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RESUMO 

 

Comportamento sexual e isolamento do feromônio da traça-da-banana, 
Opogona sacchari (Bojer) (Lepidoptera: Tineidae) 

Opogona sacchari (Bojer, 1856) (Lepidoptera: Tineidae) é uma praga 
cosmopolita conhecida popularmente como traça-da-banana. Este trabalho 
visou conhecer as principais etapas do comportamento sexual de O. sacchari, 
e isolar quimicamente os compostos de seu feromônio sexual. Para 
caracterizar as atividades do comportamento sexual, 80 casais recém-
emergidos foram observados e dados sobre o horário de início e fim, duração, 
idade do primeiro acasalamento e número de cópulas foram registrados. O 
extrato natural do feromônio sexual foi obtido por (i) aeração das fêmeas 
virgens, e (ii) extração das glândulas das fêmeas virgens. Os extratos naturais 
foram analisados por GC/EAG utilizando as antenas dos machos para avaliar 
as atividades eletrofisiológicas; os extratos foram também analisados em 
GC/MS. As cópulas ocorreram a partir da sexta hora da escotofase, com 
duração de aproximadamente 2 horas. Os adultos acasalaram com até 72 h de 
idade, com o pico das atividades com 24 horas após a emergência. As antenas 
dos machos apresentaram três respostas eletroantenográficas (picos) ao 
extrato do feromônio natural de fêmeas virgens. O composto 2,13-
octadecadienal foi selecionado como candidato ao feromônio sexual de O. 
sacchari. Quatro isômeros do composto candidato ao feromônio sexual 
promoveram respostas eletrofisiológicas nas antenas dos machos, idênticas ao 
extrato natural das fêmeas. Novas etapas envolvendo testes de campo deverão 
ser realizadas a fim de definir os compostos ativos deste feromônio e em quais 
proporções serão mais eficientes na atração dos machos. 

Palavras-chave: Ecologia química; Banana; Monitoramento; Armadilha; 
Comportamento reprodutivo; Cromatografia gasosa 
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ABSTRACT 

 
Sexual behavior and isolation of the pheromone of the banana moth, 

Opogona sacchari (Bojer) (Lepidoptera: Tineidae) 

Opogona sacchari (Bojer, 1856) (Lepidoptera: Tineidae) is a cosmopolitan 
crop pest, commonly known as banana moth. The goals of this study were to 
investigate the stages of sexual behavior for O. sacchari and to isolate their sex 
pheromone. In order to characterize the sexual behavior, 80 newly emerged sexual 
pairs were observed and data on their age, duration and frequency of mating‟s were 
recorded. The natural sex pheromone was extracted by (i) headspace collection of 
virgin females, and (ii) gland extraction of virgin females. Extracts were analyzed by 
GC/EAD using male antennae to monitor electrophysiological activity; extracts were 
also analyzed by GC/MS. Copulation occurs from the sixth hour of the scotophase 
and lasts approximately 2 hours. Adults mate for up to 72 hours, with the peak of 
sexual activity at 24 hours after emergence. Male antennae showed three 
electroantennogram responses (peaks) to extracts of virgin females. The putative sex 
pheromone was identified as 2,13-octadecadienal. Four isomers of this pheromone 
candidate promoted electrophysiological response as the same natural female 
extract. New steps involving field tests will be carried out to define the active 
component of this pheromone and proportions most effective for male attraction. 

Keywords: Chemical ecology; Banana; Monitoring; Trap; Reproductive behavior; Gas 
chromatography 
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1. INTRODUÇÃO 

A fruticultura é um dos setores de maior destaque do agronegócio brasileiro. 

A partir de uma diversificada variedade de culturas, a produção de frutas possui 

resultados expressivos e gera oportunidades para os pequenos e grandes negócios. 

Neste cenário, o Brasil ocupa o quinto lugar dos países produtores de frutas no 

mundo, o que reforça a importância do setor para nossa economia (STATISTA, 

2018). Das frutas produzidas no país, a banana (Musa spp.) se destaca como a 

segunda fruta de maior produção, precedida apenas pela laranja (Citrus sinensis (L.) 

Osbeck), e ocupando o lugar da fruta mais consumida pela população (SEBRAE, 

2015), e a quarta fruta mais exportada (LICHTEMBERG et al., 2013; REETZ et al., 

2015). O Brasil é responsável pela produção de cerca de 6,9 milhões de toneladas 

de banana, sendo o Nordeste a principal região produtora com 2,5 milhões de 

toneladas por ano (SENA & PINHO, 2011; EMBRAPA, 2016). 

Os prejuízos por insetos nessa cultura representam cerca de 10% da 

produção, acarretando perdas anuais da ordem de 383 milhões de dólares 

(OLIVEIRA et al., 2014). Dentre os insetos-praga presentes na bananicultura que 

podem comprometer sua produção destacam-se, Cosmopolites sordidus (Germar) 

(Coleoptera: Curculionidae); Bradinothrips musae (Hood) (Thysanoptera: Thripidae); 

e Opogona sacchari (Bojer) (Lepidoptera: Tineidae) (GOLD, PINESE & PEÑA, 2002; 

FANCELLI et al., 2015). 

Conhecida popularmente como traça-da-banana, O. sacchari é um 

lepidóptero altamente polífago, e ataca ao menos 42 espécies de plantas, incluindo 

plantas ornamentais, cogumelo shiitake (Lentinula edodes), cana-de-açúcar 

(Saccharum spp.), milho (Zea mays L.), entre outras (DAVIS & PEÑA, 1990; PEÑA, 

SCHROEDER & OSBORNE, 1990; GOLD, PINESE & PEÑA, 2002). Na banana, o 

dano é causado pela fase larval, quando a lagarta ao penetrar no fruto, constrói 

galerias na polpa resultando em seu apodrecimento. A praga pode atacar todas as 

partes da planta, exceto as raízes e as folhas. As lagartas podem ser encontradas 

nos frutos ainda verdes, porém em caso de altas infestações, podem atacar outros 

órgãos da planta como os pseudocaules. A presença do inseto na cultura pode ser 

constatada a partir do acúmulo de resíduos na extremidade apical dos frutos e por 

sua maturação precoce (CORDEIRO, 2000; FANCELLI et al., 2015). O ciclo de vida 
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(ovo-adulto) é de aproximadamente 54 dias, sendo que o período larval, dura cerca 

de 24 dias (POTENZA, 1999). 

Introduzida a partir dos processos envolvidos no comércio mundial de 

banana, este inseto atua como praga severa em países da Europa, África, Ásia e 

Américas (SUPLICY FILHO & SAMPAIO, 1982; EPPO, 2015). No Brasil, a incidência 

dessa mariposa e a severidade de seus danos em frutos de banana podem levar a 

perda do valor comercial do produto e restringir a sua exportação (RAGA, 2005; 

FANCELLI et al., 2015). Dessa forma, desde a década de 1970, as exportações de 

banana brasileira frequentemente ficam retidas na fronteira com a Argentina, ou são 

diretamente rechaçadas em virtude da presença dessa praga (MEES, 2018). Com 

isso, foi instituída uma instrução normativa do Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (MAPA, 2009), além de medidas regulatórias internacionais, que 

incluem O. sacchari na lista da European and Mediterranean Plant Protection 

Organization (EPPO, 2015), prezando por medidas de detecção e desinfecção, 

quando necessárias.  

O controle da traça-da-banana se dá basicamente por métodos químicos e 

físicos, não sendo ainda adotados programas de manejo que utilizem outras 

técnicas, como, por exemplo, o uso de semioquímicos (CINTRA, 1975; POTENZA, 

1999). Além disso, por apresentar hábito críptico, uma das maiores dificuldades no 

manejo de O. sacchari é a ausência de um método de monitoramento populacional. 

Com isso, sistema de contagem e detecção de adultos por meio de armadilhas 

atrativas à base de feromônio sexual pode ser uma opção para prever ou confirmar 

a presença desta praga e auxiliar no seu controle.  

