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RESUMO 

Efeito da pressão barométrica sobre o comportamento de oviposição, 
parasitismo e alimentação nos insetos 

 

Embora a oscilação na pressão barométrica possa afetar o comportamento 
dos insetos, o seu efeito é ainda pouco explorado para a maioria das espécies. Neste 
contexto investigou-se em diferentes condições de pressão barométrica os 
comportamentos de alimentação e oviposição de Diabrotica speciosa (Germ.) 
(Coleoptera: Chrysomelidae) e Euschistus heros (Fabr.) (Hemiptera: Pentatomidae), 
oviposição de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) e o 
parasitismo por Trissolcus basalis Woll. (Hymenoptera: Scelionidae), Habrobracon 
hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) e Cotesia flavipes (Cameron) 
(Hymenoptera: Braconidae). Para isso, foram simuladas as atividades de 
comportamento mencionadas, dentro de uma câmara barométrica, em condições 
controladas de pressão baixa, estável e alta, mantendo as demais condições 
abióticas estáveis.  Evidenciou-se que a pressão barométrica pode exercer uma 
influência em diversas atividades comportamentais nos insetos, mas que não 
necessariamente possa ser generalizada para todas as espécies e situações. O 
comportamento de alimentação foi afetado de modo diferenciado para insetos 
sugadores e mastigadores. Foi observada uma diminuição no número de introduções 
estiletares de adultos do percevejo E. heros submetidos a condições de baixa 
pressão barométrica. Por outro lado, o consumo foliar de adultos de D. speciosa não 
foi afetado pela pressão. O comportamento de oviposição de E. heros, D. speciosa e 
S. frugiperda, não foi influenciado significativamente pela pressão barométrica.  O 
parasitismo por T. basalis não foi influenciado pelas condições de pressão 
barométrica. Entretanto, em condição de baixa pressão barométrica, houve redução 
no parasitismo por H. hebetor e C. flavipes. 

  
Palavras-chave: Pressão atmosférica; Fator abiótico; Tempo; Mudanças climáticas 
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ABSTRACT 

Barometric pressure effect on insect oviposition, parasitism and 
feeding behavior 

 
      Although barometric pressure oscillation may affect insects’ behavior, that 

effect is not explored for most species. Weather changes can be associated to 
patterns of barometric pressure fluctuations. In this sense, we investigated feeding 
of Diabrotica speciosa (Germ.) (Coleoptera: Chrysomelidae) and Euschistus heros 
(Fabr.) (Hemiptera: Pentatomidae); oviposition of Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 
(Lepidoptera: Noctuidae), Diabrotica speciosa and Euschistus heros; and parasitism 
by Trissolcus basalis Woll. (Hymenoptera: Scelionidae), Habrobracon hebetor Say 
(Hymenoptera: Braconidae) and Cotesia flavipes (Hymenoptera: Braconidae). Those 
behaviors were simulated inside a barometric chamber, under controlled conditions 
of high, stable and low pressure, while others abiotic factor was stable. Barometric 
pressure clearly influences several insect behavioral activities, but it cannot be 
generalized to all species. Feeding behavior was distinctively affected for chewing 
and sucking insects. We observed a decrease in the number of adult salivary sheaths 
of E. heros submitted to conditions of low barometric pressure. Leaf consumption by 
Diabrotica speciosa was not affected by barometric pressure. Oviposition behavior 
was not affected by barometric pressure in any of the species evaluated. The 
parasitism by Trissolcus basalis did not show influence due to barometric pressure 
conditions. However, less parasitism of Habrobracon hebetor and Cotesia flavipes 
was observed under low pressure. 

 
Keywords: Atmospheric pressure: Abiotic factor; Weather; Weather changes 
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1 INTRODUÇÃO 

O efeito da oscilação na pressão barométrica sobre os insetos é pouco 

explorado do ponto de vista científico. Diferentes sistemas de pressão barométrica, 

geralmente, podem ser associados a padrões de mudanças no tempo (Lazaridis, 

2011; Austin et al., 2014). A pressão barométrica (pressão atmosférica) pode ser 

definida como a força que o ar atmosférico exerce sobre a superfície (Lazaridis, 

2011). Em geral, sistemas de baixa pressão tendem a produzir chuvas e vento fortes 

enquanto sistemas de alta pressão são associados a condições de tempo limpo 

(Lutgens & Tarbuck, 2012). Mudanças no tempo aumentam o risco de mortalidade 

nos insetos, além de impactar negativamente o desenvolvimento e reprodução 

(Wellington, 1946).  Mudanças na pressão barométrica estão associadas a diferentes 

respostas comportamentais em insetos, como início de voo (Fournier et al., 2005), 

chamamento de parceiros (Marchand & McNeil, 2000; Pellegrino et al., 2013), 

acasalamento (Pellegrino et al., 2013; Austin et al., 2014), oviposição, alimentação 

(Leskey & Prokopy, 2003), busca por abrigo ou habitats favoráveis (Zagvazdina et 

al., 2015; Musiolek & Kočárek, 2016), aprendizado comportamental (Dagaeff et al., 

2016) e até mesmo forrageamento em insetos sociais (He et al., 2016). Porém, os 

resultados sobre o efeito da pressão em diferentes espécies e comportamentos têm 

sido contrastantes. Adicionalmente, para insetos de diversas ordens, ainda não se 

tem conhecimento da resposta comportamental frente a mudanças na pressão 

barométrica.  

A hipótese dessa pesquisa supõe que insetos são capazes de detectar 

diferentes condições de pressão e ajustar sua resposta comportamental de acordo 

com sua estratégia de sucesso no ambiente. Dentre os insetos selecionados 

encontram-se: Diabrotica speciosa (Germ.) (Coleoptera: Chrysomelidae), Spodoptera 

frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae), Euschistus heros (Fabr.) 

(Hemiptera: Pentatomidae), Trissolcus basalis Woll. (Hymenoptera: Scelionidae), 

Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) e Cotesia flavipes (Cameron) 

(Hymenoptera: Braconidae). Os insetos foram escolhidos de modo a representar 

diferentes espécies e ordens ainda pouco exploradas quanto ao efeito da pressão 

barométrica, ocupando diversos nichos e posições na cadeia alimentar, apresentando 

diferentes hábitos alimentares, características de oviposição, como ritmo diário e 
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local, além de parasitoides de diferentes estágios de vida do inseto (ovo e lagarta) e 

de estratégias reprodutivas distintas. 

Assim, devido à importância do comportamento dos insetos frente as 

variações abióticas do ambiente para o seu sucesso reprodutivo e sobrevivência no 

ambiente, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar o efeito da pressão barométrica sobre 

as atividades de oviposição de Diabrotica speciosa, Spodoptera frugiperda e 

Euschistus heros, alimentação de Euschistus heros e Diabrotica speciosa e 

parasitismo por Trissolcus basalis, Habrobracon hebetor e Cotesia flavipes. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O ambiente onde um organismo vive é determinante para sua sobrevivência e 

reprodução (Johnson et al., 2016). Organismos podem ser afetados por fatores 

abióticos como vento, chuva, minerais no solo, radiação, pressão atmosférica e 

temperatura (Enger et al., 2008). Fatores abióticos, como temperatura e umidade, já 

foram extensivamente estudados e caracterizados sobre o desenvolvimento, 

comportamento e sobrevivência dos insetos (Gilbert, 1996; Jaworski & Hilszczański, 

2013; Lemoine et al., 2014). Entretanto, o efeito da pressão barométrica sobre o 

comportamento dos insetos tem sido negligenciado e pouco estudado. 

 

 Definição: Clima e tempo 

Para os meteorologistas, tempo é o conjunto de valores que, em um dado 

momento e em um determinado lugar, caracterizam o estado atmosférico, definindo 

uma condição atual, como por exemplo, a chegada iminente de uma tempestade 

(Steinke, 2016). Estado atmosférico é o conjunto de atributos que caracteriza o 

momento, tais como radiação, temperatura, umidade, ventos e pressão atmosférica 

(Mendonça & Danni-Oliveira, 2007).  

Já o clima refere-se ao conjunto de fenômenos meteorológicos que caracteriza 

durante um longo período o estado médio da atmosfera e sua evolução num 

determinado lugar.  Para se determinar e caracterizar o clima de uma área é 

necessária uma longa série ininterrupta de observações diárias dos “tempos” (Torres 

& Machado, 2008). 

