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RESUMO 

 

Morfometria, amostragem populacional e reinvestigação do feromônio de 
Sphenophorus levis (Coleoptera: Curculionidae) 

 

Sphenophorus levis (Coleoptera: Curculionidae) é uma das principais pragas 
de importância econômica na cana-de-açúcar. Seu ataque pode causar a morte da 
planta, promovendo falhas na rebrota e dependendo do nível de infestação, inviabilizar 
novos cortes. Além disso, é considerado um inseto de difícil manejo. Dentre as razões, 
destacam-se o hábito críptico de suas larvas, que se alimentam no interior do colmo 
da cana, e dos adultos, que permanecem boa parte de seu tempo abaixo da palhada 
sobre o solo. Por esta razão, os métodos tradicionais de controle, como os 
agroquímicos têm sido pouco eficientes. Neste sentido, a busca por novos 
conhecimentos e novas estratégias para o manejo desta praga tem se tornado 
frequente. Assim, o objetivo principal deste trabalho foi o de reinvestigar o feromônio 
de S. levis, visando a possível existência de novos compostos químicos na sua 
composição. Além disso, foram estudados ainda a morfologia e morfometria de S. 
levis, visando uma ágil e fácil separação por sexo nesta espécie, e uma amostragem 
populacional das formas biológicas de S. levis em campo, ao longo de uma safra, 
tendo em vista o manejo desta praga. As fêmeas apresentaram maior tamanho 
corporal que os machos, porém, houve sobreposição entre o tamanho mínimo da 
fêmea e máximo do macho, comprometendo uma distinção pelo tamanho. A 
separação dos sexos em S. levis pode ser feita observando-se a parte ventral do 
abdome, com os machos apresentando toda a região pilosa e as fêmeas somente 
com pelos na região apical. Uma maior concavidade presente no final do abdome dos 
machos, também pode ser utilizada como um parâmetro auxiliar nesta separação. 
Observando-se a flutuação populacional das diferentes fases biológicas de S. levis, 
por meio de trincheiras, verificou-se que as larvas ocorrem praticamente durante todos 
os meses do ano, enquanto que pupas e adultos recém emergidos, em menos da 
metade das amostras. O pico populacional de larvas, pupas e adultos recém 
emergidos ocorreu em outubro. Para os adultos, a amostragem por meio de iscas 
indicou que o pico de maior intensidade foi em dezembro. Na etapa de reinvestigação 
do feromônio de agregação de S. levis, foram obtidas respostas positivas nas antenas 
de machos e fêmeas para três compostos químicos. Um destes compostos foi o álcool 
2-metil-4-octanol, já identificado anteriormente por Zarbin et al. (2003). Os outros dois, 
são novos compostos denominados 2,3-butanodiol diacetil (2,3 diacetilbutano) e meso 
2,3 butanodiol diacetil (meso 2,3 diacetilbutano). Os três compostos sintéticos foram 
testados em GC-EAG, porém ainda sem uma resposta conclusiva. Novos testes 
necessitam ainda ser conduzidos para elucidar a composição química do feromônio 
de agregação de S. levis. 
 

Palavras-chave: Semioquímicos; Feromônio de agregação; Dimorfismo sexual; 
Gorgulho da cana-de-açúcar 
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ABSTRACT 

 

Morfometry, field samples and reinvestigation of Sphenophorus levis  
(Coleoptera: Curculionidae) pheromone 

 
Sphenophorus levis (Coleoptera: Curculionidae) is one of the main pests of 

economic importance in sugarcane in Brazil. The attack can result plant death 
promoting the regrowth and failures depending on the level of infestation, derail further 
cuts. S. levis is a hard management pest. Among the reasons, it highlights the cryptic 
habits of larva, which feed inside the sugarcane stalk, and adults live in the soil surface, 
above of straw. Due to this, the traditional control methods such as agrochemicals 
have been inefficient. The search for new knowledge and new strategies for the 
management of this pest has become frequent. Thus, the main objective of this work 
was to reinvestigate the S. levis pheromone, aiming the possible existence of new 
chemical compounds in its composition. Beside that, this study aimed to morphometric 
and morphological comparison between males and females, seeking sex separation 
in a fast and effective manner. Moreover, population sample of S. levis in field was 
performed, aiming at an improvement in planning of the management of this pest. 
Females of S. levis have a greater body size than males; however this parameter 
cannot be used as a sex indicator, because there was overlap between the minimum 
and maximum body sizes of females and males respectively. S. levis sex separation 
can be carried observing abdomen ventral side, where males present hairy venter and 
females just a tuft in the apical region, and by a greater concavity of the end of the 
abdomen in males. The fluctuation of S. levis biological stages through trenches, it was 
found that the larvae occurs during almost all months of the year, while pupae and 
recently emerged adults in less than half of the samples. The population peak for 
larvae, pupae and recently emerged adults was in October. For adults, the sampling 
through baits indicated that the peak intensity was higher in December. Then, in the 
reinvestigate the S. levis pheromone, natural extracts from males showed responses 
of antennas of males and females of the species for three chemical compounds. One 
of these compounds was the alcohol 2-methyl-4-octanol, previously identified by 
Zarbin et al. (2003). The other two are new compounds, called 2.3-butanediol diacetil 
(2.3 diacetilbutano) and meso 2.3 butanediol diacetyl (meso 2.3 diacetilbutano). The 
three synthetic compounds were tested in GC-EAG, but there is still no conclusive 
answer. New tests still need to be conducted to elucidate the chemical composition of 
S. levis aggregation pheromone. 
 
Keywords: Semiochemicals; Aggregation pheromone; Sexual dimorphism; 

Sugarcane weevil 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O gorgulho Sphenophorus levis Vaurie, 1978 (Coleoptera: Curculionidae) é 

uma importante praga da cana-de-açúcar, Saccharum spp. (Poaceae). Seu primeiro 

registro foi em 1977, tendo sido descrita como espécie nova em 1978 (VANIN, 1990). 

Sua distribuição está restrita a América do Sul, incluindo Brasil, Argentina e Uruguai 

(VAURIE, 1978). No Brasil, ocorre nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina 

(PRECETTI; ARRIGONI, 1990), Minas Gerais (GIRÓN-PÉREZ, 2009), e Mato Grosso 

do Sul (MORAES; ÁVILA, 2013).  

Os prejuízos causados por S. levis chegam a 30 toneladas/ha/ano, além das 

perdas adicionais na rebrota, devido à redução do ‘stand’ e do número de cortes 

viáveis (PRECETTI; ARRIGONI, 1990; POLANCZYK et al., 2005; GIRÓN-PÉREZ, 

2009; ALMEIDA; ALMEIDA, 2015). Além disso, acredita-se que os prejuízos possam 

aumentar nos próximos anos, em razão da eliminação da queima durante a colheita 

da cana-de-açúcar, prevista pela Lei nº 11.241/2002, o que tem favorecido uma maior 

sobrevivência desta praga (DINARDO-MIRANDA; FRACASSO, 2013). 

Em cana-de-açúcar, os ovos de S. levis são depositados individualmente no 

interior do colmo, em uma profundidade de até quatro milímetros, após a abertura de 

um orifício pelo rostro da fêmea (DEGASPARI et al., 1987). Os ovos são de forma 

elíptica, com 0,27 ± 0,004 mm de comprimento e 0,10 ± 0,012 mm de largura, de 

coloração branco-leitosa na fase inicial de desenvolvimento, e em tom mais escuro 

próximo da eclosão (Figura 1 A). O período embrionário varia de 7 a 12 dias, sendo 

em média de 8 dias, com viabilidade de 47% (T= 27º a 30oC) (PRECETTI; ARRIGONI, 

1990). A postura média é de 40 ovos por fêmea, podendo chegar a 70 ovos, dos quais 

cerca de 75% são depositados na primeira metade de vida das fêmeas (PRECETTI; 

ARRIGONI, 1990). 

A larva de S. levis é ápoda, com mandíbulas bem desenvolvidas, espiráculos 

visíveis e de coloração branco-leitosa na fase inicial, tornando-se amarelada e com 

uma mancha castanho escura junto à cabeça ao longo do desenvolvimento (Figura 1 

B) (DEGASPARI et al., 1987). O período larval dura cerca de 35,6 dias, variando entre 

26 a 50 dias segundo Degaspari et al. (1987), e 50 dias com variação entre 30 a 60 

dias, com viabilidade média de 36%, de acordo com Precetti; Arrigoni (1990). 

A larva se alimenta do colmo da cana-de-açúcar, abrindo galerias, que 

permanecem cheias de serragem fina. No final de seu desenvolvimento, ainda dentro 
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do colmo, a larva prepara a ‘câmara pupal’ ampliando a galeria em que se encontra, 

cessando os movimentos e diminuindo de tamanho (PRECETTI; ARRIGONI, 1990).  

A pupa é exarada, com coloração inicial branco-leitosa que vai escurecendo 

com o desenvolvimento, chegando a castanha quando próxima da emergência (Figura 

1 C). O período pupal é de aproximadamente 10,5 dias de acordo com Degaspari et 

al. (1987), e de 12 dias, com variação entre 7 a 15 dias, com viabilidade de 93%, 

segundo Precetti e Arrigoni (1990). 

Após a emergência, o adulto permanece alguns dias na câmara pupal para 

completar o endurecimento do tegumento (PRECETTI; ARRIGONI, 1990), e 

apresenta coloração castanho-escura com manchas pretas no dorso do tórax e listras 

longitudinais sobre os élitros (Figura 1 D). Os adultos, normalmente, se abrigam 

abaixo do nível do solo e apresentam o comportamento de tanatose, ou seja, simulam 

a morte ao serem manuseados (DEGASPARI et al., 1987). 

