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Este trabalho pretende fazer uma abordagem introdutória aos principais aspectos da comunicação química 

(semioquímica) intraespecífica, percorrendo de uma forma breve o conceito de feromona desde os invertebrados 

(insectos) aos vertebrados (mamíferos), culminando no ser humano. Algumas pesquisas científicas, chegam a 

afirmar metaforicamente, que os mamíferos “pensam” através do sistema vomeronasal. 

Virtualmente todos os organismos, desde a levedura, passando pelos insectos e mesmo os humanos, produzem 

feromonas que actuam como magnetos sexuais, ou emitem sinais de domínio ou medo, entre outros. 

Contudo, há que ter em conta que muitos outros factores afectam a resposta sexual humana e desempenham um 

papel importante na atracção mútua. 
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A natureza está dotada de vários processos de 
comunicação e todos os seres vivos, desde os mais 
primitivos aos mais complexos, no percurso da 
evolução necessitam comunicar para sobreviver. 
O homem primitivo precisava recorrer ao cheiro para 
realizar determinados actos do quotidiano e ainda hoje 
algumas tribos, nomeadamente em África, localizam os 
animais que pretendem caçar através do odor que estes 
libertam. 
O termo feromona, do grego pherin (transferir) e 
hormona (excitar), define uma substância “segregada“ 
por indivíduos para o exterior, que recebida por 
indivíduos da mesma espécie, provocará uma reacção 
específica, um comportamento característico ou uma 
modificação biológica. 
As feromonas são classificadas através da resposta ao 
estímulo químico por elas produzido, em libertadoras 
(releaser) e indutoras (primer). As libertadoras, 
provocam uma resposta rápida e reversível, incluindo 
as que exigem acção imediata mas não muito 
duradoura, como as feromonas sexuais, de alarme, de 
agregação, de trilho e de demarcação territorial. As 
indutoras, incluem todas as feromonas que provocam 
uma alteração fisiológica no sistema endócrino ou 
reprodutor. 
É difícil compartimentar o efeito biológico que as 
feromonas produzem, porque uma substância pode 
produzir mais que um efeito, bastando que varie apenas 
a quantidade de produto activo segregado. 
As substâncias responsáveis pelo transporte de 
mensagens pelos seres vivos, chamam-se semio-
químicas e abarcam dois grandes tipos de comunicação 

intra-específica. Neste tipo de comunicação encontram-
-se ainda as alomonas e as cairomonas. Referimo-nos 
às alomonas, quando a mensagem resulta vantajosa 
para o indivíduo que a emitiu, enquanto que as 
cairomonas trazem vantagem para quem as recebeu. O 
conjunto das alomonas e cairomonas designa-se por 
substâncias aleloquímicas. 
A produção de feromonas parece ser um fenómeno 
universal, abrangendo praticamente todas as famílias 
do mundo animal. 
O estudo das feromonas, presta assim um contributo 
valioso para a compreensão de muitos fenómenos 
inerentes a uma das mais admiráveis obras da 
Natureza: a espécie humana. 
                                                      
“Cheirar a história” 
Históricamente, mesmo quando olhamos para o 
despertar do conhecimento na Europa, ao tempo da 
Grécia antiga, ainda que não se tivessem ideias claras, 
o tema já instigava alguns pensadores. 
Aristóteles, menos mecanicista, acreditava que todas as 
coisas eram compostas pela combinação de quatro 
elementos: terra, ar, fogo e água, caracterizando-as 
como quentes, frias, húmidas ou secas. Com algumas 
considerações, sustentou apesar de tudo um órgão do 
olfacto (para além do simples nariz, entenda-se). 
Ficou também célebre a frase de Napoleão para 
Josefina: “Eu chego a Paris amanhã à noite. Não te 
laves!”, que se relacionada com o tema, nos deixa no 
minimo a pensar... 
Nos finais do séc. XX, foi a vez do médico alemão 
Wilhelm Fliess, amigo pessoal de Freud, consagrar 
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toda a sua investigação à tentativa de mostrar uma 
correspondência entre o processo olfactivo nasal e o 
processo sexual. 
Apesar de neste processo histórico, os “actores” 
intervenientes não terem tratado directamente o tema 
em estudo, a verdade é que através do olfacto,  
revelaram-se precursores da investigação conducente à 
hipótese feromonas 
 