 

 Pressão barométrica 

A pressão barométrica ou atmosférica pode ser definida como a força que o ar 

atmosférico exerce sobre uma superfície (Lazaridis, 2011). Na meteorologia, as 

mudanças na pressão atmosférica são importantes pois são relacionadas as 

características de vento e  condições do tempo na atmosfera (Lazaridis, 2011). As 

mudanças na pressão atmosférica podem ser promovidas por alterações na 

temperatura, volume e densidade do ar, sendo expressa matematicamente pela Lei 

dos Gases Ideais. De acordo com esta lei, se uma das três variáveis mudar, as 

demais variáveis também mudam para manter a razão constante (Ackerman & Knox, 
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2013; Pidwirny, 2015). A densidade do ar é uma variável obtida indiretamente a 

partir do número de moles e da massa molar dos gases que compõem o ar 

atmosférico.   

A pressão atmosférica ao nível do mar apresenta valor médio de 1013 hPa 

(760 mmHg) (Barry & Chorley, 2009), porém há variações regulares e irregulares ao 

longo do tempo (Ahrens et al., 2016). As variações regulares são caracterizadas por 

oscilações anuais e diárias influenciadas pela altitude e por pequenas variações de 

pressão sobre a superfície, respectivamente. As variações irregulares estão 

relacionadas a mudanças no tempo (Barry & Chorley, 2009). Na medida em que se 

eleva a altitude, o ar atmosférico torna-se menos denso devido a diminuição gradual 

da massa de ar exercendo força (peso) sobre o ponto considerado. Assim, há uma 

diminuição na pressão com o aumento da altitude. Normalmente, acima do nível do 

mar, a pressão atmosférica cai cerca de 10 hPa a cada 100 metros de aumento na 

altitude (Lutgens & Tarbuck, 2012; Ahrens et al., 2016). Ocorrem também flutuações 

diárias da pressão devido a absorção de energia nas camadas da atmosfera. De 

modo geral, a causa das diferenças globais de pressão é o aquecimento desigual das 

superfícies mar-terra (Lutgens & Tarbuck, 2012). Os valores máximos de pressão são 

observados entre 9-10h e 21-22h, enquanto valores mínimos (1 a 3 hPa menor que 

os valores máximos) entre 03-04h e 15-16h. Estas variações apresentam 

periodicidade e são menores que as mudanças irregulares que são devido a 

passagem de sistemas de pressão e se relacionam diretamente com as condições do 

tempo (Lazaridis, 2011).  

Grandes mudanças no tempo são relacionadas a mudanças nos sistemas de 

pressão. Sistemas de baixa pressão são chamados de ciclones e tendem a produzir 

tempestades. Em sistemas de baixa pressão o ar próximo a superfície se movimenta 

para dentro, ou seja, as linhas de fluxo convergem para o centro do sistema (fluxo 

convergente). O fluxo convergente de ar causa diminuição da área de fluxo próximo 

a superfície, gerando uma coluna densa de ar. Centros de baixa pressão causam um 

acúmulo de ar, o que aumenta a pressão. Para manter um sistema de baixa pressão 

é necessário que o fluxo convergente próximo da superfície terrestre seja 

compensado por um fluxo divergente na atmosfera. Como o ar que sobe, 

geralmente, resulta em nuvens e precipitação, a passagem de um sistema de baixa 
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pressão muitas vezes pode ser associada a um tempo adverso, envolvendo ventos e 

precipitações (Lazaridis, 2011).  

Já nos sistemas de alta pressão, chamados de anticiclone, há um fluxo 

divergente próximo a superfície terrestre, acompanhado por um fluxo convergente 

na atmosfera. Como o ar que desce é comprimido e aquecido, a formação de nuvens 

e precipitações é menos provável. Assim, não são esperadas condições adversas 

envolvendo precipitações e ventos quando ocorre a chegada de um sistema de alta 

pressão (Lutgens & Tarbuck, 2012). 

Variações na pressão atmosférica em um dado intervalo de tempo definem a 

inclinação no gradiente de pressão. A estimativa da inclinação do gradiente de 

pressão ajuda na determinação do sistema de pressão em movimento, já que a 

pressão do ar cai quando um sistema de baixa pressão está se aproximando e 

aumenta quando um sistema de alta pressão se aproxima. A observação da 

tendência da pressão (aumento, queda ou estável) nos indica o tempo que está por 

vir (Lazaridis, 2011; Lutgens & Tarbuck, 2012). Assim, horas antes de precipitações 

ou ventos, os valores de pressão barométrica diminuem levemente, menos que 5 

hPa, enquanto quedas abruptas na pressão, maiores que 30 hPa, indicam 

aproximação de tempestades tropicais ou ciclones (Wellington, 1946). 

 

 Pressão barométrica e o comportamento de insetos 

A influência da pressão barométrica sobre o comportamento dos insetos ainda 

é um fator abiótico pouco explorado. Nesse ponto, a maioria dos estudos examinam 

correlações entre padrões comportamentais e a variação natural da pressão 

barométrica enquanto a manipulação direta da pressão em laboratório  é escassa 

(Breuner et al., 2013). Somente para alguns comportamentos como início de voo, 

acasalamento e seleção hospedeira (Roitberg et al., 1993; Fournier et al., 2005; 

Pellegrino et al., 2013; Austin et al., 2014; McFarlane et al., 2015) as condições de 

pressão barométrica foram controladas. 

Fêmeas dos parasitoides Trichogramma pretiosum (Riley) e T. evanescens 

(Westwood) (Hymenoptera: Trichogrammatidae) reduziram o início de voo quase 

imediatamente frente as condições de rápida mudança de pressão, independente da 

direção da mudança (Fournier et al., 2005). Os autores ressaltaram que as fêmeas 
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reduziram a atividade de voo, provavelmente para diminuir os riscos de morte ou voo 

sem controle em razão das condições climáticas adversas. Já em fêmeas do 

parasitoide Fopius arisanus (Sonan) (Hymenoptera: Braconidae) a atividade de voo 

apresentou uma correlação positiva com a variação da pressão ao longo do dia 

(Rousse et al., 2009).   

Em Aphidius nigripes (Ashmead) (Hymenoptera: Aphidiidae) houve uma 

redução no início de voo dos machos sob variações de 5 hPa na pressão atmosférica. 

A comunicação química deste parasitoide também foi afetada pela pressão 

barométrica. O número de machos atraídos pelas fêmeas durante bruscas variações 

na pressão foi menor quando comparado as condições estáveis (Marchand & McNeil, 

2000). Um padrão semelhante foi encontrado no curculionídeo Conotrachelus 

nenuphar (Herbst) (Coleoptera: Curculionidae) afetando sua discriminação aos 

voláteis da planta hospedeira (Leskey & Prokopy, 2003). A busca hospedeira de um 

parasitoide pela larva de solo, da mosca Mallophora ruficauda (Wied.) (Diptera: 

Asilidae), foi afetada com qualquer queda na pressão barométrica, reduzindo sua 

orientação em direção as pistas químicas do hospedeiro (Crespo & Castelo, 2012). Já 

no parasitoide Cotesia glomerata (L.) (Hymenoptera: Braconidae) o aumento 

significativo na resposta diária a infoquímicos foi associada ao aumento na pressão 

barométrica (Steinberg et al., 1992). A atividade de oviposição de Pieris rapae (L.) 

(Lepidoptera: Pieridae), Conotrachelus nenuphar (Herbst) (Coleoptera: 

Curculionidae) e Leptopilina heterotoma (Thomson) (Hymenoptera: Figitidae), 

tiveram uma aumento no número de ovos depositados em condições de pressão 

baixa (Stephen & Bird, 1949; Roitberg et al., 1993; Leskey & Prokopy, 2003).  

Os resultados da pesquisa obtidos por Pellegrino et al. (2013) exerceram 

grande impacto mundial e destacaram a importância da pressão barométrica no 

comportamento de insetos. Os autores mostraram que o comportamento de 

acasalamento, tanto chamamento quanto cópula, foram afetados pela variação na 

pressão barométrica. Em sequência, Austin et al. (2014) demonstraram que a mosca 

Drosophila melanogaster (Meigen) (Diptera: Drosophilidae) foi capaz de perceber 

mudanças na pressão barométrica, porém com baixo efeito no número de cópulas e 

que a ocorrência do cortejo foi muito variável entre as linhagens. Em contraste, 

outras duas linhagens de D. pseudoobscura (Frolova) (Diptera: Drosophilidae)  
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reduziram o número de acasalamentos em pressão barométrica baixa (Ankney, 

1984). No tripes Frankliniella schultzei (Trybom) (Thysanoptera: Thripidae) somente 

a queda rápida na pressão, simulando condições de ciclone, resultaram numa 

diminuição no número de casais em cópula (McFarlane et al., 2015). No psilídeo 

asiático Diaphorina citri (Kuwayama) (Hemiptera: Liviidae) houve redução no 

acasalamento independente da direção da variação de pressão nas 24h anteriores 

(Zagvazdina et al., 2015).  

