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“Somos assim: sonhamos o voo mas tememos a altura. Para voar é preciso ter coragem para 

enfrentar o terror do vazio. Porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da 

liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso o que tememos: o não ter certezas. Por isso trocamos 

o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram”.  

  

Os Irmão Karamazov, Dostoievski 
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RESUMO 

Efeito da pressão barométrica no comportamento alimentar de Spodoptera 
frugiperda (JE Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) e na indução de defesas em 

plantas de milho (Zea mays L.) 

Fortes chuvas e outros eventos climáticos podem afetar o fitness de plantas e 
insetos. Estudos recentes têm demonstrado que esses organismos são capazes de 
detectar súbitas variações da pressão barométrica que antecedem a condição climática 
adversa. Para os insetos, esta percepção é acompanhada de alterações comportamentais 
aparentemente adaptativas, como a redução do voo e chamamento para cópula. As 
plantas, por sua vez, respondem com a abertura dos estômatos, de maneira muito 
semelhante ao estresse hídrico, devido à ativação de rotas bioquímicas associadas ao 
ácido abscísico. O longo histórico co-evolutivo entre plantas e insetos herbívoros indica 
que alterações em um organismo reflete na resposta adaptativa do outro. Assim, mesmo 
que a variação na pressão barométrica afete apenas um dos organismos, a interação 
inseto-planta deve ser alterada, porém, esta abordagem nunca foi estudada. Utilizando 
como modelo o milho, Zea mays L. (Poales: Poaceae) e a lagarta-cartucho-do-milho, 
Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae), nós investigamos o 
desempenho alimentar do inseto e defesas induzidas de plantas intactas e com indução 
pela herbivoria frente a diferentes pressões barométricas. Para isso foram desenvolvidos 
dispositivos automatizados e os ensaios foram conduzidos dentro de uma câmara 
barométrica.  As lagartas consumiram maiores áreas foliares em pressão baixa do que 
alta, porém o ganho de peso foi similar nas pressões testadas. Plantas intactas, 
danificadas pela lagarta e com aplicação do regurgito de S. frugiperda não produziram 
defesas induzidas pela pressão barométrica, apesar dos tratamentos com indução pelo 
herbívoro emitirem misturas mais complexa de voláteis comparado às plantas intactas. 
Além disso, plantas com indução mecânica apresentaram maiores níveis do fitohormônio 
ácido jasmônico. Nesse contexto, nós hipotetizamos que condições de estresse, como 
pressão baixa, aumentam o consumo foliar e taxa metabólica das lagartas, resultando em 
incremento de peso similar a condições não estressantes. Em contrapartida, plantas de 
milho aparentemente não utilizam a pressão como fator abiótico preditor de alterações 
climáticas e aumento de herbivoria. Para o melhor do nosso conhecimento, este foi o 
primeiro estudo a investigar os efeitos da pressão barométrica na interação planta-inseto 
herbívoro e os resultados obtidos podem repercutir na inclusão da pressão como fator que 
transmuta ensaios biológicos. 

Palavras-chave: Interação planta-inseto; Pressão atmosférica; Fator abiótico; 
Fitohormônio  
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ABSTRACT 

The barometric pressure effect upon Spodoptera frugiperda (JE Smith) 
(Lepidoptera: Noctuidae) feeding behavior and maize plants (Zea mays L.) 

induced defences  

Severe raining and other climatic events can affect plant and insect’s fitness. 
Recent studies have shown that these organisms are able to detect sudden barometric 
pressure variations that generally precede an adverse climatic condition. For insects, this 
perception is followed by behavioral modifications that are apparently adaptive, as, for 
instance, the reduction in flights and the calling for mating. Plants, in turn, respond with 
stomata opening, similar to hydric stress, once biochemical routes associated to the 
abscisic acid are activated. The historical co-evolutive process between plants and 
herbivore insects indicate that changes in one organism reflects in the adaptive responses 
of the other. In that sense, even if the fluctuation of the barometric pressure has direct 
effects in a single organism, the insect-plant interaction may be altered. However, this 
approach has never been examined.  Taking as models maize plants, Zea mays L. (Poales: 
Poaceae), and the fall armyworm, Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 1797) (Lepidoptera: 
Noctuidae) we have investigated the feeding performance and induced defences of intact 
and herbivore-induced plants under different barometric pressures.  For that, we developed 
automated devices and the assays were conducted inside of a barometric chamber.  The 
fall armyworms larvae consumed greater leaf areas under low than high pressures, but the 
weight gain was similar among the pressures tested. Wound-induced maize did not 
displayed defenses by the barometric pressure changes, although the treatments with 
herbivore induction have emitted more complex volatiles blends when compared to intact 
maize. Besides that, plants with mechanical damage presented higher levels of the 
phytohormone jasmonic acid. In this context, we have hypothesized that stress conditions 
by low pressures increase the leaf area consumption by S. frugiperda, possibly associated 
to higher metabolic rates of armyworms, resulting in a weight gain similar to the non-stress 
conditions. On the other hand, corn plants apparently do not use the barometric pressure 
as an abiotic predictor of climatic changes and increase of herbivory.  To the best of our 
knowlegde this is the first study investigating the barometrtic pressure effects on plant-
herbivore insect interaction. Our results may potencially impact in the inclusion of pressure 
as factor that reshape biological assays. 