A longevidade das fêmeas pode atingir em média 119,8 dias, variando entre 

7 a 249 dias, e os machos média de 117,9 dias, com variação entre 7 e 247 dias 

(DEGASPARI et al., 1987). Precetti e Arrigoni (1990), por sua vez, observaram uma 

longevidade média de 224 e 203 dias para fêmeas e machos, respectivamente, com 

uma variação para ambos de 7 a 320 dias.  

A reprodução é sexuada, e S. levis acasala-se a qualquer hora do dia, 

possuindo múltiplas cópulas, que duram entre 1 a 17 h, sendo que fêmeas com até 

210 dias são capazes de realizar cópulas e depositar ovos viáveis (BARRETO-

TRIANA, 2009). 

O ciclo total (ovo a adulto) dura em torno de 56 dias, com uma razão sexual 

de 1:1 em laboratório, e de 1,5:1 em campo (DEGASPARI et al., 1987). 

 

 

 

Figura 1 - Formas biológicas de Sphenophorus levis (Coleoptera: Curculionidae). A) Ovo, B) 
larva, C) pupa e D) adulto 
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Quando as larvas de S. levis abrem galerias na base das plantas para sua 

alimentação (DEGASPARI et al., 1987), ocorre o aparecimento de perfilhos e brotos 

mortos (PRECETTI; ARRIGONI, 1990). O ataque pode causar a morte da planta de 

cana-de-açúcar, ocorrendo falhas na rebrota e dependendo do nível de infestação, 

pode inviabilizar o corte (DEGASPARI et al., 1987).  

O sintoma do ataque de S. levis em cana-de-açúcar, que se manifestam 

principalmente na época seca, é um secamento progressivo das folhas, que pode ser 

confundido com fitotoxicidade causada por herbicidas, por efeito de uma seca 

prolongada, ou ainda, por aplicação excessiva de vinhaça (PRECETTI; ARRIGONI, 

1990).  

O método de controle que apresenta melhores resultados tem sido o cultural, 

incluindo a destruição mecânica de resíduos e o controle de plantas daninhas 

(DEGASPARI et al., 1987; PRECETTI; ARRIGONI, 1990; POLANCZYK, et al., 2004). 

De acordo com Precetti; Arrigoni (1990) foram coletados um maior número de insetos 

(57%) em áreas infestadas por ervas daninhas, sugerindo a sobrevivência de S. levis 

nestas plantas. Na região centro sul do Brasil, a destruição antecipada das touceiras 

em áreas infestadas deve ser feita, preferencialmente, no período de maio a setembro. 

O plantio realizado o mais tarde possível, em março-abril – em ciclo de cana de ano e 

meio – e no período entre o corte e o plantio, a área deve ser mantida livre de plantas 

hospedeiras de S. levis (POLANCZYK, et al., 2004). 

A eliminação de soqueiras, em sistema de plantio direto, não impede a 

continuidade do ciclo do inseto, pois as larvas são capazes de aproveitar os tecidos 

vegetais mesmo após quatro meses ou mais da aplicação do herbicida. O preparo 

mecânico do solo a apenas algumas semanas antes do novo plantio, tão pouco 

impede a reinfestação, pois os adultos recém emergidos encontram abrigo e 

alimentação suficiente para sobreviver até a formação dos novos brotos, não havendo 

tempo para serem expostos aos predadores ou ao ressecamento das formas 

biológicas imaturas (PRECETTI; ARRIGONI, 1990). 

A rotação de culturas também é recomendada, evitando-se o uso de 

gramíneas, principalmente milho, Zea mays L. (Poaceae: Panicoideae), pois S. levis 

pode completar seu ciclo nessa cultura, embora ainda não haja dados sobre sua 

bioecologia neste hospedeiro (PRECETTI; ARRIGONI, 1990). 

A ocorrência de chuvas intensas, aparentemente, não contribui para a 

redução do número de adultos ou formas imaturas de S. levis, que se encontram 
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abrigadas no interior dos colmos, e são resistentes ao afogamento (PRECETTI; 

ARRIGONI, 1990). 

O controle químico de S. levis é normalmente, pouco eficiente, pois as larvas 

se alimentam no interior da planta (DEGASPARI et al., 1987) e, os adultos, além de 

se movimentarem pouco, permanecem no nível do solo sob torrões e restos vegetais, 

ou, entre os perfilhos na base das touceiras, sendo dificilmente atingidos pelos 

produtos aplicados (PRECETTI; ARRIGONI, 1990). Mesmo assim, o controle químico 

tem sido muito utilizado em canaviais comerciais. Segundo Dinardo-Miranda et al. 

(2006), os inseticidas mais frequentemente usados são carbofuran e fipronil, aplicados 

sobre o sulco, cortando as soqueiras nas duas laterais das linhas de plantio e, 

carbofuran + bifentrina e fipronil, aplicados sobre a linha da cana-de-açúcar. Ainda de 

acordo com estes autores, o uso destes produtos podem reduzir em média até 60% 

da população de S. levis. 

Em pequenas propriedades e áreas de viveiro, para controle de S. levis são 

recomendadas iscas tóxicas confeccionadas com toletes de cana impregnados com o 

inseticida Carbaril 85WP (12,5 g p.c./L) (PRECETTI; ARRIGONI, 1990; GIRÓN-

PÉREZ et al., 2009), entretanto, não há informações sobre a eficiência deste método.  

Predadores e parasitoides têm sido pouco estudados para o controle de S. 

levis. Degaspari et al. (1987), por exemplo, não constataram insetos parasitados em 

nenhuma das fases do ciclo de vida deste inseto, em cana-de-açúcar, durante o 

estudo sobre sua biologia.  

Badilla e Alves (1991) obtiveram 92,3% de mortalidade de S. levis em campo 

com um isolado do fungo entomopatogênico Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin 

(Deuteromycotina: Hyphomycetes). Leite et al. (2012), por sua vez, registraram 70% 

de mortalidade com o uso do nematoide entomopatogênico Heterorhabditis indica 

Poinar, Karunakar e David (Homl strain) (Nematoda: Rhabditida), na dosagem de 2,4 

juvenis infectivos (JI)/cm2 (=166 JI/inseto), equivalente a 1 x 108 JI/ha. 

Outra técnica já empregada como tentativa para o controle de S. levis foi a 

utilização de radiações ionizantes. Adultos irradiados com Cobalto-60, e depois 

acasalados com insetos normais, não apresentaram descendentes, indicando uma 

possibilidade de seu uso para o manejo desta praga (ARTHUR et al., 1993/1994; 

ARTHUR, 1997). 

A utilização da bactéria entomopatogênica Bacillus thuringiensis (Bt) também 

foi testada para o controle de S. levis. Polanczyk et al. (2004) observaram uma 
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mortalidade de 26,7% com o isolado ESALQ 95. Já, Campanini et al. (2012) 

concluíram que IB26.2 foi o isolado Bt mais eficiente, entre 76 isolados testados para 

o controle de larvas de S. levis.  

Além dos métodos citados, há também a possibilidade de uso do feromônio 

de S. levis. Zarbin et al. (2003; 2004) identificaram inicialmente o álcool (S)-2-metil-4-

octanol como um composto chave no comportamento de agregação em adultos desta 

espécie em laboratório. Entretanto, testes de campo com esta substância não 

apresentaram resultados satisfatórios (BARRETO-TRIANA, 2009). Em várias outras 

espécies de curculionídeos, este composto, já foi também identificado como um dos 

componentes do feromônio de agregação (BARTELT, 1999; AMBROGI et al., 2009). 

Contudo, considerando-se que em muitos curculionídeos o feromônio de agregação 

consiste de uma mistura de compostos que agem sinergisticamente (BARTELT, 

1999), é possível que a ausência de um ou mais composto(s) ainda não identificado(s) 

em S. levis, seja(m) necessário(s) para a sua completa elucidação química e uso no 

manejo desta praga. 

Portanto, o objetivo principal deste trabalho foi o de reinvestigar o feromônio 

de S. levis, visando a possível existência de novos compostos químicos na sua 

composição. Além disso, foram estudados a morfologia e morfometria de S. levis, 

visando uma ágil e fácil separação por sexo nesta espécie, e uma amostragem 

populacional das formas biológicas de S. levis em campo, ao longo de uma safra, 

tendo em vista o manejo desta praga. 
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2 MORFOMETRIA  VISANDO DIMORFISMO SEXUAL EM Sphenophorus levis 

 

Resumo 

Sphenophorus levis (Coleoptera: Curculionidae) é restrita à América do Sul e 
considerada uma praga de importância econômica para a cana-de-açúcar no Brasil. 
Entretanto, pouco se conhece sobre os aspectos básicos desta espécie, como por 
exemplo, uma maneira rápida e eficiente de realizar a diferenciação sexual de machos 
e fêmeas, que não cause danos ou mude o comportamento natural do inseto. Assim, 
o objetivo deste trabalho foi realizar a comparação morfométrica e morfológica entre 
machos e fêmeas de S. levis, visando a separação por sexo de maneira prática e 
eficaz. Os insetos utilizados (n= 40 fêmeas e 40 machos) foram coletados em cópula 
no campo, congelados e posteriormente, fotografados dorsal, ventral e lateralmente. 
As imagens foram transferidas para o programa LAS V4.4, para as medidas 
morfométricas. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste t (P<0,05). As fêmeas de S. levis apresentaram um tamanho 
corporal maior do que os machos, porém, este parâmetro não pode ser utilizado 
devido a sobreposição entre os tamanhos mínimos das fêmeas e máximos dos 
machos. A separação por sexo em S. levis pode ser feita pela presença de pilosidade 
nos machos ou sua ausência nas fêmeas, na parte ventral do abdome, e uma maior 
concavidade do final do abdome nos machos. Este conhecimento, poderá ser útil em 
pesquisas aplicadas, como a criação massal e a manipulação desse inseto para o 
controle biológico e estudos com ecologia química, dentre outras. 
 