Adicionalmente, há alguns estudos que mostram o efeito da pressão na busca 

de abrigo e escolha de habitat, emergência de adultos, forrageamento e defesa em 

insetos sociais, aprendizado comportamental, entre outros (Kolyer & Palmer, 1968; 

Dagaeff et al., 2016; He et al., 2016; Musiolek & Kočárek, 2016). Evidências também 

mostram que animais, como pássaros, morcegos, tubarões e até mesmo humanos 

reagem a mudanças na pressão barométrica resultando em mudanças 

comportamentais antes de tempestades (Heupel et al., 2003; Schory et al., 2003; 

Breuner et al., 2013; Bender & Hartman, 2015).  

Considerando que a associação da pressão barométrica com padrões de 

tempo pode impactar diretamente a aptidão do inseto, é essencial considerar a 

influência deste fator na resposta dos insetos. Condições climáticas adversas, 

geralmente associadas com chuva, tempestades e vento forte podem, além de seus 

danos diretos, vir acompanhadas por mudanças na temperatura e umidade que 

resultam em alta taxa de mortalidade nos insetos (Wellington, 1946; Gillot, 2005). 

Assim, a capacidade de antecipar as condições climáticas seria extremamente 

vantajosa. Indivíduos capazes de antecipar uma condição climática, seja favorável ou 

adversa, poderiam optar por modificar ou manter um determinado comportamento, 

visando garantir seu sucesso no ambiente (Wellington, 1946).  

A literatura até o momento revela resultados contrastantes sobre efeito da 

pressão em diferentes insetos e seus comportamentos. Desse modo, consideramos a 

importância de avaliar o efeito da pressão em diversas ordens de insetos para que se 

amplie a compreensão acerca da resposta comportamental frente às mudanças na 

pressão. Embora, os comportamentos de alimentação, parasitismo e oviposição 

apresentem indícios da influência da pressão (Roitberg et al., 1993; Leskey & 
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Prokopy, 2003), novos estudos merecem ser conduzidos para auxiliar na 

compreensão deste mecanismo na resposta e sobrevivência dos insetos no ambiente. 

 

 Insetos estudados 

Diabrotica speciosa 

Na América do Sul, Diabrotica speciosa (Germ.) (Coleoptera: Chrysomelidae), 

conhecida popularmente como vaquinha, é abundante e causa danos importantes às 

culturas agrícolas (Haji, 1981). Os adultos são de coloração esverdeada 

apresentando três manchas amarelas em cada élitro (Marques, 1941), e se 

alimentam de uma ampla gama de hospedeiros, consumindo especialmente folhas e 

brotações novas (Laumann et al., 2003).  A oviposição é realizada ao redor das 

plantas, de preferência em  solos mais escuros, com alto teor de matéria orgânica e 

umidade entre 26-63% (Milanez & Parra, 2000a). O período de oviposição das 

fêmeas é, aproximadamente, de 40,2 dias e em média 1000 ovos são colocados por 

fêmea (Laumann et al., 2003). A oviposição ocorre unicamente durante a fotofase, 

em geral entre a 5ª e 11ª hora de luz. Em 24h as fêmeas podem realizar de 1 a 4 

posturas com, em média, 14,5 ovos/postura (Nardi et al., 2012). As larvas ao 

eclodirem passam por três instares e se alimentam das raízes de milho (Zea mays L.) 

(Poaceae), batata (Solanum tuberosum L.) (Solanaceae), entre outras. As pupas 

ficam protegidas numa câmara pupal logo abaixo da superfície do solo (Marques et 

al., 1999; Ávila & Milanez, 2004). Para criação em laboratório, a associação de milho 

para alimentação das larvas e feijão para alimentação dos adultos, garante um bom 

desenvolvimento do inseto. Dentre os fatores climáticos a temperatura afeta a taxa 

de desenvolvimento das fases imaturas, bem como a longevidade de adultos e a 

reprodução (Milanez & Parra, 2000b; Ávila & Parra, 2002). 

 

Euschistus heros 

Conhecido como percevejo-marrom, E.heros (Fabr.) (Hemiptera: 

Pentatomidae) se alimenta diretamente dos grãos de soja (Glycine max L.) 

(Fabaceae), feijão (Phaseolus vulgaris L.) (Fabaceae), etc., afetando o rendimento e 

a qualidade das sementes. O ataque constante numa planta, pode diminuir o número 

de sementes, além da transmissão de microrganismos fitófagos como, por exemplo, 
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a inoculação de fungos (Panizzi & Slansky, 1985). Os adultos de E. heros apresentam 

coloração marrom-escura, com dois prolongamentos laterais do pronoto, em forma 

de espinhos (Sosa-Gómez et al., 2014). Existe uma periodicidade na oviposição de E. 

heros com pico após 11h de fotofase, enquanto que o período de horas precedente à 

oviposição é reservado à corte e acasalamento. As fêmeas que realizam múltiplas 

cópulas apresentam maior número médio de ovos, de aproximadamente 130 ovos 

(Costa et al., 1998). Os ovos são colocados, principalmente, em folhas ou em 

vagens, depositados em pequenas massas de 5-8 ovos (Villas-bôas & Panizzi, 1980), 

variando entre 1 a 25 ovos no total, possuindo coloração inicial amarelada, e 

tornando-se alaranjados em estágio mais avançado. Após a eclosão, as ninfas do 1º 

instar apresentam comportamento gregário sobre a massa de ovos. Assim, a 

movimentação dos insetos ocorre somente a partir do 2º instar, associada ao início 

do comportamento alimentar, caracterizado pela inserção do estilete na superfície 

das vagens e dos grãos (Costa et al., 1998). 

 

Spodoptera frugiperda 

Conhecida como lagarta-do-cartucho, Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 

(Lepidoptera: Noctuidae) é uma praga polífaga de elevada capacidade reprodutiva e 

de dispersão. É encontrada em diversos países causando danos econômicos a 

culturas de soja (Glycine max L.) (Fabaceae), milho (Zea mays L.) (Poaceae), 

algodão (Gossypium L.) (Malvaceae) e feijão (Phaseolus vulgaris L.) (Fabaceae)  

(Sparks, 1979; Cruz, 1995). No Brasil relatam-se ataques a plantas desde a 

emergência destruindo de folhas jovens ao cartucho do milho (Cruz, 1995). A 

espécie apresenta duas raças, uma que se alimenta de plantas de milho (‘raça 

milho’) e a outra de plantas de arroz (‘raça arroz’). As raças são semelhantes 

morfologicamente, porém distintas geneticamente e com diferenças fisiológicas 

relacionadas a compatibilidade reprodutiva e fecundidade (Pashley & Martin, 1987). 

O adulto de S. frugiperda tem hábito noturno, iniciando suas atividades no 

crepúsculo (Sparks, 1979). Durante o dia as mariposas não são ativas e se mantêm 

escondidas sob a folhagem, próxima ao solo (Cruz, 1995). O período de alimentação 

se inicia junto a escotofase e em seguida, inicia-se o chamamento e acasalamento 

com pico geralmente anterior à meia noite. A oviposição se sobrepõe ao período de 
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alimentação e acasalamento. Em condições de baixa densidade populacional, as 

fêmeas depositam os ovos na face inferior das folhas. Os ovos são colocados em 

massas, variando entre 9 e 593, e protegidos por uma densa cobertura de escamas 

(Sparks, 1979; Cruz, 1995). As lagartas apresentam de 4 a 7 instares (Pitre & Hogg, 

1983), e se alimentam do tecido foliar e reprodutivo das plantas. As lagartas são 

normalmente canibais, agindo como regulador natural da população (Cruz, 1995). 

 

Trissolcus basalis 

É um parasitoide solitário e sinovigênico que se desenvolve de ovo a adulto 

dentro do ovo do hospedeiro. É um parasitoide de diversas espécies de 

pentatomídeos, como E. heros (Fabr.) (Hemiptera: Pentatomidae), e é utilizado em 

programas de controle biológico do percevejo-da-soja, Nezara viridula (L.) 

(Hemiptera: Pentatomidae) (Colazza, 1993; Corrêa-Ferreira, 1993). O adulto de T. 

basalis é uma pequena vespa, de cor preta brilhante, de vida livre, que se alimenta 

de néctar. O desenvolvimento do parasitoide é perceptível pela mudança na 

coloração do claro para escuro, dos ovos do hospedeiro. Os parasitoides machos 

completam seu ciclo no interior do ovo mais rapidamente, emergindo um a dois dias 

antes das fêmeas. O macho ao emergir toma posse das massas de ovos até a 

emergência das fêmea e consequente cópula. As fêmeas de T. basalis são capazes 

de realizar postura desde o dia da sua emergência. Entretanto, é no segundo dia de 

vida que apresenta maior taxa reprodutiva. A fêmea localiza a massa de ovos do 

hospedeiro por meio de movimentos aleatórios e depositam todos os seus ovos nos 

primeiros dias de vida. Apesar de se desenvolverem em ovos do hospedeiro em 

diferentes estágios de desenvolvimento embrionário, a preferência é por ovos no 

terceiro dia de desenvolvimento (Corrêa-Ferreira, 1993). 

