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RESUMO 

 
Caracterização da suscetibilidade a inseticidas diamidas e espinosinas em 

populações de Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) do Brasil 
 

O manejo de Helicoverpa armigera (Hübner) no Brasil tem sido 
baseado principalmente no controle químico. O uso de inseticidas de grupos 
químicos mais recentes, tais como diamidas e espinosinas, tem sido crescente no 
controle de H. armigera e de outros lepidópteros-praga que ocorrem em diferentes 
sistemas de produção de cultivos. Para a implementação de estratégias proativas de 
manejo da resistência de insetos, os objetivos da presente pesquisa foram (i) 
caracterizar as linhas-básicas de suscetibilidade a inseticidas diamidas 
(chlorantraniliprole, cyantraniliprole e flubendiamide) e espinosinas (spinosad e 
spinetoram) em populações de H. armigera do Brasil; (ii) estimar a frequência inicial 
de alelo que confere resistência a chlorantraniliprole e spinosad; e (iii) caracterizar o 
padrão de herança da resistência de H. armigera a flubendiamide e a resistência 
cruzada com outras diamidas. Inicialmente foram realizadas a caracterização das 
linhas-básicas de suscetibilidade a inseticidas diamidas e espinosinas em sete 
populações de H. armigera coletadas na safra 2013/2014. Foram verificadas baixas 
variações na suscetibilidade a inseticidas diamidas (< 4 vezes) e espinosinas (≈ 2 
vezes) entre as populações testadas, baseada na DL50. A frequência inicial do alelo 
que confere resistência de H. armigera a chlorantraniprole, estimada pelo método F2 
screen, foi de 0,00694 (IC95%, 0,00018 – 0,02561) em 2014 a 0,04348 (IC95%, 
0,01216 – 0,09347) em 2015. Para spinosad, a frequência foi de 0,02632 (IC95% 
0,01149 - 0,04706) em populações de H. armigera coletadas na safra 2014/2015. 
Posteriormente, foram conduzidos o monitoramento da suscetibilidade com 
bioensaios de doses diagnósticas (DL99) de cada inseticida em populações de H. 
armigera coletadas no período de 2013 a 2017. Foram observadas reduções 
significativas na suscetibilidade a inseticidas diamidas em populações de H. 
armigera no decorrer das safras agrícolas, com sobrevivências de lagartas de 0% 
(em 2013) até 22% (em 2017). Não foram observadas diferenças significativas na 
suscetibilidade a inseticidas espinosinas em populações de H. armigera no decorrer 
das safras agrícolas de 2013 a 2016. Contudo, foram verificadas reduções 
significativas na suscetibilidade das populações avaliadas na safra 2016/2017, com 
sobrevivência de até 20% na dose diagnóstica de spinosad. A razão de resistência 
da linhagem de H. armigera resistente a flubendiamide foi ≈ 1770 vezes. Foram 
verificadas a presença de baixa resistência cruzada entre flubendiamide e outras 
diamidas (chlorantraniliprole e cyantraniliprole). Baseado nos cruzamentos 
recíprocos entre as linhagens suscetível e resistente a flubendiamide, o padrão de 
herança da resistência de H. armigera a flubendiamide é autossômico e 
incompletamente dominante. Retrocruzamentos da progênie dos cruzamentos 
recíprocos com a linhagem suscetível revelou que a resistência de H. armigera a 
flubendiamide é monogênica. Os resultados obtidos neste trabalho evidenciam o alto 
risco de evolução da resistência e a necessidade de implementação de estratégias 
de manejo da resistência a inseticidas diamidas e espinosinas em H. armigera no 
Brasil.   
 