Keywords:  Plant-insect interaction; Atmospheric pressure; Abiotic factor; Phytohormone 
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1. INTRODUÇÃO 

A variação dos componentes abióticos do ambiente pode afetar drasticamente o 

desenvolvimento de plantas e insetos. As chuvas e tempestades, por exemplo, podem representar 

condições letais para os organismos (Walker et al., 1984) o que favorece a procura por abrigo e/ou 

interrupção de suas atividades (Wellington, 1946b). Essa alteração ambiental pode ser influenciada 

pela variação na pressão barométrica (= pressão atmosférica). Assim, um súbito aumento na pressão 

barométrica antecede dias ensolarados e com poucos ventos, ao passo que a queda repentina na 

pressão barométrica antecede chuvas fortes ou tempestades acompanhadas de ventos fortes (Tanner 

et al., 1991).  

A percepção da oscilação na pressão barométrica pelos organismos é importante para a 

adoção de estratégias que aumentem sua chance de sucesso em um ambiente com constante 

mudança nos padrões climáticos (Wellington, 1946b). Para os insetos já foi demonstrado que, 

mantendo as demais variáveis abióticas constantes e oscilando apenas a pressão, há a diminuição ou 

interrupção do voo (Fournier et al., 2005), chamamento de parceiros (Marchand e Mcneil, 2000; 

Pellegrino et al., 2013), cópula (Pellegrino et al., 2013; Austin et al., 2014) e oviposição (Leskey e 

Prokopy, 2003). Para as plantas, é conhecida a capacidade de percepção de grandes oscilações da 

pressão (Braam, 2005) e, quando em queda dos valores barométricos, há o aumento da transpiração 

dada pela maior abertura dos estômatos (Mott e Parkhurst, 1991; Corey et al., 2001). 

 Embora a pressão barométrica possa afetar o desempenho de plantas e insetos mesmo em 

condições de laboratório – onde é possível controlar a maior parte dos demais fatores abióticos – há 

uma escassez de estudos sobre o tema. Em plantas, até o momento, somente foi investigado o efeito 

da pressão barométrica sobre seu desenvolvimento visando seu cultivo em outros planetas (Corey et 

al., 2001; Paul et al., 2004; He et al., 2013). Nos insetos, por sua vez, os estudos até aqui foram 

realizados de forma isolada (Rousse et al., 2009; Pellegrino et al., 2013; Austin et al., 2014), sem o 

entendimento desse componente abiótico em um cenário mais complexo, como na interação inseto-

planta.  

Tendo em vista a importância e limitação de informações sobre o tema, nesse trabalho 

investigamos a influência da variação da pressão barométrica na interação planta-inseto. Como 

modelo, utilizamos plantas de milho, Zea mays L. (Poales: Poaceae) e lagartas de Spodoptera 

frugiperda (J.E. Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae), em um sistema bem conhecido e estudado, 

cujos genomas já foram sequenciados (Hake e Walbot, 1980; Kakumani et al., 2014) e que apresentam 

grande importância econômica no cenário agrícola. Assim, sob diferentes condições de pressão 

barométrica – ou seja, estável, baixa e alta pressão – foram avaliadas o desempenho alimentar de S. 

frugiperda, emissões de voláteis constitutivos e induzidos pela herbivoria de S. frugiperda, além dos 

níveis dos fitohormônios em plantas de milho.  

