as chances desse ar ser reintroduzido novamente no olfatômetro. 

 

Figura 1. Representação do olfatômetro de vidro transparente em formato de Y, com os 

terminais de vidro (A, B e C) conectados nas extremidades. Os sujeitos experimentais 

eram aclimatizados por 3 min no terminal 1C. Os potes hermeticamente fechados (D) 

conectados por mangueiras de silicone aos terminais e aos fluxímetros de ar (E).  As 

setas indicam a direção unilateral do ar. 

A cada teste colocamos os sujeitos experimentais no terminal C e os 

aclimatizamos por 3 min com o fluxo de ar ativado. Durante este período, uma barreira 

de rede de Nylon impedia o deslocamento do sujeito experimental para os braços do 

olfatômetro. Em seguida, retiramos a barreira vagarosamente para que o sujeito 

experimental tivesse acesso aos braços do olfatômetro. Consideramos como escolha o 
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braço em que o sujeito experimental entrou primeiro com o corpo inteiro. O tempo 

máximo de cada teste era de 20 min. 

Para minimizar a influência da vibração produzida pela bomba de ar na sala, 

colocamos o olfatômetro sobre uma mesa de granito (material que atenua a transmissão 

de vibrações) (Elias et al., 2004; Hebets, 2004) e uma folha de EVA (espessura 0,5 cm). 

Colocamos a bomba de ar no chão, em cima de uma placa de granito (espessura 2 cm) e 

isopor (espessura 4,5 cm). Para minimizar eventuais interferências de pistas visuais do 

ambiente na escolha do braço do olfatômetro pelos sujeitos experimentais, utilizamos 

uma barreira de isopor com EVA preto nas partes laterais e superior do olfatômetro (ver 

fig.2). Após cada teste limpamos o olfatômetro, os terminais de vidro, os potes dos 

estímulos e as mangueiras de silicone com álcool 70% e secamos com um ventilador 

por aproximadamente 15min. Realizamos os experimentos entre 20h00 e 00h00 nos 

meses de setembro a dezembro de 2016. As médias de temperatura e umidade relativa 

no laboratório foram, respectivamente, de 20°C (min: 18ºC; máx: 24,4ºC; desv pad = 

1,9; n = 15) e 84% (min: 80%; máx: 90,6%; desv pad = 3,7 n = 15). Colocamos um 

papel filtro (5 x 3 cm) submerso por 5 segundos em água em temperatura ambiente no 

interior dos potes hermeticamente fechados com o intuito de manter a umidade no 

interior do olfatômetro. Trocamos os papeis filtros umedecidos a cada teste.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representação da barreira de isopor preto nas laterais e parte superior 

do olfatômetro. 

Para a análise estatística utilizamos o teste Qui-quadrado que compara as 

escolhas dos sujeitos experimentais com o resultado esperado de 50% para cada braço 

do olfatômetro caso a escolha se dê ao acaso. Realizamos a análise separadamente para 

60 cm 

100 cm 
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cada combinação dos experimentos de atração por químicos voláteis emitidos 

diretamente de um coespecífico e atração por químicos voláteis próprios e de 

coespecíficos deixados previamente no abrigo (ver abaixo).  

2.3. Experimento 1: atração por coespecífico 

 

No experimento de atração por coespecífico testamos se machos (n = 20) e 

fêmeas (n = 20) de M. cuspidatus são atraídos pelo odor de coespecíficos do mesmo 

sexo e do sexo oposto. Dividimos o experimento em três combinações com os seguintes 

estímulos: (1) fêmea X papel filtro umedecido; (2) macho X papel filtro umedecido; (3) 

fêmea X macho. Nossa previsão era de que os sujeitos experimentais de M. cuspidatus 

escolheriam o lado do olfatômetro com coespecífico nas combinações (1) e (2) e na 

combinação (3) a escolha seria de 50% para cada lado dos braços do olfatômetro. A 

cada teste trocamos o estímulo e o lado do estímulo para evitar qualquer interferência 

dos lados do olfatômetro na escolha pelo sujeito experimental.  

2.4. Experimento 2: atração por abrigo 

 

Testamos se os machos (n =15) sujeitos experimentais são atraídos por voláteis 

deixados no abrigo pelo próprio indivíduo ou por machos coespecíficos. Devido ao 

número grande de combinações necessárias nesta etapa, optamos por fazer os testes com 

um único sexo. Escolhemos os machos porque os encontramos em maior número na 

coleta. Testamos cada indivíduo uma única vez em somente uma das combinações. 

 Utilizamos partes de caixas de ovos de papel rugoso como abrigos. Usamos três 

tipos de abrigos como estímulos: o abrigo próprio (com químico do sujeito 

experimental), o abrigo coespecífico (com químico do macho coespecífico) e o abrigo 

controle (sem químico do sujeito experimental e de nenhum outro coespecífico). Para 

impregnar os abrigos, primeiramente os submergimos em água em temperatura 

ambiente durante 5 segundos. Em seguida, colocamos os em terrários sobre uma 

camada de terra vegetal umedecida com 5 mL de água dispersa por um borrifador. 

Mantivemos os terrários com opiliões (abrigo próprio e coespecífico) e sem opiliões 

(abrigo controle) nas mesmas condições de temperatura e luminosidade durante 7 dias. 
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Dividimos o experimento em seis combinações com os seguintes estímulos: (1) 

abrigo próprio X abrigo controle; (2) abrigo próprio X papel filtro umedecido; (3) 

abrigo controle X papel filtro umedecido; (4) abrigo de macho coespecífico X papel 

filtro umedecido; (5) abrigo de macho coespecífico X abrigo controle; (6) abrigo de 

macho coespecífico X abrigo próprio. A previsão para as combinações (1) e (2) era de 

que os sujeitos experimentais escolheriam o lado do braço com o estímulo abrigo 

próprio. Para as combinações (4) e (5) a previsão era de que os sujeitos experimentais 

escolheriam o lado do braço com o estímulo abrigo de macho coespecífico. E para as 

combinações (3) e (6) a previsão de escolha seria de 50% para cada lado dos braços do 

olfatômetro. A cada teste trocamos o lado do estímulo para minimizar eventual 

influência dos lados do olfatômetro na escolha dos sujeitos experimentais. 

3. Resultados 

 

3.1. Experimento 1: atração por coespecífico  

 

Os machos de M. cuspidatus escolheram significativamente mais o lado do 

olfatômetro com o estímulo macho coespecífico na combinação 2, cujos estímulos 

foram: macho X papel filtro umedecido (P<0,001) (tabela 1). Nas demais combinações 

(1 e 3) não houve diferença significativa na escolha dos machos por um dos estímulos 

(tabela 1). Para as fêmeas de M. cuspidatus não houve diferença significativa na escolha 

por um dos estímulos nas três combinações (tabela 2).  
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Tabela 1: Escolhas feitas por machos do opilião Mischonyx cuspidatus em três 

combinações de estímulos num olfatômetro de Y (n = 20; GL = 1). 