Palavras-chave: Helicoverpa armigera; Suscetibilidade; Diamidas; Espinosinas; 

Manejo da resistência de insetos 
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ABSTRACT 

 
Characterization of the susceptibility to diamide and spinosyn insecticides in 

Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) populations from Brazil 
 

The management of Helicoverpa armigera (Hübner) in Brazil has been 
based mainly on chemical control. The use of insecticides from relatively new 
chemical groups, such as diamides and spinosyns, has increased to control H. 
armigera and other lepidopteran-pests occurring in different cropping production 
systems. For implementing a proactive insect resistance management, the objectives 
of this research were: (i) to characterize the baseline susceptibility to diamide 
(chlorantraniliprole, cyantraniliprole and flubendiamide) and sypnosyn (spinosad and 
spinetoram) insecticides in H. armigera populations from Brazil; (ii) to estimate the 
initial frequency of resistance allele to chlorantraniliprole and spinosad; and (iii) to 
characterize the inheritance of resistance of H. armigera to flubendiamide and the 
cross-resistance to other diamides. Initially, the baseline susceptibility to diamide and 
spinosyn insecticides was characterized in seven H. armigera populations collected 
in 2013/2014 growing season. Low variability in the susceptibility to diamide (< 4-fold) 
and sypinosyn (≈ 2-fold) insecticides was detected among H. armigera populations, 
based on LD50. The initial frequency of resistance allele of H. armigera to 
chlorantraniliprole, estimated by F2 screen method, was 0.00694 (CI95%, 0.00018 – 
0.02561) in 2014 to 0.04348 (CI95%, 0.01216 – 0.09347) in 2015. To spinosad, the 
frequency was 0.02632 (CI95% 0.01149 – 0.04706) in H. armigera populations 
collected in 2014/2015. Then, insecticide susceptibility monitoring was conducted 
with diagnostic dose (LD99) bioassays of each insecticide in H. armigera populations 
collected from 2013 to 2017. A significant reduction in the susceptibility to diamide 
insecticides was detected throughout growing seasons, with larval survival from 0% 
(in 2013) up to 22% (in 2017). There were no significant differences in the 
susceptibility to spinosyn insecticides in H. armigera populations collected from 2013 
to 2016. However, a significant reduction in the susceptibility was detected in 
populations from 2016/2017 growing season, with larval survival up to 20% at the 
diagnostic dose of spinosad. The resistance ratio of flubendiamide-resistant strain of 
H. armigera was ≈ 1,770-fold. A low cross-resistance was detected between 
flubendiamide and other diamides (chlorantraniliprole and cyantraniliprole). Based on 
reciprocal crosses between susceptible and flubendiamide-resistant strains, the 
inheritance of H. armigera resistance to flubendiamide is autosomal and incompletely 
dominant. Backcrosses of the progenies from reciprocal crosses to the susceptible 
strain revealed that the resistance of H. armigera to flubendiamide is monogenic. The 
results obtained herein showed the high risk of resistance evolution and the need of 
implementation of resistance management strategies to diamide and spinosyn 
insecticides in H. armigera in Brazil.   

 
Keywords: Helicoverpa armigera; Susceptibility; Diamides; Spinosyns; Insect 

resistance management 
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1. INTRODUÇÃO 

  

A ocorrência de Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) foi 

reportada no Brasil em 2013 (Czepak et al. 2013, Specht et al. 2013). Até então, 

esta espécie era conhecida somente em países do Velho Mundo. No Brasil, o 

registro de ocorrência dessa praga foi inicialmente na região oeste da Bahia e, 

posteriormente, em outros estados brasileiros como Goiás, Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul, ocasionando sérios prejuízos às principais culturas como soja, 

algodão e feijão (Czepak et al., 2013; Degrande and Omoto, 2013; Mastrangelo et 

al., 2014; Sosa-Gómez et al., 2016; Specht et al., 2013; Tay et al., 2017, 2013). H. 

armigera já foi constatada em outros países americanos como Paraguai, Uruguai, 

Argentina e até mesmo nos Estados Unidos da América (Arnemann et al., 2016; 

Kriticos et al., 2015; Murúa et al., 2014).  