Palavras-chave: Separação por sexo; Gorgulho da cana-de-açúcar; Coleoptera; 
Curculionidae 

 

Abstract 

Sphenophorus levis (Coleoptera: Curculionidae) is restricted to South America 
and considerate important sugar cane pest in Brazil. However, little is known about the 
basic aspects of this species, such as a quick and efficient way to perform the sexual 
differentiation of males and females that is not harmful and that is does not change the 
natural behavior of the insect. Thus, this work aimed to morphometric and 
morphological comparison between males and females of S. levis, seeking sex 
separation in a practical and effective manner. The insects used (n = 40 females and 
40 males) were collected in the field coupling, frozen and subsequently photographed 
on dorsal, lateral and ventral sides. The images were transferred to the program LAS 
V4.4 for morphometric measurements. The data were submitted to analysis of variance 
and the means were compared by t test (P <0.05). Females of S. levis showed a 
greater body size than males. However, this parameter cannot be used due to overlap 
between the minimum sizes of females and maximum sizes of males. Separation by 
sex for S. levis can be made by the presence of hairiness in males or its absence in 
females in the abdomen ventral side, and by a greater concavity of the end of the 
abdomen in males. This knowledge may be useful in applied research, such as the 
mass rearing and chemical ecology studies, among others. 
 

Keywords: Sex separation; Sugarcane Weevil; Coleoptera; Curculionidae 
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2.1 Introdução 

 

O gênero Sphenophorus (Coleoptera: Curculionidae) contém um complexo de 

espécies, sendo muitas delas responsáveis por causar danos em diversas culturas de 

importância econômica, principalmente, aquelas pertencentes ao grupo das 

gramíneas (WOODRUFF, 1966). Setenta e cinco espécies são descritas na América 

do Norte, de onde, provavelmente, é seu centro de origem. Na América do Sul são 

conhecidas outras 18 espécies (sendo 14 no Brasil), e somente seis em toda a Europa, 

norte da África e Ásia. Nas demais regiões da África e do Pacífico são descritas outras 

26 espécies deste gênero (VAURIE, 1978). 

Sphenophorus levis (Figura 2), é reportado como de ocorrência restrita à 

América do Sul, incluindo Argentina, Uruguai e Brasil (VAURIE, 1978). No Brasil, S. 

levis foi primeiramente notificada em 1977 e descrito como uma nova espécie em 1978 

(VANIN, 1990). S. levis tem sido comumente associado ao ataque em plantações de 

cana-de-açúcar, sendo por esta razão mais conhecido por gorgulho ou bicudo da 

cana-de-açúcar. Nesta cultura, os ataques concentram-se nos estados de São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina (PRECETTI; ARRIGONI, 1990), Minas Gerais (GIRÓN-

PÉREZ, 2009), e mais recentemente, no Mato Grosso do Sul (MORAES; ÁVILA, 

2013).  

Além da cana-de-açúcar há também registros de S. levis em bromélias, capim 

colonião e milho (PRECETTI; ARRIGONI, 1990).  

 

 

Figura 2 - Adulto de Sphenophorus levis 
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Os métodos de controle disponíveis para S. levis são restritos e pouco 

eficientes, devido principalmente, ao hábito críptico de suas larvas, que permanecem 

dentro do colmo da cana, e dos adultos, que permanecem abaixo da palhada sobre o 

solo (DEGASPARI et al., 1987; PRECETTI; ARRIGONI, 1990). Por isso, a busca por 

novos conhecimentos para o manejo desta praga tem se tornado frequente 

(DINARDO-MIRANDA et al., 2006; GIRÓN-PEREZ et al., 2009; LEITE et al., 2012; 

BARRETO-TRIANA et al., 2014; EVANGELISTA et al., 2015). Contudo, ainda pouco 

se conhece sobre os aspectos básicos de S. levis, como por exemplo, uma maneira 

rápida e eficaz de realizar a diferenciação sexual de machos e fêmeas, que não cause 

danos ou mude o comportamento natural do inseto. Este conhecimento, por exemplo, 

poderia ser útil em pesquisas aplicadas, como a criação massal e a manipulação 

desse inseto para o controle biológico e estudos com ecologia química, dentre outras. 

Em S. levis, os machos são tidos como menores que as fêmeas (VAUERI, 

1978; DEGASPARI et al., 1987; PRECETTI; ARRIGONI, 1990). Entretanto, esta 

característica é aparentemente, insuficiente para uma separação segura dos sexos. 

Outras características, descritas por Vaueri (1978), como o pigídio estritamente 

arredondado que culminam com tufos de pelos apicais nas fêmeas, e a presença de 

pelos na parte ventral com uma concavidade pronunciada na parte final do abdome 

nos machos, ainda não foram explorados por outros autores. Neste sentido, este 

trabalho visou a busca por uma adequada separação dos sexos, em S. levis, de forma 

rápida e precisa, sem danificar os insetos, de acordo com suas caraterísticas 

morfológicas e morfométricas externas. 

 

2.2 Material e Métodos 

 

Adultos de S. levis foram coletados em um canavial comercial, localizado em 

Piracicaba-SP. Para a coleta usou-se como atrativo metade de um tolete de cana-de-

açúcar com cerca de 40 cm de comprimento, sendo utilizadas 10 iscas, distribuídas 

ao acaso, em 1 ha. Semanalmente, os adultos capturados nas iscas foram coletados, 

e na ocasião os toletes trocados por novos. 

No laboratório os adultos de S. levis foram mantidos em caixas plásticas 

cobertas com tecido voal, contendo toletes de cana-de-açúcar, e uma vez em cópula, 

machos e fêmeas foram separados e utilizados para as análises morfométricas e 

morfológicas.  
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Para as análises morfométricas, os insetos (n= 40 fêmeas; 40 machos) foram 

congelados a -20oC, e posteriormente, fotografados dorsal, ventral e lateralmente sob 

microscópio estereoscópico binocular acoplado a uma câmara fotográfica digital Leica 

Microsystems CH9435 Heerbrugg tipo DFC 450. As imagens foram transferidas para 

um computador e analisadas com o programa LAS V4.4 Leica Microsystems Schweiz. 

Foram obtidos: (i) comprimento do corpo (abdome + tórax + cabeça, excluindo o 

rostro); (ii) comprimento da cabeça; (iii) comprimento do rostro; (iv) largura do rostro; 

(v) largura do rostro na região apical; (vi) largura do rostro na região da inserção da 

antena; (vii) comprimento do pronoto; (viii) largura do pronoto; (ix) comprimento do 

élitro; (x) largura mediana do élitro (entre o 2º e 3º par de pernas); (xi) comprimento 

do último esternito; e (xii) largura do último esternito. No final das medições, todos os 

insetos foram dissecados para confirmação do sexo, verificando-se a presença, ou 

não, do edeago (Figura 3). 

A homocedasticidade das variâncias dos dados observados foi verificada pelo 

teste de Bartlett e a normalidade dos resíduos pelo teste de Shapiro-Wilks (SOKAL; 

ROHLF, 2012). Para determinar a diferença entre as médias foi utilizado o teste t de 

Student (P<0,05). Todos os testes foram realizados utilizando o programa SAS 9.3 

(SAS INSTITUTE, 2002). Registros fotográficos das antenas de adultos machos e 

fêmeas de S. levis foram realizados em microscópio eletrônico de varredura Zeiss 

LEO 435 VP (Carl Zeiss®), para a contagem dos antenômeros e observações de 

diferenças morfológicas. 

 

 

Figura 3 – A) Macho de Sphenophorus levis (Coleoptera: Curculionidae) com a presença do 

edeago (ponta da flecha). B) Edeago ampliado (105x) por meio de microscopia 

eletrônica de varredura 
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2.3 Resultados e Discussão 

 

As fêmeas de S. levis apresentaram todas as estruturas corpóreas maiores 

que as dos machos (Tabela 1). Este parâmetro tem sido utilizado em outros 

curculionídeos para a separação por sexo (AKÇA; TUNCER; SARUHAN, 2007; 

THOMPSON, 1992; BARRETO; LINO NETO; ANJOS, 1999). Entretanto, para S. levis, 

os valores mínimos das estruturas das fêmeas se sobrepuseram aos valores máximos 

da maioria das estruturas dos machos, indicando que o tamanho do corpo do adulto 

não permitiu uma correta diferenciação entre os sexos nesta espécie. 

O comprimento do último esternito foi a única estrutura que não apresentou 

sobreposição em relação ao valor mínimo da fêmea e valor máximo do macho. Porém, 

a diferença entre estes valores, foi de apenas 0,26 mm, ou seja, um valor muito 

pequeno para ser utilizado, de maneira prática na separação entre os sexos de S. 

levis. 

O comprimento do corpo de S. levis observado neste trabalho variou entre 

11,43 a 14,36 mm (x= 13,0 ± 0,10 mm) para fêmeas, e 9,81 a 11,96 mm (x= 10,57 ± 

0,08 mm) para machos, respectivamente. Para Vaurie (1978), o comprimento do corpo 

dos parátipos de S. levis variou entre 8 e 14 mm. Degaspari et al. (1987), por sua vez, 

encontraram valores entre 7,70 a 11,20 mm (9,70 ± 0,10 mm) para machos, e 10,50 

a 13,30 mm (11,90 ± 0,10 mm) para as fêmeas.  