Combinação Estímulos 

Número 

de 

escolhas 

x² P 

1 

Fêmea 12 

0,80 0,3711 
Papel filtro umedecido 8 

2 
Macho 19 

16,20 <0,0001 
Papel filtro umedecido 1 

3 

Macho 10 

0,00 1,0000 
Fêmea 10 

 

Tabela 2: Escolhas feitas por fêmeas do opilião Mischonyx cuspidatus em três 

combinações de estímulos num olfatômetro de Y (n = 20; GL = 1). 

Combinação Estímulos 

Número 

de 

escolhas 

x² P 

1 

Fêmea 9 

0,80 0,3711 
Papel filtro umedecido 11 

2 
Macho 14 

3,20 0,0736 
Papel filtro umedecido 6 

3 

Macho 9 

0,20 0,6547 
Fêmea 11 

 

3.2. Experimento 2: atração por abrigo  

 

Nas seis combinações não houve diferença significativa na escolha dos machos 

de M. cuspidatus por um dos estímulos (tabela 3).  
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Tabela 3: Escolhas feitas por machos do opilião Mischonyx cuspidatus em seis 

combinações de estímulos num olfatômetro de Y (n = 15; GL = 1). 

Combinação Estímulos 

Número 

de 

escolhas 

x² P 

1 

Abrigo próprio 8 

0,067 0,796 
Abrigo controle 9 

2 

Abrigo próprio 11 

3,26 0,070 
Papel filtro umedecido 4 

3 

Abrigo controle 10 

1,66 0,196 
Papel filtro umedecido 5 

4 

Abrigo coespecífico 7 

0,067 0,796 
Papel filtro umedecido   8 

5 

Abrigo coespecífico 11 

3,26 0,070 
Abrigo controle 4 

6 

Abrigo coespecífico 7 

0,067 0,796 
Abrigo próprio 8 

 

1.1. Comportamento dos animais no olfatômetro 

Ao caminharem pelo olfatômetro, os sujeitos experimentais ficaram com as 

pernas I e II esticadas à frente do corpo exibindo movimentos dorsoventrais e por vezes 

tocaram a parede do olfatômetro. 

4. Discussão 

 

Os machos de M. cuspidatus escolheram o lado do olfatômetro com machos 

coespecíficos, mas não foram atraídos à distância por fêmeas coespecíficas. Já as 

fêmeas não foram atraídas nem por machos e nem por fêmeas. Machos de M. cuspidatus 

não foram atraídos à longa distância (50 cm) pelo odor do próprio abrigo e nem pelo 

odor de abrigos de machos coespecíficos. 

Na subordem Eupnoi há evidências da atração por químicos de coespecífico 

durante o retorno ao abrigo (Donaldson & Grether, 2007; Grether & Donaldson, 2007). 
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Recentemente foi documentado que ambientes de repouso de machos de Prionostemma 

sp. atraem machos coespecíficos e uma possível explicação para essa atração está 

relacionada ao maior deslocamento deles (Grether et al., 2014; Harvey et al., 2017). De 

maneira geral, machos de Prionostemma sp. parecem andar mais que fêmeas 

coespecíficas no ambiente e por essa razão eles podem encontrar o ambiente de repouso 

antes das fêmeas, resultando em um agregado temporário com viés de machos (Grether 

et al., 2014). Mas no opilião M. cuspidatus os machos e fêmeas exploram o ambiente na 

mesma proporção ao menos no período do ano estudado por Pereira et al. (2004). Por 

conta das possíveis diferenças sazonais de deslocamento, não podemos descartar que 

machos andem mais que fêmeas na época reprodutiva. Nossos resultados mostram que 

machos de M. cuspidatus escolhem preferencialmente machos coespecíficos por meio 

de químicos voláteis. Talvez a preferência de machos por machos possa favorecer a 

formação inicial de agregados de M. cuspidatus, dessa forma, considerando que a 

atração entre os indivíduos ocorre por meio de químicos voláteis de coespecíficos, seria 

esperado que fêmeas de M. cuspidatus também fossem atraídas por fêmeas ou machos 

coespecíficos. Mas por que só machos de M. cuspidatus exibiram preferência por 

machos coespecíficos à longa distância e fêmeas de M. cuspidatus não?  

Uma possibilidade é que machos de M. cuspidatus possuam olfato mais sensível 

que as fêmeas coespecíficas, visto que as fêmeas não mostraram preferência nem por 

fêmeas e nem por machos coespecíficos. Outra evidência para a maior sensibilidade 

olfativa dos machos é que machos de M. cuspidatus também foram atraídos à distância 

por químicos de alimento, enquanto que as fêmeas não foram atraídas (Dias & 

Willemart, dados não publicados). Apesar de sugerirmos que machos de M. cuspidatus 

tenham o olfato mais sensível que o das fêmeas, eles não foram atraídos à distância por 

fêmeas coespecíficas. Uma possível explicação para esse resultado é que no momento 

do experimento as fêmeas de M. cuspidatus não estivessem liberando químicos voláteis 

de atração de coespecíficos. Fêmeas de aranhas emitem diferentes compostos e 

quantidade de acordo com a idade, fase solitária e gregária, virgindade e maturidade 

sexual (Trabalon et al., 1996; Papke et al., 2001; Gaskett, 2007). Se fêmeas de M. 

cuspidatus liberam químicos voláteis no período reprodutivo, por exemplo, talvez o 

olfato mais sensível de machos coespecíficos poderia facilitar a detecção de químicos de 

fêmeas à longa distância. Em Araneae, fêmeas comumente liberam compostos voláteis 

que atraem machos para copular (Gaskett, 2007; Papke et al., 2001; Kasumovic & 
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Andrade, 2004). Em Laniatores, é comum machos procurarem por fêmeas receptivas a 

cópula no ambiente (Munguía-Steyer et al., 2012). Sendo assim, o olfato mais sensível 

de machos de M. cuspidatus também poderia ajudá-los a encontrar as fêmeas no período 

reprodutivo, por exemplo. Pouco se sabe sobre o período exato de reprodução de M. 

cuspidatus, mas oviposições já foram observadas em janeiro e em fevereiro (Mestre & 

Pinto-da-Rocha, 2004). Nossos experimentos foram realizados entre os meses de 

setembro e dezembro. É, portanto, possível que os machos de M. cuspidatus não tenham 

sido atraídos por fêmeas coespecíficas porque elas não estavam liberando compostos 

voláteis talvez por não estarem no período de reprodução. Entretanto, vale a pena 

ressaltar que opiliões Laniatores tipicamente se reproduzem o ano todo mesmo que haja 

picos em alguns meses (Machado & Oliveira, 1998).  

Dado que as fêmeas de M. cuspidatus possivelmente não estavam liberando 

químicos voláteis durante o experimento e que elas talvez não possuam o olfato tão 

sensível, o fato dos machos de M. cuspidatus exibirem preferência por machos 

coespecíficos não necessariamente está relacionado à preferência por machos, mas sim 

porque talvez fosse o único odor que machos detectaram naquele momento. O mesmo 

pode-se pensar para os dados de Harvey et al. (2017) em que somente machos foram 

atraídos ao ambiente de repouso de machos coespecíficos. Essa atração pode não ser 

uma consequência de machos preferirem o odor de outro macho, mas simplesmente 

porque eles foram os únicos a detectarem tal odor. 