Helicoverpa armigera é uma praga polífaga com mais de 170 plantas 

hospedeiras incluindo algodão, milho, soja, tomate e outros vegetais. Apresenta 

várias gerações por ano, alta capacidade de dispersão, de sobrevivência a 

condições adversas, podendo alimentar-se tanto das partes vegetativas quanto 

reprodutivas das plantas hospedeiras (Fitt, 1989; King and Coleman, 1989; Zalucki et 

al., 1986). Além dessas características bioecológicas, esta espécie é relatada como 

uma praga de difícil controle nos países do Velho Mundo, principalmente em virtude 

da existência de vários casos de resistência a inseticidas de grupos tradicionais 

como piretroides, carbamatos, organofosforados e a algumas proteínas da bactéria 

Bacillus thuringiensis (Bt) expressas em plantas transgênicas em diversos países, 

tais como Austrália, China, Índia e Paquistão (Ahmad et al., 2001; Armes et al., 

1992; Gunning et al., 2005, 1998, 1996, 1984; Kranthi et al., 2002). 

As características bioecológicas de H. armigera aliadas aos cenários de 

produção agrícola do Brasil com cultivos o ano todo são as condições ideais para a 

rápida distribuição e adaptação dessa praga no país. Dentre as medidas de controle 

adotadas com a detecção de H. armigera no Brasil, destaca se o registro 

emergencial de inseticidas para o controle dessa praga (Embrapa, 2013). A ausência 

de informações sobre a suscetibilidade das populações brasileiras de H. armigera a 

inseticidas no Brasil fez com que alguns inseticidas liberados emergencialmente não 

fossem eficientes no seu controle. Isto pode ser atribuído à presença de 
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variabilidade genética que confere resistência a alguns inseticidas em populações 

que colonizaram o país e que foram provenientes possivelmente da China, 

Paquistão, Austrália e países do continente europeu (Leite et al., 2014; Mastrangelo 

et al., 2014; Tay et al., 2013). Dessa forma, os inseticidas de grupos mais recentes 

como diamidas e espinosinas se destacaram como os mais promissores a serem 

utilizados no controle desta praga no Brasil. 

Os inseticidas do grupo das diamidas possuem características desejáveis 

como a alta eficácia no controle de insetos pragas em diversas culturas, 

principalmente o complexo de lagartas que ocorre em soja e algodão, e a elevada 

margem de segurança aos mamíferos (Lahm et al., 2009). As diamidas agem 

ligando aos receptores de rianodina dos insetos nas células musculares, fazendo 

com que o canal se abra e promova uma saída descontrolada de Cálcio (Ca+2) do 

estoque interno da célula, isto provoca paralisia muscular e a morte do inseto. A 

mortalidade ocasionada pelas diamidas ocorre após 1-3 dias, sendo altamente 

ativas principalmente contra larvas de Lepidoptera (Cordova et al., 2006). 

O grupo das diamidas se divide em duas classes. A classe das diamidas do 

ácido ftálico foi a primeira classe de descoberta pelo pesquisador da empresa Nihon 

Nohyaku por meio do trabalho em torno do herbicida pirazinedicarboxamide, o qual 

levou a elaboração do flubendiamide, uma molécula de alta atividade inseticida 

sobre lepidópteros pragas. Posteriormente a empresa DuPont otimizou as diamidas 

com o desenvolvimento das diamidas antranílicas, contendo o ftálico 2-metil-4-

triflurometil, formando o princípio ativo chlorantraniliprole, que além de maior 

atividade inseticida possui maior segurança ambiental do que flubendiamide. Assim, 

chlorantraniliprole constituiu a primeira geração das diamidas antranílicas e tem se 

apresentado como alternativa promissora no manejo de pragas das ordens 

Lepidoptera, Hemiptera e Coleoptera (Hannig et al., 2009; Lahm et al., 2007). Além 

de chlorantraniliprole, cyantraniliprole constitui a segunda geração das diamidas 

antranílicas descoberta pela empresa DuPont e tem apresentado alto potencial de 

uso contra insetos sugadores e mastigadores (Hardke et al., 2011). Assim como as 

diamidas do ácido ftálico, as diamidas antranilicas se ligam a um local distinto da 

rianodina e não há relatos de resistência cruzada com outros inseticidas de outros 

grupos químicos (Lahm et al., 2007).  