Estudos sobre a comunicação química de O. sacchari advêm da década de 

1980, relatando brevemente o comportamento sexual dos machos (agitação) e a 

movimentação do abdome de fêmeas em ensaios de laboratório (IONEDA et al., 

1983), sugerindo tal comportamento como mediador do acasalamento da espécie 

(IONEDA, FELL & GIANNOTTI, 1984). Os primeiros relatos, de um horário 

aproximado de cópula e a existência de um feromônio sexual, ocorreram cerca de 

uma década depois, porém sem a identificação dos compostos envolvidos 

(BERGMANN et al., 1995). A confirmação de possíveis compostos feromonais de O. 

sacchari foram reportados apenas como atraente em campo, porém em proporções 

e eficácia pouco consistentes (JANG et al., 2010).  
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Por ainda não haver clareza nos compostos encontrados no extrato natural de 

fêmeas de O. sacchari, e poucas informações comportamentais que precedem o 

acasalamento, torna-se evidente a necessidade de se realizar um estudo que atenda 

estas questões. Desta forma, esta pesquisa visou caracterizar as etapas do 

comportamento sexual da traça-da-banana, O. sacchari, bem como realizar o 

isolamento de seu feromônio sexual, visando a sua identificação e síntese. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. A cultura da bananeira 

Original das florestas tropicais úmidas do sudoeste asiático, a bananeira 

(Musa spp.) é uma frutífera que se encontra disseminada por todos os continentes 

(LIMA, SILVA & FERREIRA, 2012). Reconhecida como a fruta de maior importância 

mundial tanto no que se refere à produção quanto à comercialização, a banana é 

também a fruta de maior presença na mesa dos brasileiros, devido suas 

características nutricionais e preço de mercado, e o quarto produto alimentar mais 

produzido no mundo, precedida apenas pelo arroz (Oryza sativa L.), trigo (Triticum 

aestivum L.) e milho (Zea mays L.) (FAO, 2017; EMBRAPA, 2014).  

Em 2016 a produção mundial de banana para consumo in natura, foi de 

aproximadamente 113,3 milhões de toneladas (t) (STATISTA, 2018), sendo a Índia o 

principal produtor (27,5 milhões de t), seguido pela China (12,7 milhões de t), 

Uganda (9,8 milhões de t), Filipinas (8,6 milhões de t) e Brasil (6,9 milhões de t) 

(FAO, 2017). A banana é a fruta mais exportada mundialmente, sendo que em 2017 

o volume global atingiu 18,1 milhões de toneladas e o principal país exportador foi o 

Equador com 5,3 milhões de toneladas, representando 30,9% do volume total. Em 

2016, do total de bananas produzidas no Brasil, somente 64,3 mil toneladas foram 

exportadas, o que representa menos de 1% do volume mundial exportado. As 

dificuldades de comercialização da banana brasileira no mercado externo se devem, 

em grande parte, à sua baixa qualidade, pois os mercados europeus e norte-

americanos são extremamente exigentes. Com isso, o pequeno volume exportado 

pelo Brasil se destina aos países do MERCOSUL, com destaque para Uruguai e 

Argentina (FAO, 2017; EMBRAPA, 2016). 

Os problemas fitossanitários são os principais responsáveis pelas perdas 

observadas na cultura, além de barrar os nossos produtos para exportação. Dentre 

eles estão os danos ocasionados por pragas, que afetam a produtividade dos 

bananais brasileiros, além de interferir na qualidade do produto, depreciando seu 

valor comercial. Dentre os insetos que causam danos na cultura, podemos destacar 

uma mariposa ainda pouco estudada, Opogona sacchari (Bojer, 1856), conhecida 

popularmente por traça-da-banana (FANCELLI, 2004; LIMA, SILVA & FERREIRA, 

2012). 
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2.2. Distribuição geográfica de Opogona sacchari 

A traça-da-banana, O. sacchari, é uma mariposa da família Tineidae, nativa 

de zonas úmidas tropicais e subtropicais da África (CINTRA, 1975; DAVIS & PEÑA, 

1990). Nos Estados Unidos esta praga já foi constatada causando danos em 

plantações dos estados do Havaí e Flórida (VORSINO, TANIGUCHI & WRIGHT, 

2005). No Japão foi encontrada em grande número nas regiões mais quentes, e na 

China está presente nas províncias do sul de Guangzhou, Fujian e Hainan (DAVIS & 

PEÑA, 1990). Em países da Europa, como França, Itália, Alemanha, Holanda, 

Polônia, Portugal e Suíça, seus danos foram relatados em culturas conduzidas em 

ambiente protegido (estufas e casas-de-vegetação). Ademais, esta praga é 

considerada uma grande ameaça para zonas ainda não infestadas, sendo incluída 

na lista de ameaças fitossanitárias européias, o que resulta na atenção redobrada de 

órgãos fiscalizadores em importações, provenientes de países onde a praga se 

encontra presente, como o Brasil (EPPO, 2015). 

No Brasil, foi possivelmente introduzida por acidente a partir de mudas de 

bananeira ou de outro hospedeiro alternativo, e identificada pela primeira vez em 

julho de 1972, em bananais no município do Guarujá-SP, de onde se espalhou para 

os demais municípios do Vale do Ribeira de Iguape (CINTRA, 1975). No cenário 

atual, este inseto também tem sido reportado provocando danos nas produções de 

banana do estado de Santa Catarina, comprometendo a comercialização e 

exportação dos frutos (MEES, 2018).  

 

2.3. Plantas hospedeiras 

Descrita como uma praga altamente polífaga, este lepidóptero apresenta 

como hospedeiro preferencial a bananeira, porém, sua presença já foi registrada em 

mais de 42 espécies de plantas, incluindo diversas culturas como cana-de-açúcar 

(Saccharum spp.), milho (Zea mays L.), inhame (Dioscorea spp.) (MILANEZ, 2018), 

tubérculos de batata (Solanum tuberosum (L.)), bambu (Chamaedorea elegans 

Mart.) (PEÑA, SCHROEDER & OSBORNE, 1990), sementes e estipes de palmeiras 

(Arecaceae spp.), cacau (Theobroma cacao L.) (POTENZA, 1999), café (Coffea 

spp.) (CINTRA, 1975), abacaxi (Ananas comosus L.) (VORSINO, TANIGUCHI & 



17 
 

 

WRIGHT, 2005), palmito (Euterpe spp.) e mais recentemente em pupunha (Bactris 

gasipaes Kunth) (MEES, 2018). 

Em plantas ornamentais há relatos da traça-da-banana em Strelitzia sp., 

Begonia sp., Bougainvillea sp., Euphorbia sp., Ficus sp. e Philodendron sp. 

(MILANEZ, 2018). No estado de São Paulo, Bergmann et al. (1994) relataram a 

ocorrência de O. sacchari em viveiros e campos de cultivo de Dracena sp., em 

Juquiá. Nas plantas de dracena, as lagartas se alimentam dos tecidos internos do 

caule e bainha das folhas, destruindo-os, além de acumular detritos da praga 

aglutinados em uma teia fina o que impede a exportação e comercialização do 

produto (POTENZA et al., 2000a). 

No litoral norte catarinense, em áreas tradicionais de exploração da 

bananicultura, tem-se observado, com preocupação, o ataque à palmeira real 

(Archontophoenix spp.), cultura em expansão na região (MILANEZ, 2018). Além 

destas culturas, há relatos de ataque desta praga em cultivos de cogumelo 

comestível, shiitaki (Lentinula edodes), favorecido pelas condições de temperatura e 

umidade em que são cultivados os cogumelos, como sendo ideais para o 

desenvolvimento e proliferação de O. sacchari (ZORZENON & POTENZA, 2003). 

 

2.4. Aspectos biológicos de Opogona sacchari 

O adulto de O. sacchari é uma mariposa castanho-clara, de hábito noturno, 

que mede cerca de 10mm de comprimento por 25mm de envergadura (SUPLICY 

FILHO & SAMPAIO, 1982; BERGMANN et al., 1994). As fêmeas são normalmente, 

um pouco maiores do que os machos, e o dimorfismo sexual na espécie é denotado 

pela presença de duas manchas negras nas asas anteriores das fêmeas, enquanto 

as dos machos são caracterizadas por escamas mais escuras formando estrias 

longitudinais (GIANNOTTI et al., 1977). Em laboratório (25 ± 2°C; UR 60 ± 10% e 

fotofase de 12 horas) o ciclo de desenvolvimento dura em média 54 dias. Os valores 

aproximados para as fases de desenvolvimento são: período embrionário 7 dias, 

fase larval por 24 dias, ocorrendo sete instares, 11 dias na fase de pupa, e fase 

adulta de aproximadamente 12 dias (passando por 3 dias em pré-oviposição e 6 dias 

em oviposição) (FANCELLI, 2004). Os ovos de O. sacchari apresentam forma 

achatada e podem ser depositados em massas irregulares ou de forma isolada 

(BERGMANN et al.,1995; MILANEZ, 2018). Após sua eclosão, as lagartas medem 
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cerca de 2mm de comprimento, são ágeis e vorazes, podendo ser constatado 

canibalismo nos últimos instares quando em grandes quantidades, tanto na falta 

como na presença abundante de alimento. Na fase de pupa observa-se coloração 

amarelo claro no início, passando para marrom avermelhado quando próximo à 

emergência (BERGMANN et al., 1995).   