 

Habrobracon hebetor 

Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) é um ectoparasitoide 

gregário, idiobionte, sinovigênico e cosmopolita que ataca lagartas de vários 

lepidópteros, principalmente da família Pyralidae (Magro & Parra, 2001). As fêmeas 

de H. hebetor tem preferência por lagartas de quinto instar para parasitismo (Serra, 

1991). Ao encontrarem o hospedeiro, as fêmeas injetam veneno, induzindo a 
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paralisia do hospedeiro, e depositam entre 5 a 25 ovos sob ou próximo a superfície 

do hospedeiro (Hagstrum & Smittle, 1977).  

Cotesia flavipes 

É um endoparasitoide, gregário, proovigênica e coinobionte introduzida no 

Brasil para o controle biológico da broca da cana-de-açúcar Diatraea saccharalis 

(Fabr.) (Lepidoptera: Crambidae) (Potting et al., 1997b; Botelho & Macedo, 2002). 

As fêmeas depositam seus ovos no interior da hemocele da lagarta e manipula a 

fisiologia do hospedeiro para garantir o desenvolvimento ovo-larva do parasitoide. O 

desenvolvimento pode ser influenciado pela qualidade do hospedeiro nos instares 

iniciais (Potting et al., 1997b). Fêmeas de C. flavipes (Cameron) (Hymenoptera: 

Braconidae) têm cerca de 150 ovos disponíveis para a oviposição e depositam de 20 

a 25% desse total, em cada hospedeiro, em condições laboratoriais. A fêmeas 

localizam as lagartas utilizando pistas como as fezes das lagartas, o material 

regurgitado e o orifício da galeria de entrada (Van Leerdam et al., 1985; Potting, 

1997; Potting et al., 1997b).  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 Câmara barométrica e dispositivo de liberação dos insetos 

Para realizar os experimentos foi desenvolvida uma câmara barométrica com 

controle automatizado da pressão. A câmara foi desenvolvida e construída em 

colaboração com o Departamento de Engenharia de Biossistemas – LEB/ESALQ, sob 

responsabilidade do Dr. Antonio Pires de Camargo. Para a definição do tamanho da 

câmara, metodologia e dispositivos para controle da pressão e metodologia de 

variação na pressão barométrica foram realizados diversos ensaios preliminares. Por 

fim, o sistema de controle permite ajustar a pressão barométrica para o valor 

desejado e manter esse valor com estabilidade de ±0,3 hPa. Além disso, o tempo 

para alterar a pressão entre dois valores pode ser configurável, sendo atingido com 

exatidão.  

A câmara de pressão foi construída em acrílico, no formato retangular com 50 

x 80 x 40 cm. Na parede lateral da câmara foram feitos orifícios para a entrada das 

conexões como o sensor de pressão, bomba de pressurização e despressurização (pressão 

positiva/vácuo) e sensor de temperatura, vedados com silicone. A parte frontal consistiu 

em uma tampa com parafusos rosqueáveis utilizados para abertura e fechamento, 

permitindo acesso ao interior da câmara. A vedação hermética da câmara foi 

garantida por parafusos rosqueáveis com fechamento junto a borrachas de vedação 

na porta e no corpo da câmara, respectivamente (Figura 1). 

O sistema de controle de pressão utilizou duas válvulas solenoides Norgren© 

¼”, um sensor de pressão YOUNG© modelo 61302V, uma bomba de 

vácuo/compressão e um sistema eletrônico de aquisição e controle. A função das 

válvulas foi controlar a entrada ou saída de ar da câmara, de modo a possibilitar a 

elevação ou decréscimo gradual da pressão até o ponto desejado. O controle da 

pressão foi realizado por um sistema que opera em malha fechada, ou seja, a 

pressão barométrica no interior da câmara é continuamente monitorada e 

comparada com o valor desejado para um dado instante; a frequência de pulsos de 

operação das válvulas é definida com base no erro entre o valor desejado e o valor 

lido de pressão. Para possibilitar o controle da pressão no interior da câmara 

barométrica pelo usuário foi desenvolvido um software. O software possibilitou a 

escolha da pressão barométrica no interior da câmara e o intervalo de tempo para 
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atingi-la. Adicionalmente, foi possível observar graficamente e salvar os dados de 

pressão e temperatura obtidos ao longo do experimento (Figura 2). 

 

  

Figura 1. Câmara barométrica com detalhe da bomba e das válvulas solenoides (A) 

 

 

Figura 2. Software desenvolvido para o controle e acompanhamento da pressão barométrica nos experimentos 
envolvendo diferentes respostas comportamentais de insetos 

  

Por ser necessário manter o inseto e o substrato separados até que a pressão 

de ensaio fosse atingida, e por não ser possível abrir a câmara após o início da 

manipulação da pressão, foi desenvolvido um sistema eletrônico sem fio para 

(A) 
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liberação dos insetos. O dispositivo era uma caixa acrílica de formato cúbico com 24 

x 11 x 11 cm (Figura 3a), dividida em um compartimento para o inseto (Figura 3b) e 

outro compartimento para manter o substrato de interesse (Figura 3c). Os 

compartimentos foram separados por uma base móvel (Figura 3d) que permitiu a 

conexão entre os compartimentos quando necessário. Para garantir que o inseto foi 

exposto à variação da pressão mesmo no interior do dispositivo, a tampa foi 

confeccionada com ‘voile’ (Figura 3b). A rotação da base móvel foi feita por um 

motor ligado a um receptor de rádio-frequência comercial (Intelbras XAR 2002 UN) 

(Figura 3e), que possibilitou o acionamento do motor por controle remoto (Figura 

3f).  

 

 

Figura 3. Dispositivo de liberação dos insetos por meio de controle remoto no interior da câmara barométrica 
(descrição a, b, c, d, e, f – vide texto) 

 

 Categorias de pressão barométrica 

Para a condução dos experimentos, foram estabelecidas as seguintes 

categorias de pressão barométrica: estável (ES = 950 hPa), alta (AL = 958 hPa) e 

baixa (BA = 942 hPa). A variação de 8 hPa, para mais ou para menos, a partir da 

pressão barométrica ES (950 hPa), foi definida como o valor que representava 

eventos climáticos adversos que ocorrem naturalmente no ambiente. Para tanto, 

dados de estações meteorológicas automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET) foram utilizados para determinar a média e a variação máxima anual da 

b 

c 

d 

e 

f 

a 
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pressão barométrica na região onde o estudo foi conduzido (Piracicaba-SP, Brasil, 

22º43’31” S, 47º 38’57” W e 566 m). A câmara barométrica foi instalada em sala 

climatizada em temperatura de 24 ± 2ºC, umidade relativa de 60% ± 10% e 

luminosidade artificial de 2500 lux.   

O experimento teve início com o acondicionamento dos insetos no dispositivo 

de liberação no interior da câmara e fechamento da mesma. A partir da pressão 

ambiente, a pressão de aclimatação ES (950 hPa) foi programada para ser atingida 

em 1h. Os insetos foram então mantidos durante 3h nessa pressão para garantir a 

aclimatação. Ao final do período de aclimatação foi dado início aos patamares de 

pressão. Para a condição de pressão ES, os insetos permaneceram sob pressão 

constante de 950 ± 0,3 hPa durante o período total de 9h. Para as condições de 

pressão BA e AL houve uma diminuição ou aumento, respectivamente, constante e 

gradual de 8 hPa durante 6h, a partir da pressão de aclimatação, atingindo, 

portanto, 942 ± 0,3 hPa (BA) ou 958 ± 0,3 hPa (AL). Ao ser atingida a pressão 

experimental desejada, o dispositivo para liberação dos insetos foi acionado, dando 

início ao período de avaliação de 12h. O período de avaliação do comportamento 

ocorreu durante a fototofase, com exceção do experimento de oviposição de 

Spodoptera frugiperda, sobrepondo o período do dia de ocorrência da atividade 

comportamental a ser avaliada em cada inseto estudado, de acordo com os dados 

obtidos na literatura (Figura 4). Cada ensaio de pressão teve duração total de 22h, 

sendo necessário 3 dias para completar uma repetição contendo pressão AL, ES e 

BA. 
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Figura 4. Esquema de estabelecimento da pressão barométrica de ensaio desejada utilizando câmara barométrica 

 

 Criações de insetos 

Todos os insetos utilizados nos experimentos foram obtidos nas criações do 

Laboratório de Ecologia Química e Comportamento de Insetos ou no Laboratório de 

Biologia de Insetos, USP-ESALQ.  