Degaspari et al. (1987) observaram que o rostro da fêmea mediu 3,40 ± 0,06 

mm, e do macho 2,7 ± 0,05 mm. Estes valores foram muito próximos aos registrados 

neste trabalho. Vaurie (1978) descreveu que o rostro de S. levis possui, 

aproximadamente, as mesmas medidas que o pronoto, o que foi confirmado neste 

trabalho (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Média ± erro padrão e valores mínimos e máximos das medidas (mm) das 
estruturas do corpo de fêmeas e machos de Sphenophorus levis (n = 40 
fêmeas + 40 machos)  

 

 
*** Diferem estatisticamente pelo teste t (P<0,0001)   

 

Barreto e Rosado-Neto (2012) descreveram que a inserção antenal ou 

números de antenômeros é uma característica comum de dimorfismo sexual em 

curculionídeos. Contudo, para S. levis não foram observadas diferenças no número 

de antenômeros e nem nas estruturas das antenas de machos e fêmeas (Figura 4). 

As características mais efetivas para a separação dos sexos em S. levis foram 

a presença de pilosidade nos machos ou sua ausência nas fêmeas, na parte ventral 

do abdome, e uma maior concavidade do final do abdome nos machos (Figura 5). 

Assim, a separação por sexo em S. levis, pode ser feita a olho nu, de maneira rápida 

e eficiente, com pouca manipulação, sem o deslocamento do élitro, como ocorre em 

outras espécies de curculionídeos, fato que pode lesionar e/ou alterar sensivelmente 

o comportamento do inseto (SILVA-FILHO; BAILEZ; VIANA-BAILEZ, 2007). 

Comprimento do corpo 13,00 ± 0,10                  

(11,43 - 14,36)

10,57 ± 0,08                 

(9,81 - 11,96) ***

Comprimento da cabeça 4,00 ± 0,05                    

(3,27 - 4,73)

3,45 ± 0,04                    

(3,03 - 4,11) ***

Comprimento do rostro 3,42 ± 0,05                   

(2,52 - 3,94)

2,78 ± 0,04                    

(2,24 - 3,30) ***

Largura do rostro 0,80 ± 0,01                    

(0,70 - 0,91)

0,68 ± 0,01                    

(0,59 - 0,82) ***

Largura do rostro na região apical 0,77 ± 0,02                    

(0,48 - 0,98)

0,56 ± 0,02                    

(0,32 - 0,76) ***

Largura na região da inserção da antena 0,81 ± 0,01                    

(0,71 - 0,92)

0,69 ± 0,01                    

(0,54 - 0,84) ***

Comprimento do pronoto 4,63 ± 0,04                    

(4,20 - 5,67)

3,78 ± 0,05                   

(2,69 - 4,30) ***

Largura do pronoto 3,69 ± 0,03                    

(3,30 - 4,19)

3,01 ± 0,03                    

(2,96 - 3,43) ***

Comprimento do élitro 6,40 ± 0,05                    

(5,71 - 7,15)

5,44 ± 0,04                    

(4,99 - 6,11) ***

Largura mediana do élitro 4,53 ± 0,04                    

(3,90- 5,28)

3,73 ± 0,04                    

(3,22 - 4,33) ***

Comprimento do último esternito 1,87 ± 0,01                    

(1,63 - 2,09)

1,18 ± 0,01                   

(1,01 - 1,37) ***

Largura do último esternito 2,50 ± 0,02                    

(2,04 - 2,81)

2,14 ± 0,03                   

(1,70 - 2,86) ***

Estrutura
Fêmea                            

Média ± Erro padrão

Significância                                 

P<0,0001

Macho                            

Média ± Erro padrão
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Figura 4 - Antena de fêmea (A) e macho (B) de Shephenophorus levis em microscopia 
eletrônica de varredura (51x) 

 
 
 

 
 

Figura 5 - A) Fêmea e macho de Sphenophorus levis, destacando-se a concavidade final do 
abdome acentuada neste último (seta). B) Detalhe da presença de pilosidade na 
parte ventral do abdome do macho e ausência na fêmea 
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3 AMOSTRAGEM POPULACIONAL DE Sphenophorus levis 
 

Resumo 

Sphenophorus levis (Coleoptera: Curculionidae) é uma praga importante da 
cana-de-açúcar. As larvas se alimentam dentro dos colmos e os adultos, na base das 
touceiras, assim sendo, este inseto é de difícil controle por métodos convencionais. 
Para a utilização do manejo integrado de pragas é necessário ter informações 
confiáveis sobre os hábitos comportamentais e a quantidade dos insetos em campo. 
Desse modo, este trabalho teve por objetivo realizar a amostragem populacional de 
S. levis em campo, visando um melhor planejamento do manejo desta praga. O ensaio 
em campo foi realizado em uma área comercial de cana-de-açúcar, livre de 
inseticidas, com aproximadamente 1 ha, e o período de avaliação foi do plantio até a 
colheita. Por meio da abertura de duas trincheiras com dimensões de 0,5 x 0,5 x 0,3 
m, quinzenalmente, quantificou-se as formas biológicas de S. levis encontradas e 
registrou-se os locais de permanência destas. Para a observação de adultos foram 
utilizadas 10 iscas por hectare, constituídas de um pedaço do colmo de cana-de-
açúcar (±40 cm) rachado longitudinalmente, colocado na base da touceira e coberto 
com palha, sendo contabilizados o número de fêmeas, de machos e o total de insetos 
coletados. O pico populacional de S. levis foi bem caracterizado em campo. Para 
larvas, pupas e adultos recém emergidos a amostragem por trincheira demonstrou 
que o pico foi em outubro. Para os adultos, a amostragem por meio de iscas indicou 
que o pico de maior intensidade foi em dezembro. A amostragem por trincheira 
também permitiu distinguir o pico populacional de adultos recém emergidos – ainda 
nos toletes – antes de sua dispersão na área, antecipando em até 60 dias o seu pico 
populacional em comparação com os adultos ativos amostrados com iscas atrativas. 
Os dados também confirmaram a presença de ao menos 2 gerações ao ano para S. 
levis. 
 
Palavras-chave: Manejo integrado de pragas; Gorgulho da cana-de-açúcar; 

Coleoptera; Curculionidae 
 

Abstract 

Sphenophorus levis (Coleoptera: Curculionidae) is an important pest of sugar cane. 
Larva feed in the stalks while adults, in the basis of the plant, which makes it difficult 
to control these insects by conventional methods. For the use of integrated pest 
management, it is necessary to have reliable information on the behavioral habits and 
the amount of these insects in field. Thus, the objective of this study was to perform a 
population sample of S. levis in the field, aiming at an improvement in the planning of 
the management of this pest. The field assay was carried out in one ha commercial 
sugarcane area, free of insecticides, and the evaluation period was from planting to 
harvest. Biweekly, through the opening of two trenches with dimensions of 0.5 x 0.5 x 
0.3 m, the biological forms of S. levis found were quantified and their particular 
locations registered. For the observation of the adults, 10 baits per hectare were used, 
which consisted of a piece of sugarcane stalk (± 40 cm) split longitudinally, placed at 
the base of the stump and covered with straw. It was recorded the number of females, 
males and the total of insects collected. The population peak of S. levis was well 
characterized in the field. For larvae, pupae and recently emerged adults, the sampling 
trench showed that the peak was in October. For adults, the sampling through baits 
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indicated that the peak intensity was higher in December. The trench sampling also 
allowed to distinguish the population peak of recently emerged adults - still in stalks - 
before its dispersion in the area, anticipating within 60 days its population peak 
comparing with active adults sampling with sugarcane baits. The data also confirmed 
the presence of at least two generations per year of S. levis. 
 

Keywords: Integrated pest management; Sugarcane weevil; Coleoptera; 
Curculionidae 

 

 

 

3.1 Introdução 

 

Sphenophorus levis (Coleoptera: Curculionidae) é reconhecida como uma das 

principais pragas em cana-de-açúcar. No Brasil, seu ataque concentra-se nos estados 

de São Paulo, Paraná, Santa Catarina (PRECETTI; ARRIGONI, 1990), Minas Gerais 

(GIRÓN-PÉREZ, 2009), e Mato Grosso do Sul (MORAES; ÁVILA, 2013). As perdas 

ocasionadas por S. levis podem atingir até 30 toneladas/ha/ano, além daquelas 

adicionais na rebrota, devido à redução do ‘stand’ e do número de cortes viáveis 

(PRECETTI; ARRIGONI, 1990; ALMEIDA; ALMEIDA, 2015). 

Apesar de sua importância econômica, ainda pouco se sabe sobre a forma 

mais confiável para uma correta amostragem populacional de S. levis. De acordo com 

Precetti e Arrigoni (1990) e Benedini e Arrigoni (2008), a avaliação dos danos e 

quantificação de S. levis deve ser realizada em áreas de reforma do canavial, até um 

mês após o último corte e, antes da realização de qualquer operação agrícola. As 

amostras neste caso devem feitas por meio da abertura de duas trincheiras por 

hectare, com dimensões de 0,5 x 0,5 x 0,3 m, anotando-se a presença da praga e o 

estágio biológico em que se encontram (PRECETTI; ARRIGONI, 1990; BENEDINI; 

ARRIGONI, 2008). Outra forma utilizada para o levantamento populacional de S. levis 

é por meio da destruição de soqueiras ao nível do solo, contando-se os colmos totais 

e danificados pela praga, calculando-se assim a porcentagem de colmos atacados. 

Pavlú (2012) validou esta metodologia definindo 17 touceiras por hectare.  