Casos de resistência de insetos a estes inseticidas já foram descritos, como 

Spodoptera exigua a chlorantraniliprole na China  (Lai et al., 2011); Plutella xylostella 
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(L.) a chlorantraniliprole e flubendiamide nas Filipinas, Tailândia (Troczka et al., 

2012) e Brasil (Ribeiro et al., 2014); de Adoxophyes honmai a chlorantraniliprole e 

flubendiamide no Japão (Uchiyama and Ozawa, 2014); Chilo suppressalis a 

flubendiamide na China (Wu et al., 2014); e Tuta absoluta a chlorantraniliprole e 

flubendiamide na Itália (Roditakis et al., 2015). Além desses casos de resistência 

para chlorantraniliprole e flubendiamide, existem estudos de seleção de linhagens 

resistentes de P. xylostella em laboratório a cyantraniliprole na China, com aumento 

da razão de resistência de 30,6 vezes a 326 vezes após 26 gerações de seleção 

(Liu et al., 2015). Essa linhagem apresentou resistência cruzada a flubendiamide e 

chlorantraniliprole com razões de resistência de 14,1 e 24,3 vezes, respectivamente 

(Liu et al., 2015). Sobre os possíveis mecanismos de resistência a inseticidas 

diamidas em lepidópteros-pragas há poucos estudos, sendo a maioria relacionado à 

resistência metabólica (Lai et al., 2011; Sial et al., 2011). 

Já os inseticidas do grupo das espinosinas são lactonas macrocíclicas 

derivadas da fermentação de um actinomiceto de solo, Saccharopolyspora spinosa. 

Estas foram descobertas a partir de um programa de seleção de produtos naturais, 

testando extratos de solo fermentados com potencial de utilização na agricultura 

e/ou na indústria farmacêutica (Thompson et al., 2000). Até o presente momento, 

existem dois produtos comerciais deste grupo utilizados no controle de pragas 

agrícolas: o spinosad, que possui como ingrediente ativo spinosyn A (componente 

primário) e spinosyn D (componente secundário), registrado em 1997, e o 

spinetoram, é uma mistura de duas espinosinas derivadas semi sintéticas (spinosyn 

J e L), foi registrado em 2007 com um maior potencial de ação inseticida do que 

spinosad (Kirst, 2010; Sparks et al., 2008).  

Os inseticidas do grupo espinosinas têm apresentado alta eficiência no 

controle de pragas, principalmente das ordens Lepidoptera, Thysanoptera e Diptera, 

e possuem um modo de ação novo em relação aos grupos tradicionais, o que é 

desejável para o manejo da resistência de insetos a inseticidas, e poucos efeitos 

indesejáveis ao homem, a vida selvagem e ao meio ambiente (Kirst, 2010; 

Thompson et al., 2000). Essas moléculas atuam em segmentos específicos de 

receptores de acetilcolina, agindo como modulador alostérico ao receptor nicotínico 

da acetilcolina (Puinean et al., 2013). A intoxicação de insetos por spinosad ou 

spinetoram está associada à excitação do sistema nervoso. Os sintomas iniciais são 

de contrações musculares involuntárias e tremores pela excitação de neurônios 
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motores por efeito direto das espinosinas no sistema nervoso central (Salgado, 

1998). Além disso, causam hiperexcitação diretamente no sistema nervoso central, 

uma vez que foram aplicadas concentrações muito baixas em gânglios isolados, e 

causaram excitação dos mesmos (Salgado, 1998). Após longos períodos de 

excitação induzidos pelo ativo, os insetos ficam paralisados, aparentemente devido à 

fadiga muscular causada por uso excessivo dos músculos (Salgado, 1998; Salgado 

et al., 1998). 