Os resultados do experimento de atração por abrigo não geram evidências de que 

machos de M. cuspidatus são atraídos à longa distância por químicos do próprio corpo e 

nem por químicos de coespecíficos do mesmo sexo previamente deixados no abrigo. 

Estes resultados sugerem que em vez de compostos voláteis, os indivíduos de M. 

cuspidatus podem deixar compostos pouco voláteis como hidrocarbonetos cuticulares 

nos abrigos, como observado em algumas baratas e joaninhas (Rivault & Cloarec, 1998; 

Durieux et al., 2012). Alguns estudos inclusive mostram evidências de hidrocarbonetos 

cuticulares sendo utilizados para o reconhecimento de abrigos (Lenoir et al., 2009; 

Rivault & Cloarec, 1998). Geralmente nesse caso, é necessário contato direto com o 

químico, diferentemente de químicos voláteis em que a detecção ocorre à distância. 

Caso os indivíduos de M. cuspidatus deixem hidrocarbonetos cuticulares nos abrigos, a 

detecção possivelmente seria por quimiorrecepção de contato e não à distância. Nessa 
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situação, o animal deixaria rastros por onde caminha, podendo voltar ao abrigo 

seguindo esses rastros químicos. De fato, Laniatores são comumente vistos raspando o 

corpo no substrato quando caminham (Fernandes & Willemart, 2014; Murayama & 

Willemart, 2015). Alternativamente, os indivíduos de M. cuspidatus poderiam ter 

detectado os próprios químicos voláteis e aqueles de coespecíficos do mesmo sexo 

deixados nos abrigos, mas simplesmente não optaram por abrigo marcado 

quimicamente. Finalmente, os indivíduos de M. cuspidatus poderiam simplesmente não 

deixar químicos nos abrigos, o que parece improvável. O comportamento de marcação 

química é vastamente documentado em Arthropoda (Wyatt, 2014) e em Opiliones há 

diversas evidências comportamentais que sugerem marcação química no ambiente 

(Willemart & Hebets, 2012; Fernandes & Willermart, 2014; Murayama & Willemart, 

2015). Além disso, há evidências de químicos deixados nos ambientes por indivíduos de 

outra subordem em Opiliones (Donaldson & Grether, 2007; Grether & Donaldson, 

2007).  

Uma das perguntas sem respostas de retorno ao abrigo em Laniatores era se os 

indivíduos utilizam pistas químicas para reencontrar seu abrigo e se esses são químicos 

voláteis ou de contato. Nossos resultados apontam que machos de M. cuspidatus usam o 

olfato e são atraídos por químicos voláteis emitidos diretamente de machos 

coespecíficos, mas não são atraídos por químicos deixados previamente no abrigo. 

Considerando que o retorno ao ambiente de repouso também pode ocorrer por meio da 

atração por químicos emitidos diretamente de coespecíficos, o encontro de abrigos em 

M. cuspidatus pode acontecer por meio da atração inicial entre machos coespecíficos e 

talvez essa atração possa facilitar o início da formação gregária nessa espécie. Uma das 

hipóteses de formação gregária está relacionada à proteção contra predação (Holmberg 

et al.,1984; Machado et al., 2002; Machado & Macías-Ordóñez, 2007). Atrair 

coespecíficos do mesmo sexo pode aumentar o número de indivíduos no agregado e 

consequentemente contribuir com a proteção gregária. Grandes agregados, com grande 

quantidade de indivíduos, podem produzir um melhor efeito de diluição e confusão 

quando predados e assim minimizar as chances de ataques dos predadores (Machado et 

al., 2002).  Dessa forma, seria vantajoso para machos de M. cuspidatus atrair machos 

coespecíficos à distância. Nesse cenário hipotético, a quantidade de machos no 

agregado pode contribuir com a concentração de químicos de coespecífico no ambiente 

de repouso e assim ajudar na atração de fêmeas à longa distância.  
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A olfação em Opiliones tradicionalmente não tem sido considerada uma 

modalidade sensorial importante, mas evidências têm mudado esse cenário (Machado et 

al., 2002; Willemart & Chelini, 2007; Costa & Willemart, 2013; Santos et al., 2013). 

Aqui reportamos pela primeira vez a olfação à longa distância (50 cm) demonstrada 

experimentalmente, adicionando aos dados morfológicos de Gainett et al. (2017) que 

detectaram inúmeros receptores olfativos nas pernas I e II de opiliões Laniatores. 

Consideramos que a olfação seja mais importante no comportamento de Opiliones do 

que anteriormente mencionado. Incentivamos que os futuros estudos em Opiliones 

considerem as possíveis implicações do olfato no comportamento desses animais.  
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Resumo  

 

A marcação química é uma das maneiras utilizadas por animais para retornar a 

seu local de origem. Dado que várias espécies na ordem Opiliones retornam ao abrigo 

após forragear, que opiliões deixam químicos no substrato, que há evidência 

comportamental de olfato ao menos à curta distância, que há inúmeros receptores 

olfativos na subordem Laniatores e que fêmeas do opilião Neosadocus maximus 

(Laniatores: Gonyleptidae) desertam temporariamente mas retornam às suas próprias 

desovas, hipotetizamos que indivíduos de N. maximus utilizam o olfato para retornam 

aos seus abrigos, detectando os próprios químicos voláteis deixados previamente nos 

abrigos. Utilizamos o olfatômetro em formato de Y para testar nossa hipótese. 

Utilizamos como estímulos abrigos dos sujeitos experimentais e abrigos controle. 

Nossos resultados mostram que indivíduos de N. maximus escolhem significativamente 

mais o lado do olfatômetro com o abrigo próprio. Historicamente, Opiliones têm sido 

retratados como muito dependentes da quimiorrecepção de contato e aqui apresentamos 

dados de que talvez a olfação seja mais importante que anteriormente relatado nessa 

ordem.     

Abstract 

 

Chemical marking is one the behaviors used by animals to return to its original 

location. Because various species in the order Opiliones return to their shelter after 

foraging, harvestmen leave chemicals on the substrate, there is behavioral evidence of 

olfaction at least at close range, there are various olfactory receptors in the suborder 

Laniatores and that females of Neosadocus maximus (Laniatores: Gonyleptidae) 

temporarily desert but return to their egg batches, we hypothesized that individuals of N. 

maximus use olfaction to return to their shelters, using chemicals previously left on the 

shelter. We used the Y-shaped olfactometer to test our hypothesis. As stimuli, we used 

the shelters of the experimental subjects and a control shelter. Our results show that 

individuals of N. maximus chose significantly more the side of the olfactometer with the 

its own shelter. Historically, Opiliones have been portrayed as very dependent on 

contact chemoreception, but here we provide evidence that olfaction is perhaps more 

important than previously thought.  
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1. Introdução 

 

Ambientes marcados quimicamente têm sido documentados em vários contextos e 

em diferentes taxa (Wyatt, 2014). Os sinais químicos podem ser deixados no ambiente 

por meio do depósito de urina, fezes ou por raspagem de regiões glandulares contra o 

substrato (Wyatt, 2014). Os químicos deixados no ambiente podem facilitar a 

localização de comida (Hölldobler et al., 1978), discriminação de colônia (Rottler et al., 

2013) e de indivíduos aparentados (Waldman & Bishop, 2004), a atração de parceiro 

sexual (Thomas, 2011) e o retorno ao ambiente de repouso (Hölldobler & Wilson, 

1978). 