Para os adultos de S. levis, o nível populacional pode ser verificado por meio 

de iscas atrativas constituídas de dois toletes de cana-de-açúcar (30 cm) rachados 

longitudinalmente, colocados na base das touceiras e cobertas com capim, palha ou 

folhas de cana (PRECETTI; ARRIGONI, 1990). Estes autores recomendam colocar 
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10 iscas por hectare no mês de março – pico populacional para o Estado de São Paulo 

– para estimar a população de adultos e avaliar a evolução da praga. O uso destas 

iscas atrativas para os adultos, deve-se a baixa capacidade de voo de S. levis, que 

segundo Precetti e Arrigoni (1990) é de no máximo 2,5 m diário, ou de 6,6 a 11,1 m 

ao mês de acordo com Degaspari et al. (1987). 

Nota-se que embora estas diferentes metodologias sejam empregadas 

visando uma amostragem de S. levis, não se tem estabelecido um número ideal de 

insetos ou fase biológica que corresponda ao nível de controle recomendado para 

esta praga. Segundo Pavlú (2012), comercialmente, cada unidade produtiva utiliza 

sua própria prática. 

Este trabalho teve por objetivo, realizar a amostragem populacional das 

diferentes fases de vida de S. levis, em cana-de-açúcar, ao longo de uma safra, entre 

junho de 2014 a abril de 2015, para uma melhor compreensão acerca de sua flutuação 

populacional e possível manejo no campo. 

 

3.2 Material e Métodos 

 

O experimento foi realizado em uma área comercial de cana-de-açúcar – 

Variedade RB855156 – com aproximadamente 1 ha, e com histórico de alta infestação 

de S. levis, localizado em Piracicaba-SP. O período de avaliação compreendeu desde 

a rebrota (área de 1º. corte, com replantio) até a colheita da cana-de-açúcar, entre 

junho de 2014 a abril de 2015, e durante este tempo não houve a aplicação de nenhum 

inseticida.  

A distribuição populacional e os locais de permanência e alimentação de S. 

levis em campo, foram verificados por meio da abertura de trincheiras, enquanto que 

o nível populacional de adultos foi observado por meio de iscas contendo toletes de 

cana-de-açúcar. 

Na abertura de trincheiras considerou-se duas ao acaso, com 0,5 x 0,5 x 0,3 

m, a cada 15 dias, de acordo com metodologia de Precetti; Arrigoni (1990) (Figura 6).  

Em todas as observações foram ainda quantificadas as diferentes formas 

biológicas: larvas, pupas e adultos (Figura 7). 

Adicionalmente, antes da abertura das trincheiras, quando as plantas já não 

apresentavam mais o tolete de plantio, cortava-se a touceira a cerca de 20 cm do solo 
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e, contava-se o número de colmos totais e broqueados por S. levis na sua base, 

calculando-se assim, a porcentagem de ‘tocos atacados’ (%TA) (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6 - Amostragem de Sphenophorus levis. A) Abertura de trincheira com dimensões de 
0,5 x 0,5 x 0,3 m; B) Preparação dos colmos para contagem das formas biológicas 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 7 - Formas biológicas de Sphenophorus levis coletadas em campo no interior dos 
colmos de cana-de-açúcar: A) Larva, B) Pupa, e C) Adulto 
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Figura 8 - A) Amostragem de ‘tocos atacados’ por Sphenophorus levis em plantas de cana-
de-açúcar com mais de 1,5m de altura; B) Contagem dos colmos presentes na 
planta; C) Preparação para a contagem das formas biológicas presente no interior 
dos colmos 

 

 

 

 

 

 

 

Para o nível populacional de adultos, foram utilizadas 10 iscas por hectare, 

sendo cada isca constituída por metade de um tolete de cana-de-açúcar (±40 cm), 

colocada na base da touceira e coberta com palha (Figura 9), numa metodologia 

modificada de Precetti e Arrigoni (1990). As avaliações foram feitas quinzenalmente, 

sendo contabilizados o número de fêmeas, machos e o total de insetos coletados. 

 

 

A C 
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Figura 9 - Isca atrativa utilizada para coleta de adultos de Sphenophorus levis em campo 

 

 

 

 

3.3 Resultados e Discussão 

 

Levando-se em conta as amostragens feitas por meio de trincheiras ao longo 

da safra de cana-de-açúcar, a distribuição populacional e os locais de permanência e 

alimentação de S. levis, foi quase que exclusivamente restrito ao interior dos colmos 

da cana-de-açúcar. Dos insetos encontrados (n = 69), 57% foram larvas, 14% pupas 

e 29% adultos recém emergidos. No período estudado, somente um macho de S. levis 

foi coletado fora da planta, na superfície da trincheira. Por este método, ficou 

demonstrado que o maior pico populacional de larvas, pupas e adultos recém 

emergidos de S. levis, ocorreu em outubro de 2014 (Figura 10 B), o que correspondeu 

a 28; 44; e 52% destas fases ao longo da safra, respectivamente. Observando-se a 

flutuação populacional das diferentes fases biológicas, verifica-se que as larvas 

ocorrem praticamente durante todos os meses do ano, enquanto que pupas e adultos 

recém emergidos, em menos da metade das amostras. Isto, provavelmente, foi devido 

ao ciclo mais longo da fase larval de S. levis que dura em média 35,6 dias (26 a 50 
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dias), contra 10,5 dias da fase pupal (5 a 13 dias) (DEGASPARI et al., 1987). Estes 

autores trabalharam em uma faixa de temperatura entre 27o e 30oC, sendo que, com 

a diminuição da temperatura, ocorre aumento das fases e do ciclo do inseto. 

Por outro lado, quando as amostragens foram realizadas visando somente os 

adultos de S. levis, por meio de iscas atrativas – tipo ‘CTC’ – o pico populacional, 

ocorreu em dezembro de 2014, que correspondeu a 24% dos adultos coletados ao 

longo da safra. Nota-se, portanto, uma variação importante na constatação de 

ocorrência de adultos de acordo com o tipo de amostragem utilizada. Houve uma 

defasagem de ao menos 60 dias (2 meses) entre estes dois métodos de amostragem, 

ou seja, trincheiras e iscas atrativas. Neste último caso, aparentemente, foram 

coletados os adultos ativos presentes sob a superfície da cana-de-açúcar, atraídos 

pelo tolete rachado ao meio (em fermentação), possivelmente servindo como sítio de 

alimentação e acasalamento. Vale ressaltar, que os adultos coletados nas amostras 

conduzidas por meio de trincheiras, geralmente, estavam presentes no interior da 

planta e eram adultos recém-emergidos, fato confirmado por sua coloração clara. 

Sendo assim, a amostragem por trincheira não se mostrou a mais adequada para 

monitorar os adultos de S. levis, uma vez que poucos dias após a emergência, os 

adultos abandonaram as plantas e se dispersam na área.  
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Figura 10 – A) Temperatura do ar (oC), Umidade Relativa (%) e precipitação (mm) em 
Piracicaba-SP, no período de junho de 2014 a abril de 2015. Fonte: Instituto 
Nacional de Meteorologia (INMET); B) Distribuição populacional de formas 
biológicas de Shenophorus levis (%) em cana-de-açúcar para o mesmo 
período; e C) Distribuição populacional de machos e fêmeas de S. levis (%), 
em iscas atrativas em cana-de-açúcar, para o mesmo período 
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Os dois picos populacionais de larvas de S. levis, descritos por Precetti; 

Arrigoni, (1990) foram observados em junho/julho e dezembro. Neste trabalho, 

ocorreram em junho e outubro, respectivamente (Figura 10 B). Aparentemente, as 

condições climáticas da época destes experimentos exerceram importante influência 

nestas variações. Enquanto que para Precetti; Arrigoni, (1990) o maior pico 

populacional foi no inverno (junho/julho), neste trabalho ocorreu na primavera 

(outubro). Em 2014, o Estado de São Paulo passou pela maior seca de sua história, 

desde o início dos anos 1970 (CLIMATEMPO, 2015). Devido a este fato, ocorreu uma 

diminuição na infestação de pragas de solo dos canaviais paulistas, entre elas S. levis, 

muito provavelmente devido à falta de umidade no solo para um adequado 

desenvolvimento das fases de pré-pupa e pupa nestes insetos. Além disso, as 

armadilhas com os toletes de cana-de-açúcar secavam rapidamente, diminuindo 

também a atratividade de adultos. As chuvas só se estabeleceram a partir de 

novembro deste mesmo ano (Figura 10 A).  

Ao longo da safra, utilizando-se a amostragem por meio de iscas atrativas, 

foram coletados 122 adultos de S. levis, dos quais 63% eram machos (Figura 10 C). 

Este padrão de coleta foi o esperado, visto que são os machos que procuram a fonte 

de alimento na maioria dos curculionídeos, e somente após encontrarem uma fonte 

segura, produzem o feromônio de agregação para colonização dos demais indivíduos 

(WERTHEIM et al., 2005). Os adultos foram constatados na área em todos os meses 

de amostragem, exceto no primeiro mês. Este fato, aparentemente, foi relacionado 

com a idade das plantas, já que a cana-de-açúcar havia sido recém-plantada (cana 

planta), e se encontrava em fase inicial de desenvolvimento. Além do maior pico 

observado em dezembro/2014, constatou-se um outro em abril/2015, próximo a época 

da colheita. 

Analisando em conjunto os dados obtidos pelos dois métodos de amostragem, 

nota-se que as fases imaturas e/ou adultos ocorreram ao longo de toda safra, ou seja, 

nos 10 meses de estudo (~300 dias). Levando-se em conta, que segundo Degaspari 

et al. (1987), o ciclo de vida de S. levis (ovo-adulto) é em média de 54,5 dias, conclui-

se, portanto, que existe ao menos 2 gerações deste inseto ao ano, confirmando assim 

o que já havia sido mencionado, anteriormente, por estes mesmos autores.  

