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1. Introdução
Segundo Alexander (1967), os sinais acústicos produzidos por artrópodos incluem-se em nove
categorias: 1- perturbação e alarme (repelir predadores e avisar indivíduos da mesma espécie); 2-
chamada para corte ou agregação; 3- sinais agressivos (separar rivais e estabelecer domínio); 4-
indicativos do momento propício para inseminação e facilitação desse processo; 5- interrupção da
corte e formação de novos pares; 6- facilitação da inseminação e manutenção do par durante a
cópula; 7- sinais pós-copulatórios e inter-copulatórios; 8- reconhecimento do par ou manutenção
do grupo familiar, em espécies sociais e suo-sociais: 9- definir de locais de nidação e alimentação
em espécies sociais. O número de espécies de insetos com aparatos para produzir som excede a de
todos os outros organismos; porém, apenas alguns (cigarras, gafanhotos e grilos) produzem ruídos
altos o suficiente para serem percebidos pelo homem. O som é produzido por diversas estruturas,
de cinco maneiras diferentes: 1- friccionando uma parte do corpo contra outra, a chamada
estridulação (grilos, gafanhotos, percevejos, formigas, larvas e adultos de besouros e lepidópteros);
2- batendo alguma parte do corpo, tais como: as pernas (gafanhotos oedipodíneos), o ápice do
abdome (baratas) ou a cabeça (besouros anobiideos) contra o substrato; 3- vibrando alguma parte
do corpo, tais como as asas, no ar (mosquitos, moscas, abelhas, vespas); 4- vibrando membranas
timpânicas chamadas timbal (diversos grupos de cigarras); 5- forçando a ejeção de ar ou fluido
(gafanhotos acridídeos) (Alexander, 1957). Apesar de comum em besouros, a estridulação é pouco
conhecida. Os órgãos estridulatórios dos besouros, embora uniformes em seu caráter essencial,
podem ocorrer em quase todas as partes do corpo; consistem de duas superfícies rígidas
especializadas, que roçam uma contra a outra - produzindo sons curtos e agudos mais ou menos
musicais - em geral formadas por uma série de carenas paralelas, tão finas e unidas que não
podem ser vistas a olho nu; estão dispostas em direção transversal ao movimento e são raspadas
pela superfície oposta, que pode ser uma carena aguda ou uma série de espinhos ou grânulos
(Arrow, 1942).Passalidae têm hábitos silvícolas, comportamento subsocial e distribuição
pantropical; distribuem-se em 650 espécies (Reyes-Castillo, 2000). São saproxílófagos e
contribuem para a ciclagem de nutrientes através da degradação física e biológica dos troncos
apodrecidos que colonizam (Rodriguez & Rorrilha, 1986; Castillo & Morón, 1992 apud Castillo &
Reyes-Castillo, 1997). Larvas e adultos de Passalidae produzem som. Os sons dos adultos são
fortes, perceptíveis ao ouvido humano; são produzidos ao raspar áreas modificadas do sexto tergito
abdominal contra áreas correspondentes das asas metatoráxicas. Nas larvas, a perna metatoráxica
é reduzida e raspa contra uma área rugosa da coxa mesotoráxica. O som produzido pelas larvas é
mais fracos que o dos adultos. Porém, são do mesmo tipo, com uma ampla faixa de freqüência
(Schuster & Schuster, 1971). Diversos autores realizaram estudos com estridulação em Passalidae.
Babb (1901) descreveu o mecanismo estridulatório de Passalus cornutus. Baker (1967) apresentou
o mecanismo estridulatório de Pentalobus palini, P. barbatus e P. savagei e Baker (1971),
apresentou dados de gravação dos sons dessas três espécies e observou as relações com o
comportamento. Schuster (1983) sumarizou o repertório acústico de Passalidae e relacionou esse
repertório ao que é conhecido concernente aos repertórios de som de outros Coleoptera. Também
elaborou audioespectogramas de quatro espécies de Passalus e apresentou os tipos de sons
observados em 13 contextos comportamentais de 32 espécies das duas tribos de Passalidade do
Novo Mundo.Estudos detalhados realizados com larvas de Passalidae amazônicos revelam que cada
espécie possui um aparato estridulatório diferente (Costa & Fonseca, 1986). Com relação aos
Passalidae amazônicos adultos, até o momento não se realizaram estudos sobre os aparatos
estridulatórios. Este trabalho descreve a arquitetura do aparelho estridulatório de seis espécies de
adultos do gênero Passalus (Passalus) s. str. da Amazônia brasileira: P. (P.) interruptus, P. (P.)
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interstitialis e P. (P.) punctiger (Passa/us (Passa/us) s. str. Seção Neleus), P. (P.) abortivus, P. (P.)
g/aberrimus e P. (P.) variiphy/us (Passa/us (Passa/us) s.str. Seção Phoroneus) e verifica as
diferenças entre estes.