A fêmea da traça-da-banana deposita seus ovos em inflorescências frescas 

e frutos jovens da bananeira. Uma vez nos frutos, a praga ataca a região estilar e 

em casos extremos também pode os atingir lateralmente, o que ocasiona o 

amadurecimento precoce dos dedos atacados (CINTRA, 1975).  

Como os adultos de O. sacchari costumam manter-se imóveis durante o dia 

e abrigados em locais escuros, pouco se conhece ainda sobre seu comportamento e 

atividades diárias. Este conhecimento pode ser útil, por exemplo, para uma maior 

eficiência do controle químico, visando o horário de maior exposição dos insetos. Do 

mesmo modo, para fins de monitoramento e controle da praga, existe a necessidade 

de descrever componentes essenciais do comportamento sexual de O. sacchari 

como o horário da atividade reprodutiva (GIANNOTTI et al., 1977; IONEDA et al., 

1983). 

 

2.5. Sintomas de ataque e danos 

O dano de O. sacchari em bananas é ocasionado pela lagarta que ao 

penetrar no fruto, constrói galerias na polpa, levando ao seu apodrecimento em 

estágios mais avançados (EMBRAPA, 2014). As larvas da traça-da-banana são 

altamente vorazes e podem atacar diversas partes da planta, com exceção das 

folhas e raízes, entretanto, é nos frutos que ocorrem os danos mais severos (DAVIS 

& PEÑA, 1990; BORGES, 2004). Sua presença pode ser detectada pela ocorrência 

de frutos com maturação precoce e pelo acúmulo de resíduos escuros ou “frass” na 

extremidade apical dos frutos, o que geralmente não é evidente até que o dano seja 

extenso (FANCELLI, 2004). 

As lagartas atacam as bananas ainda verdes, penetrando no fruto, 

construindo galerias na polpa para se alimentar, causando o seu apodrecimento e 

amarelamento, condição esta em que os prejuízos são mais acentuados 

(FANCELLI, 2004). Em condições de baixas infestações, as lagartas são 

encontradas normalmente no pseudocaule cortado, em estado de decomposição, 
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podendo ocorrer também no engaço (POTENZA et al., 2000a). Porém, em situações 

de altas infestações, nota-se que os danos são mais recorrentes nos frutos, na 

região estilar e/ou lateral (CINTRA,1975). Consequentemente, o produto perde seu 

valor comercial, sendo também recusado para exportação (FANCELLI, 2004; JANG 

et al., 2010).  

No Brasil, os danos da traça-da-banana são restritos, principalmente nos 

estados de São Paulo e Santa Catarina. Em São Paulo, provocou grandes perdas 

na década de 1970, enquanto em Santa Catarina seus ataques foram observados 

partir de 2003 nos municípios que compõem a região produtora do Litoral Norte, com 

problemas até os dias atuais (BORGES, 2004; FANCELLI, 2004; MILANEZ, 2018; 

MEES, 2018). 

 

2.6. Controle da traça-da-banana 

Por apresentar hábito críptico e diversos hospedeiros, o controle desta 

espécie é de extrema dificuldade (FANCELLI, 2004). Estratégias de controle desta 

praga incluem medidas culturais como eliminação do engaço, seccionamento do 

pseudocaule em pedaços pequenos, utilização de plantas cujas extremidades dos 

cachos sejam limpa e a retirada dos restos florais presos aos frutos – por serem 

esses os locais preferidos pelas fêmeas para postura. Sugere-se também a adoção 

de práticas como o manejo dos resíduos da colheita, e adequação da casa de 

embalagem, com ambiente bem iluminado e equipe de embaladores capacitados 

para inspeção e eliminação de material que apresente vestígios de ataque da praga 

(BORGES, 2004; LIMA, SILVA & FERREIRA, 2012). Recomenda-se também, o 

ensacamento precoce dos cachos com sacos de polietileno evitando a exposição 

dos frutos (MILANEZ, 2018). 

Outra medida de controle considerada como eficiente para esta praga refere-

se a inviabilização de ovos e larvas, com o uso de tratamento térmico (ar quente). 

Desta forma, recomenda-se expor os frutos infestados às condições de 

aproximadamente 45ºC por 30 minutos, de forma que ocorra pouco ou nenhum dano 

térmico aos frutos. Como alternativa, sugere-se o uso de radiação gama na 

desinfestação de frutas, mudas e produtos armazenados e aplicação de inseticidas 

como, por exemplo carbaril e clorpirifós (POTENZA et al., 2000a; 2000b). 



20 
 

 

O controle químico deve ser utilizado preferencialmente nos meses de maior 

oviposição das fêmeas e apenas após a constatação da praga nos restos florais e 

nos frutos em desenvolvimento (DAVIS & PEÑA, 1990; FANCELLI, 2004). O uso de 

inseticidas nas plantações de banana apresenta eficiência acima de 96% no controle 

deste inseto (PEÑA, SCHROEDER & OSBORNE, 1990; POTENZA et al., 2000b). O 

emprego de sacos impregnados com inseticidas também tem demonstrado sucesso 

no controle desta praga. Recomenda-se o uso de tiras dos sacos impregnados nos 

cachos de banana por cerca de um mês antes da colheita (POTENZA et al., 2000a; 

MILANEZ, 2018). 

Estudos recentes demonstraram sucesso no uso de parasitoides de ovos do 

gênero Trichogramma (Hymenoptera: Trichogrammatidae) para o controle biológico 

desta praga, especialmente T. atopovirilia e T. galloi (CARLI et al., 2017). Além de 

tais inimigos naturais, a liberação de nematoides entomopatogênicos das famílias 

Steinernematidae e Heterorhabditidae apresentaram 100% de mortalidade das 

larvas de O. sacchari em plantações de palmeiras em estufas (DAVIS & PEÑA, 

1990; PEÑA, SCHROEDER & OSBORNE, 1990). Em cultivos protegidos, há 

também referência sobre o uso de armadilhas de luz negra para monitorar e reter a 

praga. A posição das armadilhas luminosas foi importante para o sucesso do 

aprisionamento, e neste caso, elas devem ser colocadas acima das plantas. No 

entanto, as armadilhas de luz não são específicas e atraem também outras espécies 

de mariposas e demais insetos (EPPO, 2015).  

Os primeiros trabalhos que investigaram um possível feromônio sexual para 

O. sacchari foram realizados no início dos anos de 1980, por ROTUNDO & 

TREMBLAY (1982). Os resultados confirmaram que os machos desta espécie foram 

sensíveis aos extratos naturais das fêmeas, e que ficaram excitados com 

movimentos característicos de comportamento pré-cópula (IONEDA et al., 1983). 

Entretanto, em nenhum destes casos foram investigados a identidade química 

destes extratos para seu uso em campo. 

Na Flórida-EUA, armadilhas com fêmeas virgens de O. sacchari têm sido 

utilizadas com sucesso desde a década de 1990 para o monitoramento de 

populações de O. sacchari em estufas, sugerindo a existência de um possível 

feromônio sexual produzido pelas fêmeas (DUNCAN & TORRES, 1990; CORDEIRO, 

2000). Nesta última década, um estudo conduzido por Jang et al. (2010), testou 

diferentes misturas sintéticas de possíveis candidatos ao feromônio da traça-da-
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banana, por meio de misturas do E2,Z13-18:OH e E2,Z13-18:Ald. Os dados de 

campo indicaram que o aldeído E2,Z13-18:Ald foi o principal composto ativo liberado 

pelas fêmeas dessa espécie, porém, a presença de um ou mais componentes na 

mistura não foram conclusivos na atração dos machos de O. sacchari. 