A ordem Opiliones é a terceira maior ordem em Arachnida com 6.653 espécies 

descritas em quatro subordens viventes: Cyphophthalmi, Dyspnoi, Eupnoi e Laniatores 

(Giribet & Sharma, 2015; Kury, 2017). Opiliões têm sido tradicionalmente relatados 

como muito dependentes da quimiorrecepção de contato nos contextos de detecção de 

alimentos, predadores e parceiros sexuais (Willemart et al., 2009). Mas sabemos 

também que o olfato ao menos à curta distância pode ser importante em Laniatores 

(Machado et al., 2002; Willemart & Chelini, 2007; Costa & Willemart, 2013; Santos et 

al., 2013). Recentemente, uma grande diversidade de receptores olfativos foi descrita na 

subordem Laniatores (Gainett et al., 2017), apoiando ainda mais a ideia de que olfação 

deve ser importante no grupo. 

Químicos deixados no ambiente têm sido sugeridos como possíveis mediadores de 

atração de coespecíficos e de retorno ao abrigo em Opiliones (Gnaspini, 1996; 

Fernandes & Willemart, 2014; Murayama & Willemart, 2015). O comportamento que 

sugere marcação química, a raspagem de partes do corpo no substrato, tem sido 

observado nas subordens Eupnoi e Laniatores (Willemart et al., 2007; Donaldson & 

Grether, 2007; Willemart & Hebets, 2012; Fernandes & Willemart, 2014; Murayama & 

Willemart, 2015). Em Eupnoi, há evidências do uso de químicos de coespecíficos no 

retorno ao ambiente de repouso (Donaldson & Grether, 2007; Grether & Donaldson, 

2007; Teng et al., 2012). Em Laniatores o retorno ao próprio abrigo tem sido observado 

em muitas espécies logo após o forrageio (Gnaspini, 1996; Machado et al., 2000; 

Willemart & Gnaspini, 2004b), mas até o momento não sabemos quais pistas esses 

animais utilizam.  
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No opilião Neosadocus maximus (Gonyleptidae) fêmeas exibem o comportamento 

de cuidado parental e tipicamente depositam seus ovos na região abaxial das folhas da 

vegetação ou em tocas no substrato (Machado et al., 2004; Chelini & Machado, 2011). 

As fêmeas de N. maximus cuidam de suas desovas durante a noite e, diferentemente de 

algumas outras espécies que exibem o comportamento de cuidado parental (ver 

Machado & Macías-Ordóñez, 2007), abandonam temporariamente seus ovos durante 

alguns momentos durante a noite e dia para forragear (Chelini & Machado, 2011, 2012). 

Já foram observadas fêmeas de N. maximus a 1,5 metros de distância de suas desovas 

(Chelini & Machado, 2012). Várias hipóteses têm sido propostas para explicar porque 

fêmeas de N. maximus abandonam temporariamente suas desovas (ver Chelini & 

Machado, 2012), e até o momento nada se sabe sobre as pistas que essas fêmeas 

utilizam para retornar aos seus ovos após o forrageio. Sendo assim, considerando que 

fêmeas de N. maximus retornam às suas próprias desovas, que ambos os sexos em várias 

espécies retornam ao abrigo após forragear, que opiliões deixam químicos no substrato, 

que há evidência comportamental de olfato ao menos à curta distância e que há 

inúmeros receptores olfativos em Laniatores, hipotetizamos que indivíduos de N. 

maximus retornam aos seus abrigos por meio do uso do olfato na detecção dos próprios 

químicos voláteis deixados previamente nos abrigos.  

2. Material e Métodos 

 

2.1. Coleta e manutenção no laboratório 

 

Coletamos manualmente 50 machos e 50 fêmeas de N. maximus no Parque 

Estadual Carlos Botelho (PECB), localizado no sudoeste do estado de São Paulo – 

Brasil, em novembro de 2015, nas trilhas da Represa, do Forno e do Braço do Rio 

Taquaral. Mantivemos os opiliões individualmente no laboratório, em recipiente de 

plástico transparente (diâmetro 20 cm x altura 8 cm), com terra vegetal umedecida, 

abrigo e algodão umedecido. Alimentamos os animais uma vez por semana com banana 

nanica (Musa spp.). 

2.2. Ensaios comportamentais  
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Utilizamos um olfatômetro (chamado daqui pra frente de “Y”) de vidro 

transparente em formato de Y (Fig. 1). Nas três extremidades do Y havia terminais, 

chamados aqui de A, B e C (Fig. 1A; 1B; 1C) com intuito de impedir a saída do sujeito 

experimental e permitir a entrada e saída de ar de dentro do olfatômetro. Nos terminais 

A e B conectamos com mangueira de silicone potes hermeticamente fechados (Fig. 1D) 

cada. Colocamos os estímulos dentro desses potes juntamente com um pedaço de papel 

filtro (5 x 3 cm) umedecido para manter a umidade no interior dos potes e do Y. 

Também cobrimos esses potes com uma folha de EVA preta para impedir qualquer 

influência de pistas visuais dos estímulos ao sujeito experimental durante a escolha do 

braço do Y. Colocamos os sujeitos experimentais dentro do terminal C no próprio Y. 

Uma rede de Nylon impedia o deslocamento do sujeito experimental no Y durante o 

período de aclimatização (3 min). Após esse tempo, retiramos vagarosamente a rede de 

Nylon para permitir o acesso do sujeito experimental aos braços do Y. O tempo máximo 

de cada teste foi de 20 min e consideramos como escolha o braço em que o sujeito 

experimental entrou primeiro com o corpo inteiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representação do olfatômetro de vidro transparente em formato de Y, com os 

terminais de vidro (A, B e C) conectados nas extremidades. Os sujeitos experimentais 

eram aclimatizados por 3 min no terminal 1C. Os potes hermeticamente fechados (D) 

conectados por mangueiras de silicone aos terminais e aos fluxímetros de ar (E).  As 

setas indicam a direção unilateral do ar. 
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O ar que passava dentro do Y foi sugado pela bomba de ar (Prismatec – Bombas 

de vácuo) e previamente filtrado pelo carvão ativado (Trigon Technologies). Dois 

fluxímetros de ar (Fig. 1E) (Ki Key Instrumentos), cada um conectado aos potes de 

vidro hermeticamente fechados, controlava a velocidade do fluxo do ar dentro do Y. 

Direcionamos todo o ar que passava dentro do Y para fora da sala de testes por meio de 

uma mangueira de silicone para minimizar as chances de esse ar ser reutilizado 

novamente em outros testes. Colocamos a bomba de ar sob um isopor (espessura 4,5 

cm) e uma placa de granito (espessura 2 cm), que diminui a dispersão da vibração (Elias 

et al., 2004; Hebets, 2004), com o intuito de minimizar a influência de vibrações da 

sala. Adicionalmente, colocamos o Y sobre uma folha de EVA e uma mesa de granito. 