2. Material e métodos
Os exemplares de Passalidae estudados foram obtidos na Coleção de Invertebrados do INPA. Foram
fotografadas as estruturas estridulatórias de exemplares íntegros de cada espécie. Para a
preparação das lâminas, os exemplares foram amolecidos em banho de imersão em KOH a 10%
(hidróxido de potássio) durante 72 horas. Os élitros foram retirados para que as estruturas
estridulatórias (Schuster & Schuster, 1971) ficassem acessíveis. As fotografias foram feitas em
axiophot 2; os procedimentos fotográficos foram realizados no Laboratório Temático de Microscopia
Eletrônica da Coordenação Geral de Pesquisa do INPA, com o auxilio de um técnico em microscopia
eletrônica, responsável pelo laboratório. As peças montadas em lâminas foram desidratadas em
álcool absoluto e fixadas sob lamínula utilizando-se Entellan como meio de inclusão. As partes
retiradas dos exemplares foram armazenadas em frascos de vidro em álcool a 80%, juntamente
com o exemplar. As laminas montadas e utilizadas para fotografar as estruturas também foram
depositadas junto com o exemplar, na Coleção de Invertebrados do INPA. Também foram efetuadas
fotos das mesmas espécies de Passalidae em microscópio eletrônico de varredura, para uma
resolução melhor e mais eficiente na tomada das medidas do aparato estrid ulatório das respectivas
espécies. Foram tomadas duas medidas em cada peça (H1;H2)da altura e duas da distância entre
as estruturas (D1; D2), para se ter uma média. As fotos foram tiradas em microscópio eletrônico de
varredura na escala de 1000X.

3. Resultados e discussão
Foi fotografados um exemplar de cada espécie, totalizando seis exemplares. O aparato
estridulatório de Passalidae são áreas modificadas das asas metatorácicas e do sexto tergito
abdominal que produzem sons. As áreas anatômicas modificadas das asas são compostas por
formas iguais semelhantes a um cone espinhoso (Figura 1); já no tergito abdominal essas áreas
modificadas apresentam-se de duas formas sendo a maior em forma de cerdas grandes e a
segunda em forma de pequenos cones espinhosos (Figura 2). É interessante afirmar que os cones
espinhosos nas asas ocorrem de maneira ora mais densas e ora menos densas. Isso dependendo
da parte onde cada exemplar foi fotografado; por exemplo, se fotografado próximo a nervuras elas
se tornam mais densas, pelo fato de nessas áreas haver um grande agrupamento dessas
estruturas. As fotos foram tomadas das asas na região mais esclerotinizada onde as asas se
dobram e no abdômen foi fotografada a região do sexto tergito abdominal, sendo que em alguns
momentos foi possível realizar medições de apenas uma das estruturas (cerdas e cones) do
abdome. Para que tivéssemos uma boa analise das estruturas, foram realizadas duas medidas para
o tamanho da altura das estruturas e duas medidas para distância de uma estrutura para a outra.
(Tabelas 1 e 2)

Figura 1 - Áreas anatômicas modificadas das asas compostas por formas semelhantes a um cone
espinhoso (A - asa direita e B - asa esquerda de P. g/aberrimus).
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Figura 2 - Tergito abdominal de P. g/aberrimus apresentando duas formas estridulatórias
diferentes, uma em forma de cerdas grandes e a outra em forma de pequenos cones espinhosos.