Para avaliar se a emissão de voláteis da planta induzida pela herbivoria não se deveu a um 

possível comportamento alimentar de S. frugiperda alterado pela pressão barométrica, foi também 



10 
 
 
mensurado, a indução das defesas da planta a partir do regurgito das lagartas, e o seu desempenho 

alimentar sob os diferentes regimes de oscilação de pressão. A nossa hipótese foi que a oscilação 

abrupta de pressão promoveria a diminuição no comportamento alimentar, como postulado por 

Pellegrino et al. (2013) e, consequentemente, a diminuição nas defesas da planta induzidas pela 

herbivoria.  

Este trabalho representa o primeiro estudo sobre a influência da variação de pressão 

barométrica na interação inseto-planta, e contribuirá para o entendimento do seu efeito sobre estes 

organismos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. A interação planta-inseto 

A condição séssil das plantas impossibilita a fuga mediante o ataque de insetos herbívoros e, 

para sua defesa, os vegetais desenvolveram sofisticados mecanismos de percepção e de respostas à 

herbivoria (Bruce, 2014). Os insetos podem manipular a ativação das defesas induzidas das plantas 

por meio de proteínas nas secreções orais que inibem a produção de compostos defensivos, mas, com 

o tempo, algumas plantas se adaptaram a reconhecer essas moléculas de modo que elas passaram a 

atuar no reconhecimento da herbivoria pela planta (Hogenhout e Bos, 2011). As defesas das plantas 

podem ser constitutivas, devido a presença de metabólitos secundários tóxicos aos herbívoros ou, após 

o ataque dos insetos, as plantas podem produzir novos compostos defensivos, designadas defesas 

induzidas, que atuam no comportamento ou na biologia do herbívoro (Mithöfer e Boland, 2012). Além 

disso, as plantas passam a emitir uma mistura complexa de compostos orgânicos voláteis após a 

herbivoria, que atuam indiretamente no controle da população dos insetos, pois promovem o 

recrutamento de inimigos naturais específicos, como predadores e parasitoides (Mccormick et al., 

2012). Dentre os compostos voláteis emitidos, os terpenoides, sintetizados a partir da ativação do ácido 

jasmônico na via octadecanoide (Wasternack e Hause, 2013), são amplamente conhecidos pelo papel 

central na comunicação da planta com o terceiro nível trófico (Turlings, Bernasconi, et al., 1998; 

Turlings, Lengwiler, et al., 1998; Hoballah et al., 2002; Fontana et al., 2011). Adicionalmente, esses 

compostos também podem agir diretamente nos insetos como repelentes para a oviposição das fêmeas 

dos herbívoros (De Moraes et al., 2001; Kessler e Baldwin, 2001).  

A indução de defesas das plantas contra a herbivoria é regulada pelos hormônios vegetais 

(Erb et al., 2012), cuja biossíntese é intensificada após o contato do interior do tecido com as secreções 

orais dos herbívoros (Howe e Jander, 2008), aliado aos danos celulares (Heil, 2009). O ácido jasmônico 

(AJ) é considerado o principal fitohormônio envolvido na iniciação da produção de defesa de plantas à 

artrópodes mastigadores (Howe e Jander, 2008; Koo e Howe, 2009).  Diferentemente, o ácido salicílico 

(AS) é associado a insetos sugadores e infecções por patógenos (Erb et al., 2012). O ácido abscísico 

(ABA), por sua vez, apresenta o papel de regulação da planta contra os estresses abióticos, como seca 

e encharcamento (Erb et al., 2012). Nesse cenário, a interação entre vias hormonais da planta pode 

afetar significativamente a produção de respostas defensivas contra o ataque de insetos. Desse modo, 

enquanto o AS silencia a ativação da via do AJ, em cross-talk negativo (Pieterse et al., 2012), o ABA 

pode ativar o AJ na regulação das defesas (Tooker e De Moraes, 2011), possivelmente pelo 

compartilhamento de algumas proteínas regulatórias (Erb et al., 2012).  

As condições abióticas do ambiente também alteram drasticamente a interação planta-inseto 

e defesas induzidas contra herbivoria (Holopainen e Gershenzon, 2010). O isopreno, base para 

formação de compostos voláteis defensivos, como os terpenoides, são produzidas por vias metabólicas 

estimuladas por fatores abióticos (Loreto e Schnitzler, 2010). Dessa forma, alteração de temperatura, 
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luminosidade, umidade, fertilização, salinidade e outros, afetam consideravelmente a mistura de 

voláteis emitidos pelas plantas (Gouinguené e Turlings, 2002). Com isso, aumento de luminosidade, 

temperaturas e pressão de vapor na planta, por exemplo, levam à grande produção de compostos 

voláteis, que atuam como barreira térmica contra radiação solar e dessecação das células vegetais, 

inibindo a formação de sesquiterpenos ativada pela via do AS (Loreto e Schnitzler, 2010). Por outro 

lado, estresses relacionados a acidez, salinização e baixa umidade do solo diminuem a emissão de 

voláteis, devido o fechamento dos estômatos e redução da fotossíntese (Loreto e Schnitzler, 2010).  

