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RESUMO

A presente pesquisa teve o objetivo de realizar a morfometria dos testículos de Chromacris
speciosa (Thunberg, 1824) (Orthoptera: Romaleidae), submetido aos fotoperíodos de 14L:10E,
10L:14E e 12L:12E, no último instar. Trinta dias após atingirem o estágio de adulto, 10
machos de cada tratamento foram sedados para coleta dos testículos, os quais foram
mensurados antes da fixação utilizando-se uma lupa binocular adaptada com uma ocu-
lar milimétrica. As médias foram submetidas à Análise de Variância (ANOVA). Para
morfometria em microscopia eletrônica de varredura, os testículos e folículos testiculares
foram fixados em Karnovsky. Os resultados mostraram que os testículos apresentaram-se
com morfologia oval. .Não houve diferenças estatísticas significativas para o comprimen-
to e largura dos testículos, bem como para o comprimento total e largura das regiões dos
folículos testiculares: germário, zona de crescimento, zona de divisão e redução, e zona de
transformação.

PALAVRAS-CHAVE: Chromacris speciosa, morfometria, fotoperíodos, ultraestrutura, apa-
relho reprodutor masculino.

ABSTRACT

MORPHOMETRY OF THE TESTICLES OF THE CHROMACRIS SPECIOSA
(THUNBERG, 1824) (ORTHOPTERA: ROMALEIDAE) SUBMITTED TO THREE
PHOTOPERIODS The present study was aimed to carry out the morphometry of the testicles
of the Chromacris speciosa (Thunberg, 1824) (Orthoptera: Romaleidae), submitted to
photoperiods 14L:10D, 10L:14D and 12L:12D, in the last instar. Ten 30-d-old males from
each photoperiod were sedated for testicles collection, which were measured before their
fixation, using an adapted binocular magnifying glass with a milimetric ocular. The
averages were submitted to the analysis of variance (ANOVA). For the electron scanning
microscopy, the testicles and testicular follicles were fixed in Karnovsky fixative. The
results showed that the testicles presented an oval morphology. There were no significant
statistical differences for the length and width of the testicles, nor for the total length and
width of the regions of the follicles testis: germarium, growth zone, division zone and
reduction, and transformation zone.

KEY WORDS: Chromacris speciosa, morphometry, photoperiods, ultrastructure, male
reproductive system.

INTRODUÇÃO

Chromacris speciosa (Thunberg, 1824) (Orthoptera:
Romaleidae) é considerada como devastadora ocasio-
nal endêmica da América do Sul tendo como hábito
alimentar as solanáceas, preferindo as seguintes plan-
tas: Cestrum parqui, C. strigillatum, C. loretiziana, Lycium

cestoides, Solanum argentinum e S. verbacifolium, além de
compostas, leguminosas, mirtáceas e gramíneas, regis-
trando danos em batata inglesa, arroz, cana-de-açú-
car, girassol, fumo e tomateiro. Alguns autores afirmam
ainda que sua presença em gramíneas é apenas casual
(LIBERMAM, 1935; LIMA, 1955; TURK & BARRERA, 1976; LARA,
1992; HORA, 1995; GALLO et al., 2002).
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A reprodução dos gafanhotos é sexuada: o óvulo
liberado pela fêmea só se desenvolverá depois da fu-
são com o espermatozóide liberado pelo macho (ROSS,
1965; WIGGLESWORTH, 1974 e 1978). É relatado para C.
speciosa que a maturidade sexual se verifica aproxi-
madamente 10 dias após a última ecdise, ocorrendo
assim à primeira cópula (TURK & BARRERA, 1976). Na
cópula, o gafanhoto macho adere ao dorso da fêmea
introduzindo-lhe a peça copuladora na vagina, des-
carregando os espermatozóides (AZEVEDO & HENNING,
1983).

Em várias espécies de insetos há uma considerá-
vel diferença em relação ao tamanho das diferentes
partes do trato reprodutor masculino, como por exem-
plo, os testículos, cujo comprimento e largura são ex-
tremamente variados (BRESSAC, 1994; BRESSAC et al.,
1994; SNOOK, 1998; MERY & JOLY, 2002; JOLY et al., 2003),
e segundo GAGE (1995) e GAGE & COOK (1994) em algu-
mas ordens de insetos tem sido discutido que as me-
didas dos testículos são indicativas do nível de
espermatozóides competitivos.

