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O tamanduá-da-soja, <i>Sternechus subsignatus</i> (Coleoptera: Curculionidae), vem sendo 

considerada uma praga chave nessa cultura. Seu controle é difícil, pois suas formas imaturas se 

desenvolvem no interior das hastes da soja, limitando, dessa forma, a ação dos inseticidas. Com 

isso, a utilização de feromônio para manejo desse inseto é bastante promissora. O objetivo desse 

trabalho foi evidenciar a presença de feromônio de agregação na comunicação química de <i>S. 

subsignatus</i> e determinar a dinâmica de produção. Voláteis de <i>S. subsignatus</i> foram 

coletados pelo processo de aeração, extraídos com hexano e concentrados para um inseto-

equivalente (1IE). Para avaliar a produção, os voláteis foram coletados durante a fotofase e a 

escotofase. Também foram feitas extrações de duas em duas horas durante a fotofase. A resposta 

comportamental de ambos os sexos foi avaliada utilizando olfatômetro em “Y”. Os tratamentos 

utilizados foram: pedaços do talo da planta hospedeira sozinha e voláteis de machos e de fêmeas 

associados ao talo da planta hospedeira nas concentrações de 0.3IE, 1IE e 3IE. Os extratos foram 

posteriormente analisados em cromatógrafo gasoso. Ambos os sexos foram significativamente 

mais atraídos para o odor da planta hospedeira e para os extratos de machos associados à planta 

hospedeira na concentração de 0.3IE demonstrando que a comunicação entre <i>S. 

subsignatus</i> é mediada por feromônio de agregação. Foi detectada a presença de seis 

compostos macho-específicos, os quais são os principais candidatos a feromônio dessa espécie. 

Constatou-se que a produção desses compostos macho-específicos durante a fotofase foi 



significativamente maior, comparada a escotofase, sendo que o pico da produção ocorreu no 

período de 4 a 6 h após o seu início.  