A criação de Diabrotica speciosa (Germ.) (Coleoptera: Chrysomelidae) seguiu 

a metodologia descrita por Milanez (1995) e Ávila et al. (2000), sendo mantida em 

uma sala climatizada em temperatura de 24º ± 2ºC, umidade relativa de 60 ± 10% 

e fotofase de 14h.  

A criação de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) 

durante a fase de lagarta foi mantida em dieta artificial (Greene et al., 1976). Na 

fase adulta foram alimentados com solução aquosa de mel a 10% e mantidos em 

gaiolas de PVC forradas com papel sulfite para obtenção das posturas. Os insetos 

permaneceram em temperatura de 24ºC ± 2ºC, UR 60% ± 10% e fotofase de 12h.  

A criação de Euschistus heros (Fabr.) (Hemiptera: Pentatomidae) foi mantida 

em dieta natural com vagens de feijão (Phaseolus vulgaris) (Fabaceae) e amendoim 

(Arachis hypogaea) (Fabaceae), seguindo a metodologia descrita por Mendoza et al., 
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(2016). Os insetos foram mantidos em uma sala climatizada em temperatura de 24º 

± 2ºC, umidade relativa de 60 ± 10% e fotoperíodo de 12h. 

A criação de Trissolcus basalis Woll. (Hymenoptera: Scelionidae) foi mantida 

em sala climatizada em temperatura de 25 ± 2°C, UR de 60±10% e fotofase de 14 

horas. Em um tubo de vidro, foi oferecido ovos de E. heros a fêmeas acasaladas do 

parasitoide. Os parasitoides adultos foram alimentados com gotas de mel colocadas 

nas paredes do tubo (Corrêa-Ferreira, 1993).  

A criação de Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) foi mantida 

em sala climatizada em temperatura de 25 ± 2°C, UR de 60±10% e fotofase de 14 

horas e baseando-se na metodologia descrita por Serra (1991). Casais do parasitoide 

individualizados em frascos cilíndricos de vidro vedados com filme plástico receberam 

lagartas de 5º instar de Anagasta kuehniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae). Após 

24h, as lagartas paralisadas e parasitadas foram removidas e transferidas para 

placas de Petri até a emergência dos adultos. 

Na criação de Cotesia flavipes (Cameron) (Hymenoptera: Braconidae) foi 

mantida em sala climatizada em temperatura de 25 ± 2°C, UR de 60±10% e 

fotofase de 12 horas, adultos do parasitoide foram mantidos em recipiente plástico, 

no qual através de um furo foram oferecidas lagartas de Diatraea saccharalis (Fabr.) 

(Lepidoptera: Crambidae). Após serem parasitadas, as lagartas foram 

individualizadas em tubos contendo dieta artificial onde permaneceram até a 

formação das pupas de C. flavipes (Macedo, 2000; Botelho & Macedo, 2002). 

 

 Oviposição de Spodoptera frugiperda, Diabrotica speciosa e 

Euschistus heros  

Para avaliar se a oviposição dos insetos foi afetada pela pressão barométrica 

utilizou-se adultos de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae), 

Diabrotica speciosa (Germ.) (Coleoptera: Chrysomelidae) e Euschistus heros (Fabr.) 

(Hemiptera: Pentatomidae) 

O experimento com S. frugiperda foi realizado com fotoperíodo invertido 

utilizados casais entre 3-5 dias de idade oriundos da criação em laboratório. Os 

insetos foram separados em macho e fêmea ainda na fase de pupa. Diariamente, os 

machos e fêmeas que emergiram foram colocados em casais em copos plásticos de 
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300 ml e alimentados com solução de mel 10%. Ao ser observada a realização de 

oviposição, o casal de S. frugiperda era transferido para o dispositivo de liberação no 

interior da câmara barométrica. No dispositivo foi fornecida solução de mel 10% e a 

parte interna inferior do dispositivo de liberação foi forrada com papel sulfite 

(substrato artificial para oviposição) (Figura 5A, Figura 5B). A pressão foi manipulada 

de acordo com o procedimento descrito no item 3.2. Após o período de 12h de 

ensaio foi realizada a contagem do número de massas de ovos, cor dos ovos e do 

total de ovos, com o auxílio de uma lupa. 

Para D. speciosa foram utilizadas fêmeas acasaladas entre 10-15 dias de 

idade, oriundas da criação em laboratório. Diariamente, machos e fêmeas recém-

emergidos da criação foram coletados e mantidos em uma gaiola semelhante à de 

criação. A partir do 6º dia (Nardi et al., 2012) foi disponibilizado na gaiola uma placa 

de Petri com gaze de coloração preta umedecida (substrato de oviposição) e 

observada a ocorrência de oviposição. Fêmeas que realizaram oviposição foram 

então individualizadas no dispositivo de liberação, onde foi colocada uma placa de 

Petri com gaze de coloração preta umedecida (substrato artificial para oviposição) 

juntamente com um folíolo de feijão mantido em um recipiente com água para sua 

alimentação (Figura 5C). A pressão foi manipulada de acordo com o procedimento 

descrito no item 3.2. Após o período de 12h de oviposição, os ovos foram removidos 

da gaze via lavagem em água corrente, transferidos para um papel filtro com auxílio 

de um pincel e feita a contagem utilizando uma lupa. 

Em E. heros, o experimento foi conduzido com adultos entre 16-21 dias de 

idade, oriundos da criação em laboratório. No interior do dispositivo de liberação foi 

fornecido para alimentação uma seção de vagem de soja com cerca de 3,5 cm e 4 

grãos de amendoim juntamente com água destilada em um algodão saturado. Foi 

fixada na parte interna longitudinal do dispositivo uma seção de algodão cru (5,0 x 

10,0 cm), como substrato de oviposição artificial (Figura 5D, Figura 5E). A pressão 

foi manipulada de acordo com o procedimento descrito no item 3.2. Após o período 

de 12h de oviposição, o número total de ovos depositados foi contabilizado. 
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Figura 5. (A) Bioensaio de oviposição de Spodoptera frugiperda no interior da câmara barométrica; (B) Detalhe 
do dispositivo de liberação com casal de Spodoptera frugiperda (seta vermelha) forrado com papel sufite 
(substrato de oviposição) e o substrato alimentar (mel 10%) individualizados. (C) Bioensaio de comportamento 
de oviposição de Diabrotica speciosa no interior da câmara barométrica. (D) Bioensaio de comportamento de 
oviposição do percevejo Euschistus heros no interior da câmara barométrica; (E) Detalhe do dispositivo de 
liberação com o percevejo (seta vermelha) e o substrato alimentar (vagem de feijão, Phaseolus vulgaris) e de 
oviposição (tecido algodão cru) 

 

(D) (E) 

(A) (B) 

(C) 
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 Parasitismo de Trissolcus basalis, Habrobracon hebetor e Cotesia 

flavipes 

Para avaliar se o parasitismo foi influenciado por variações na pressão 

barométrica, foram utilizadas espécies de parasitoides das fases de ovo e larval. 

Nesta etapa foram utilizados os parasitoides Trissolcus basalis (Wollaston) 

(Hymenoptera: Scelionidae) em ovos de Euschistus heros (Fabr.) (Hemiptera: 

Pentatomidae); Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) em lagartas de 

Anagasta kuehniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae); e, Cotesia flavipes (Cameron) 

(Hymenoptera: Braconidae) em lagartas de Diatraea saccharalis (Fabr.) 

(Lepidoptera: Crambidae). 