O ciclo de vida dos insetos pode ser contínuo ou
apresentar uma desaceleração ou uma interrupção
em qualquer fase do desenvolvimento (ovo, ninfa ou
adulto), isso garante a sobrevivência desses insetos
em condições desfavoráveis do ambiente (MANSINGH,
1971; SAUNDERS, 1976; DANKS, 1987). Segundo UVAROV

(1966) as condições externas afetam a longevidade e
o período de reprodução nos ortópteros.

AMORIM & ADIS (1995) citaram que o fotoperíodo
pode atuar como fator de controle (ecofator) no núme-
ro de estádios ninfais de gafanhotos em ecossistemas
tropicais, mesmo sendo situados perto do equador,
devido a mudanças sazonais de insolação e/ou in-
tensidade de luz durante o ano.

Portanto, diante do exposto a presente pesquisa
teve como objetivo realizar a morfometria dos testícu-
los e dos folículos testiculares de C. speciosa (Thunberg,
1824) (Orthoptera: Romaleidae), submetido aos
fotoperíodos de 14L:10E, 10L:14E e 12L:12E, no últi-
mo instar.

MATERIAL E MÉTODOS

Insetos adultos foram coletados no Município de
Pombos agreste de Pernambuco e levados para o La-
boratório de Entomologia do Departamento de Biolo-
gia da UFRPE, para criação dos mesmos. Esses inse-
tos foram mantidos em gaiolas teladas, contendo re-
cipiente para postura e alimentados com folhas de
jurubeba (Solanum paniculatum), trocadas a cada dois
dias. Para realização do experimento foram utiliza-
das 60 ninfas (30 machos e 30 fêmeas) no último está-
dio de desenvolvimento, sendo colocados 10 casais
em gaiolas separadas e submetidos aos seguintes tra-

tamentos: I- 14L:10E; II- 10L:14E; III- 12L:12E. A tem-
peratura e umidade foram registradas por meio de
termômetro de bulbo seco e bulbo úmido (higrômetro).
Foram feitas três aferições diárias onde as médias
obtidas para a temperatura e umidade relativa foram
de 30 ± 2º C e 72 ± 10%, respectivamente. Os
fotoperíodos foram obtidos por meio de uma modifi-
cação da técnica preconizada por AMORIM & ADIS

(1995). Para isso, foi utilizada uma caixa de madeira,
bem dimensionada (180cm X 60cm X 120cm) e venti-
lada, dividida em três compartimentos, cada um con-
tendo lâmpadas (luz do dia, 40W) que forneceram
cerca de 400 Lux na região ocupada pelos insetos.
Dentro desta caixa foram colocadas as gaiolas com os
insetos, onde foram submetidos aos respectivos trata-
mentos. O controle da luminosidade foi realizado por
meio de um timer. A limpeza das gaiolas e a troca da
alimentação dos insetos foram realizadas sempre no
período de luz. Trinta dias após atingirem o estágio
adulto os machos foram levados para o Laboratório
de Histologia do Departamento de Morfologia e Fisi-
ologia Animal da UFRPE para coleta dos testículos e
análise morfométrica. Para isso os insetos foram
sedados com éter etílico e dissecados sob
estereomicroscópio. Os testículos foram analisados
por meio de uma lupa binocular, adaptada com uma
ocular milimétrica, sendo registrado o comprimento e
a largura. Para morfometria dos testículos e dos
folículos testiculares em microscopia eletrônica de
varredura, cinco testículos de cada tratamento foram
fixados em Karnovsky (Glutaraldeído 2,5%,
paraformaldeído 4% e Tampão cacodilato 0,1 M) e
levados ao Laboratório de Imunopatologia Keizo
Asame (LIKA) da UFPE, para processamento e análi-
ses em microscópio marca Jeol JSN-T200, onde foram
registrados o comprimento total e largura das regiões
(germário, zona de crescimento, zona de divisão e re-
dução, e zona de transformação) dos folículos testi-
culares. A análise estatística foi realizada através da
Análise de Variância (ANOVA) utilizando o Proc
ANOVA do SAS.