Também montamos barreiras nas laterais e parte superior (Fig. 2) do Y para minimizar 

interferências de pistas visuais do ambiente ao sujeito experimental durante a escolha do 

braço do Y. Após cada teste limpamos o Y, os terminais, os potes de vidro e as 

mangueiras de silicone com álcool 70%. Realizamos os experimentos entre 20h00 e 

00h00 nos meses de janeiro a março de 2016. A média de temperatura e umidade foram, 

respectivamente, de 25°C (min: 22,7ºC; máx: 27,1ºC; desv pad = 1,2; n = 14) e 74% 

(min: 63,5%; máx: 86%; desv pad = 6,7 n = 14). Utilizamos o teste Qui-quadrado para a 

análise estatística que compara as escolhas dos sujeitos experimentais com o resultado 

esperado de 50% para cada braço do Y. Realizamos a análise separadamente para cada 

combinação.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representação da barreira de isopor preto nas laterais e parte superior do 

olfatômetro. 

60 cm 

100 cm 
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2.3.  Experimento: Atração por abrigo 

 

Aqui testamos se fêmeas e machos de N. maximus são atraídos pelo próprio 

químico volátil deixado previamente no abrigo. Utilizamos gomos de caixas de ovos de 

papelão como abrigos dos indivíduos (chamado daqui pra frente de abrigo próprio) e 

controle. Mantivemos o abrigo próprio dentro dos terrários dos sujeitos experimentais e 

o abrigo controle dentro de um terrário idêntico, mas sem opilião. Ambos os abrigos 

permaneceram nos terrários durante 30 dias.  

Separamos o experimento em três combinações com os seguintes estímulos: (1) 

abrigo próprio X abrigo controle; (2) abrigo próprio X papel filtro umedecido; (3) 

abrigo controle X papel filtro umedecido. Prevemos que os sujeitos experimentais 

escolham o braço do Y com o “abrigo próprio” nas combinações (1) e (2) e 50% para 

cada braço do Y na combinação (3).  Fizemos as análises em cada combinação com o 

agrupamento de ambos os sexos, pois não houve diferença significativa entre os sexos 

na escolha pelos tratamentos (P > 0,05). Testamos cada indivíduo uma única vez em 

cada uma das combinações. 

3. Resultados  

 

3.1. Experimento: Atração por abrigo  

 

Os sujeitos experimentais escolheram significativamente o braço com abrigo 

próprio tanto quando ele foi combinado com abrigo controle quanto com papel filtro 

umedecido (tabela 1). 

 

 

 

 

 

 



 
38 

 

Tabela 1: Escolhas feitas pelo opilião Neosadocus maximus frente a diferentes 

combinações de estímulos em um olfatômetro em Y (n = 17; GL = 1). 

Combinação Estímulos 

Número 

de 

escolhas 

x² P 

1 

Abrigo próprio               13 

4,76 0,03 
Abrigo controle              4 

2 

Abrigo próprio                13 

4,76 0,03 
Papel filtro umedecido   4 

3 

Abrigo controle              9 

0,059 0,80 
Papel filtro umedecido   8 

 

3.2. Comportamento dos animais no Y 

 

Os sujeitos experimentais ficaram com as pernas I e II esticadas à frente do 

corpo com movimentos dorsoventrais durante o deslocamento. Na bifurcação do Y (ver 

figura 1), alguns indivíduos direcionaram as pernas I e II com movimento dorsoventral 

para os braços com os estímulos e outros entraram direto no braço escolhido sem 

direcionar as pernas para o braço oposto do Y. No final de cada braço escolhido, os 

indivíduos exploraram a região tateando a parede interna do Y com as pernas I e II. 

Durante todo o teste os sujeitos experimentais limparam constantemente as pernas I e II 

passando-as na boca. 

4. Discussão    

                                                                                                                                                            

Indivíduos de N. maximus escolheram significativamente mais o lado do Y com 

o próprio abrigo. Nossos resultados sugerem que indivíduos de N. maximus deixam 

químicos voláteis nos abrigos e que posteriormente são atraídos à longa distância (50 

cm) por esses químicos por meio do olfato.  

Há duas possibilidades sobre a maneira de deposição de químicos no substrato. 

Os químicos podem ser depositados passivamente conforme o animal se desloca sobre o 

abrigo, a exemplo do que aparentemente ocorre em Scorpiones e Acari, que podem 
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deixar químicos no substrato ao caminharem (Gaffin & Brownell, 2001; Zemek et al., 

2007). Durante os momentos de manutenção dos terrários, observamos os indivíduos de 

N. maximus em postura de repouso no interior e sobre os abrigos, o que sugere que 

esses indivíduos se deslocaram no abrigo. Além disso, na postura de repouso os 

indivíduos permanecem com a região ventral do corpo em contato com o abrigo. O fato 

do corpo desses indivíduos terem tocado o abrigo também poderia ter contribuído para 

ter deixado químico na região. Químicos do corpo deixados em abrigos podem ser 

hidrocarbonetos cuticulares pouco voláteis. Esses químicos são comumente detectados 

por meio da quimiorrecepção de contato, mas também podem ser detectados à distância 

(Blomquist & Bagnéres, 2010; Ozaki & Wada-Katsumata, 2010). Em insetos, há 

evidências de que alguns compostos cuticulares podem desencadear respostas neuronais 

em sensilla olfativas (Ozaki & Wada-Katsumata, 2010). Outra possibilidade não 

excludente é a deposição ativa por meio do comportamento de esfregar partes do corpo 

contra o substrato, o abrigo nesse caso. Muitas espécies de opiliões já foram observadas 

exibindo esse comportamento em cativeiro e também na natureza (Grether & 

Donaldson, 2007; Fernandes & Willemart, 2014; Murayama & Willemart, 2015) e 

Neosadocus maximus já foi observado esfregando as pernas contra o substrato 

(Willemart et al., 2007).  Vale ressaltar que sabemos que esses animais são atraídos à 

longa distância por químico próprio, mas não sabemos se são atraídos à longa distância 

também por químicos de coespecíficos visto que não utilizamos estes últimos nos 

experimentos. 

Durante os testes os indivíduos de N. maximus permaneceram com as pernas I e 

II esticadas realizando movimentos dorsoventrais à frente do corpo e na bifurcação do Y 

direcionavam essas pernas aos braços com os estímulos do Y. Sabe-se que insetos 

direcionam suas antenas que têm sensilla olfativas à fonte de odor (Böröczky et al., 

2013; Willis & Avondet, 2005). Opiliões, já foram observados direcionando os 

primeiros pares de pernas, que também têm sensilla olfativas, à presa antes de capturá-

las (Costa et al., 2016; Gainett et al., 2017). Adicionalmente, insetos limpam as antenas 

passando as na boca e há evidências que a limpeza das antenas desobstrui os poros das 

sensilla olfativas e mantém a acuidade olfativa. A ausência da limpeza das antenas em 

baratas pode comprometer a capacidade olfativa (Böröczky et al., 2013). O mesmo pode 

ocorrer com N. maximus, visto que eles passaram as pernas I e II constantemente na 

boca, comportamento que sugere limpeza das pernas (Hillyard & Sankey, 1989). Dessa 
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forma, ambas as pernas parecem ser importantes na detecção de odores, corroborando 

os dados morfológicos de que as pernas I e II são similares em termos de qualidade e 

quantidade de sensilla olfativas (Gainett et al., 2017). 