Com relação aos parâmetros climáticos de temperatura (oC) e precipitação 

(mm) no período do estudo, foi possível constatar duas estações bem distintas, uma 

de seca com baixo índice pluviométrico (junho a outubro/2014), e outra de chuva 
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(novembro/2014 a março/2015) (Figura 10 A). Aparentemente, as fases imaturas 

foram constatadas, especialmente, nos meses de menor pluviosidade, ao menos na 

faixa de solo estudada (30 cm), ocorrendo o inverso com os adultos, notavelmente 

após o início das chuvas. Entretanto, estas inferências climáticas precisam ser melhor 

elucidadas, e em ciclos de estudos mais longos, para qualquer conclusão mais 

acurada. 

Nas iscas tipo ‘CTC’, além de S. levis foram coletadas diversas outras 

espécies de insetos, entre elas: Metamasius hemipterus L., 1758 (Coleoptera: 

Curculionidade), Galerita collaris Dejean, 1826 (Coleoptera: Curculionidade), 

Conoderus sp. (Coleoptera: Elateridae); cupins (Isoptera) e formigas (Hymenoptera: 

Formicidae). Com exceção de M. hemipterus, observou-se que, geralmente, só havia 

uma espécie colonizando a isca, provavelmente porque a grande quantidade de uma 

única espécie inibia a presença de outras, inclusive de S. levis. 

Foi observada uma porcentagem média de 31,9 ± 6,6 de ‘tocos atacados’ na 

área estudada (Tabela 2). Estes dados, foram contabilizados somente após o oitavo 

mês do plantio (dezembro de 2014), quando as plantas de cana-de-açúcar atingiram 

cerca de 1,5 m de altura. Isto porque, em plantas menores, em sua maioria, os danos 

e as formas biológicas foram observados somente no tolete de plantio abaixo do nível 

do solo (Figura 11). Além disso, embora os dados sejam apresentados mensalmente, 

nota-se que não foi possível precisar quando eles ocorreram, uma vez que foram 

registrados somente os sintomas, independente da presença do inseto. Portanto, 

conclui-se que este tipo de amostragem por ‘tocos atacados’, para S. levis, só se 

justifica uma única vez na safra, e em plantas já com a touceira formada, ou seja, após 

o apodrecimento completo do colmo de plantio. 

Nas amostragens por trincheira, também foram coletadas na parte aérea a 

broca-da-cana, Diatraea saccharalis Fabricius, 1794 (Lepidoptera: Crambidae), e na 

base da planta, a broca peluda, Hyponeuma sp. (Lepidoptera: Noctuidae). 

 
 
Tabela 2 – Porcentagem de tocos atacados Sphenophorus levis em uma área de um hectare 

de cana-de-açúcar localizado em Piracicaba – SP, no período de dezembro de 
2014 a abril de 2015 

  
Dez/2014 Jan/2015 Fev/2015 Mar/2015 Abr/2015 

Tocos Atacados (%TA) 
Média ± DP 

36,3±3,54 26,5±11,83 28,3±11,58 31,0±9,37 33,8±8,97 
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Em resumo, os dados aqui apresentados demonstraram que há variações 

importantes entre os diferentes tipos de amostragem populacionais disponíveis para 

S. levis, e que elas podem ser complementares. A amostragem por trincheira foi a 

mais dispendiosa e adequada para caracterizar as fases imaturas que ocorrem 

praticamente ao longo de todo o ciclo da cana-de-açúcar, enquanto que a amostragem 

por iscas atrativas foi exclusivamente para amostrar os adultos. A amostragem por 

trincheira também permitiu distinguir o pico populacional de adultos recém emergidos 

– ainda nos toletes – antes de sua dispersão na área (adultos ativos), antecipando em 

até 60 dias o seu pico populacional na superfície do solo por meio da amostragem 

com iscas atrativas.   

Os dados também confirmaram a presença de ao menos 2 gerações ao ano 

para S. levis. Por fim, a principal limitação nestas amostragens refere-se à ausência 

de uma correlação entre o número capturado de fases imaturas e/ou adultos e o nível 

de controle para esta praga em cana-de-açúcar, limitando seu uso, e tornando estas 

amostragens subjetivas. 

 

 

 
Figura 11 – A) Esquema do tolete de cana-de-açúcar localizado abaixo do solo utilizado como 

muda no plantio. B) Presença de danos de Sphenophorus levis no tolete de 
plantio. C) Presença de pupa de S. levis em tolete de cana-de-açúcar abaixo do 
nível do solo 
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4 REINVESTIGAÇÃO DO FEROMÔNIO DE Sphenophorus levis  

 
Resumo  

O gorgulho da cana-de-açúcar, Sphenophorus levis é considerado uma praga 
chave desta cultura e de difícil controle pelos métodos tradicionais. Neste contexto, a 
busca por estratégias alternativas, como o uso de feromônios, por exemplo, se mostra 
promissora para o monitoramento e controle deste inseto. Zarbin et al. (2003) 
identificou um álcool como um composto que elicita o comportamento de agregação 
em adultos de S. levis em laboratório, porém este composto isoladamente não foi 
eficiente em testes de campo, sugerindo a ausência de um ou mais compostos 
presentes na composição deste feromônio. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi 
o reinvestigar o feromônio de S. levis. Para tal, foram utilizados os métodos da aeração 
(coleta de todos os voláteis liberados pelos insetos) e o método da extração por 
solvente (lavagem dos insetos). A determinação da existência de compostos ativos no 
extrato natural foi feita por meio da técnica da cromatografia gasosa acoplada a um 
detector eletroantenográfico (GC-EAD). Os extratos naturais provenientes da aeração 
de machos apresentaram respostas de antenas de machos e de fêmeas da espécie 
para três compostos químicos. Um destes compostos foi o álcool 2-metil-4-octanol, já 
identificado anteriormente por Zarbin et al. (2003). Os outros dois, são novos 
compostos denominados 2,3-butanodiol diacetil (2,3 diacetilbutano) e meso 2,3 
butanodiol diacetil (meso 2,3 diacetilbutano). Os três compostos sintéticos foram 
testados em GC-EAG, porém ainda sem uma resposta conclusiva. Novos testes 
necessitam ainda ser conduzidos para elucidar a composição química do feromônio 
de agregação de S. levis. 

 

Palavras-chave: Semioquímicos; Feromônio de agregação; Gorgulho da cana-de-
açúcar; Coleoptera; Curculionidae 

 

Abstract 

Sugar cane weevil, Sphenophorus levis, is considered an important pest of sugarcane 
in Brazil and it is a pest difficult to control by traditional methods. In this context, the 
search for other strategies such as the use of pheromones, for example, seems 
promising for monitoring and control of this insect. Zarbin et al. (2003) identified an 
alcohol as a compound that elicits the aggregation behavior in adults S. levis in 
laboratory, but this compound alone was not efficient in field tests, which suggests the 
absence of one or more compounds present in the composition of the pheromone. 
Thus, the objective of this study was to reinvestigate the pheromone of S. levis. To this 
end, headspace methods were used (collecting all volatiles released by insects) and 
the extraction method by solvent (washing of insects). The determination of the 
existence of active compounds in the natural extract was performed by gas 
chromatography coupled to an electroantennography detector (GC-EAD). Natural 
extracts from males showed responses of antennas of males and females of the 
species for three chemical compounds. One of these compounds was the alcohol 2-
methyl-4-octanol, previously identified by Zarbin et al. (2003). The other two are new 
compounds, called 2.3-butanediol diacetil (2.3 diacetilbutano) and meso 2.3 butanediol 
diacetyl (meso 2.3 diacetilbutano). The three synthetic compounds were tested in GC-
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EAG, but there is still no conclusive answer. New tests still need to be conducted to 
elucidate the chemical composition of S. levis aggregation pheromone. 

 

Keywords: Semiochemicals; Aggregation pheromone; Sugarcane weevil; Coleoptera; 
Curculionidae 

 
 
 
4.1 Introdução 

 

Sphenophorus levis (Coleoptera: Curculionidae), é uma das principais pragas 

de importância econômica na cana-de-açúcar, e considerada de difícil manejo. Dentre 

as razões destacam-se o hábito críptico de suas larvas, que se alimentam no interior 

do colmo da cana, e dos adultos, que permanecem boa parte de seu tempo abaixo da 

palhada sobre o solo (DEGASPARI et al., 1987; PRECETTI; ARRIGONI, 1990). Por 

esta razão, os métodos tradicionais de controle, como os agroquímicos têm sido pouco 

eficientes. Neste sentido, a busca por outras estratégias, como o uso de feromônios, 

por exemplo, se mostra promissora para o monitoramento e controle deste inseto.  

Nos curculionídeos, o feromônio de agregação é o preponderante para grande 

maioria das espécies e, geralmente, produzido pelos machos (BARTELT, 1999; 

AMBROGI et al., 2009). A sua finalidade é promover um comportamento de agregação 

de ambos os sexos ou do mesmo sexo que o emissor, visando proteção, reprodução, 

alimentação ou a combinação destes fatores (WERTHEIM et al., 2005). Algumas 

destas espécies respondem com mais intensidade, ou de modo exclusivo à este 

feromônio, somente quando associado aos odores de uma fonte de alimento, ou de 

substratos de oviposição. Além disto, a resposta de cada indivíduo pode ser afetada 

por seu estado fisiológico que envolve sua dieta, condição reprodutiva, idade e taxa 

hormonal, além de fatores extrínsecos como período do dia, estação do ano, 

densidade populacional e temperatura (WERTHEIM et al., 2005). 