 

  



22 
 

 

  



23 
 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi conduzido no período de março de 2016 a fevereiro 

de 2018, no Laboratório de Ecologia Química e Comportamento de Insetos, do 

Departamento de Entomologia e Acarologia da Escola Superior de Agricultura “Luiz 

de Queiroz” - ESALQ/USP, Piracicaba-SP. 

 

3.1. Criação de Opogona sacchari 

Para o início da criação, adultos de O. sacchari foram cedidos pelo 

Laboratório de Biologia de Insetos, os quais foram mantidos em gaiolas cilíndricas 

de PVC (10 x 22cm). No interior de cada gaiola foi oferecido um papel do tipo sulfite 

dobrado em “leque”, para ser usado como substrato de oviposição. Após serem 

retiradas da gaiola, as posturas foram tratadas com uma solução de sulfato de cobre 

– CuSO4 – 1% e mantidos em placas de Petri (6cm de diâmetro por 2cm de altura), 

no interior de câmaras climatizadas a 25 ± 2°C; UR 60 ± 10% e fotofase de 12 horas. 

Após a eclosão, 2 lagartas recém eclodidas foram inoculadas em dieta artificial 

conforme metodologia estabelecida por Coelho e colaboradores (2017), em tubos de 

vidro de fundo chato (8 x 2,5cm) fechados com algodão hidrófugo, esterilizados em 

estufa a 170°C por 30min. Os tubos com as lagartas foram mantidos em câmara 

climatizada a 25 ± 2°C; UR 60 ± 10% e fotofase de 12 horas (PEÑA et al., 1990) 

(Figuras 1A e 1B). Após aproximadamente 30 dias, as pupas foram retiradas dos 

tubos, acondicionadas em placas de Petri, e posteriormente, separadas por sexo 

conforme BUTT & CANTU (1962), até a emergência dos adultos. Para a alimentação 

das mariposas foi oferecida solução aquosa de mel (10%) em um recipiente de 

10mL, contendo um algodão tipo rolete dental (BERGMANN et al., 1995) (Figura 

1C). 

A cada geração uma parcela dos insetos era destinada à realização dos 

experimentos, onde por ocasião da emergência, fêmeas e machos eram mantidos 

separados e em gaiolas cilíndricas de PVC (10 x 22cm), contendo alimento (solução 

aquosa de mel a 10%). A outra parcela dos insetos produzidos foi utilizada para dar 

continuidade à criação, conforme descrito anteriormente.  
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Figura 1. (A) Tubos de vidros de fundo chato, com dieta artificial, fechados com algodão hidrófugo para a criação 
de Opogona sacchari; (B) câmara climatizada com tubos de vidros contendo 2 lagartas de O. sacchari 
cada e dieta artificial; (C) gaiolas cilíndricas de PVC, forrada com papel sulfite A4, dobrado em “leque”, e 
ao lado recipiente de 10 mL com algodão tipo rolete dental em que foi fornecida a solução aquosa de 
mel para alimentação dos adultos. 

 

3.2. Individualização das pupas de Opogona sacchari para a obtenção de 

insetos virgens 

As pupas foram retiradas do tubo de dieta (Figura 2A), separadas por sexo 

(Figuras 2B e 2D), e posteriormente, mantidas em placas de Petri (6 x 2cm) forradas 

com papel de filtro umedecido com água destilada, as quais foram colocadas no 

interior de gaiolas de emergência (10 x 22cm) (BUTT & CANTU, 1962). Ambas 

gaiolas contendo as pupas de machos e fêmeas, respectivamente, foram mantidas 

em sala climatizada (25 ± 2,0°C, UR: 70,0 ± 10,0% e fotofase de 12h) até a 

emergência dos adultos (DAVIS & PEÑA, 1990). 

Os machos e fêmeas de O. sacchari (Figura 2C) permaneceram isolados 

dentro de cada gaiola, até a instalação dos bioensaios. O fornecimento de alimento 

(solução aquosa de mel a 10%) aos adultos foi realizado por capilaridade, utilizando 

algodão do tipo rolete dental mergulhado em recipiente de plástico (3cm de altura), o 

qual foi substituído a cada 48h. 
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Figura 2. (A) Pupas de fêmea (esquerda) e macho (direita) de Opogona sacchari com diferenças no tamanho; 
(B) pupa de macho apresentando dois lóbulos característicos (círculo preto) nos segmentos 
abdominais VIII e IX; (C) macho (esquerda) e fêmea (direita) de O. sacchari. (D) pupa de fêmea 
apresentando uma abertura característica (seta preta) dos segmentos abdominais VIII e IX; e  

 

3.3. Observação do comportamento sexual 

Para caracterizar a sequência de atividades envolvidas no comportamento 

sexual de O. sacchari, incluindo horário, duração, idade do primeiro acasalamento e 

número de cópulas, as observações foram realizadas durante o período de maior 

atividade do inseto. Assim, foram formados os casais por ocasião de emergência 

utilizando-se adultos virgens (BAKER & CARDÉ, 1978; DELLE-VEDOVE et al., 

2014). Foram observados 80 casais, os quais foram acondicionados em recipientes 

plásticos transparentes (7 x 8cm), invertidos em pratos plásticos descartáveis (10 x 

10cm), sendo o fundo dos pratos forrados com papel filtro do mesmo tamanho, 
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molhados diariamente com água destilada para manter a umidade dentro dos 

recipientes plásticos. Foram fornecidos aos insetos solução aquosa de mel a 10% 

em recipientes de 2mL contendo um algodão tipo rolete dental permitindo sua 

alimentação (Figura 3A). Os ensaios foram conduzidos em sala climatizada (25 ± 

2°C; UR 60 ± 10% e fotofase de 12 horas, das 7:00 as 19:00h) (Figura 3B) de forma 

visual, e os dados anotados em planilhas para as posteriores análises. Os 

recipientes contendo os insetos foram numerados e dispostos de forma que todos 

ficassem expostos ao campo de visão. O tempo (min.) de cópula foi considerado a 

partir do instante em que ocorria a aceitação da cópula pela fêmea até o momento 

em que o casal desprendia suas genitálias. 

Ensaios preliminares indicaram que a faixa de horário de maior atividade 

deste inseto ocorreu no intervalo entre às 0 e 7h. A partir daí, as observações foram 

conduzidas durante 10 dias, no período entre às 23 e 9h de forma ininterrupta. 

Como na maioria dos lepidópteros a luz tem grande influência sobre o 

comportamento reprodutivo e sexual, para as observações e bioensaios, utilizou-se 

um emissor de comprimento de luz vermelha de LED durante a escotofase e luz 

branca durante a fotofase (Figura 3C) (NARDI et al., 2012). 

 

 

Figura 3. Detalhes dos bioensaios sobre o comportamento sexual de Opogona sacchari. (A) Casais 
acondicionados em recipientes plásticos transparentes para observação dos acasalamentos; (B) sala 
climatizada onde foi realizado o bioensaio com a disposição dos casais sobre a bancada; (C) casais em 
cópula durante a escotofase observados por meio de luz LED vermelha. 
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3.4. Coleta do feromônio sexual de fêmeas virgens de Opogona sacchari 

A partir do ensaio de comportamento sexual de O. sacchari, foram utilizadas 

duas técnicas de obtenção do extrato natural das fêmeas (que foi o sexo emissor do 

feromônio sexual – vide Resultados). Primeiramente, foi realizada a extração do 

feromônio sexual a partir da aeração dos adultos. Posteriormente, foi realizada a 

extração da glândula produtora do feromônio em fêmeas virgens, a partir da excisão 

dos dois últimos segmentos do abdome. Ao final, as duas técnicas foram 

comparadas em questão de qualidade dos compostos de interesse, para ser usada 

como forma de obtenção do feromônio sexual de O. sacchari para este trabalho. 

 

3.4.1. Extração por aeração 

Para a obtenção de um extrato natural do feromônio de O. sacchari pela 

técnica de aeração, fêmeas virgens com menos de 24h de idade foram colocadas 

em cubas de vidro horizontais (7 x 20cm) para a coleta dos compostos. A entrada de 

cada cuba foi conectada a um sistema fechado de aeração (Research Analytical 

Systems, Gainesville-FL, EUA), que conduz o ar purificado e umidificado a um fluxo 

constante e uniforme (0,3mL/min.). Na saída da câmara foi conectada uma coluna 

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

adsorvente Hayesep® (80/100 mesh; Supelco, Bellefonte, PA, EUA). Filtros de 

mangueira Teflon foram acoplados entre a saída da cuba e a coluna de vidro com o 

polímero adsorvente, buscando minimizar a contaminação por escamas na amostra 

(Figura 4A).  

