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Introdução 

Em busca de desenvolver métodos alternativos para 

a substituição e/ou redução do uso de inseticidas 

nas plantações de milho no estado do Paraná, o 

estudo da ecologia química do inseto-praga dessa 

cultura desde a extração do seu feromônio, 

identificação estrutural dos seus compostos, 

caracterização e síntese do seu feromônio sexual é 

de fundamental importância para o combate a essa 

praga. O Leptoglossus zonatus é considerado como 

uma das principais pragas dos cultivares de milho. 
O feromônio natural desse inseto-praga foi extraído 

através de aerações de machos e fêmeas 

separadamente para posteriori comparação. 

Ensaios de fotofase e escotofase foram realizados 

para ambos os sexos. A atividade 

eletroantenográfica foi testada por GC-EAD. 

Resultados e Discussão 

Após comparação do perfil cromatográfico de vários 

extratos dos voláteis de machos e fêmeas (Figura 

1), foram identificados nove compostos específicos 

liberados pelo macho de Leptoglossus zonatus 

(Tabela 1). Esses compostos sexo-específicos 

foram caracterizados por cromatografia de fase 

gasosa acoplada ao espectrômetro de massas (GC-

MS) e ao infravermelho (GC-FTIR) e por 

comparação como padrões comerciais ou extraídos 

de plantas e óleos. Ensaios realizados na fotofase 

(dia) e escotofase (noite) mostraram que a produção 

desses compostos liberados pelos machos 

ocorrendo no período da fotofase. Os compostos 

liberados pelos machos foram submetidos a 

análises eletroantenográficas frente à antena das 

fêmeas onde foi possível observar respostas para 

alguns desses compostos (Figura 2).  

Figura 1. Comparação dos cromatogramas dos 

extratos de (A) machos e (B) fêmeas de 

Leptoglossus zonatus. 

 

Tabela 1. Compostos macho-específicos 

identificados por Índice de Kovats, GC-MS e GC-

FTIR. 

Nome TR (min.) IK 

*  E-3,7-dimetil-1,3,6-Octatrieno 8.78 1035 

 * E,Z-2,6-dimetil-2,4,6-Octatrieno 12.26 1128 

* Decanal 15.40 1207 

 * Alpha-trans-Bergamoteno 25.06 1440 

* Beta-Farneseno 25.89 1454 

Beta-Acoradieno 26.32 1479 

Gamma-Muuroleno 26.72 1486 

Alpha-Farneseno 27.04 1510 

Beta-Bisaboleno 27.97 1515 

*TR= Tempo de Retenção; IK= Índice de Kovats 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. (A) Perfil cromatográfico do extrato dos 
voláteis dos machos de L. zonatus, (B) resposta 
eletroantenográfica da antena das fêmeas de L. 
zonatus frente ao extrato dos voláteis dos machos. 
 
Os cinco compostos macho-específicos que 
apresentaram uma resposta significativa no 
eletroantenograma serão testados para verificar sua 
atratividade frente às fêmeas através de bioensaios 
utilizando extratos reconstituídos com suas devidas 
proporções. 

Conclusões 

Com base nas comparações dos voláteis liberados 
por machos e fêmeas de Leptoglossus zonatus, 
foram encontrados nove compostos macho-
específicos, dentre esses cinco apresentaram 
resposta eletroantenográfica significativa dando 
indício de que esses compostos possam fazer parte 
do feromônio sexual liberado pelos machos dessa 
espécie.  
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