Nesse cenário, a associação de mudanças nos padrões abióticos e herbivoria também 

apresentam efeito aditivo na indução de defesas das plantas, aumentando a quantidade de compostos 

orgânicos emitidos (Gouinguené e Turlings, 2002; Vuorinen et al., 2004). Aparentemente, a resposta 

frente a combinação de herbivoria e fator abiótico depende do elemento mais estressante à planta, que 

destina seu contra-ataque para a condição de maior risco (Holopainen e Gershenzon, 2010). No 

entanto, estudos recentes indicam que a resposta transcripcional das defesas vegetais são mais 

proeminentes ao estresse mais recentemente sofrido (Coolen et al., 2016; Nguyen et al., 2016). Assim, 

uma condição incialmente desfavorável, dada por variação abiótica ou dano por herbívoros, pode 

promover resistência a uma nova situação adversa (Coolen et al., 2016). Contudo, generalizações 

sobre os efeitos na interação planta-inseto são difíceis de serem estabelecidas, visto que as respostas 

da planta são muito dependentes dos organismos modelos abordados, tipos e intensidades de 

estresses simulados (Nguyen et al., 2016).  

2.2. A pressão barométrica 

A pressão barométrica pode ser definida como a força exercida por unidade de área pela 

coluna total de ar acima de um nível considerado (Wellington, 1946b). Conforme a equação ideal dos 

gases, os valores de pressão estão diretamente correlacionados a densidade. Dessa forma, a 

topografia, intrinsicamente correlacionada a densidade de moléculas, altera os padrões de pressão 

barométrica (Holton e Hakim, 2012). Como moléculas de maiores massas tendem a ficar mais próximas 

ao solo devido ação da gravidade, quanto menor a altitude, maior será a quantidade de moléculas e, 

portanto, maior a densidade e pressão do ar (Barry e Chorley, 2009). Assim, a elevação em cada 9 m 

de altitude corresponde a um aumento na pressão barométrica de 1 mbar, sendo que a pressão de 

referência é de 1013,25 mbar ao nível do mar (Holton e Hakim, 2012).  

A pressão também varia conforme a temperatura do ar. Nesse sentido, a elevação da 

temperatura leva ao aumento da pressão, dado pela maior energia cinética e colisão entre as moléculas 

(Barry e Chorley, 2009). Assim, regiões quentes tendem a ter zonas de pressão mais alta comparado 

a regiões frias. Adicionalmente, o aquecimento pelo sol gera dois picos extremos ao longo de um dia, 

sendo os valores máximos de pressão baixa por volta das 4 e 16h, enquanto que os de pressão alta 

são as 10 e 22h (Holton e Hakim, 2012). Subjacente a isso, a temperatura influencia a distribuição da 

pressão na latitude, sem sobreposição ao efeito da altitude. Dessa forma, em regiões equatoriais 

baixas, as temperaturas altas favorecem a queda na pressão pela dilatação do ar; regiões de latitudes 

média tendem a ter maior variação entre pressões altas e baixas; e regiões de altas latitudes tendem a 
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pressões altas (Barry e Chorley, 2009). Esse gradiente, por sua vez, é um dos fatores que afeta a 

formação de ventos e movimento entre massas de ar, que dissipam o excesso de calor dos trópicos 

para regiões polares, balanceando a distribuição de energia no planeta (Hurley e Boos, 2014).  

Predições de condições do tempo são respaldadas incialmente nos valores da pressão 

barométrica. Em uma localidade o aumento da pressão favorece a descida dos gases atmosféricos ao 

solo, que se aquecem e se afastam da saturação, o que impossibilita a formação de nuvens e, 

consequentemente, a precipitação (Holton e Hakim, 2012; Hurley e Boos, 2014). Já quando ocorre a 

queda na pressão barométrica, os gases tomam as camadas mais altas da atmosfera e atingem seu 

ponto de saturação, o que pode gerar a precipitação (Holton e Hakim, 2012; Hurley e Boos, 2014). 

