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Estudo da Ecologia química das espécies Loxa deducta Walker, Pallantia 

macunaima Grazia e Pellaea stictica (Dallas) (Hemíptera: Pentatomidae). 

 

Resumo - O Brasil é um dos maiores produtores de soja no mundo. Entre as 

principais pragas da soja encontram-se os pentatomídeos que se alimentam diretamente 

dos grãos, afetando o rendimento e a qualidade das sementes. Neste complexo de 

sugadores que ocorrem na cultura da soja, além das espécies que causam danos 

significativos, há as pragas secundárias como Loxa deducta, Pallantia macunaima e 

Pellaea stictica. Os principais voláteis liberados pelos pentatomídeos estão os 

compostos defensivos e feromônio sexuais. Os compostos defensivos têm dupla 

finalidade, de defesa contra a predação e feromônio de alarme, e são produzidos em dois 

diferentes tipos de glândulas dependendo do estágio de vida destes insetos: nos adultos 

são produzidos em na glândula metatorácicas (MTG), que não está presente nos insetos 

imaturos, enquanto as ninfas (estágio larval dos insetos) produzem estes compostos nas 

glândulas abdominais dorsais (DAGs). Entretanto, pouco se sabe sobre a posição da 

glândula produtora de feromônios sexuais em pentatomídeos, porém, em todos os 

estudos descritos na literatura, os produtores dos compostos sexo-específicos foram os 

machos. Dessa forma, o estudo da ecologia química das espécies L. deducta, P. 

macunaima e P. stictica consiste em 2 partes: 

Parte 1 – Compostos defensivos:  

1) Extrair, identificar, comparar e quantificar todos os compostos encontrados nas 

DAGs das ninfas, dos cinco instares, das três espécies alvos deste trabalho,  

2) Extrair, identificar, comparar e quantificar os compostos encontrados nas MTG dos 

adultos destas espécies e  

3) sintetizar os compostos identificados que não apresentarem padrões sintéticos. 

Parte 2 – Feromônios sexuais: 

1) Coletar os voláteis de adultos machos e fêmeas das três espécies 

2) Identificar os voláteis coletados, focando os compostos químicos sexo-específicos 

que podem ser componentes dos feromônios sexuais, 

2) quantificar e sintetizar estes compostos sexo-específicos  e 

3) testar em laboratório os feromônios sexuais identificados. 

 