Tabela 1 - Altura (H) das estruturas anatômicas do aparato estridulatório do gênero Passa/us

I Espécies de Passalidae a direita a esquerda Tergito abdominal
I estudados

H2 H1 H2 H1 H2
Passa/us veriiohvtus .901J 7.031J 7.411J 7.611J 337.611J 154.131J I

! 15.41j..J 28.361JI Passa/us punctiger 1.75j..J 9.06j..J 21.37j..J 10.56j..J
53.691J 130.431J

! Passa/us abortivus ~lj..J 4.39j..J l1.91j..J 12.99j..J
8.691J 9.541J i

188.43J.1 138.67J.1
8.43u 7.36J.1 ,

Passa/us g/aberrimus .92J.1 , l1.50J.1 7.22J.1 9.05J.1 110.77j..J 89.13J.1

i Passa/us interstitia/is .60J.1 l1.01j..J 8.06j..J 13.46j..J
10.05J.1 9.18J.1

181.72J.1 61.50J.1 I
: Passa/us interruptus 21.44J.1 I 12.08J.1 20.03j..J 14.78J.1 21.98J.1 i 7.61j..J

!
" A , .

Tabela 2- Medidas da distancia (D) de uma estrutura anatõmica estndulatona para outra.

i
Espécies de Passalidae Asa direita Asa esquerda ! Tergito abdominal

• estudados D1 D2 D1 D2 D1 D2
,
i Passa/us variiphy/us 9.41\J 13.90\J 8.521J 9.441J 67.401J 70.391J

I Passa/us punctiger l1.08j..J 8.52J.1 5.41J.1 7.65J.1
9.13j..J 15.57J.1
33.551J 46.01J.1

Passa/us abortivus 13.36J.1 I 14.07J.1 9.05J.1 3.81J.1
l1.22\J 7.921J
45.07J.1 44.40J.1 ;

Passa/us g/aberrimus 8.21j..J 6.41j..J 7.39J.1 3.41J.1
7.39j..J 9.83J.1

20.361J 11. 941J
:

Passa/us interstitialis 6.23j..J I 2.47j..J 4.791J 4.911J
I 5.81J.1 4.22j..J

38.561J 45.491J I
Passa/us interruptus 10.07J.1 4.26J.1 i 6.09J.1 4.84J.1 12.74J.1 l1.36J.1