RESULTADOS E DISCUSSÂO

Os testículos de C. speciosa apresentaram
morfologia oval sendo constituídos por vários
folículos testiculares de morfologia tubular ligados
ao canal deferente ao longo de todo o comprimento
do testículo (Figs. 1 e 2). Com relação a morfometria
verificou-se que não houve diferenças estatísticas sig-
nificativas (P > 0,05) para o comprimento (F

2
, 

15 
= 2, 53;

P = 0,1130) e largura (F
2
, 

15 
= 0, 74; P = 0,4954) dos

testículos, bem como para o comprimento total (F
2
,
6 
=

3,86; p = 0,0837) e largura das regiões dos folículos
testiculares: Germário (F

2
,
6 
= 1,57; p = 0,2826), Zona
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de crescimento (F
2
,
6 
= 0,05; p = 0,9515), Zona de divi-

são e redução (F
2
,
6 
=1,07; p = 0,3997) e Zona de trans-

formação (F
2
,
6 

= 2,34; p = 0,1777) em relação aos
fotoperíodos (Tabelas 1 e 2). Os testículos dos gafa-
nhotos podem ser classificados em três tipos básicos:
chafariz, intermediário e pinulado, os quais, segun-
do LAIRD (1943) o comprimento da disposição dos
folículos testiculares nos canais deferentes estão
correlacionados ao comprimento dos testículos, sen-
do verificado para C. speciosa o tipo pinulado caracte-

rístico dos gafanhotos da família Romaleidae. De acor-
do com CHAPMAN (1998) os folículos testiculares apre-
sentam variações na sua forma, número e disposição
nas diferentes espécies de insetos. Porém, alguns au-
tores correlacionam as diferenças relativas ao com-
primento dos testículos com o comprimento dos
espermatozóides (JOLY &  BRESSAC, 1994; PITNICK &
MARKOW, 1994). Segundo UVAROV (1966), em gafanho-
to, há necessidade de mais estudo para avaliar a im-
portância taxonômica dos testículos. Assim, os valo-
res obtidos do estudo morfométrico dos testículos em
C. speciosa, podem ser utilizados como parâmetros
para comparação com outras espécies da família
Romaleidae.

CONCLUSÃO

Diante dos resultados, verificou-se que não houve
influência dos fotoperíodos sobre a morfometria dos
testículos de C. speciosa.

Fig. 2 - Vista geral da morfologia e disposição dos folículos

testiculares de C. speciosa. Aumento 20X.

Fig. 1 - Microscopia eletrônica de varredura do testículo
de C. speciosa. Aumento 25X

Tabela 1 - Médias (± EP) do comprimento e largura dos

testículos de C. speciosa submetido a diferentes

fotoperíodos. Temp. 30 ± 2° C e UR de 72 ± 10% (n = 6).

Fotoperíodos Comprimento   Largura

        (mm)     (mm)

10L/14E 6,75 ± 0,17 4,48 ± 0,20

12L/12E 6,03 ± 0,32 4,38 ± 0,14

14L/10E 6,55 ± 0,18 4,75 ± 0,29

Tabela 2 - Médias (± EP) do comprimento e largura (ìm) dos folículos testiculares de C. speciosa submetido a diferentes

fotoperíodos. Temp. 30 ± 2° C e UR de 72 ± 10% (n = 3).

Fotoperíodos

      10L:14E       12L:12E       14L:10E

Comprimento total 1099,33 ± 58,15 1366,67 ± 93,59 1272,67 ± 46,48

Germário   140,66 ± 9,24   143,00 ± 6,65   126,00 ± 5,69

Zona de crescimento   199,67 ± 21,61   203,00 ± 21,94   207,66 ± 4,33

Zona de divisão e redução   205,67 ± 8,25   215,33 ± 6,36   228,00 ± 15,57

Zona de transformação   159,00 ± 2,52   177,00 ± 8,50   175,00 ± 6,81
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