 

Parasitoides de ovos 

O experimento foi realizado com fêmeas acasaladas de 24-60h de idade, sem 

experiência de oviposição, oriundas da criação em laboratório, mantidas a 25ºC ± 

1ºC, UR 60% ± 10% e fotofase de 12h. Após emergência, machos e fêmeas foram 

mantidos juntos em tubos de ensaio para garantir a cópula. As fêmeas foram 

posteriormente individualizadas em um ‘eppendorf’ (3,0 x 1,0 cm) com ‘voile’ em 

uma extremidade, e a outra extremidade mantida fechada encostada contra a 

parede do dispositivo até sua liberação (Figura 6 A.1). Para cada fêmea de T. basalis 

foram fornecidos 100 ovos de E. heros (Figura 7). A pressão foi manipulada de 

acordo com o procedimento descrito no item 3.2. Depois de 12h de exposição aos 

ovos, a fêmea foi retirada e os ovos mantidos em câmara climatizada para contagem 

do número de ovos parasitados e a emergência dos adultos. 
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Figura 6. Esquema com vista lateral do funcionamento do dispositivo de liberação de insetos; (A.1) Detalhe da 
gaiola interna ao dipositivo de liberação utilizada para Trissolcus basalis 

 

 

Figura 7. Bioensaio de parasistismo por Trissolcus basalis no interior da câmara barométrica 

 

(A.1) 
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Parasitoide larval 

O experimento foi realizado com fêmeas acasaladas com 24-60h de idade, 

sem experiência de oviposição, oriundas da criação em laboratório e mantidas a 

25ºC ± 1ºC, UR 60% ± 10% e fotofase de 12h. Para o parasitismo de H. hebetor foi 

fornecida uma lagarta de 5º instar de A. kuehniella (Hagstrum, 1983; Serra, 1991) 

(Figura 8A);  e para C. flavipes uma lagarta de D. saccharalis de 4° ou 5° instar 

(Figura 8C)  

As fêmeas de H. hebetor e C. flavipes foram individualizadas em recipientes 

circulares (3,0 x 1,5 cm) adaptados e fechados com ‘voile’ em uma extremidade, 

enquanto a outra extremidade foi mantida encostada contra a parede do dispositivo 

até sua liberação (Figura 8B; Figura 9A). A lagarta de A. kuehniella foi mantida em 

um recipiente plástico circular (2,0 cm de diâmetro) fechado com ‘voile’ visando 

evitar a movimentação da lagarta no interior do dispositivo de liberação (Figura 8A). 

A lagarta de D. saccharalis, por sua vez, foi oferecida a fêmea do parasitoide 

utilizando a metodologia de Potting et al. (1997) (Figura 8C; Figura 9B). Assim, a 

lagarta foi mantida em um tubo transparente (6,0 x 0,5 cm) contendo dieta em 

ambas as extremidades. Na parte dorsal do tubo foi feito um orifício para permitir a 

entrada do parasitoide. Essa metodologia foi adotada visando simular o ambiente 

natural no qual a lagarta permanece dentro do colmo da cana-de-açúcar e o 

parasitoide localiza o orifício de entrada de D. saccharalis. 

A pressão foi manipulada de acordo com o procedimento descrito no item 3.2. 

Depois de 12h de exposição aos ovos, as fêmeas de H. hebetor foram retiradas para 

contagem do número de ovos depositados. Os ovos foram mantidos em sala 

climatizada a 25ºC ± 1ºC, UR 60% ± 10% e fotofase de 12h até posterior 

emergência dos adultos. As fêmeas de C. flavipes também foram removidas e as 

lagartas de D. saccharalis foram armazenadas em placas de Petri em sala climatizada 

a 25ºC ± 1ºC, UR 60% ± 10% e fotofase de 12h para contagem do número de 

larvas de C. flavipes eclodidas das lagartas. 
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Figura 8. (A) e (B) Detalhes das gaiolas internas ao dispositivo para para a lagarta Anagasta kuehniella e o 
parasitoide Habrobracon hebetor , respectivamente; e (C) Detalhe da lagarta de Diatraea saccharalis no interior 
do tubo com dieta e o parasitoide Cotesia flavipes  

 

(A) (B) 

(C) 



35 

 

 

 

 
Figura 9. (A) Bioensaio de parasitismo de Habrobracon hebetor e (B) Bioensaio de parasitismo por Cotesia 
flavipes no interior da câmara barométrica. 

 

 

 

(A) 

(B) 
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 Alimentação de Diabrotica speciosa e Euschistus heros 

Para avaliar se o comportamento alimentar dos insetos foi afetado pela 

pressão barométrica utilizaram-se espécies de insetos com hábitos alimentares 

mastigador e sugador, constituídos por adultos de Diabrotica speciosa (Germ.) 

(Coleoptera: Chrysomelidae) e adultos de Euschistus heros (Fabr.) (Hemiptera: 

Pentatomidae), respectivamente.  

Para D. speciosa e E. heros foram utilizados adultos de idade entre 7-10 dias e 

8-12 dias, respectivamente. Para alimentação de D. speciosa foi fornecida, na parte 

inferior do dispositivo de liberação, uma folha de feijão Phaseolus vulgaris (cv. 

carioca) mantida em um recipiente com água (Figura 10). As folhas de feijão 

utilizadas em cada repetição tiveram suas áreas contornadas antes de cada 

experimento para ter controle da área inicial antes de qualquer atividade de 

alimentação. A pressão foi ajustada de acordo com o procedimento descrito no item 

3.2. Após o período de alimentação foi de 12h, os folíolos foram escaneados e as 

suas imagens importadas para o software Image J 1.44P para o cálculo da área foliar 

consumida (cm²).  

 

 

Figura 10. (A) Bioensaio de comportamento alimentar de Diabrotica speciosa com dispositivo de liberação no 
interior da câmara barométrica; (B) Detalhe do inseto e o substrato alimentar individualizados (folha de feijão, 
Phaseolus vulgaris) 

 

(A) 

(B) 
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Para E. heros foi oferecido como substrato alimentar, uma seção de vagem de 

feijão, com aproximadamente 3,5 cm comprimento, além de água destilada em um 

algodão saturado num recipiente circular plástico (2,0 cm de diâmetro) (Figura 11). A 

pressão foi ajustada de acordo com o procedimento descrito no item 3.2. Foi 

fornecido o período de 12h para alimentação e após esse período cada vagem foi 

retirada e submetida ao teste de coloração com fucsina ácida a 1%, por 15 min 

(Bowling, 1980). As vagens foram então lavadas em água e realizada a contagem 

das introduções estiletares com auxílio de microscópio estereoscópico.  

 

Figura 11. (A) Bioensaio de comportamento alimentar do percevejo Euschistus heros no interior da câmara 
barométrica; (B) Detalhe do dispositivo de liberação com o percevejo Euschistus heros (seta vermelha) e o 
substrato alimentar individualizados (vagem de feijão, Phaseolus vulgaris); e (C) Detalhe do substrato alimentar 
(vagem de feijão, Phaseolus vulgaris) e água oferecidos para adultos de E.heros 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) (B) 

(C) 
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4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Na câmara barométrica (unidade experimental), foi realizado um tratamento 

de pressão por dia, consistindo de 4 sub-amostras (= 4 insetos) por tratamento, 

visando contabilizar as diferenças intraespecíficas dos insetos.  

 

Alimentação 

Foram realizadas 8 repetições com 4 insetos (sub-amostras) (N=32) para 

alimentação de D. speciosa e E. heros. Os dados de consumo foliar e o número de 

introduções estiletares foram analisados por um modelo linear misto e por um 

modelo linear misto com distribuição de Poisson, respectivamente. Ambos os 

modelos incluem a pressão barométrica como efeito fixo e cada sub-amostra como 

um efeito aleatório, já que as observações foram correlacionadas. A qualidade de 

ajuste do modelo foi determinada utilizando gráficos meio-normais com envelopes de 

simulação. A diferença entre tratamentos foi obtida por um teste taxa de 

verossimilhança (likelihood-ratio (LR) test) e comparações múltiplas realizadas pela 

obtenção de intervalos de confiança para os preditores lineares. 

 

Oviposição  

Foram realizadas 9, 9 e 10 repetições com 4 insetos (sub-amostras) (N=36; 

N=40) para oviposição de S. frugiperda, D. speciosa e E. heros, respectivamente. Os 

dados de oviposição de D. speciosa, S. frugiperda e E. heros foram analisados por 

modelos lineares mistos com distribuição de Poisson. Os modelos incluem a pressão 

barométrica como efeito fixo; cada sub-amostra como efeito aleatório, já que as 

observações foram correlacionadas; e, um efeito aleatório observacional para 

correção de overdispersion. A qualidade de ajuste do modelo foi determinada 

utilizando gráficos meio-normais com envelopes de simulação. A diferença entre 

tratamentos foi obtida por um teste taxa de verossimilhança (likelihood-ratio (LR) 

test) e comparações múltiplas realizadas pela obtenção de intervalos de confiança 

para os preditores lineares. 
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Parasitismo 

Foram realizadas 8, 8 e 9 repetições com 4 insetos (sub-amostras) (N=32; 

N=36) para parasitismo de T. basalis, H. hebetor e C. flavipes, respectivamente. O 

número de ovos parasitados por T. basalis e número de ovos depositados por H. 