Foram coletados os compostos produzidos por: (i) fêmeas virgens; e (ii) 

controle (ar limpo e/ou solvente). Os insetos foram mantidos nas cubas e as coletas 

foram realizadas a cada 24h durante 5 dias consecutivos. As colunas de polímero 

foram eluídas com 1µL do solvente hexano (SupraSolve®, Merck KGaA; Largo, FL, 

EUA) em “vials” de 2mL (Figura 4B). O “vial” contendo o extrato natural foi 

devidamente identificado, vedado e mantido em freezer à -30ºC para posterior 

realização das análises. 

 



28 
 

 

 

Figura 4. Método de extração do feromônio sexual de Opogona sacchari por aeração. (A) Cuba de vidro com 
fêmeas, conectadas em uma extremidade a um sistema de aeração e polímero adsorvente na outra; (B) 
coluna de polímero sendo eluída com solvente hexano para obtenção do extrato natural do feromônio. 

 

3.4.2. Extração direta por dissecação das glândulas 

Após a elucidação do período de chamamento, foi feito a dissecação das 

glândulas produtoras de feromônio durante esse intervalo. A extração foi realizada 

pela excisão dos últimos dois segmentos do abdome das fêmeas virgens com 24h 

de idade. Para auxiliar o processo de corte das glândulas foram utilizados bisturi 

cirúrgico e micropinça (Figura 5A). Após o corte, as glândulas foram imersas em 

solvente hexano durante 3min em frascos de vidro de 5mL (Figura 5B). Transcorrido 

esse tempo, o extrato foi drenado com o auxílio de pipeta Pasteur e lã de vidro, 

visando retirar as impurezas e os restos de tecido dos insetos. O extrato natural de 

fêmeas foi mantido em “vial” cônico de vidro, vedado com Teflon e armazenado em 

freezer -30°C. Devido a quantidade diária de emergência, a obtenção do extrato 

natural do feromônio sexual de O. sacchari foi realizada em etapas, extraindo-se 

diariamente cerca de 30 glândulas, até o acúmulo total de 250 fêmeas virgens por 

extrato (concentração aproximada de 1,0 equivalente.fêmea/µL). 
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Figura 5. Método de extração do feromônio sexual de Opogona sacchari por dissecação da glândula produtora 
do feromônio. (A) Excisão dos dois últimos segmentos do abdome da fêmea durante o período de 
chamamento com auxílio de bisturi; (B) glândulas produtoras de feromônio imersas em solvente 
hexano. 

 

3.4.3. Concentração e purificação do feromônio sexual de Opogona 

sacchari 

A amostra do feromônio natural das fêmeas de O. sacchari foi concentrada 

para eliminar o excesso de solvente no extrato. Este procedimento foi realizado por 

meio da passagem de um leve fluxo de gás nitrogênio sobre a superfície do extrato 

natural até se atingir a concentração desejada (1mL). 

Posteriormente, o extrato concentrado foi submetido ao fracionamento para 

uma purificação. Dessa forma, a amostra foi transferida para uma pipeta Pasteur, 

preenchida com 0,5g de sílica gel (220-440 mesh, 35-75μm, 60Å, Sigma-Aldrich) e 

eluída sucessivamente com diferentes proporções da mistura éter-hexano, e em 

seguida, armazenados em “vials” identificados em freezer à -30ºC para posterior 

realização das análises. Os fracionamentos ocorreram nas proporções: 

Fr1= 1000µL hexano 

Fr2= 150µL hexano; 850µL éter  

Fr3= 200µL hexano; 800µL éter  

Fr4= 300µL hexano; 700µL éter  

Fr5= 500µL hexano; 500µL éter  

Fr6= 1000µL éter  
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3.5. Análise da atividade biológica dos extratos por cromatografia gasosa 

acoplada a eletroantenógrafia (GC-EAG) 

A atividade biológica do extrato natural de fêmeas de O. sacchari foi 

verificada a partir da resposta da antena dos machos utilizando cromatografia 

gasosa (GC) (Shimadzu GC-2010) acoplada a um detector eletroantenográfico – 

EAG (IDAC-2; Syntech EAG System; Hilversum, The Netherlands) (GC-EAG). O 

cromatógrafo era equipado com um detector de ionização de chama (FID) e uma 

coluna capilar HP-5MS (30m x 0,25mm x 0,25μm; Agilent J&W, Califórnia-EUA), o 

qual utiliza hélio como gás de arraste a um fluxo de 1mL/min, sendo que a 

programação de temperatura de operação do injetor e detector foram: temperatura 

inicial de 70ºC/min, com aumento de 7ºC/min até 250ºC a qual foi mantida por 30 

min. 

Com o auxílio de uma micropinça e microscópio estereoscópico, retirou-se 

cuidadosamente uma antena da cabeça do macho de O. sacchari (Figura 6A). As 

extremidades da antena foram colocadas sobre um eletrodo de platina contendo 

uma fina camada de gel condutor (Spectra 360 Electrode Gel; Parker Laboratories, 

INC., Fairfield, NJ, EUA) (BJOSTAD, 1998) (Figura 6B). Quando conectado a um 

amplificador de sinal (EAG-Kombi Probe, Synthech, Hilversum, The Netherlands) o 

eletrodo permitiu a medida da diferença de potencial entre os microeletrodos de 

trabalho e referência, pela voltagem (mV) gerada. A partir daí, foram injetados 2µL 

de extrato em modo “splitless” de cada uma das frações de ambos os métodos de 

extração em cromatógrafo gasoso (Figura 6C). O sinal elétrico da antena foi 

analisado em um computador contendo o software EAG versão 2.3 (Syntech, 

Hilversum, The Netherlands) a fim de identificar os compostos eletrofisiologicamente 

ativos. 
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Figura 6. Etapas de preparação e uso das antenas de machos de Opogona sacchari em cromatografia gasosa 
acoplada a um detector eletroanetenográfico (GC-EAG). (A) microscópio estereoscópico utilizada para 
auxiliar a retirada da antena e acondicionamento em eletrodo de platina; (B) antena disposta em 
eletrodo de platina contendo uma fina camada de gel condutor; (C) equipamento utilizado para a análise 
dos extratos em cromatografia gasosa acoplada ao eletroantenógrafo (GC-EAG). 

 

3.6. Análise dos extratos eletrofisiologicamente ativos por cromatografia 

gasosa acoplada ao espectrômetro de massas (GC/MS) 

Os compostos biologicamente ativos (GC/EAG) foram posteriormente 

analisados em cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massas 

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

coluna capilar HP-5MS (Agilent J&W, Califórnia-EUA), buscando-se maiores 

informações sobre os compostos envolvidos na comunicação entre machos e 

fêmeas de O. sacchari. As amostras (1µL) que apresentaram atividade biológica na 

etapa anterior foram injetadas em modo “splitless” (250ºC) utilizando a mesma 

temperatura e condições da análise citadas anteriormente. O hélio foi utilizado como 

gás de arraste com fluxo de 1mL/min, e os cromatogramas foram analisados 

buscando-se definir os compostos candidatos ao feromônio de O. sacchari. 

 

3.7. Confirmação dos compostos por injeção dos padrões sintéticos do 

feromônio 

Para uma confirmação dos compostos de interesse presentes na amostra, 

calculou-se o índice de Kovats (KOVATS, 1958), o qual foi obtido a partir dos dados 

de tempo de retenção do composto de interesse e a sua relação com o tempo de 

retenção dos hidrocarbonetos de referência quando submetidos às mesmas 



32 
 

 

condições de análise. Os hidrocarbonetos de referência utilizados foram os que 

compreendem os carbonos C7 até o C28, e o índice foi calculado a partir da fórmula 

citada por Marques et al. (2000). 