A detecção de insetos resistentes a espinosinas tem ameaçado o uso dessas 

moléculas no controle de insetos-praga. Estudos realizados no Paquistão 

constataram a resistência de Spodoptera exigua a várias moléculas inseticidas, 

incluindo a espinosinas, com razão de resistência de 29 vezes para spinosad (Ishtiaq 

et al., 2012). Casos de resistência a spinosad foram reportados para várias espécies 

de insetos, tais como Leptinotarsa decemlineata (Mota-Sanchez et al., 2006), Musca 

domestica (Markussen and Kristensen, 2012), Chloridea virescens (Roe et al., 2010), 

Tuta absoluta (Campos et al., 2015). Para H. armigera também existem registros de 

casos de resistência a espinosinas no Paquistão (Ahmad et al., 2003) e na China (D. 

Wang et al., 2009), tanto em laboratório quanto em campo (Sparks et al., 2012).  

Linhagens de insetos resistentes a spinosad, como Drosophila melanogaster, 

Plutella xylostella e C. virescens resistentes a spinosad podem exibir resistência 

cruzada a spinetoram e a outras espinosinas  (Sparks et al., 2012). Contudo, não há 

relatos de resistência cruzada entre espinosinas e outros grupos de inseticidas. Por 

exemplo, D. melanogaster resistente a spinosad e a spinetoram não apresentou 

resistência cruzada a neonicotinoides, avermectinas, piretroides e oxadiazinas. M. 

domestica resistente a espinosinas também tem um padrão similar e não apresentou 

resistência cruzada a organofosforados (dimethoate), carbamatos (methomyl), 

piretroides (cyfluthrin), avermectinas (abamectin), oxadiazinas (indoxacarb) e pirazol 

(fipronil). Para outras espécies como H. armigera, C. virensens, P. xyllostella e S. 

exigua esse padrão de ausência de resistência cruzada a outros grupos de 

inseticidas também foi observado (Sparks et al., 2012). 

Apesar de haver vários casos de resistência de insetos aos inseticidas dos 

grupos das diamidas e espinosinas, esses dois grupos de inseticidas se destacam 

como opções viáveis no controle de H. armigera no Brasil. Contudo é necessário que 

se adotem medidas de manejo de resistência H. armigera a estes produtos visando 

assim prolongar a vida útil de cada produto em questão e retardar a evolução de 
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resistência de H. armigera a estes produtos como já reportado a spinosad na China 

(D. Wang et al., 2009). 

O manejo da resistência de pragas a inseticidas, independente de qual 

organismo ou das estratégias a serem adotadas, requer um monitoramento efetivo 

da resistência. O monitoramento de pragas permite detectar as alterações na 

suscetibilidade de populações praga antes que a frequência crítica de resistência 

seja atingida, orientar a tomada de decisão de controle e, principalmente, retardar a 

evolução da resistência (Roush and Miller, 1986). 

A resistência a inseticidas tem sido detectada e monitorada mediante as 

caracterizações de linhas-básicas de suscetibilidade de populações de campo 

obtidas por meio da regressão de Probit (ffrench-Constant and Roush, 1990). A 

caracterização das curvas de concentração-resposta permite estimar a razão de 

resistência e comparar as CL50 (concentração letal que mata 50% da população) e 

os coeficientes angulares obtidos. No entanto, caracterizar linhas-básicas de 

suscetibilidade permite distinguir fenótipos resistentes em populações naturais 

quando estes já estão em alta frequência, logo esta abordagem não é sensível para 

detectar indivíduos resistentes quando são raros na população. Considerando que 

no início da evolução da resistência, estima-se que a frequência de alelos de 

resistência em uma população seja baixa, na ordem de 10-13 a 10-2 (Roush and 

McKenzie, 1987), recomendam-se a determinação e o uso de concentrações 

diagnósticas ou discriminatórias, as quais são testadas um número maior de insetos 

somente nas concentrações mais informativas sobre as alterações dos fenótipos 

resistentes em populações naturais.  

