
Feromônios – A 
comunicação invisível dos 

insetos



Quando pensamos em comunicação logo nos vem a mente sinais que 
chegam por nossos sistemas visual e auditivos, mas você sabia que 
insetos e outros animais são capazes de se comunicar de maneira 
invisível e inaudível, lançando compostos químicos no ar?



Esses compostos químicos voláteis denominados feromônios são 
lançados no ar em quantidades mínimas, praticamente indetectáveis, e 
são percebidos por outros indivíduos da mesma espécie, o que pode 
influenciar seus comportamentos



O termo feromônio foi proposto em 1959 por Karlson e Lüscher como 
‘’substâncias que são secretadas para o exterior por um indivíduo e são 
recebidos por um segundo indivíduo nos quais geram uma reação 
específica’’. O nome feromônio vem de duas palavras gregas: pherein
(transferir) e horman (excitar). No mesmo ano que o termo foi
proposto, foi identificado o primeiro feromônio quimicamente. Isolado
da mariposa do bicho da seda (Bombyx mori), esse feromônio foi
chamado de Bombykol. Esse ferômonio age promovendo a atração e é 
emitido pelas fêmeas por uma glândula na ponta do abdômen e ele
anuncia a disponibilidade da fêmea e sua localização. Concentrações
tão minúsculas como 200 moléculas por centímetro cúbico são capazes
de atrair os machos. Para a caracterização do Bombykol foi necessário o 
isolamento de 500 mil glândulas abdominais da fêmea. 



Os feromônios são secretados por glândulas exócrinas no ar onde 
difundem-se até serem percebidos por outros membros da mesma 
espécie

A quantidade de feromônios secretadas no ar é muito baixa, sendo que 
apenas algumas moléculas necessárias para produzir uma resposta e 
são efetivas a longas distâncias

As moléculas que constituem os feromônios são altamente voláteis e 
leves



Os feromônios servem a uma ampla gama de propósitos, como por 
exemplos para encontrar alimento, reprodução e proteção da predação

São de vital importância em insetos que vivem em sociedade, como 
formigas, abelhas e cupins nos quais agem carregando uma variedade de 
informações



Em insetos sociais, suas funções comportamentais incluem serem 
afrodisíacos, anti-afrodisíacos e atraentes além de informarem sobre 
parentesco, agressão, hierarquia social, agregação e alarme. Os 
atraentes podem atrair machos e fêmeas. Os afrodisíacos são 
compostos químicos que facilitam a corte e preparam o sexo oposto 
para copulação. Os antiafrodisíacos podem ter um papel importante 
em permitir a atração somente entre membros da mesma espécie, 
impedindo a atração entre membros de espécies distintas. Na 
manutenção da hierarquia social, a rainha de insetos sociais libera 
feromônios que anunciam sua fecundidade e suprime a reprodução 
entre os operários da colônia. Feromônios de agregação atraem 
membros da mesma espécie de ambos os sexos para o local de 
liberação. Feromônios de alarme podem causar a dispersão de 
indivíduos da mesma espécie ou de predadores ou aumentar o 
recrutamento e a agressão contra um antagonista.



Os feromônios podem ser usados para uma função importantíssima 
que é propiciar o acasalamento e a reprodução

Um feromônio liberado no ar pode atrair indivíduos do sexo oposto e 
estimular a copulação

As abelhas rainhas utilizam feromônios de sexo para atrair parceiros



Outra maneira a qual os insetos usam feromônios é para formar trilhas

Os insetos sociais usam uma trilha de odor para marcar a localização de 
fontes de alimentos 

Formigas, abelhas e cupins utilizam esse tipo de feromônio



Os feromônios podem ser também de alarme, os quais são produzidos 
ou liberados das glândulas presentes na mandíbula ou região anal, ou 
do aparato mordedor

Esses feromônios podem ser lançados em inimigos que são assim 
marcados como agressores

Abelhas melíferas utilizam desse mecanismo no local de mordida, o 
que induz outras abelhas a morderem no mesmo local



Os insetos podem ainda utilizar os feromônios como forma de defesa 
química para protege-los da predação

Esses feromônios de defesa podem por exemplo ter efeito irritante na 
pele do predador. Cupins soldados são um exemplo.

Esses compostos podem ter cheiros ou gostos desagradáveis



Outros animais também possuem feromônios, incluindo mamíferos

A presença de feromônios em humanos é controversa, sendo que um 
feromônio humano nunca foi isolado quimicamente

Animais aquáticos também podem liberar feromônios na água