I, .
Mas apesar de terem semelhança em formato possuem diferenças ínter-especlftcas. Em Passa/us
varriiphy/us a medida da altura dos cones espinhosos variam de l1.90j..J e 7.03j..J na asa direita e na
asa esquerda de 7.41J.1 e 7.61j..J mostrando-nos assim uma diferença de tamanho não muito grande
na asa esquerda; já no tergito abdominal temos de 337.61J.1 e 154.13j..J mostrando uma variação de
tamanho bastante grande entre asas e tergito (Tabela1). Ainda em P. variiphy/us a distância de um
cone para outro, na asa direita foi de 9.41J.1 e 13.90j..J , na asa esquerda de 8.52J.1 e 9.44J.1 e no
tergito abdominal as cerdas se distânciam de 67.40j..J e 70.39j..J (Tabela 2).Em Passa/us punctiger a
altura dos cones espinhosos varia na asa direita de 16.75j..J e 9.06j..J, na asa esquerda de 30.29J.1 e
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10.99J,Je no tergito a primeira estrutura que são os cones com 15.41J,J e 28.36J,J a segunda
respectivamente as cerdas com 53.69J,Je 130.43J,Jde tamanho na altura (Tabela 1). No entanto a
distância de um cone para o outro na asa direita é de l1.08J,J e 8.52J,J,na esquerda 4.05J,Je 6.08J,J
e no tergito abdominal os cones primários com 9.13J,Je 15.57J,Je as cerdas com 33.55J,Je 46.01J,J
de distância(Tabela 2). Em Passalus abortivus a altura dos cones na asa direita é de 7.31J,Je 4.39J,J,
na esquerda l1.91J,J e 12.99J,J,já no tergito abdominal foi possível realizar medições das duas
estruturas do tergito:a primeira estrutura que são os cones foi de 8.69J,Je 9.54J,Je a segunda que
são as cerdas de 188.43J,Je 138.67J,Jmostrando uma diferença muito grande na altura dos cones e
cerdas do tergito abdominal(Tabela 1). As distâncias na asa direita são de 13.36J,Je 14.07J,J,asa
esquerda 9.05J,Je 3.81J,Je no tergito a primeira estrutura os cones com 1l.22J,J e 7.92J,Je a segunda
estrutura as cerdas com 45.07J,Je 44.40J,J(Tabela 2). Em Passalus glaberrimus o tamanho da altura
dos cones na asa direita é 17.92J,Je 1l.50J,J, asa esquerda varia de 7.22J,Je 9.05J,J,também foram
fotografadas duas estruturas nessa espécie no tergito abdominal: a primeira(cones) com os
tamanhos de 8.43J,Je 7.36J,Jjá a segunda(cerdas) com 1l0.77J,J e 89.13J,J(Tabela 1). A distância da
asa direita de 8.12J,Je 6.41J,J,na esquerda com 7.39J,Je 3.41J,Je no tergito a primeira estrutura com
7.39J,J e 9.83J,J de distância de uma a outra, e a segunda vem com 20.36J,J e l1.94J,J de
distância(Tabela 2). Em Passalus interstitialis temos altura dos cones na asa direita 12.60J,Je
l1.01J,J, na esquerda 8.06J,Je 13.46J,J,no tergito temos medidas de duas estruturas, a primeira com
10.05J,Je 9.18J,Jcom variação de tamanho um pouco menor e a segunda com 181.72J,Je 61.50J,J
(Tabela 1). A distância de uma estrutura para outra nesta espécie foi.na asa direita 6.23J,Je 5.81J,J,
esquerda 4.22J,Je 2.47J,J,tergito novamente com duas medições: a primeira com 4.79J,Je 4.91J,Je a
segunda com 38.56J,Je 45.49J,J(Tabela 2).Em Passalus interruptus a altura dos cones na asa direita
foi de 21.44J,J e 12.08J,Jobservando-se assimetria, na esquerda 20.03J,J e 14.78 J,J.No tergito
abdominal as cerdas com 21.98J,Je 7.61J,Jconfirmando a mesma assimetria(Tabela 1). As distâncias
entre os cones na asa direita de 10.07J,Je 4.26J,J, na asa esquerda 6.09J,Je 4.84J,Je no tergito
abdominal com 12.74J,Je l1.36J,J (Tabela 2).

4. Conclusão
Como se esperava ocorreram diferenças inter-específicas,no arranjo arquitetônico das cerdas e
cones, conforme demonstrado. É fato que cada espécie possui particularizações anatômicas, o que
não deixa dúvidas sobre a especificidade de sons, ou seja, comunicação intra-específica. Outro fato
notório é a assimetria no aparato estridulatório no que tange às dimensões dos cones e das cerdas
nas asas. Descrições de aparatos estridulatórios em Passalidae podem ajudar na compreensão da
taxonomia do grupo, mas pode ainda fornecer outras informações sobre a comunicação críptica,
assunto de interesse para estudiosos de semiótica.
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