Os métodos fenotípicos e genotípicos se destacam entre os vários métodos 

que são utilizados para o monitoramento da resistência de insetos a inseticidas. Os 

métodos fenotípicos são eficientes para o monitoramento da resistência de alelos 

aditivos ou dominantes em alta frequência na população natural (Andow and Alstad, 

1998). Contudo, programas de manejo da resistência são mais efetivos quando 

implementados de modo preventivo, ou seja, no início da evolução da resistência 

(Roush and McKenzie, 1987), sendo assim, se o objetivo é estimar a frequência 

inicial de alelos resistentes em populações de campo, os métodos genotípicos tais 

como o “F1 Screen” ou “F2 Screen” (Andow and Alstad, 1998; Gould et al., 1997) são 

mais apropriados. O método “F2 Screen” comparado ao “F1 Screen” é mais 

trabalhoso, mais caro, dispensa o uso de linhagem resistente, utiliza um número 
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reduzido de insetos amostrados, é considerado o único método sensível e capaz de 

em pouco tempo estimar variações na frequência de um alelo recessivo ou 

parcialmente recessivo mesmo quando sua frequência inicial é baixa (Andow and 

Alstad, 1998).  

Em síntese a triagem da progênie “F2 Screen” constitui as seguintes etapas: 

a) inicialmente fêmeas adultas e fecundadas devem ser coletadas no campo; b) no 

laboratório devem ser estabelecidas diferentes linhagens a partir de uma mesma 

fêmea trazida do campo; c) em seguida, os indivíduos resultantes da geração F1 

devem ser criados e reproduzidos dentro de sua respectiva linhagem; d) as larvas 

neonatas da geração F2 devem ser utilizadas em bioensaios discriminatórios para se 

verificar a suscetibilidade dos indivíduos e (e) os dados são analisados pelos 

métodos de estatística Bayesiana, a frequência dos alelos de resistência na 

população fundadora é estimada com um intervalo de confiança. Dessa forma, o “F2 

Screen” pode com eficiência refinar estratégias de manejo, aumentar assim a 

longevidade dos inseticidas e evitar falhas de controle no campo (Andow and Alstad, 

1998). 

Com a realização dos ensaios de monitoramento é possível constatar a 

evolução da resistência e possibilita a obtenção de linhagens resistentes em 

laboratório. Linhagens resistentes a um determinado inseticida possibilitam a 

realização de estudos que determinem o padrão de herança da resistência e 

ocorrência de resistência cruzada ou múltipla com outros inseticidas. Estudos desta 

natureza fornecem subsídios para a adoção de estratégias proativas no manejo da 

resistência de insetos a inseticidas (Nascimento et al., 2016; Roush and Croft, 1986; 

Y. H. Wang et al., 2009). 

Diante da falta de informações sobre a suscetibilidade de H. armigera a 

inseticidas no Brasil para subsidiar estratégias de manejo da resistência, os objetivos 

do presente trabalho foram: (i) caracterizar as linhas-básicas de suscetibilidade a 

inseticidas diamidas e espinosinas em populações de H. armigera no Brasil; (ii) 

estimar a frequência inicial de alelo que confere resistência a inseticidas diamidas e 

espinosinas; e (iii) caracterizar o padrão de herança da resistência de H. armigera a 

flubendiamide e as relações de resistência cruzada com outras diamidas. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DA SUSCETIBILIDADE E ESTIMATIVA DA 

FREQUÊNCIA ALÉLICA DE RESISTÊNCIA A INSETICIDAS DIAMIDAS EM 

POPULAÇÕES DE Helicoverpa armigera (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) 