“Feromonas no mundo animal” 
As feromonas representam o principal processo de 
comunicação nos insectos, e pensa-se que por esta 
razão, os seus organismos se mostram tão adaptados à 
detecção de substâncias químicas, alimentos, meios de 
reprodução e acasalamento. 
A percepção das feromonas nos insectos verifica-se 
usualmente por um processo olfactivo, embora em 
alguns casos se transmita pelo sistema gustativo. Em 
qualquer das situações, as substâncias contactam com 
receptores específicos que as transmitem através do 
sistema nervoso, segundo informações recebidas pelo 
cérebro, o qual por sua vez, induz a correspondente 
resposta orgânica. 
Nos insectos, localizam-se na cabeça os receptores 
olfactivos (antenas) constituídos por milhares de estru- 
-turas altamente enervadas, denominadas “sensilhas”, 
que através de numerosos poros permitem com grande 
facilidade a passagem das feromonas e o seu 
consequente contacto com as células nervosas, que ao 
serem estimuladas, originam um impulso eléctrico que 
é transmitido ao cérebro, surgindo deste modo e de 
imediato uma resposta. 
Nos insectos as feromonas são moléculas alifáticas, 
mono ou di-insaturadas, com um número par de átomos 
de carbono, de acetatos, álcoois ou aldeídos, bastante 
voláteis, e apresentando-se quase sempre no estado 
gasoso. 
As feromonas sexuais nos insectos, são normalmente 
produzidas pelos machos e têm a particularidade de 
possuírem cheiros característicos, como por exemplo: 
limão, flores, chocolate e almíscar (musk), 
contrariamente às das fêmeas que são habitualmente 
inodoras. 
As feromonas também podem servir como estímulo 
químico após serem ingeridas. Como exemplo temos o 
caso da “substância real” produzida pela abelha mestra 
Appis mellifera, cujo ácido -  9-ceto-(E)-2-decenóico - 
é ingerido pelas obreiras impedindo o seu desen-
volvimento ovárico e consequentemente, o apare-
cimento de novas abelhas rainhas. Este efeito inibitório 
é responsável pela existência das obreiras na colmeia, 
sendo considerado um ácido feromonal, que determina 
a casta da colmeia. 
No reino animal, as feromonas têm particular 
importância no acasalamento e na delimitação do  
território de cada espécie, sendo que nos animais 
selvagens (mamíferos) elas são expelidas através das 
glândulas superficiais, na urina, nas fezes, na saliva e 
no suor, constituindo a principal fonte química de 
odores.  
As fêmeas das hienas e dos leões, por exemplo, 
segregam uma feromona através da vagina, que ao ser 

expelida na urina, atrai os seus parceiros para o acto 
sexual. 
Nos peixes, também se observa uma acção feromonal 
verdadeiramente surpreendente, pela odisseia dos 
salmões na desova, nadando centenas de quilómetros 
em direcção ao sítio onde nasceram, guiados por uma 
substância de natureza química ainda desconhecida, 
provavelmente exalada por seres mais jovens que 
vivem ainda no local de nascimento. 
A existência das feromonas nos mamíferos, traduzida 
no importante sentido do olfacto, que por si só nos leva 
a pensar que a comunicação química assume um papel 
relevante, também se observa nos animais domésticos, 
como por exemplo nos cães, que tal como no estado 
selvagem, a quilómetros de distância, conseguem ir ao 
encontro de uma cadela que por uma secreção vaginal 
volátil, anuncia o seu período de cio e necessidade de 
um parceiro para copular. 
Os porcos machos, emitem pelas glândulas sub-
maxilares substâncias odoríferas excretadas através da 
saliva, e que provocam na fêmea receptora um estado 
de motricidade negativa, possibilitando a imobilização 
para a possibilidade de cópula. Normalmente estes 
odores têm um cheiro almiscarado. O parceiro macho, 
liberta ainda uma feromona com um forte cheiro a 
urina, também conhecido por “esteróide urinário”, que 
acrescenta normalmente um mau sabor à carne dos 
machos que não foram castrados.  
 