IK= 100x [n+(N-n) (log (Trdesc.)-(log (Trn)/(log (TrN)- log (Trn)] 

Onde: 

IK = índice de Kovats; 

n= número do carbono menor; 

N= número do carbono maior; 

Trdesc. = Tempo de retenção do composto que se quer descobrir; 

Trn= tempo de retenção do carbono “menor”; 

TrN= tempo de retenção do carbono “maior”.  

 

Utilizando o índice de Kovats e os espectros de massa gerados a partir dos 

resultados obtidos nas injeções dos extratos naturais no GC/MS, foram escolhidos 

os padrões sintéticos. Esses padrões foram produzidos pela equipe do Prof. Jocelyn 

Millar, da University of California, Riverside-EUA, buscando confirmar os compostos 

presentes no extrato natural do feromônio sexual de O. sacchari por comparação 

direta com o composto sintético. Os compostos testados foram os isômeros (E, Z)-

2,13-octadecadienal (E2, Z13-18:Ald), (E, E)-2,13-octadecadienal (E2, E13-18:Ald), 

(E, Z)-2,13-octadecadien-1-ol (E2, Z13-18:OH) e (E, E)-2,13-octadecadien-1-ol (E2, 

E13-18:OH). Os padrões foram injetados separadamente, utilizando-se 1µL de cada, 

na concentração de 20ppm, em cromatógrafo gasoso acoplado a um 

eletroantenógrafo (GC/EAG). O mesmo foi efetuado para o extrato natural, com a 

mesma temperatura e condições das demais análises citadas anteriormente, 

verificando se existiam repostas eletrofisiológicas similares das antenas, do extrato 

natural em relação aos padrões sintéticos testados. 

 

3.8. Análises estatísticas 

Os dados sobre idade da primeira cópula, horário de início e fim das cópulas 

dos casais de O. sacchari e quantidade de cópulas, foram submetidos ao teste de 

normalidade, usando-se o teste de Shapiro-Wilk. Para a comparação das 

proporções foi empregado o teste não-paramétrico de múltiplas comparações de 

Marascuillo‟s (P≤0,05) (MARASCUILLO, 1966). 
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4. RESULTADOS 

4.1. Observações do comportamento sexual 

Adultos de O. sacchari permaneceram em repouso a maior parte do dia e 

durante as primeiras horas da escotofase. O período de atividade sexual ocorreu, 

diariamente, entre às 00:00 e 8:00h, ou seja, entre a 6ª hora da escotofase até a 2ª 

hora da fotofase. O início das cópulas aconteceu sempre na escotofase, entre a 6ª e 

12ª horas, com predominância entre a 6ª e 9ª horas, embora não tenha ocorrido 

diferença significativa entre as horas da escotofase (Marascuillo‟s test, P≤0,05; 

Figura 7A). O final das cópulas ocorreu entre a 8ª hora da escotofase e a 2ª hora da 

fotofase, com um pico na 10ª hora da escotofase (Marascuillo‟s test, P≤0,05; Figura 

7B). 

As cópulas duraram em média 2h:01min, com um mínimo de 1h08min, e o 

máximo de 4h18min. Dos 80 casais observados, 65 (81,2%) copularam. Destes, 56 

casais (86,2%) acasalaram uma única vez, 8 casais (12,3%) duas vezes, e 1 casal 

(1,5%) três vezes (Figura 8A). 

Os adultos de O. sacchari apresentaram maturação sexual com poucas 

horas após emergência. A primeira cópula ocorreu com até 24h após a emergência 

em 78,5% dos casais (n=51), 48h em 20,0% dos casais (n=13), e 72h em apenas 

1,5% dos casais (n=1) (Marascuillo‟s test, P≤0,05; Figura 8B). 

Durante o horário de acasalamento, os machos de O. sacchari tornaram-se 

agitados com caminhamentos pela gaiola, enquanto as fêmeas, ao contrário, pouco 

se movimentaram. Por sua vez, as fêmeas apresentaram um comportamento de 

chamamento, durante o qual foi cortejada pelo macho, que vibrava suas asas em 

forma de delta enquanto tentava tocar suas antenas nas antenas de sua possível 

parceira. Após esse contato inicial, se a corte fosse aceita pela fêmea, ambos 

ficavam lado a lado, enquanto o macho recurvava seu abdome em direção à porção 

final do abdome da fêmea, dando início à cópula. 
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Figura 7. Frequência média de acasalamentos em Opogona sacchari em relação ao horário de início (A) e fim 

das cópulas (B). Letras diferentes indicam diferenças significativas entre os tratamentos (Marascuillo‟s 
test, P≤0,05). 

 

As fêmeas selecionavam os machos durante o processo de acasalamento, 

aceitando ou rejeitando-os para a cópula. Assim, quando não havia interesse no 

parceiro, a fêmea evitava a cópula, desprendendo sua genitália do macho e/ou 

afastando-se rapidamente. Os machos que tiveram a cópula rejeitada apresentaram 

o comportamento de assédio durante todo período de chamamento. O 

comportamento de corte em O. sacchari foi de curta duração, durando em média 

40s, que podia ser repetido diversas vezes, em outras tentativas. 
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Figura 8. Frequência média de casais de Opogona sacchari em relação a quantidade de cópulas (A); e a idade 
média (horas) da primeira cópula após a emergência (B). Letras diferentes indicam diferenças 
estatisticamente significativas entre os tratamentos (Marascuillo‟s test, P≤0,05). 

 

4.2. Análises em GC/EAG 

A resposta eletrofisiológica da antena dos machos de O. sacchari quando 

exposta aos extratos naturais do feromônio sexual da fêmea, permitiu estabelecer o 

número de compostos biologicamente ativos por ambos os métodos de extração 

utilizados (Figura 9). Foram detectadas duas respostas eletroantenográficas com 

intensidades de sinais distintos, tanto pela extração da glândula produtora do 

feromônio, quanto pela aeração das fêmeas virgens. O pico de maior intensidade 

(denominado „pico 3‟) foi observado no tempo de retenção de aproximadamente 

24,8min após a injeção, enquanto o pico de menor intensidade („pico 2‟) ocorreu 

num tempo de retenção anterior, de cerca de 24,5min. Além disso, verificou-se um 

outro pico („pico 1‟), que foi exclusivo do extrato natural da glândula de feromônio. 

Este pico foi registrado no tempo de retenção de aproximadamente 23,7min. 
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Figura 9. Análise cromatográfica dos extratos naturais de aeração de fêmeas virgens (A e A‟) e de glândulas de 
fêmeas virgens (B e B‟) de Opogona sacchari, em GC-EAG. Respostas eletrofisiológicas das antenas 
dos machos foram observadas no „pico 1‟ (B‟, seta vermelha) no tempo de retenção de 23,7 min, e nos 
„picos 2 e 3‟ (A‟ e B‟, retângulo vermelho) nos tempos de 24,5 e 24,8min, respectivamente. 

 

O extrato natural obtido pela extração das glândulas produtoras de 

feromônio de O. sacchari foi o método selecionado para as análises subsequentes. 

A razão foi devido ao maior número de respostas eletroantenográficas (n=3), e com 

maior intensidade, além do menor nível de impurezas comparativamente ao extrato 

obtido por aeração das fêmeas virgens. 

Por meio das respostas das antenas dos machos em GC/EAG, as „frações 3‟ 

(200µL hexano; 800µL éter) e „4‟ (300µL hexano; 700µL éter), do extrato natural das 

glândulas produtoras de feromônio, foram as que apresentaram as melhores 

respostas quando comparadas com as demais. Ainda assim, entre ambas, a „fração 

4‟ foi a que forneceu a resposta de maior intensidade e um perfil cromatográfico com 

maior pureza. Com base nesse resultado, adotou-se o uso exclusivo da amostra 

natural da glândula denominada „fração 4‟, para os testes seguintes (Figura 10). 
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Figura 10. Análise cromatográfica das „frações 3 e 4‟ e do extrato natural de glândulas de fêmeas virgens de 
Opogona sacchari, em GC-EAG. Respostas eletrofisiológicas das antenas dos machos foram 

observadas no „pico 1‟ (B, C e D, setas vermelhas), no tempo de retenção de 23,7min, e nos „picos 2, 
3‟ (B, C e D, retângulo vermelho), nos tempos de 24,5 e 24,8min, respectivamente.  