hebetor foram analisados por modelos lineares mistos com distribuição de Poisson Os 

dados de proporção de parasitismo de C. flavipes foi analisado um modelo linear 

misto com distribuição binomial (binário - parasitismo ocorreu ou não). Já os dados 

de número de larvas considerando que houve parasitismo foi analisado por um 

modelo linear misto com distribuição de Poisson. Os modelos incluem a pressão 

barométrica como efeito fixo; cada sub-amostra como efeito aleatório, já que as 

observações foram correlacionadas; e, um efeito aleatório observacional para 

correção de ‘overdispersion’. A qualidade de ajuste do modelo foi determinada 

utilizando gráficos meio-normais com envelopes de simulação. A diferença entre 

tratamentos foi obtida por um teste taxa de verossimilhança (likelihood-ratio (LR) 

test) e comparações múltiplas realizadas pela obtenção de intervalos de confiança 

para os preditores lineares. 
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5 RESULTADOS 

 Alimentação de Diabrotica speciosa e Euschistus heros 

A alimentação de adultos do percevejo E. heros, quantificada por meio do número de 

introduções estiletares, foi maior sob condições de alta pressão comparado à baixa 

pressão, apesar de ambas não diferiram da pressão estável (df = 2, LR = 6,25, P = 

0,0439) ( 

Figura 12A). Já o consumo foliar realizado por D. speciosa não apresentou diferença 

entre as 3 condições de pressão barométrica (df = 2, LR = 2,54, P = 0,2812) ( 

Figura 12B). Os valores médios do número de bainhas alimentares por E. 

heros e consumo foliar (cm²) por D. speciosa, nas diferentes condições de pressão 

barométrica foram, respectivamente, 4,2±0,51 (AL), 3,44±0,32 (ES) e 2,75±0,28 

(BA); e 0,586±0,107 (AL), 0,364±0,08 (ES) e 0,430±0,08 (BA). 

 

Figura 12. (A) Número de puncturas realizadas por Euschistus heros e (B) área foliar consumida (cm²) por 
Diabrotica speciosa em diferentes pressões barométricas. Letras iguais não diferem ao nível de significância de 
5% de acordo com intervalos de confiança para os preditores lineares ; ns = não significativo 

 

 Oviposição de Spodoptera frugiperda, Diabrotica speciosa e 

Euschistus heros  

Em geral a oviposição dos insetos não foi influenciada pela alteração na 

pressão barométrica. O número de ovos depositados pela D. speciosa (df = 2, LR = 



42 

 

2,15, P = 0,3411) não diferiu entre os regimes de pressão, sendo de 5,5± 2,08 (AL), 

9,07±2,69 (ES) e 9,7±2,83 (BA) (Figura 13A). O mesmo resultado foi obtido para o 

número de ovos do percevejo E. heros (df  = 2, LR  = 2,32, P = 0,3133; Figura 13B) 

e para a lagarta do cartucho, S. frugiperda (df  = 2, LR  = 0,35, P = 0,8395; Figura 

13C). O número médio de ovos colocados pelas fêmeas de E. heros foi de 4,5±0,72 

(AL), 3,1±0,64 (ES) e 2,5±0,55 (BA), e para S. frugiperda de 234,67±37,58 (AL), 

257,41±32,83 (ES) e 193,95±28,24 (BA). 

 

 

Figura 13.  Número de ovos depositados por (A) Diabrotica speciosa, (B) Euschistus heros (Fabr.) e (C) 
Spodoptera frugiperda em diferentes pressões barométricas. Letras iguais não diferem ao nível de significância de 
5% de acordo com intervalos de confiança para os preditores lineares ; ns = não significativo 

 

(A) (B) 

(C) 
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 Parasitismo de Trissolcus basalis, Habrobracon hebetor e Cotesia 

flavipes 

O número de ovos parasitados pelo parasitoide T. basalis não foi afetado pela 

pressão barométrica (20,09±1,87 (AL), 20,47±1,81 (ES) e 24,81±1,70 (BA); df = 2, 

LR = 2,82, P = 0,2447; Figura 14). Já nos parasitoides da fase larval, a pressão 

barométrica afetou o parasitismo de H. hebetor e a viabilidade larval de C. flavipes. 

Em H. hebetor houve uma diminuição no número de ovos depositados nas lagartas 

da traça A. kuehniella, sob condição de baixa pressão (df = 2, LR = 9,06, P=0,0108; 

Figura 15A). As quantidades médias de ovos depositados pelo parasitoide H. hebetor 

foram 9,47±1,00 (AL), 9,19±1,02 (ES) e 5,03±0,92 (BA). No caso de C. flavipes, a 

proporção de lagartas de D. saccharalis parasitadas foi semelhante entre as pressões 

barométricas, sendo em média 0,46±0,1 (AL), 0,46±0,1 (ES) e 0,48±0,1 (BA) (df = 

2, LR = 0,01, P = 0,9936). Por outro lado, considerando somente as situações em 

que ocorreu parasitismo, o número de larvas de C. flavipes que eclodiram foi menor 

nas lagartas de D. saccharalis parasitadas sob condição de baixa pressão 

(36,09±6,45 (BA), 58,62±6,45 (AL) e 57,0±4,84 (ES); df = 2, LR = 10,15, P = 

0,0062; Figura 15B).  
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Figura 14. Número médio de ovos de Euschistus heros parasitados por Trissolcus basalis. Letras iguais não 
diferem ao nível de significância de 5% de acordo com intervalos de confiança para os preditores lineares ; ns = 
não significativo 

 

Figura 15. (A) Número médio de ovos do parasitoide Habrobracon hebetor depositados em lagartas de Anagasta 
kuehniella; (B) Número médio de larvas do parasitoide Cotesia flavipes eclodidas de lagartas de Diatraea 
saccharalis. Letras iguais não diferem ao nível de significância de 5% de acordo com intervalos de confiança para 
os preditores lineares; ns = não significativo 

(A) (B) 
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6 DISCUSSÃO 

Os fatores ambientais agem diretamente no desenvolvimento e mortalidade 

dos insetos. Mudanças no padrão de atividades diárias realizadas após a percepção 

de mudanças na pressão barométrica podem ser adotados pelos insetos como uma 

estratégia de sobrevivência (Fournier et al., 2005; Pellegrino et al., 2013). 

Em função da pressão barométrica foram observadas diferentes respostas em 

Euschistus heros (Fabr.) (Hemiptera: Pentatomidae) e Diabrotica speciosa (Germ.) 

(Coleoptera: Chrysomelidae). Em condição de alta pressão, notou-se um aumento 

significativo no número de introduções estiletares pelos adultos de E. heros, 

ocorrendo o inverso na condição de baixa pressão. O número de introduções 

estiletares é um parâmetro utilizado para inferência da atividade alimentar e 

preferência de hospedeiros por percevejos (Bowling, 1980; Panizzi, 1995; Nunes & 

Corrêa-Ferreira, 2002). A ocorrência de um maior número de introduções estiletares 

sob condições de alta pressão barométrica sugere um aumento na movimentação e 

na atividade de busca do percevejo por um local de alimentação. Em geral, 

condições de alta pressão são associadas a tempo estável e seco favorecendo 

também a movimentação na vagem. De modo similar, para o psilídeo, Diaphorina 

citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae), foi observado uma menor movimentação dos 

adultos sob condições de baixa pressão em plantas de citrus (Martini & Stelinski, 

2017).  

Para adultos de D. speciosa não houve diferença no consumo foliar nas 

diferentes condições de pressão barométrica testadas. Este mesmo padrão de 

resposta no comportamento alimentar também foi verificado em fêmeas de 

Conotrachelus nenuphar (Herbst) (Coleoptera: Curculionidae) independente da 

pressão (Leskey & Prokopy, 2003). O comportamento alimentar é uma atividade 

essencial para os insetos e possíveis alterações nesta atividade podem comprometer 

o seu sucesso reprodutivo (Wheeler, 1996). A ausência do efeito da pressão na 

atividade alimentar da D. speciosa poderia estar relacionada ao comportamento 

desses insetos frente a condição climática adversa. É provável que estes insetos se 

movam em direção a um micro-habitat mais favorável sob condição de tempo 

adversa. Tal suposição é verdadeira, por exemplo, para gafanhotos, que buscam um 

micro-habitat mais protegido quando há queda na pressão barométrica (Musiolek & 
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Kočárek, 2016). Além disso, sabe-se que nos horários mais quentes do dia, adultos 

de D. speciosa movimentam-se da parte superior para a inferior das folhas, caule e 

brotos, sem interromper sua alimentação (Laumann et al., 2003).  