O órgão de Jacobson ou VNO 
O órgão vomeronasal foi descoberto por um médico 
militar de nome Ruysch,  em 1703, na face ferida de 
um soldado. Este órgão foi baptizado após publicação 
das investigações, como orgão de Jacobson, em 
animais não humanos, em 1811. Outros investigadores 
publicaram também estudos: Potiquet, em 1891, 
observou o VNO em 25% de 200 adultos humanos; 
Pearlman, em 1934, referiu a sua presença em muitos 
animais, em embriões humanos e ensinou, que este 
órgão poderia ocasionalmente, ser encontrado em 
adultos humanos.  
Apesar de em pleno século XX, ter sido posta em 
dúvida a presença de um sistema sensor das feromonas 
no homem adulto – sistema vomeronasal – em manuais 
de anatomia da década de 60, referia-se a presença de 
um bolbo olfactivo acessório presente na parte 
dorsomediana do bolbo olfactivo principal. O bolbo 
acessório recebe o nervo vomeronasal ou de Jacobson, 
provindo do órgão vomeronasal, já demonstrado nos 
embriões humanos.  
A variabilidade da presença de tal sistema foi 
igualmente constatada em outros primatas adultos. O 
consenso actual é de que a existirem, serão estruturas 
meramente vestigiais e não funcionais, situação que 
não foi possível contestar após a análise histológica, 
post mortem, de diversos septos nasais. 
No entanto, estudos paralelos efectuados em fetos, 
encontraram evidências da existência de receptores no 
epitélio vomeronasal semelhantes ao epitélio olfactivo, 
mas que pela ausência de vasos intra-epiteliais, 
iniciavam a sua degeneração sensivelmente pelas 28 
semanas de gestação.  
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Figura 1 – Órgão (ou sistema) vomeronasal 
 
 
Esta polémica é alimentada por tomadas de posição 
contrárias. Por um lado, a presença do VNO no adulto 
humano é apenas residual, não se encontrando 
evidências de alguma ligação anatómica entre este e o 
cérebro, enquanto o canal responsável pela transdução 
da feromona em pequenos mamíferos, TRP 2 (canal 
iónico não selectivo), constitui um pseudogene nos 
humanos. Por outro lado, o gene hV 1 RL1 responsável 
pelo receptor vomeronasal, tem sido encontrado no 
epitélio olfactivo humano. 
 
Anatomia do VNO 
O VNO está localizado bilateralmente no terço anterior 
do pavimento do septo nasal. Ele abre para a cavidade 
nasal por uma abertura que varia em tamanho, desde os 
0,2 até aos 2 mm, situado a 1-2 cm da margem 
posterior da narina. 
A estrutura do VNO é pseudo estratificada, formada 
pelo epitélio em forma de coluna, a cerca de 60 
microns de profundidade onde reside uma membrana 
profunda, o neuro-epitélio do vomeronasal, que contém  
três tipos de células morfologicamente distintas: 
células basais, células escuras e células claras. As 
células basais são pequenas, poligonais, escuras e com 
seis microns de diâmetro.  
As células escuras são altas, esguias em forma de 
coluna com citoplasma denso e escuro. As células 
claras são altas em forma de coluna e estendem-se 
desde a membrana do pavimento até à superfície livre  
do epitélio, diferindo das restantes células por não 
possuírem cílios.  
Os receptores do vomeronasal nos fetos humanos de 12  
a 23 semanas, são constituídos por epitélio pseudo  

 
 
 
 