 

4.3. Análises em GC/MS 

Após definir o tempo de retenção, referente aos picos de repostas 

eletroantenográficas ao extrato natural das glândulas do feromônio de O. sacchari, 

foi injetado 1µL da „fração 4‟ em GC/MS. Utilizando-se os cromatogramas e tempos 

de retenção já conhecidos, consultou-se a biblioteca NIST do software para análise 

dos três picos indicados anteriormente. A análise em GC/MS desse extrato mostrou 

que o composto ativo em EAG apresentou um íon de massa de 266m/z e pico base 

de 55m/z, além dos fragmentos de 41m/z, 67 m/z, 81m/z, 95 m/z e 109 m/z, porém 

em proporções distintas. A comparação deste padrão de fragmentação com o 

apresentado pela biblioteca NIST, sugeriu se tratar, na verdade, de um padrão de 

fragmentação semelhante nos três picos. 

Os dados dos espectros de massas dos três compostos, juntamente com o 

cálculo dos índices Kovats de cada um deles, serviram de subsídio para qualificar o 

aldeído 2,13-octadecadienal como candidato ao composto biologicamente ativo 

responsável pela atração sexual em O. sacchari. O índice de Kovats foi obtido a 

partir dos dados de tempo de retenção do composto de interesse e a sua relação 

com o tempo de retenção dos hidrocarbonetos de referência quando submetidos às 

mesmas condições de análise (KOVATS, 1958). Os resultados foram: „pico 1‟ = 

20,81; „pico 2‟ = 20,63; e „pico 3‟ = 20,00. 
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4.4. Análises em GC/EAG com o padrão sintético 

O composto sintético 2,13-octadecadienal – análogo ao composto ativo 

presente no extrato natural das glândulas de fêmeas de O. sacchari – apresentou 

resposta eletroantenográfica positiva para as antenas dos machos. Este resultado 

confirmou ainda se tratar da mesma resposta eletroantenográfica obtida para a 

„fração 4‟ do extrato natural das glândulas das fêmeas de O. sacchari (Figura 11).  

Posteriormente, o padrão sintético foi injetado em GC/MS para comparação 

do espectro de massas com o do extrato natural das glândulas, o que corroborou os 

resultados obtidos na eletroantenografia. Logo, pode-se afirmar que estes espectros 

de massas foram quimicamente semelhantes. Entretanto, para a validação do 

composto sintético como idêntico ao encontrado no extrato natural das glândulas de 

O. sacchari, o passo seguinte foi uma coinjeção do extrato natural das glândulas + o 

padrão sintético em GC/MS, onde foi possível verificar que os picos coeluíram, num 

pico único no mesmo tempo de retenção (Figura 12A). Por meio deste resultado, 

juntamente com os dados dos espectros de massas, foi confirmada se tratar da 

mesma estrutura química, ou seja, do mesmo composto químico (Figura 12B e 12C). 

 

 

Figura 11. Análise cromatográfica da „fração 4‟ do extrato natural de glândulas de fêmeas virgens de Opogona 
sacchari, e do padrão sintético 2,13-octadecadienal, em GC-EAG. Respostas eletrofisiológicas das 
antenas dos machos foram observadas no „pico 1‟ (B e C, setas vermelhas) no tempo de retenção de 
23,7min, e nos „picos 2 e 3‟ (B e C, retângulo vermelho), nos tempos de 24,5 e 24,8min, 
respectivamente.   
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Figura 12. Análise cromatográfica e dos espectros de massas da coinjeção do extrato natural das glândulas 
produtoras do feromônio de Opogona sacchari + padrão sintético em GC/MS. A seta vermelha indica a 
coeluição dos compostos num único pico de maior intensidade no mesmo tempo de retenção (A). O 
espectro de massas do extrato natural das glândulas do feromônio (B), e do padrão sintético (C), 
indicam se tratar do mesmo composto, o aldeído 2,13-octadecadienal. 

 

Em razão do padrão sintético 2,13-octadecadienal possuir 4 isômeros 

geométricos, foram necessários novos testes em GC/EAG com cada um deles 

separadamente, buscando definir o isômero responsável pela resposta 

eletroantenográfica dos machos. Portanto, uma amostra específica de cada um dos 

isômeros foi sintetizada e preparada para os experimentos. Os compostos 

formulados foram: os aldeídos E2,Z13-18:Ald e E2,E13-18:Ald e os álcoois E2,Z13-

18:OH e E2,E13-18:OH. As novas injeções demonstraram que os 4 isômeros 

promoveram respostas eletrofisiológicas nas antenas dos machos de O. sacchari, 

idênticas à do extrato natural das glândulas (Figura 13). 
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Figura 13. Respostas eletrofisiológicas (EAG) das antenas dos machos aos padrões sintéticos e ao extrato 
natural das glândulas de fêmeas virgens de Opogona sacchari. O „pico 1‟ (setas vermelhas) foi 

observado no tempo de retenção de 23,7min, e os „picos 2 e 3‟ (retângulo vermelho), foram 
observados nos tempos 24,5 e 24,8min, respectivamente. (A) Respostas ao composto E2,Z13-18:Ald; 
(B) respostas ao composto E2,E13-18:Ald; (C) respostas ao composto E2,E13-18:OH; (D) respostas 
ao composto E2,Z13-18:OH, e (E) respostas ao extrato natural das glândulas de fêmeas virgens. 
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5. DISCUSSÃO 

A atividade sexual em O. sacchari, como na maioria das mariposas, foi 

regulada pelo fotoperíodo quanto ao horário de início, duração e sucesso no 

acasalamento. Algumas espécies apresentam ritmos específicos em suas atividades 

sexuais, de forma que parte delas são sexualmente ativas na fase clara, enquanto 

outras são na fase escura do dia (CARDÉ & HAYNES, 2004; LI et al., 2015). 

Acredita-se que essa diferença, tenha servido para minimizar a interferência de 

comunicação entre espécies relacionadas. Dessa forma, espécies com misturas 

feromonais estreitamente relacionadas, possam não estar sobrepostas devido à 

diferenciação temporal de suas atividades sexuais diárias (GROOT, 2014). 

Os ritmos circadianos são sincronizados a cada 24 horas, por um ciclo de 

luz/escuridão, e por outros fatores do ambiente, como temperatura (GROOT, 2014). 

A razão de não observarmos o acasalamento durante a fotofase em O. sacchari, 

provavelmente, é por essa espécie possuir hábito críptico na maior parte da sua 

vida, obedecendo, portanto, a um relógio biológico extremamente sensível (OUYE et 

al., 1965; TAKÁCS, GRIES & GRIES, 2002; ZÁVODSKÁ et al., 2012; GROOT, 

2014). Na maioria das espécies, o comportamento de acasalamento também segue 

um ritmo diário específico, visto que a distribuição de luz em diferentes faixas de 

horário do dia assim como a quantidade de horas claras ou de fotofase contínua, 

podem inibir a liberação do feromônio pelas fêmeas. Os horários de liberação 

geralmente são definidos de forma a evitar predadores, além da presença de 

feromônios coespecíficos no ambiente, o que permite que a espécie se direcione 

para o encontro do parceiro correto, e evite a interferência sobreposta da sinalização 

sexual de outra espécie (BAKER & CARDÉ, 1978; CARDÉ & BAKER, 1984; 

DELISLE & MCNEIL, 1986; MCNEIL, 1991; ACHARYA & MCNEIL, 1998; LI et al., 

2015). 

Os dados referentes ao horário de maior frequência das cópulas de O. 

sacchari obtidos neste trabalho – entre a 6ª e 9ª horas da escotofase – corroboram 

investigações anteriores do comportamento sexual desta praga, que mencionam 

entre as 2:00 e 4:00h da manhã (DAVIS & PEÑA, 1990). Em lepidópteros, os 

acasalamentos costumam ocorrer normalmente durante a escotofase, de forma que 

o horário em que as fêmeas chamam pode ser considerado um dos principais 

mecanismos que visam garantir o isolamento reprodutivo das espécies (ROELOFS & 
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CARDÉ, 1977), mas também de origem de especiações (DEVRIES et al., 2008; 

FERGUS & SHAW, 2011). 