O número médio de ovos depositados por Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 

(Lepidoptera: Noctuidae), Euschistus heros (Fabr.) (Hemiptera: Pentatomidae) e 

Diabrotica speciosa (Germ.) (Coleoptera: Chrysomelidae) não diferiu entre as 

diferentes condições de pressão barométrica. Como exposto por Janz (2002), 

durante a busca por um sítio de oviposição, as fêmeas dos insetos de modo geral, 

ficam mais expostas e vulneráveis ao ambiente adverso.  Entretanto, mesmo sob a 

previsibilidade futura de condições adversas (i.e. situação de baixa pressão), as 

fêmeas dessas espécies priorizaram a busca por um local apropriado para a 

oviposição, a fim de assegurar o sucesso reprodutivo. Assim, fica evidente que a 

influência das condições do tempo podem ser mediadas pela seleção do local de 

oviposição na planta (Bonebrake et al., 2010). Segundo Hurtrel & Thiery (1999), o 

mesmo padrão de resposta parece ter sido observado em fêmeas de Lobesia botrana 

(Den & Schiff) (Lepidoptera: Tortricidae), que permanecem ativas e realizam 

atividade de voo e oviposição independente das condições ambientais. Do mesmo 

modo, tanto em períodos de alta quanto baixa pressão, as fêmeas de Pieris rapae 

(L.) (Lepidoptera: Pieridae) permanecem ativas e voam longas distancias, 

favorecendo a migração e deposição de ovos em outras áreas (Stephen & Bird, 

1949). 

De acordo com Milanez & Parra (2000a), fêmeas de D. speciosa têm 

preferência por ovipositar em solos com alto teor de umidade, desse modo, a 

condição de baixa pressão barométrica, que indica ocorrência de chuvas, elevaria a 

umidade do solo e favoreceria maior atividade de oviposição nesta espécie. Para 

muitos insetos é comum a postura ser realizada na face inferior da folha das plantas, 

como é o caso do percevejo E. heros (Rizzo, 1976; Villas-bôas & Panizzi, 1980) e da 

mariposa S. frugiperda (Sparks, 1979). Além disso, para ambos estes insetos, os 

ovos são depositados em massas, unidos por uma substância adesiva secretada pela 

fêmea, no caso de E. heros (Sparks, 1979), ou em camadas recobertas por escamas, 

no caso de S. frugiperda (Sparks, 1979; Javahery, 1994). Neste sentido, o local e as 

características de oviposição de cada inseto pode indicar o nível de proteção natural 
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que esta fase de vida possui contra as condições climáticas adversas. Ademais, a 

própria estrutura física do ovo protege o embrião das influências ambientais 

desfavoráveis, as quais poderiam provocar perda de água e destruição mecânica 

(Chapman, 1998).  

No caso do comportamento de parasitismo também foi observada influências 

distintas da pressão barométrica sobre as espécies avaliadas. O parasitoide de ovo, 

Trissolcus basalis Woll. (Hymenoptera: Scelionidae) não apresentou diferença no 

número de ovos parasitados do percevejo E. heros. A ocorrência de parasitismo por 

T. basalis era esperada nas pressões alta e estável, já que representam condições 

ambientais mais favoráveis no ambiente para esta atividade. Contudo, em condição 

de baixa pressão esperava-se alteração na taxa de parasitismo devido às 

consequentes condições ambientais adversas.  

No caso deste parasitoide, é possível que os resultados tenham sido 

influenciados pela metodologia empregada. Durante os experimentos adotou-se um 

período de 6h para variação da pressão barométrica em 8 hPa, sendo que esse 

período pode ter sido excessivamente longo e isso evitaria que o inseto percebesse 

ou reagisse a tal alteração na pressão. Essa suposição foi fundamentada com base 

em relatos de experimentos que adotaram variações rápidas (1h) e lentas (6h) da 

pressão barométrica, avaliando-se a atividade de voo de duas espécies de 

Trichogramma sp. (Hymenoptera: Trichogrammatidae) (Fournier et al., 2005). Esses 

autores observaram que somente mudanças rápidas na pressão exerciam influência 

na atividade de voo. Do mesmo modo, também não foi relatada influência 

significativa da pressão barométrica no parasitismo por Fopius arisanus (Sonan) 

(Hymenoptera: Braconidae)  (Rousse et al., 2009).  

Ao analisar o comportamento do ectoparasitoide H. hebetor, a exposição a 

baixa pressão diminuiu o total de ovos depositados em lagartas de A. kuehniella. 

Portanto, ficou evidente que a estratégia das fêmeas de H. hebetor foi contrária 

àquela observada em T. basalis. Aparentemente, neste caso, as condições adversas 

que seriam decorrentes da baixa pressão atmosférica aumentariam a dificuldade de 

deslocamento e sobrevivência desse parasitoide. Além disso, a condição ambiental 

adversa decorrente do impacto de gotas de chuva ou ventos poderia reduzir 

drasticamente as chances de sucesso do parasitismo, visto que os ovos de H. 
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hebetor são depositados sobre as lagartas (hospedeiros) (Hagstrum & Smittle, 

1977). Outra hipótese poderia estar relacionada a alta longevidade das fêmeas de H. 

hebetor, que podem sobreviver cerca de 23 dias, e por se tratar de uma espécie 

sinovigênica (Hagstrum & Smittle, 1977). Assim, fêmeas com maior longevidade 

poderiam reduzir o parasitismo em condições adversas e aguardar até que tais 

condições voltem a ser favoráveis (Boivin, 2010). Observações em laboratório 

indicaram que houve influência de condições climáticas na busca hospedeira de H. 

hebetor ao extrato de ‘frass’ de A. kuehniella. Em dias nublados e chuvosos as 

fêmeas de H. hebetor diminuíram sua movimentação em direção ao extrato de ‘frass’ 

do hospedeiro, permanecendo imóveis na maioria das vezes. Para outras espécies de 

parasitoides como Cotesia glomerata (L.) (Hymenoptera: Braconidae) a resposta de 

fêmeas aos voláteis do complexo planta-hospedeiro foi maior durante dias de 

aumento na pressão do que em dias de baixa pressão (Steinberg et al., 1992). 

Em relação a proporção de lagartas parasitadas por C. flavipes não houve 

alteração para as diferentes pressões avaliadas. Neste sentido, é possível que 

atividade seja mantida, independente da pressão barométrica, devido ao fato que a 

busca hospedeira e parasitismo por C. flavipes são atividades onerosas e arriscadas, 

já que há possibilidade de mortalidade devido a defesa da lagarta (Potting et al., 

1997b). O número de larvas do parasitoide C. flavipes eclodidas das lagartas 

parasitadas de D. saccharalis foi maior nas condições de pressão alta e estável, 

comparativamente a baixa pressão. Levando-se em conta a longevidade da fêmea do 

parasitoide, condições de tempo mais estáveis e de dias limpos favoreceriam o 

encontro de seus hospedeiros e consequente maior parasitismo (Potting et al., 

1997a). Ainda de acordo com Wajnberg (2006), nos parasitoides com limitação de 

tempo de parasitismo devido a curta longevidade as fêmeas devem maximizar o 

ganho em prole por unidade de tempo, já que muitas morrem antes de colocar todos 

os seus ovos. 

O intervalo de tempo de 12h, adotado para avaliação dos comportamentos, 

pode ter sido longo o suficiente para alguns dos insetos estudados se aclimatarem a 

pressão estabelecida (Haufe, 1954). Alterações mais significativas no consumo 

alimentar, número de ovos depositados e parasitismo, podem ter sido mascaradas 
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decorridas algumas horas após o início do ensaio devido a aclimatação dos insetos à 

condição experimental.  

Embora tenha sido demonstrado que para muitas situações a pressão 

barométrica possa alterar o comportamento dos insetos, devemos sempre considerar 

que o tempo é uma combinação de diversos outros fatores como vento, chuva, 

umidade, temperatura e fotoperíodo. A ausência de resposta de alguns insetos 

quando estimulados somente pela mudança na pressão barométrica, pode indicar a 

necessidade de haver uma variação concomitante de outros fatores além da pressão 

barométrica. Nesse sentido, a combinação de fatores poderia ser assimilada pelo 

inseto como condições de tempo favorável ou desfavorável, e assim provocar ou não 

mudanças comportamentais (Fournier et al., 2005). 
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7 CONCLUSÕES 

A oviposição de Spodoptera frugiperda, Diabrotica speciosa e Euschistus heros 

não apresentou diferença significativa entre as condições de pressão barométrica.  

A pressão barométrica afetou a atividade alimentar somente de Euschistus 

heros, enquanto a alimentação de Diabrotica speciosa não foi afetada 

significativamente pela pressão. 

O parasitismo por Trissolcus basalis também não foi afetado pela pressão 

barométrica, em contraste, o parasitismo por Habrobracon hebetor e Cotesia flavipes 

foi afetado pela pressão barométrica. 

Assim, evidenciamos que a pressão barométrica pode exercer uma influência 

em na atividade diária dos insetos, mas que seu efeito não necessariamente possa 

ser generalizado para todas as espécies e condições avaliadas. 
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