 
 
estratificado, com células enolase neuro-específicas 
(NSE), que se assemelham a receptores olfactivos. 
Contudo, às 36 semanas, o órgão é revestido por 
epitélio respiratório e não mostra qualquer célula 
receptora, pelo que é sugerido que nos estágios iniciais 
do período fetal, possa ocorrer alguma função sensorial 
desconhecida.  
Os receptores do vomeronasal nos fetos humanos de 12 
a 23 semanas, são constituídos por epitélio pseudo 
estratificado, com células enolase neuro-específicas 
(NSE), que se assemelham a receptores olfactivos. 
Contudo, às 36 semanas, o órgão é revestido por 
epitélio respiratório e não mostra qualquer célula 
receptora, pelo que é sugerido que nos estágios iniciais 
do período fetal, possa ocorrer alguma função sensorial 
desconhecida.  
No entanto, a calbidina, proteína localizada nas células 
receptoras do VNO, foi encontrada quer em recém-      
-nascidos masculinos quer em adultos femininos, 
sugerindo a presença desses receptores, quer nos 
primeiros estágios do desenvolvimento quer no adulto, 
que a estrutura do VNO continuaria a expandir-se.  
 
Funcionalidade do VNO 
Compostos da pele humana, quando aplicados 
directamente no VNO, provocaram uma despolarização 
local. Esta despolarização tinha as características de 
potencial receptor, constatação reforçada pelo facto de 
tais compostos não terem provocado a resposta do 
epitélio olfactivo, nem os estimulantes olfactivos terem 
provocado qualquer efeito VNO. 

Usando os mesmos compostos, o dimorfismo sexual  
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estava demonstrado, com o seu efeito na actividade 
electrodérmica. Mais tarde, verificou-se que os 
compostos encontrados eram 16 androsteronas e 
estrenos. As androsteronas tinham sido isoladas 
previamente do suor humano (segregadas pelas 
glândulas apócrinas das axilas). 
Constatou-se que outra “vomeroferina” pregna – 4,20 - 
diene – 3,6 – dione (PDD), provocou eventuais 
potenciais no VNO que modificaram a pulsatibilidade 
da gonadotropina nos machos, resultando na redução 
dos níveis da hormona luteinizante e da testosterona. 
A PDD diminuiu a frequência respiratória, aumentou a 
frequência cardíaca e causou alterações relacionadas 
com a actividade electrodérmica no padrão EEG. 
 
Em busca de feromonas 
Investigações sobre sincronismo menstrual mostraram 
que, os compostos inodoros das axilas femininas na 
fase final folicular dos ciclos menstruais, aceleravam a 
expulsão pré-ovulatória da hormona luteinizante do 
recipiente feminino e encurtavam os ciclos menstruais. 
Os compostos recolhidos das axilas dos seres dadores, 
mas recolhidos mais tardiamente no ciclo menstrual (na 
ovulação), tinham efeitos contrários, atrasando o 
“disparo” da hormona da luteína e atrasando o ciclo 
menstrual, o que demonstra a sinalização química da 
secreção da axila - a feromona - embora não prove a 
existência do órgão vomeronasal (VNO) funcional. 
Por exemplo, as concentrações de ácidos alifáticos C2-
C5 que são secretados pelo canal vaginal e que são 
referidas como copulinas, variam  de acordo com as 
fases do ciclo menstrual. 
O odor das copulinas e o seu efeito no comportamento, 
parece variar com o ciclo menstrual, sendo também 
referidas como feromonas.  
 

“Feromonas Humanas” 
A androestradiona é presentemente a melhor candidata 
para a denominação de feromona humana. É um 
componente das secreções humanas (principalmente 
masculinas). Mas será que a androestradiona 
corresponde aos critérios de “feromona”, enunciados 
por Karlson & Luscher (1959) ? 
Em estudos efectuados em humanos nos quais a 
androestradiona acedeu à mucosa olfactiva, foram 
relatados efeitos psicológicos e fisiológicos, que 
embora não absolutamente conclusivos para a 
classificar como uma feromona, permitiu verificar a 
activação do hipotálamo de uma forma específica, já 
que o fazia na mulher e não no homem. 
Comparada com outras substâncias odoríferas, a 
androestradiona activou a parte anterior do córtex pré-
frontal lateral inferior, para além das áreas olfactivas 
(PFC) e o córtex temporal superior (STP). 
O PFC e o STP, têm sido relacionados com aspectos 
relativos à atenção, percepção visual, reconhecimento e 
cognição social.  
A definição de feromona foi modificada, para incluir o 
conceito de benefícios mútuos. Neste contexto, é 
possível perceber esse benefício na sua actuação, por 
exemplo, na escolha do parceiro, dependente do odor, 
resultando do tipo de antigénio leucocitário humano, 