Em S. levis, Zarbin et al. (2003, 2004) identificaram inicialmente o álcool (S)-

2-metil-4-octanol como um composto chave no comportamento de agregação em 

adultos desta espécie em laboratório. Contudo, quando este composto foi testado 

isoladamente em campo, os resultados não foram satisfatórios (BARRETO-TRIANA, 

2009). Porém, este mesmo composto, também já foi relatado como um dos presentes 

na mistura feromonal em vários outros curculionídeos, como Metamasius hemipterus 
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(PEREZ et al., 1997), Rhabdoscellus obscurus (GIBLIN-DAVIS et al., 2000), e 

Scyphophorus acupunctatus (RUIZ‐MONTIEL et al., 2008).  

Em vista disto, considerando-se que em muitos curculionídeos o feromônio de 

agregação consiste de uma mistura de compostos que agem sinergisticamente 

(BARTELT, 1999), é possível que a ausência de um ou mais composto(s) ainda não 

identificado(s) em S. levis, seja(m) necessário(s) para a sua completa elucidação 

química e uso no manejo desta praga. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi o de 

reinvestigar o feromônio de agregação de S. levis, visando a possível existência de 

novos compostos químicos na sua composição. 

 

4.2 Material e Métodos 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Comportamento de Insetos, do 

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

de Queiroz” (ESALQ/USP) em Piracicaba-SP sob condições de temperatura de 25 ± 

2oC, umidade relativa de 60 ± 10% e fotoperíodo 14:10 h.  

 

4.2.1 Obtenção de adultos de Sphenophorus levis 

 

Adultos de S. levis foram cedidos pelo Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) 

de uma criação em laboratório, e também a partir de insetos coletados em um canavial 

comercial, localizado em Piracicaba-SP. Para a coleta usou-se iscas confeccionadas 

de toletes de cana-de-açúcar com aproximadamente 40 cm de comprimento. Estes 

toletes foram cortados ao meio e colocado no solo embaixo da palhada na linha de 

plantio. Os insetos atraídos pelas iscas foram coletados semanalmente entre janeiro 

a março de 2014 e, quinzenalmente entre junho de 2014 a abril de 2015, ocasião em 

que os colmos eram trocados. 

 

4.2.2 Obtenção dos extratos naturais 

 

A coleta dos voláteis emitidos por adultos de S. levis foi realizada pelos 

métodos de aeração e extração por solvente (MILLAR; HAYNES, 1988; ZARBIN et 

al., 1999).  
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Para a coleta dos voláteis por de aeração, câmaras de vidro horizontais (20 

cm comprimento x 7 cm diâmetro) contendo os tratamentos foram conectadas ao 

sistema automático de coleta de voláteis ARS (Analytical Reserch Systens - 

Gainesville, Fl, USA) (Figura 12). Na extreminadade de saída do ar colunas de vidro 

(8 cm largura; 6 mm diâmetro) contendo 30 mg de polímero absorvente HayeSep 

(Supelco Bellefonte, PA, USA) (80/100 mesh) foram conectadas para a captura dos 

odores liberados pelos insetos. A entrada do ar nas cubas foi mantida com fluxo de 

1L/min. Conectada as colunas de polímero adsorvente, uma bomba a vácuo foi 

utilizada para succionar o ar do sistema mantendo o fluxo de saída igual ao de entrada 

(1L/min). 

 

 

 

Figura 12 - Obtenção de voláteis liberados por Sphenophorus levis pelo método de aeração: 
A) Filtros. B) Umidificadores do ARS (Analytical Reserch Systens - Gainesville, Fl, 
USA). C) Controle do fluxo de ar do ARS. D) câmaras horizontais de vidro (20 x 7 
cm). E) Fluxômetro. F) Sílica. G) Bomba a vácuo. As flechas vermelhas indicam a 
direção do ar 
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Os tratamentos de aeração utilizados foram: i) oito machos de S. levis; ii) oito 

machos de S. levis + um tolete de cana-de-açúcar (8,0 cm); iii) oito fêmeas de S. levis; 

iv) oito fêmeas de S. levis + um tolete de cana-de-açúcar (8,0 cm); v) um tolete de 

cana-de-açúcar (8,0 cm); e vi) ar puro (controle). Adicionalmente, foram realizadas 

coletas utilizando-se insetos provenientes do campo e de criação mantida em 

laboratório, a fim de verificar diferenças entre os perfis de voláteis emitidos por estes 

dois grupos. 

Após 24 h de aeração, os filtros de polímero adsorvente foram eluídos com 

200 µl de solvente hexano. Os extratos foram então armazenados em frascos de vidro 

(2,5 mL), vedados e armazenados em freezer -30°C até o momento das análises.   

Considerando que S. levis aumenta a frequência de cópulas após os 14 dias 

de idade (BARRETO-TRIANA, 2014), machos e fêmeas obtidos em laboratório foram 

aerados durante 40 dias consecutivos a partir da emergência para se observar o 

padrão de emissão de voláteis. A cada 3 ou 4 dias (duas vezes por semana), as 

amostras foram eluídas com solvente hexano e analisadas em cromatografia gasosa 

acoplada a espectrometria de massas (GC-MS). 

No método de extração por solvente, 500 fêmeas e 672 machos de S. levis 

foram colocados em potes de vidro com 75 insetos cada, imersos em gelo para 

diminuir sua atividade metabólica (Figura 13 A), e posteriormente, tiveram seus corpos 

imersos separadamente, com hexano (~ 60 mL) e éter (~ 60 mL), em um Erlenmeyer 

(250 mL) (Figura 13 B), de modo a cobrir seus corpos. Após três minutos sob agitação 

(Figura 13 C), com auxílio de uma pipeta, os extratos cuticulares foram colocados em 

tubo de vidro (30 mL) (Figura 13 D), purificados – por meio de filtragem em lã de vidro 

– e armazenados em tubos cônicos (30 mL) à -30oC. Curiosamente, alguns indivíduos 

machos e fêmeas permaneceram vivos após a extração pelos solventes. Neste caso, 

estes insetos também foram aerados e o extrato foi analisado em CG-MS. Os 

resultados obtidos foram comparados com padrões de emissão de voláteis de insetos 

de campo e de criação em laboratório. 

 



 54 

 
Figura 13 - Sequência da obtenção do extrato natural de Sphenophorus levis pelo método de 

extração por solvente. A) Insetos separados em cubas de vidros cercadas por 
gelo; B) insetos imersos em solvente; C) agitação durante três minutos; D) 
separação do solvente com extratos cuticulares em tubo de vidro; e E) adultos 
de S. levis após a lavagem corporal 

 

 

 

 

4.2.3 Análises dos extratos naturais 

 

4.2.3.1 Preparação das antenas para a eletroantenografia 

 

Antenas de machos e fêmeas de S. levis foram cuidadosamente extraídas na 

base para que o bulbo permanecesse intacto. Considerando-se que há um maior 

número de sensilas olfativas na parte terminal da antena genículo-clavada de S. levis 

(Figura 14), foram utilizadas três metodologias para a preparação destas antenas. 

 



 55 

 
 

Figura 14 – Antena de Shenophorus levis em microscopia eletrônica de varredura (62x). Setas 

indicam as sensilas presentes no ápice da clava (Zeiss LEO 435 VP, Carl 
Zeiss®) 

 

Metodologia 1: As extremidades da antena foram colocadas em um eletrodo 

de platina cobertos com gel condutor (Figura 15). Utilizou-se a antena intacta com a 

presença do bulbo e também a antena cortada ao meio, ambas intactas e com um 

talho feito com bisturi na extremidade. O eletrodo foi conectado a um amplificador 

elétrico (10x) com software GC-EAD 4.6, que permitiu medir a diferença de potencial 

pela voltagem gerada. 

 

 

Figura 15 - Antenas de Shenophorus levis preparadas em gel condutor para análise em 
cromatógrafo gasoso acoplada a um detector eletroantenográfico (GC-EAD). 
A) Antena intacta. B) Antena sem o escapo e pedicelo 

 

B A 
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Metodologia 2: As antenas foram separadas do rostro do inseto mantendo-se 

o bulbo intacto como já descrito. A base da antena foi então inserida em uma 

micropipeta de vidro preenchida com solução de Ringer (3,75g de NaCl + 0,175g de 

KCl + 0,1395g de CaCl2 + 500mL de água destilada), e acoplada ao fio de ouro do 

eletrodo de referência. A extremidade da antena foi conectada ao fio de tungstênio 

com uma gota de gel condutor ao eletrodo acoplado ao amplificador do sinal (Syntech, 

10x gain) (Figura 16). 

 

 

Figura 16 - Antena de Sphenophorus levis para a eleroantenografia. A) Base da antena 
inserida em uma micropipeta de vidro com solução salina; B) Extremidade da 
antena conectada ao fio de tungstênio 

 

 

Metodologia 3: Duas micropipetas de vidro foram preenchidas com uma solução 

de Beadle-Ephrussi-Ringer, sendo a base da antena inserida em uma das 

micropipetas e conectada ao microeletrodo de referência, e a outra extremidade da 

antena encostada a segunda micropipeta conectada ao microeletrodo com 

amplificador (Figura 17). 
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Figura 17 - Antena de Sphenophorus levis para a eleroantenografia. A) Base da antena 
inserida em uma micropipeta de vidro com solução salina; B) Extremidade da 
antena encostada em uma micropipeta de vidro com solução salina 

 

 

4.2.3.2 Eletroantenografia (EAG) 

 

Os extratos naturais de S. levis obtidos a partir da aeração e da extração por 

solvente foram utilizados em cromatografia gasosa acoplada a eletroantenografia 

(GC-EAG). Para estes extratos foram utilizadas antenas de insetos de laboratório e 

campo, após serem lavados com hexano.  