Os bioensaios revelaram também, que tanto os machos quanto as fêmeas 

de O. sacchari, finalizaram suas atividades sexuais com o início da fotofase. Este 

fato, poderia ser explicado, ao menos em parte, pelo elevado gasto energético 

envolvidos com a transferência dos espermatóforos (HAYASHI, 1993). Na maioria 

das espécies de mariposas, os machos mostram-se muito ativos na busca de 

parceiras durante a fase de „chamamento‟, com um comportamento típico de 

forrageamento, enquanto as fêmeas, por sua vez, exibem pouca movimentação, e 

ficam restritas à produção do feromônio, aceitação ou rejeição da cópula 

(CHARLTON & CARDÉ, 1990; GIRLING & CARDÉ, 2006). 

No caso de O. sacchari, durante todo o período de „chamamento‟ das 

fêmeas, não foi possível observar a exposição da glândula produtora de feromônio. 

Por outro lado, ficou evidente o comportamento de corte dos machos, com vibração 

das asas, abdômen curvado e múltiplas tentativas de contato de suas antenas com 

as de sua parceira, visando um reconhecimento ou confirmação da receptividade 

das fêmeas (ALTESOR et al., 2010). 

A variação na idade da primeira cópula baseia-se na correlação entre a 

produção de feromônio, desenvolvimento ovariano e comportamento de 

„chamamento‟ (TURGEON & MCNEIL, 1982). Neste sentido, nossos experimentos 

mostraram que a maioria dos casais de O. sacchari iniciou sua atividade sexual já na 

primeira noite, sugerindo que os adultos apresentam rápida maturação sexual após 

a emergência. O mesmo já foi observado para outra espécie da família Tineidae, 

Tineola bisselliella (Hummel) (COX & PINNIGER, 2007), bem como outras espécies 

de mariposas como Tuta absoluta (Gelechiidae) (LEE, ALBAJES & EIZAGUIRRE, 

2014) e Phyllocnistis citrella (Gracillariidae) (PARRA-PEDRAZZOLI, 2006). Esta 

característica reprodutiva parece ser vantajosa, especialmente, para os lepidópteros 

que possuem curta duração da fase adulta, como O. sacchari, com cerca de 12 dias 

(DAVIS & PEÑA, 1990; RAINA, 1993). 

Nossos resultados demonstraram ainda, que as fêmeas de O. sacchari, uma 

vez acasaladas podiam eventualmente efetuar novas cópulas, embora isso tenha 

ocorrido somente numa pequena proporção. Ao analisar o comportamento dos 

machos de O. sacchari após a primeira cópula, observamos repetidas cortes nas 

noites subsequentes. Caracterizamos esse comportamento como assédio dos 
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machos às fêmeas, uma vez que, as recópulas apresentaram reduzida duração 

quando comparada a primeira cópula. Isso nos leva a crer, que a fêmea uma vez 

copulada, não impede eventuais recópulas para evitar o gasto energético do rechaço 

dos machos (WALKER, 1978; ARNQVIST, 1989), e desse modo dedicar-se à 

oviposição, já que um ou poucos acasalamentos fornecem espermatozoides 

suficientes para toda sua fase reprodutiva (WENDELL, 2005). Por outro lado, nas 

espécies monogâmicas a ocorrência de múltiplos acasalamentos é menos favorável 

ao aumento da fecundidade do que em espécies poligâmicas, e nesse caso o 

suprimento de espermatozoides fornecido pela recópula pode ter um papel 

importante na contribuição nutricional para as fêmeas e sua prole (ARNQVIST, 1989; 

BOGGS & GILBERT, 1979; DUSSOURD et al., 1991).  

Foi também observado que os machos de O. sacchari que não conseguiram 

copular nas primeiras noites, continuaram investindo em um novo ritual de cortejo, 

mas geralmente sem sucesso (RUTOWSKI, 1982; EBERHARD, 1991; ALTESOR et 

al., 2010). Normalmente, a receptividade das fêmeas envolve uma rigorosa seleção 

dos parceiros mais aptos do sexo masculino, que pode incluir ainda outros 

mecanismos visuais, químicos, acústicos e/ou táteis, ou mesmo condições físicas e 

genéticas destes machos (RUTOWSKI, 1982; SVENSSON, 1996; WENDELL, 2005). 

Em O. sacchari, quando a cópula foi bem-sucedida, os adultos 

permaneceram ligados pela porção final do abdome em direções opostas, por cerca 

de 2h. Este tempo foi bastante considerável, levando-se em conta que em outras 

espécies de mariposas da mesma família, a cópula tem duração inferior à 1h (ROTH 

& WILLIS, 1952). É possível que esse intervalo de tempo maior, esteja associado a 

necessidade do macho em transferir completamente o espermatóforo para a fêmea, 

o que certamente, pode variar entre as espécies (OUYE et al., 1965; SETH et al., 

2002).  

A descrição do comportamento sexual de O. sacchari revelou detalhes 

importantes para o estabelecimento de novos métodos de controle e monitoramento 

desta praga. Dados sobre a idade e horário de emissão do feromônio facilitaram a 

coleta e isolamento químico do seu feromônio sexual. Por exemplo, a etapa de 

extração das glândulas, só foi possível durante o horário de maior atividade de 

chamamento das fêmeas. 

Durante o processo de isolamento do feromônio de O. sacchari foram 

constatadas três respostas eletrofisiológicas bem definidas nas antenas dos 
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machos, ao extrato natural das glândulas produtoras do feromônio em fêmeas 

virgens. Estas respostas nos levaram a identificação do aldeído 2,13-

octadecadienal, como sendo um candidato ao feromônio sexual de O. sacchari. A 

partir daí, foi possível comparar a amostra natural das glândulas de feromônio das 

fêmeas virgens com o padrão sintético (2,13-octadecadienal), bem como obter e 

testar seus isômeros geométricos, ou seja, (E,Z)-2,13-octadecadienal (E2,Z13-

18:Ald), (E,E)-2,13-octadecadienal (E2,E13-18:Ald), (E,Z)-2,13-octadecadien-1-ol 

(E2,Z13-18:OH) e (E,E)-2,13-octadecadien-1-ol (E2,E13-18:OH). Associado a isso, 

soma-se um relato anterior, sobre o feromônio sexual desta espécie, onde também 

foi constatado a presença dos compostos E2,Z13-18:Ald e E2,Z13-18:OH (JANG et 

al., 2010). 

Uma vez que, em nosso trabalho, a resposta eletrofisiológica das antenas 

dos machos também foi positiva a estes quatro isômeros, sem uma distinção entre 

eles, tudo nos leva a crer, que possa existir uma adequada proporção entre estes 

compostos na mistura feromonal. Neste caso, somente um estudo de campo 

envolvendo os quatro isômeros, de forma isolada ou em combinação poderá 

esclarecer a composição química definitiva do feromônio sexual da traça-da-banana, 

O. sacchari.  

De acordo com o que foi relatado para outras espécies de Tineidae, como T. 

bisselliella e Ereunetis simulans, é provável que a combinação destes compostos em 

proporções apropriadas, representará uma maior eficiência na atração dos machos, 

do que apenas o composto majoritário isolado (TUMLINSON et al., 1974; ROELOFS 

& CARDÉ, 1977; BRENNAN, 1977). Isto ocorre graças a ampla especificidade dos 

compostos químicos e a sensibilidade das células receptoras de feromônio nos 

insetos (SCHNEIDER, 1992).  

É evidente o enorme potencial do feromônio sexual de O. sacchari no 

monitoramento e controle desta praga em todo o mundo. Entretanto, somente após 

a confirmação da sua identidade é que serão estabelecidas as estratégias mais 

promissoras para seu uso em programas de Manejo Integrado de Pragas (MIP), de 

modo semelhante ao que já ocorre em outras culturas (CARDÉ, 1976; BENTO, 

2001; PARRA et al., 2004; NORIN, 2007; BENTO et al., 2016). 
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6. CONCLUSÕES 

Adultos de O. sacchari acasalam com até 72h de idade, sendo o pico das 

atividades sexuais com 24 horas após a emergência; 

O início das cópulas ocorre entre a 6ª e 12ª horas da escotofase;  

A duração média da cópula é de cerca de 2 horas;  

As antenas dos machos de O. sacchari apresentam três respostas 

eletrofisiológicas (picos) ao extrato do feromônio natural de fêmeas virgens; 

Os quatro isômeros do composto 2,13-octadecadienal, promovem respostas 

eletrofisiológicas nas antenas dos machos de O. sacchari, idênticas ao extrato 

natural das fêmeas. 
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