diminuindo as taxas de aborto ou participando no 
processo de construção da cumplicidade mãe-criança. 
Por si só, a feromona pode actuar como agente de 
reforço ou de condicionamento, convertendo a sua 
presença um segundo odor (o do companheiro ou da 
criança), num estímulo condicionado.  
No que concerne ao afecto, que inclui o efeito das 
feromonas humanas em hormonas como GnRH  e 
assim no comportamento, permanece a ideia de ser  
condicionado na presença de outros estímulos 
sensoriais. Vários investigadores sugerem, que as 
linhas condutoras neuroanatómicas dos machos ligam a 
visão e o olfacto.  
É sugerido que as feromonas dos machos e as 
impressões tácteis, lideram o aumento do número de 
células de GnRH imunoreactiva (GnRH-ir), que está 
relacionado com a modulação dos níveis de estradiol 
LH e com o comportamento sexual.  
A ligação neuroendócrina entre os inputs sensoriais do 
ambiente social e a neuroendocronologia da 
reprodução parece anteceder qualquer envolvimento da 
cognição. Deste modo, a questão da cognição do afecto 
é sublimada pelo efeito das feromonas no sistema 
endócrino e presumivelmente no comportamento.  
Foi observado por imagiologia cerebral, que a 
androestradiona tem múltiplos efeitos nos processos 
corticais e no metabolismo cerebral, mesmo não se 
verificando uma detecção consciente, o que parece 
indicar que estes sinais químicos humanos modelarão o 
estado psicológico, sem serem conscientemente 
discernidos. 
 
As feromonas e o comportamento humano 
As feromonas parecem desempenhar um importante 
papel no comportamento social e sexual dos mamíferos 
incluindo os humanos. Estudos recentes demonstram 
que a condução na pele em sujeitos expostos à 
androstenona era 1.5 vezes maior que no grupo de 
controlo. Estas descobertas deram pistas sobre o 
potencial fisiológico dos efeitos dos androestenos-16. 
Estudos sobre o comportamento humano testaram o 
efeito do androstenol durante o sono, quando colocado 
num colar utilizado durante a noite. Na manhã seguinte 
o número de interacções entre os sujeitos demonstrou, 
que as mulheres que usaram o colar, apresentaram um 
contacto com homens significativamente maior e mais 
intenso. Daqui se presumiu o potencial facilitador da 
comunicação inter-sexual das feromonas. 
Vários autores especularam que tanto a androestenona 
como o androestenol são feromomas masculinas, 
levantando a questão sobre a quais e como, reagem as 
fêmeas. 
Demonstrou-se que a aplicação da androestenona nas 
fêmeas conduz a descrições negativas dos machos 
enquanto que a aplicação do androestenol conduziu a 
descrições de machos sexualmente atractivos. Foi 
demonstrado repetidamente que as fêmeas acham o 
odor do androestenol como atractivo ou que a 
percepção deste odor resulta num incremento do desejo 
sexual feminino. Estes resultados indicam que o 
androestenol, ao contrário da androestenona, pode 
induzir emoções positivas em relação aos machos e  
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sugere poder ser uma feromona masculina que 
incrementa a atracção. 
A descoberta de que as fêmeas são emocionalmente 
mais afectadas pela androestenona e androestenol do 
que por substâncias de controlo, conduziram à hipótese 
de que ambas, podem ser feromonas masculinas. O 
papel do androestenol em qualquer hipótese é claro, 
uma vez que promove a atracção sexual da fêmea pelo 
macho enquanto que a androstenona revela um papel 
contrário. 
 