De maneira geral, o olfato tem sido considerado importante durante o retorno ao 

ambiente de repouso em vertebrados e invertebrados (Vertebrados: Madison, 1972; 

Tristam, 1977; Wallraff, 2004; Invertebrados: Steck, 2012; Rottler et al., 2013; Hebets 

et al., 2014). Durante o retorno a um lugar conhecido os animais podem usar pistas 

olfativas do ambiente durante o seu deslocamento (Buehlmann et al., 2015; Gagliardo et 

al., 2016). Aqui apresentamos pela primeira vez evidências de que opiliões podem usar 

o olfato para retornar ao seu abrigo. Os resultados mostram o uso do olfato à longa 

distância na atração por químicos próprios voláteis deixados no ambiente. Esses animais 

também podem associar pistas químicas voláteis do ambiente para encontrar o abrigo 

(Santos et al., 2013). Talvez a associação de químicos voláteis próprios e ambientais 

seja importante na orientação de Opiliones pelo ambiente. Finalmente, abre-se a 

possibilidade, com este trabalho e o de Gainett et al. (2017), de que o olfato tenha sido 

subestimado no grupo e que possa ser importante em inúmeros contextos.  
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Resumo 

 

O jejum pode influenciar o comportamento animal em diversos contextos, podendo 

por vezes aumentar a sensibilidade olfativa nos animais. Entretanto, esse é um assunto 

pouco explorado em Arachnida. Opiliones têm sido historicamente retratados como 

muito dependentes da quimiorrecepção de contato. Recentemente, uma grande 

diversidade de receptores olfativos foi descrita em Laniatores e o uso do olfato a curta 

distância (< 2 cm) já foi documentado no contexto de alimentação. Utilizamos 

Mischonyx cuspidatus (Gonyleptidae) para testar o efeito do jejum na sensibilidade 

olfativa. Utilizamos um olfatômetro em formato de Y e como estímulo banana nanica 

(Musa spp.). Testamos os animais após uma e três semanas de jejum. Machos foram 

atraídos significativamente mais para o lado do olfatômetro com odor de banana 

somente na terceira semana em jejum. Fêmeas não mostraram preferência por nenhum 

estímulo em nenhuma situação de jejum. Nossos resultados sugerem que há alteração na 

sensibilidade olfativa de machos, cujo olfato parece ficar mais sensível após jejum de 

três semanas. Essa alteração na sensibilidade olfativa de machos pode ser devido às 

alterações na recepção e/ou transporte de moléculas odoríferas até receptores olfativos 

dentro das sensilla olfativas. As fêmeas parecem não ter um olfato tão sensível quanto o 

dos machos. Essa diferença sexual no olfato dos indivíduos de M. cuspídatus no 

contexto alimentar pode ser resultado de exaptação a partir da seleção sexual. Esse é o 

primeiro trabalho que mostra o efeito do jejum no uso do olfato em Arachnida. 

Abstract 

 

Fasting can influence animal behavior in various contexts, sometimes increasing 

olfactory sensitivity. However, this is a poorly investigated subject in Arachnida. 

Opiliones have been historically portrayed as very dependent on contact 

chemoreception. Recently, a wide diversity of olfactory receptors have been described 

in Laniatores and the use of short range olfaction (< 2 cm) has been documented in 

foraging. We used Mischonyx cuspidatus (Gonyleptidae) to test the effect of fasting on 

olfactory sensitivity. We used a Y shaped olfactometer, banana (Musa spp.) as stimuli 

and we tested the animals after one and three weeks of starvation. Males were 

significantly attracted to the stimulus only after three weeks. Females did not show 

preference in neither starvation regime. Our results suggest that males become more 
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sensitive after a long fasting period. This may be a result of alterations in the 

reception/transportation of odorant molecules in the olfactory sensilla. Females seem to 

be less sensitive than males. This sexual difference in a foraging context may be a result 

of an exaptation of a function driven by primarily by sexual selection. This is, as far as 

we know, the first demonstration of fasting effects on olfactory sensitivity in arachnids. 
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1. Introdução 

 

A privação de alimento pode ter uma série de consequências que influenciam o 

comportamento de um animal em diversos contextos. No caso do forrageio, pode leva-

lo a se locomover com maior frequência no ambiente (Walker et al., 1999), detectar a 

presa em menor tempo (Persons, 1999), obter maior sucesso na disputa com 

coespecífico por presa (Nosil, 2002), capturar a presa mais rápido (Croy & Hugles, 

1991) e ingerir maior quantidade de alimento (Junnian et al., 2007). 

O jejum também pode influenciar os animais sensorialmente. Em vertebrados, há 

evidências de que a sensibilidade olfativa aumenta durante o jejum em seres humanos e 

ratos (Aimé et al., 2007; Stafford & Welbeck 2011; Ulusoy et al., 2016). Em 

invertebrados, insetos que usam pistas olfativas para encontrar a presa têm maior 

sensibilidade olfativa quando estão em jejum (Besouro: McIntyre & Vaughn, 1997; 

Mosca: Farhadian et al., 2012; Barbeiro: Reisenman et al., 2013; Reisenman, 2014). Em 

aracnídeos, até onde saibamos não há evidências de alteração na sensibilidade olfativa 

durante o jejum, mesmo que algumas espécies possam usar o olfato para detectar presas. 

Algumas aranhas usam o olfato para escolher presas (Cross & Jackson, 2011, 2014) e 

alguns ácaros são atraídos às substâncias voláteis induzidas por herbívoros em plantas 

para localizar a presa (Onzo et al., 2009, 2012). Em opiliões, há evidências do uso do 

olfato a curta distância na detecção de presa (Willemart & Chelini, 2007; Costa & 

Willemart, 2013; Costa et al., 2016a). Estes animais, portanto, se prestam para a 

investigação do possível efeito de jejum em comportamento de forrageio no que diz 

respeito especificamente à olfação.  

Opiliones é a terceira maior ordem em aracnídeos com 6.653 espécies descritas em 

quatro subordens viventes: Cyphophthalmi, Dyspnoi, Eupnoi e Laniatores (Giribet & 

Sharma, 2015; Kury, 2017). São animais onívoros e costumeiramente forrageiam no 

período noturno sobre solo, rochas e vegetação (Gnaspini, 1996; Acosta & Machado, 

2007). Como opiliões parecem possuir baixa acuidade visual e baixa percepção 

mecânica a distância, a quimiorrecepção tem sido a modalidade sensorial mais invocada 

na detecção de presas, especialmente a quimiorrecepção de contato (Willemart et al., 

2009). Recentemente, em Laniatores, o uso da olfação à curta distância foi 

documentado nos contextos de comunicação intraespecífica, aprendizagem associativa e 
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alimentação (Machado et al., 2002; Willemart & Chelini, 2007; Santos et al., 2013; 

Costa & Willemart, 2013). Opiliões detectam odores de grilo fresco e podre a curta 

distância (< 1cm) e antes da captura direcionam seus pares de pernas I e II às presas 

(Costa et al., 2016b). Adicionalmente nesses pares de pernas há uma grande diversidade 

de receptores olfativos (Gainett et al., 2017). Assim, uma vez que Laniatores usam o 

olfato na detecção de presas, esperamos que o tempo de jejum aumente a sensibilidade 

olfativa nesses animais como já foi observado em outros taxa. Portanto, investigamos se 

indivíduos de Mischonyx cuspidatus (Gonyleptidae) são atraídos por odores de alimento 

durante o jejum de tempo reduzido e de tempo prolongado.   