Assim, horas antes de chuvas, os valores de pressão barométrica caem levemente (< 5 mbar), 

enquanto que mudanças abruptas de queda na pressão (< 30 mbar), indicam aproximação de 

tempestades tropicais ou ciclones (Wellington, 1946b).  

Subjacentemente, a atuação da pressão barométrica na composição de micro-climas atua 

diretamente na distribuição e comportamento de espécies no ambiente (Wellington, 1946b). Condições 

adversas, como ciclones e tempestades tropicais, afetam a distribuição de algas, crustáceos e 

pequenos peixes no mar, comprometendo peixes grandes e mamíferos consumidores (Tilmant et al., 

1994). Similarmente, chuvas podem alterar a abundância e distribuição de plantas, insetos, aves e 

mamíferos terrestres (Tanner et al., 1991). Aparentemente, alguns desses organismos apresentam 

mecanismos de percepção da pressão para adoção de comportamentos que aumentem suas chances 

de sucesso (Wellington, 1946a). Órgãos cordotonais, por exemplo, são os mecanismos mais 

conhecidos de percepção de pressão pelos animais (Wellington, 1946b), presentes em invertebrados 

e vertebrados. Em humanos, estes órgãos estão localizados na região timpânica e estão associados a 

percepção desconfortável de quedas rápidas nos valores de pressão, movimentação ascendente na 

topografia de uma região, decolagem e aterrissagem de aeronaves (Du et al., 2015) e dores em locais 

com traumas ortopédicos (Mcalindon et al., 2007; Shulman et al., 2016). Interessantemente, a pressão 

barométrica parece influenciar também os comportamentos humanos, dado maior correlação de 

estados depressivos (Schory et al., 2003) com períodos de pressão baixa. Nesse contexto, a inclusão 

desse fator abiótico em estudos biológicos pode revelar importantes padrões de interação dos 

organismos com o ambiente. 

2.2.1. A pressão barométrica no comportamento de insetos 

O efeito da oscilação na pressão barométrica é pouco explorado na entomologia. Poucos 

estudos até hoje manipularam a pressão a fim de observar respostas comportamentais nos insetos. A 

descoberta recente de Pellegrino et al. (2013) de que insetos de diversas ordens alteram suas 

atividades com a mudança na pressão, aumentou o concernimento desse componente abiótico nos 

ensaios controlados de laboratório nos anos seguintes (Austin et al., 2014; Mcfarlane et al., 2015; 

Zagvazdina et al., 2015; Dagaeff et al., 2016; Musiolek e Kočárek, 2016; Smith et al., 2016). Boa parte 
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destes estudos, abordaram atividades de cópula e voo, porém, o efeito da pressão barométrica continua 

inexplorado para diversos outros comportamentos. 

Nesse cenário, com relação à busca hospedeira, parasitoides de ovos como Trichogramma 

pretiosum e Trichogramma evanescens (Hymenoptera: Trichogrammatidae) apresentam retardo no 

início do voo sob a rápida queda na pressão – o que pode estar correlacionado a uma maior chance 

de sobrevivência – caso a mudança nesse fator abiótico seja seguida de condições climáticas adversas 

(Fournier et al., 2005). Um resultado semelhante foi observado no padrão de voo de Fopius arisanuas 

(Hymenoptera: Braconidae), que respondeu às variações barométricas correlacionadas ao fotoperíodo 

(Rousse et al., 2009).  

O comportamento de cópula também pode ser influenciado por variações na pressão 

barométrica. Drosophila meloganaster (Diptera: Drosophilidae) e o percevejo Diaphorina citri 

(Hemiptera: Psylloidea) apresentam redução no número de acasalamentos com a queda da pressão 

(Austin et al., 2014; Zagvazdina et al., 2015). Fêmeas de Pseudaletia unipuncta (Lepidoptera: 

Noctuidae), Macrosiphum euphorbiae (Hemiptera: Aphididae) (Pellegrino et al., 2013) e Aphidius 

nigripes (Hymenoptera: Aphiididae) (Marchand e Mcneil, 2000) reduziram o chamamento sob 

condições de queda da pressão barométrica. Para todos estes organismos de ordens e tamanho 

diversos, a estabilidade ou aumento da pressão não teve interferência neste comportamento. 