O cromatógrafo gasoso, com controle de pressão eletrônico, foi operado no 

modo ‘splitless’, contendo uma coluna capilar HP-5MS (30m x 0,25mm x 0,25µm) e 

um detector de ionização de chamas (FID) (Figura 18). O programa de temperatura 

utilizado foi de 50ºC/min inicial por três minutos, com aumento de 5ºC/min até 150ºC, 

na qual permaneceu por um minuto. Posteriormente, o aumento de temperatura foi de 

10ºC/min até uma temperatura final de 270ºC, a qual foi mantida por 10 minutos 

(ZARBIN et al., 2003).  
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Figura 18 - Cromatografia gasosa com detector de ionização de chamas (CG-FID) acoplado 
ao detector eletroantenográfico (EAG)  

 
 

Os compostos com picos comuns em EAG e FID foram analisados em 

cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-MS), pelos 

métodos de impacto de elétrons (IE) e ionização química (CI), utilizando-se um 

Varian CP 3800 + 4000 MS/MS com coluna capilar HP 5 MS (30m x 0,25mm x 

0,25µm). Os compostos também foram analisados por IE em um equipamento 

SHIMADZU QP 2010, com coluna capilar HP 5 MSC. As condições de análise foram 

as mesmas utilizadas no FID. O volume de injeção do extrato foi de 1,0 μl no modo 

‘splitless’. O gás hélio foi empregado como gás de arraste.  

Os compostos foram identificados por meio dos respectivos padrões de 

fragmentação, tempo de retenção e índice de Kovats. O objetivo destas análises foi 

atribuir as estruturas químicas dos compostos candidatos ao feromônio de S. levis 

presentes no extrato. Esta etapa foi realizada no Laboratório de Química da 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL), sob a supervisão do Prof. Dr. Antônio 

Euzébio Goulart Santana. 

 

 

  

FID 

EAG 
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4.3 Resultados e Discussão 

 

Três compostos biologicamente ativos ‘A’, ‘B’, e ‘C’, provenientes da aeração 

de machos de S. levis, foram revelados nas amostras analisadas em cromatografia 

gasosa acoplada a eletroantenografia (Figura 19). Este resultado foi obtido com 

antenas de machos e fêmeas de S. levis, utilizadas isoladamente.  

O composto ‘A’ foi reconhecido na amostra como sendo o álcool 2-metil-4-

octanol (Figura 19 A), já anteriormente identificado por Zarbin et al. (2003; 2004), como 

um composto presente no feromônio de S. levis. O tempo de retenção deste 

composto, no equipamento Varian modelo CP 3800 + 4000 MS/MS, foi Tr = 12,382 

min no GC-MS e o índice de Kovats, IK = 1046. 

 

 

 

 

 
Figura 19 - Cromatograma (FID) do extrato natural de machos de Sphenophorus levis + tolete 

de cana-de-açúcar (em azul), e as respostas eletroantenográficas (EAG) de 
antenas de fêmeas (em vermelho) e de machos (em preto) da espécie. As setas 
A, B e C indicam os compostos presentes no FID que apresentaram respostas 
eletroantenográficas  
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O composto ‘B’ foi identificado e sintetizado pelo químico Dr. Antônio Euzébio 

Goulart Santana (UFAL), como sendo o 2,3-butanodiol diacetil (2,3 diacetilbutano) 

(Figura 19 B), com tempo de retenção de 12,916 min, no equipamento Varian modelo 

CP 3800 + 4000 MS/MS, e índice de Kovats, IK = 1063. O espectro do composto 

natural foi idêntico ao composto sintético quando observado em cromatografia gasosa 

pelo método de ionização química (CI), no equipamento Varian modelo CP 3800 + 

4000 MS/MS com coluna capilar HP 5 MS (30m x 0,25mm x 0,25µm) (Figura 20) e, 

pelo método de impacto de elétrons (EI) em um equipamento SHIMADZU - QP – 2010, 

com coluna capilar HP 5 MSC (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20 - Espectro de massas gerado por ionização química (CI) do composto ‘B’, 2,3-
butanodiol diacetil (2,3 diacetilbutano), no equipamento Varian modelo CP 3800 
+ 4000 MS/MS, a partir de amostras obtidas por aeração de machos de 
Sphenophorus levis 

 



 61 

 
Figura 21 - Espectro de massas gerado por ionização de impacto de elétrons (EI) (70-eV) do 

composto ‘B’, 2,3-butanodiol diacetil (2,3 diacetilbutano), no equipamento 
SHIMADZU- QP-2010, com coluna capilar HP 5 MSC, a partir de amostras 
obtidas por aeração de machos de Sphenophorus levis 

 

 

 

 

O composto ‘C’ foi identificado e sintetizado pelo químico Dr. Antônio Euzébio 

Goulart Santana (UFAL), como sendo meso 2,3 butanodiol diacetil (meso 2,3 

diacetilbutano) (Figura 19 C) com tempo de retenção, no equipamento Varian modelo 

CP 3800 + 4000 MS/MS, de 13,302 min e índice de Kovats, IK = 1076. Os espectros 

do composto natural analisado em cromatografia gasosa pelo método de ionização 

química (CI) no equipamento Varian modelo CP 3800 + 4000 MS/MS com coluna 

capilar HP 5 MS (30m x 0,25mm x 0,25µm) (Figura 22) e o espectro, pelo método de 

impacto de elétrons (EI) em um equipamento SHIMADZU–QP-2010, com coluna 

capilar HP 5 MSC (Figura 23) também, como no composto B, foram idênticos ao 

composto sintético.  
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Figura 22 - Espectro de massas gerado por ionização química (CI) do composto ‘C’, meso 2,3 
butanodiol diacetil (meso 2,3 diacetilbutano), no equipamento Varian modelo CP 
3800 + 4000 MS/MS, a partir de amostras obtidas por aeração de machos de 
Sphenophorus levis 

 

 

 

 
Figura 23 - Espectro de massas gerado por ionização de impacto de elétrons (EI) (70-eV) 

do composto ‘C’, meso 2,3 butanodiol diacetil (meso 2,3 diacetilbutano), no 
equipamento SHIMADZU- QP-2010, com coluna capilar HP 5 MSC, a partir de 
amostras obtidas por aeração de machos de Sphenophorus levis 
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Desse modo, os resultados aqui apresentados, sugerem, que além do álcool 

2-metil-4-octanol já identificado por Zarbin et al. (2003, 2004) – e aqui novamente 

confirmado – outros dois novos compostos, o 2,3-butanodiol diacetil (2,3 

diacetilbutano) e, o meso 2,3 butanodiol diacetil (meso 2,3 diacetilbutano) também 

poderiam estar presentes na composição química do feromônio de agregação de S. 

levis. 

Para auxiliar nesta resposta, os três compostos sintéticos ‘A’, ‘B’ e ‘C’ foram 

diluídos em hexano e, a partir daí essa mistura foi testada em GC-EAG com antenas 

de machos e fêmeas de S. levis. Porém, considerando a grande dificuldade para a 

manipulação destas antenas, bem como a pouca disponibilidade e baixa qualidade 

dos adultos disponíveis no momento destes testes, não foi possível obter respostas 

positivas no EAG a nenhum dos três compostos. Sendo assim, outras tentativas 

deverão ser conduzidas, especialmente, com insetos coletados no campo, visando 

uma possível confirmação destes compostos.  

O método de preparação das antenas para a análises em GC-EAG que 

apresentou melhor resultado para S. levis foi aquele em que a base da antena foi 

inserida em uma micropipeta de vidro preenchida com solução de ringer e acoplada 

ao fio de ouro do eletrodo de referência e a extremidade, conectada ao fio de 

tungstênio (Item 4.2.3.1 - Metodologia 3). Os demais métodos, que incluíram a 

preparação das antenas com gel condutor e com capilar também apresentaram 

respostas eletroantenográficas, porém, em menor proporção. 

Os resultados aqui apresentados indicam que novas etapas ainda são 

necessárias para a completa elucidação química do feromônio de agregação de S. 

levis. O 2-metil-4-octanol, identificado por Zarbin et al. (2003), aparentemente, é o 

composto majoritário do feromônio de agregação de S. levis, porém para que o 

feromônio possa ser utilizado no manejo desta praga em cana-de-açúcar, é 

necessário que o(s) composto(s) minoritário(s) faça(m) parte de sua composição. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As características mais efetivas para a separação dos sexos em S. levis foram 

a presença de pilosidade nos machos ou sua ausência nas fêmeas, na parte ventral 

do abdome e uma maior concavidade do final do abdome nos machos.  

Há variações importantes entre os diferentes tipos de amostragem 

populacionais disponíveis para S. levis e elas podem ser complementares. A 

amostragem por trincheira foi a mais dispendiosa e adequada para caracterizar as 

fases imaturas que ocorrem praticamente ao longo de todo o ciclo da cana-de-açúcar, 

enquanto que a amostragem por iscas atrativas foi exclusivamente para amostrar os 

adultos.  

O método de preparação das antenas para a análises em GC-EAG que 

apresentou melhor resultado para S. levis foi aquele em que a base da antena foi 

inserida em uma micropipeta de vidro preenchida com solução de ringer e acoplada 

ao fio de ouro do eletrodo de referência e a extremidade, conectada ao fio de 

tungstênio.  

Além do álcool 2-metil-4-octanol (Zarbin et al. 2003) outros dois compostos, o 

2,3-butanodiol diacetil (2,3 diacetilbutano) e o meso 2,3 butanodiol diacetil (meso 2,3 

diacetilbutano), podem estar presentes na composição química do feromônio de 

agregação de S. levis. 
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