O Odor e o complexo de histocompatibilidade 
Os ratos podem distinguir-se uns dos outros pelo odor. 
Este odor é geneticamente e parcialmente especificado 
pelo complexo de histocompatibilidade major H-2 
(MHC) no cromossoma 17. Há no entanto, outras 
localizações de codificação genética para tipologias de 
odores encontrados na parte do cromossoma Y não 
recombináveis. Estes odores são expelidos na urina e 
podem ter um papel como preventivos de eventos de 
gravidez (o efeito de Bruce), na agressividade e em 
outros comportamentos sociais dos ratos.  
O equivalente humano do MHC do complexo de histo-
-compatibilidade major é o antigénio leucócitário 
humano HLA. Numerosos estudos que têm sido 
levados a cabo com humanos, sugerem que o odor das 
axilas contêm diferenças químicas suficientes no seu 
perfil e que permitem discriminar um indivíduo entre 
os demais. Foi formulada a hipótese de que pelo menos 
o odor específico de cada um, poderá estar sobre o 
controlo do HLA dos genes do antigénio leucócitário 
humano. Os estudos mostraram que as mulheres 
preferem os odores masculinos que têm um tipo de 
HLA diferente dos delas. Esta preferência é revertida, 
quando essas mulheres tomam contraceptivos orais. 
O comprovativo da existência de um odor específico de 
um indivíduo, advém de estudos em que as mães 
identificaram os seus recém-nascidos a partir da roupa 
que lhes haviam vestido previamente.  
Por outro lado, as crianças preferem os peitos ou as 
axilas das suas próprias mães, distinguindo-as de 
outros familiares. 
Diversos estudos apontam que a simetria facial e do 
corpo, têm um papel importante na atracção e portanto 
na escolha do parceiro sexual. Estes sinais parecem ser 
tratados em conjugação com a informação visual e 
odorífera recolhida para a escolha do parceiro por 
forma a diminuir a possibilidade de erro. 
No entanto, as feromonas podem ser consideradas 
como sinais verdadeiros para a escolha do parceiro 
humano baseado na estabilidade do desenvolvimento 
da imunocompetência da testosterona ligada à 
produção da feromona. 
As preferências olfactivas das fêmeas humanas 
parecem induzir a maiores desacertos na escolha do 
parceiro devido ao complexo de histocompatibilidade 
major, do que o observado noutros mamíferos, talvez 
porque as pistas olfactivas reflitam apenas partes de um 
genoma individual enquanto que o odor corporal 
parece influenciar a escolha da fêmea por forma a 
encontrar um parceiro que possua compatibilidade 
MHC. 

Conclusão 
Embora reconhecidas em muitas espécies, as 
feromonas existem ainda entre alguma controversa. Os 
humanos aparentam uma vontade própria capaz de 
contornar determinações biológicas. Tentando 
perceber-se como um sinal químico pode alterar o 
comportamento humano, várias experiências tentaram 
resolver esta questão medindo as respostas autónomas 
com resultados extremamente variáveis. Os resultados 
obtidos num laboratório, têm sido diferentes dos 
obtidos noutros laboratórios. Os humanos são 
obstinadamente diferentes, por exemplo, respondem de 
modo diferente conforme o experimentador é mulher 
ou homem. 
Não se fazendo uma abordagem exaustiva das bases de 
escolha do parceiro sexual humano, considerando as 
feromonas, reconhecer-se o modelo humano como  
essencialmente visual pode requerer alguma 
reconsideração. A vida humana e as suas interacções 
são influenciadas pelas feromonas que afectam ou são 
parte do efeito da nossa consciência. As reacções 
hormonais afectivas causadas pelo olfacto e feromonas 
dominam a interacção social, podendo ser a primeira 
influencia nas interacções com os outros. 
As feromonas humanas, apresentam tanto potencial 
como qualquer outro estímulo social ou do meio, para 
influenciar a fisiologia e o comportamento.  
Os receptores (ou pelo menos o seu mRNA) para as 
feromonas, têm sido encontrados no epitélio olfactivo, 
mas ainda aguardamos que alguém demonstre a 
presença de uma proteína receptora, expressa na 
membrana de superfície ou de revestimento, de um 
neurónio receptor de olfacto, que responda a uma 
feromona potencial, tal como foi demonstrado para os 
receptores olfactivos.  
O assunto das feromonas humanas apresenta ainda 
muito por provar e portanto, longe de um caso 
encerrado, revela-se como área de investigação, um 
verdadeiro mundo a explorar.       
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