Contrariamente a estes exemplos, Conotrachelus nenuphar (Coleoptera: Curculionidae), sob condições 

de queda de pressão, apresentou aumento na taxa oviposição comparada à pressão estável, o que foi 

relacionado a uma maior discriminação dos voláteis da planta hospedeira (Leskey e Prokopy, 2003). 

2.2.2. A pressão barométrica para as plantas 

As plantas também aparentam possuir mecanismos de percepção da pressão (Braam, 2005). 

No entanto, pouco se sabe sobre o efeito de baixas e altas pressões, bem como das oscilações na 

pressão barométrica para estes organismos. É relatado que, em baixas pressões, há um aumento da 

taxa de transpiração das plantas independentemente da umidade relativa do ar, devido a baixas 

pressões parciais de oxigênio. (Mott e Parkhurst, 1991; Corey et al., 2001). Essa alteração, por sua 

vez, está associada ao aumento da expressão de genes relacionados à dessecação e via do ABA, bem 

como a redução do tamanho dos estômatos e do aumento da resistência da planta pela produção de 

fenóis (Ozturk et al., 2002; Paul et al., 2004; Tang et al., 2015). Além disso, situações de hipobaria 

geralmente aumentam os níveis de etileno produzido pela planta (He et al., 2003), fitohôrmonio esse 

capaz de modular as atividades do AJ (Pieterse et al., 2012). Em adição, o aumento na emissão de 

etileno está correlacionado ao crescimento irregular e esterilidade de hortaliças nessas condições de 

cultivo (He e Davies, 2012).  Subjacentemente a estes aspectos, baixas pressões são utilizadas como 

tratamento pós-colheita de frutas, induzindo a atuação de quitinases, que são enzimas capazes de 

atuar degradando o revestimento externo de insetos e fungos (Hashmi et al., 2013). 

 

2.3. O sistema de estudo: milho e Spodoptera frugiperda 
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O milho é um dos principais grãos produzidos no Brasil, tendo grande importância para a 

alimentação humana e animal. A planta de milho, por sua vez, é o substrato alimentar preferencial da 

lagarta-cartucho-do-milho, S. frugiperda, principal praga da cultura no país, atacando desde plantas 

jovens às espigas (Cruz, 1995). Este inseto polífago apresenta grande capacidade de dispersão e 

ocupa regiões que estão compreendidas do Uruguai ao sudeste dos Estados Unidos (Nagoshi e 

Meagher, 2008). Este herbívoro possui de 4 a 7 instars, que variam conforme a alimentação e 

condições abióticas e, o ciclo total, de ovo-adulto, é de cerca de 30 dias (Sparks, 1979). 

A interação entre milho e S. frugiperda é bastante estudada devido à importância econômica 

desses organismos para muitas regiões agrícolas do mundo. Dessa forma, além do conhecimento da 

preferência de fêmeas da mariposa por plantas de milho não atacadas (Signoretti et al., 2012), alguns 

estudos apontam a preferência das lagartas por voláteis de plantas de milho já atacadas por 

coespecíficos, o que pode indicar uma boa qualidade nutricional do hospedeiro ou debilidade das 

defesas da planta, mediados parcialmente pelo monoterpeno β-linalool (Carroll et al., 2006; Carroll et 

al., 2008; Von Mérey et al., 2013). Por outro lado, tem sido relatado que o consumo foliar do milho pela 

S. frugiperda induz a expressão de genes como TPS10 e fatores de transcrição relacionados às vias 

metabólicas de defesa da planta (Chuang et al., 2014). Além disso, já são conhecidos os genomas do 

milho (Hake e Walbot, 1980) e da lagarta-cartucho-do-milho (Kakumani et al., 2014), fornecendo 

subsídio para manipulação genética desses organismos. 
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3. CONCLUSÃO 

Nosso estudo demonstrou que lagartas de S. frugiperda tem seu desempenho alimentar 

alterado pela pressão barométrica, se alimentando mais em pressões baixas do que em pressões altas. 

Apesar dessa discrepância, o ganho de peso do inseto foi similar nas duas pressões, possivelmente 

devido a uma compensação metabólica pela alteração da condição abiótica. Além disso, nós 

observamos que plantas intactas de milho aparentemente não foram induzidas por variações da 

pressão. Adicionalmente, diferentes patamares de pressão barométrica não modificaram a produção 

de defesas do milho contra a herbivoria de S. frugiperda, apesar da ativação das vias defensivas do AJ 

contra o herbívoro. 
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