2. Material e Métodos 

 

2.1. Coleta e manutenção no laboratório 

 

Coletamos manualmente 50 machos e 50 fêmeas de M. cuspidatus sob troncos no 

Parque Ecológico do Tietê (23° 29' 46" S, 46° 31' 10" W), na cidade de São Paulo – 

Brasil, em novembro de 2016. Mantivemos os opiliões no laboratório, individualmente 

em recipientes de plástico transparente (12 cm x 8 cm x altura 4 cm), com terra vegetal 

umedecida, abrigo e algodão umedecido. Durante 30 dias alimentamos os animais duas 

vezes por semana com banana nanica (Musa spp.). 

2.2.  Procedimentos experimentais 

 

Usamos um olfatômetro de vidro transparente com formato de Y (Fig. 1) para testar 

nossa hipótese. Colocamos o olfatômetro sobre uma folha de EVA (espessura 0,5 cm) e 

uma mesa de granito que minimizar a influência de vibração provocada pela bomba de 

ar (Elias et al., 2004; Hebets, 2004). Nas três extremidades do olfatômetro havia 

terminais, chamados de A, B e C (Fig. 1A; 1B; 1C) de vidro transparentes que 

impediam a saída do animal e permitiam a entrada no fluxo de ar no olfatômetro. Os 

três terminais estavam conectados a mangueiras de silicone, sendo que as mangueiras 

dos terminais A e B estavam conectados aos potes de vidro hermeticamente fechados 

(Fig. 1D) (diâmetro 9 cm x altura 17 cm) e a mangueira do terminal C direcionava o ar 

de dentro do olfatômetro para fora da sala para evitar retro contaminação desse ar em 

outros testes. Colocamos os estímulos do experimento dentro dos potes hermeticamente 
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fechados que estavam cobertos por uma folha de EVA preta para evitar qualquer 

interferência de pistas visuais na escolha do braço do olfatômetro pelo sujeito 

experimental. Com o mesmo objetivo construímos uma barreira de isopor coberto por 

EVA preto nas partes laterais e superior do olfatômetro (Fig. 2).  

 

Figura 1. Representação do olfatômetro de vidro transparente em formato de Y, com os 

terminais de vidro (A, B e C) conectados nas extremidades. Os sujeitos experimentais 

eram aclimatizados por 3 min no terminal 1C. Os potes hermeticamente fechados (D) 

conectados por mangueiras de silicone aos terminais e aos fluxímetros de ar (E).  As 

setas indicam a direção unilateral do ar. 
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Figura 2. Representação da barreira de isopor preto nas laterais e parte superior 

do olfatômetro. 

Controlamos a velocidade do ar em 1 L/min por meio de dois fluxímetros (Fig. 

1E) (Ki Key Instrumentos), cada um conectado aos potes hermeticamente fechados por 

meio de mangueiras de silicone. O ar introduzido no olfatômetro foi filtrado por um 

carvão ativado (Trigon Technologies) e sugado no ambiente por uma bomba de ar a 

vácuo (Prismatec – Bombas de vácuo). Colocamos essa bomba sobre uma placa de 

granito (espessura 2 cm) e isopor (espessura 4,5 cm) também com o intuito de 

minimizar o efeito de dispersão de vibração causado pela bomba. Aclimatizamos os 

sujeitos experimentais no terminal C do olfatômetro por 3 min com o fluxo de ar 

unidirecional ativado (Fig. 1C). Após esse período, retiramos vagarosamente uma 

barreira de Nylon que impedia o deslocamento do sujeito experimento no olfatômetro 

durante a aclimatização. Consideramos que um indivíduo escolheu um braço se ele o 

adentrou com o corpo inteiro. Limpamos o olfatômetro, os terminais, os potes dos 

estímulos e as mangueiras de silicone com álcool 70% depois de cada teste. Realizamos 

os experimentos entre 20h00 e 00h00 nos meses de outubro e novembro de 2016. As 

médias de temperatura e umidade relativa no laboratório foram, respectivamente, de 

21°C (min: 18ºC; máx: 25ºC; desv pad = 2,8; n = 7) e 80% (min: 70%; máx: 90%; desv 

pad = 6,0; n = 7). Utilizamos o teste Qui-quadrado para a análise estatística que 

compara as escolhas dos sujeitos experimentais com o resultado esperado de 50% para 

cada braço do Y. Realizamos a análise separadamente para cada combinação. 

Utilizamos o teste Qui-quadrado para a análise estatística que compara as escolhas dos 

sujeitos experimentais com o resultado esperado de 50% para cada braço do Y.  

60 cm 

100 cm 
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2.3. Preparo do estímulo odor de banana 

 

Utilizamos bananas nanicas maduras como estímulo cujas cascas havia cerca de 20-

40% de manchas escuras sobre um fundo amarelo. Dentro de um recipiente amassamos 

8 centímetros de banana nanica com 50 mL de água (odor de banana). Posteriormente, 

submergimos um papel filtro (10 x 15 cm) nessa mistura por 5 segundos e o colocamos 

dentro de um dos potes hermeticamente fechados. Preparamos o odor de banana antes 

do início de cada teste. Utilizamos o odor de banana e o papel filtro uma única vez para 

cada teste. Como controle do experimento utilizamos um papel filtro (10 x 15 cm) 

umedecido por 5 segundos em água.  

2.4. Experimento: atração por odor de banana  

 

Neste experimento testamos se machos e fêmeas de M. cuspidatus em jejum de uma 

semana (tempo reduzido) e de três semanas (tempo prolongado) são atraídos à distância 

pelo odor da banana. Usamos a combinação banana x papel filtro umedecido para testar 

a nossa hipótese. Prevemos que os sujeitos experimentais escolheriam 

significativamente mais vezes o lado do olfatômetro com o estímulo banana. A cada 

teste, trocamos o lado do estímulo para minimizar eventual influência dos lados do 

olfatômetro na escolha dos sujeitos experimentais. Testamos os sujeitos experimentais 

apenas uma vez.  

3. Resultados 

 

3.1. Experimento: atração por odor de banana 

 

Com uma semana de jejum, nem machos (n=7, 4 escolheram braço do Y com 

estímulo banana) (x² = 0,1428; GL = 1; P > 0,50) e nem fêmeas (n=7, 1 escolheu braço 

com estímulo banana) de M. cuspidatus escolheram significativamente um dos braços 

do olfatômetro (x² = 3,571; GL = 1; P > 0,05).  

Após três semanas de jejum, machos de M. cuspidatus escolheram 

significativamente o lado do olfatômetro com banana (x² = 8,909; GL = 1; P < 0,005). 
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Em fêmeas não houve preferência por nenhum dos estímulos (x² = 0,2857; GL = 1; P < 

0,50) (Fig. 3). 

 

Figura 3. A atração por banana em machos e fêmeas do opilião Mischonyx cuspidatus, após 

jejum de três semanas. 

3.2. Comportamento dos animais no olfatômetro 

 

Durante os testes, os indivíduos de M. cuspidatus esticaram as pernas I e II à frente 

do corpo com movimentos dorsoventrais e laterolaterais. Algumas vezes tocaram as 

paredes do olfatômetro com as pernas I e II e/ou as passaram na boca.  

4. Discussão 

 

Nossos resultados evidenciam que o jejum afeta o comportamento de forrageio de 

machos do opilião M. cuspidatus. Enquanto que eles não se direcionam a um estímulo 

alimentar com uma semana de jejum, passam a fazê-lo após três semanas de jejum.  

Em Arthropoda, moléculas odoríferas penetram os poros das sensilla olfativas e são 

conectados às proteínas de ligação de odor (PLO) que as transportam até os receptores 

olfativos e ativam a transdução do sinal (Brito et al., 2016). Em mariposas, as PLO na 

linfa das sensilla aumentam a intensidade de sinal transmitido e a sensibilidade dos 

receptores olfativos (Chang et al., 2015). Nesse caso, menos moléculas são 

transportadas aos receptores olfativos e não ocorre a ativação da transdução do sinal. De 

fato, após a alimentação esses indivíduos não são atraídos por odores de seu hospedeiro 
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(Takken et al., 2001). Nossos resultados comportamentais mostram que a sensibilidade 

olfativa em M. cuspidatus pode alterar conforme seu estado de fome. Após uma semana 

em jejum, os indivíduos de M. cuspidatus não foram atraídos pelo odor de banana, 

talvez porque tenha havido inibição ou diminuição da recepção e/ou transporte das 

moléculas odoríferas do alimento. Já no jejum de três semanas, em que machos foram 

atraídos por odor de banana, a recepção e o transporte dessas moléculas pelas PLO aos 

receptores olfativos poderia ter aumentado, levando a uma maior sensibilidade olfativa 

nesses opiliões.  

 Fêmeas de M. cuspidatus não se direcionam ao odor de banana em nenhuma 

situação de jejum (tempo reduzido ou prolongado). Esses resultados nos sugerem que 

talvez fêmeas de M. cuspidatus não possuam olfato tão sensível quanto o dos machos. 

Outra evidência para essa sugestão é que machos de M. cuspidatus são atraídos por 

odores de machos coespecíficos enquanto que as fêmeas não são atraídas (Dias & 

Willemart, dados não publicados). Diferenças sexuais no opilião M. cuspidatus já foram 

observados no comportamento de defesa de nipping e tanatose (Segovia et al. dados não 

publicados). Aqui apresentamos mais uma evidência de diferença sexual nessa espécie, 

agora em relação ao uso do olfato no contexto de alimentação. Diferenças sexuais no 

uso do olfato também foram documentadas em aranhas, em que fêmeas não são atraídas 

ao odor da planta que utilizam como abrigo enquanto que machos são (Dodson et al., 

2013). Há indícios de que a atração de machos por odor de plantas em que as fêmeas se 

abrigam ocorre devido à tentativa dos machos em aumentar as chances de encontro com 

parceiras sexuais. Por nossos resultados mostrarem indícios de diferença sexual, o olfato 

mais sensível dos machos de M. cuspidatus para encontrar alimento pode ser resultado 

de exaptação a partir de seleção sexual. Machos de M. cuspidatus podem usar o olfato 

para encontrar fêmeas no ambiente quando essas liberaram químicos voláteis de atração 

de coespecífico (ver discussão do Capítulo 1). Em insetos, fêmeas comumente liberam 

químicos voláteis que atraem machos à distância (ver Cardé et al., 2008). O fato dos 

machos de M. cuspidatus terem olfato mais sensível que as fêmeas pode ajudá-los a 

encontrar fêmeas coespecíficas no ambiente e também pode ter contribuído para que 

machos detectem alimentos por meio do olfato. 

Aqui apresentamos evidências comportamentais de que machos do opilião M. 

cuspidatus direcionam-se para um estímulo alimentar com três semanas de jejum, mas 
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não com apenas uma semana. A possibilidade de que machos passaram a ser atraídos 

pelo odor de alimento por razões exclusivamente motivacionais é improvável. Em 

laboratório, opiliões alimentados semanalmente ou menos comem prontamente quando 

o alimento é disponível (Willemart, 2007). Sugerimos que fêmeas possuem olfato 

menos sensível do que machos. Fisiologicamente, algumas das possibilidades é de que a 

alteração no comportamento do macho é fruto de alteração na recepção ou transporte de 

moléculas odoríferas ou na transdução. Essa diferença sexual pode ser um efeito 

colateral de seleção sexual, como machos encontrando fêmeas via olfato. Nosso 

trabalho chama a atenção para o cuidado necessário no controle do jejum em 

experimentos de olfação. 
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Conclusão Geral 

 

Os resultados do primeiro capítulo mostram que machos do opilião Mischonyx 

cuspidatus (Gonyleptidae) são atraídos pelo odor de machos coespecíficos e talvez essa 

atração possa favorecer a formação inicial de agregados com viés de machos. As fêmeas 

por outro lado não foram atraídas nem por machos e nem por fêmeas e talvez não 

tenham o olfato tão sensível quanto o dos machos de M. cuspidatus. Talvez a maior 

sensibilidade olfativa de machos tenha origem sexual para encontro de fêmeas que 

possivelmente não estavam liberando voláteis no momento de nosso experimento.  

Os resultados do segundo capítulo mostram que o opilião Neosadocus maximus 

(Gonyleptidae) é atraído por químicos próprios voláteis deixados previamente nos 

abrigos. Esses químicos podem ser deixados no ambiente por meio de deposição 

passiva, conforme o deslocamento do animal no ambiente ou por meio ativo, por meio 

de raspagem de glândulas específicas no ambiente. Os indivíduos de N. maximus 

direcionam as pernas I e II à fonte de odor e esse comportamento reforça os dados 

morfológicos de Gainett et a. (2017) de que há cerdas olfativas nas pernas I e II.   

No terceiro capítulo, os resultados mostram que machos de M. cuspidatus são 

atraídos por químicos voláteis de banana após jejum de três semanas mas não após 

jejum de 1 semana, sugerindo alteração na sensibilidade olfativa em machos de M. 

cuspidatus. Fisiologicamente, essa alteração na sensibilidade olfativa pode estar 

associada a mudanças na recepção ou transporte de moléculas odoríferas, ou ainda na 

transdução de sinal. Fêmeas não detectaram o odor da banana. Essa diferença sexual 

pode ser uma exaptação fruto primariamente de seleção sexual (machos detectarem odor 

de fêmeas).    

Aqui reportamos pela primeira vez o uso do olfato experimentalmente a longa 

distância (50 cm). Nossos dados mostram que a olfação em Opiliones é mais importante 

do que é considerado atualmente na literatura. Consideramos importante que os 

próximos estudos considerem o uso do olfato no comportamento animal, bem como o 

efeito do jejum no uso do olfato. 