DO BRASIL 

 
Resumo 

Os inseticidas do grupo das diamidas têm sido utilizados como uma 
das melhores opções para o manejo de Helicoverpa armigera (Hübner), desde a 
detecção oficial dessa praga no Brasil em 2013. O entendimento da suscetibilidade 
de populações de H. armigera a inseticidas é essencial para a implementação de um 
programa de manejo de resistência de insetos. Sendo assim, os objetivos desta 
pesquisa foram caracterizar a suscetibilidade e estimar a frequência alélica de 
resistência a inseticidas diamidas em populações de H. armigera coletadas em 
diferentes regiões agrícolas do Brasil. Inicialmente foram realizadas as 
caracterizações das linhas-básicas de suscetibilidade a chlorantraniliprole, 
cyantraniliprole e flubendiamide em sete populações de H. armigera coletadas em 
2013 e 2014. A estimativa da frequência inicial do alelo que confere resistência foi 
realizada somente para chlorantraniliprole. Posteriormente, foram conduzidos o 
monitoramento da suscetibilidade com as doses diagnósticas (DL99) de cada 
inseticida em populações de H. armigera coletadas no campo nas safras de 2013 a 
2017. Foram observadas baixas variações iniciais na suscetibilidade a 
chlorantraniliprole, cyantraniliprole e flubendiamide entre as populações testadas, 
baseada na DL50 (< 4 vezes). A frequência do alelo de resistência de H. armigera a 
chlorantraniliprole, estimada pelo método F2 screen, foi de 0,00694 (IC95%, 0,00018 
– 0,02561) em 2014 a 0,04348 (IC95%, 0,01216 – 0,09347) em 2015. Foram 
observadas reduções significativas na suscetibilidade a esses inseticidas em 
populações de H. armigera no decorrer das safras agrícolas, com sobrevivências de 
0% (em 2013) até 22% (em 2017) nos bioensaios com doses diagnósticas. As 
informações obtidas no presente trabalho evidenciaram o alto risco de evolução da 
resistência de H. armigera a inseticidas diamidas e a necessidade de implementação 
de estratégias de manejo de resistência para preservar a vida útil desses inseticidas 
no Brasil. 
 
Palavras-chave: Helicoverpa armigera; Suscetibilidade; Chlorantraniliprole; 

Cyantraniliprole; Flubendiamide 
 
Abstract 

The insecticides of diamide group of have been used as one of the best 
option for managing Helicoverpa armigera (Hübner) since its official detection in 
Brazil in 2013. Understanding the susceptibility to insecticides in H. armigera 
populations to insecticides is essential for implementing an insect resistance 
management program. Therefore, the objectives of this research were to characterize 
the susceptibility and to estimate the initial frequency of resistance alleles to diamide 
insecticides in H. armigera populations collected from different Brazilian agricultural 
regions. First, baseline susceptibility to chlorantraniliprole, cyantraniliprole and 
flubendiamide was characterized to seven H. armigera populations collected in 2013 
and 2014. The estimate of initial frequency of resistance allele was performed only to 
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chlorantraniliprole. Then, the susceptibility monitoring with the use of diagnostic 
doses (LD99) of each insecticide was conducted in field-populations of H. armigera 
collected from 2013 to 2017. Low variability in the susceptibility to diamide 
insecticides was detected among H. armigera populations, based on LD50 (< 4-fold). 
The initial frequency of resistance allele of H. armigera to chlorantraniliprole, 
estimated by F2 screen method, was 0.00694 (CI95%, 0.00018 – 0.02561) in 2014 to 
0.04348 (CI95%, 0.01216 – 0.09347) in 2015. A significant reduction in the 
susceptibility to diamide insecticides was detected throughout growing seasons, with 
larval survival from 0% (in 2013) up to 22% (in 2017) with diagnostic dose bioassays. 
The results obtained herein showed the high risk of resistance evolution of H. 
armigera to diamide insecticides and the need of implementation of insect resistance 
management strategies to preserve the lifetime of these insecticides in Brazil. 
 
Keywords: Helicoverpa armigera; Susceptibility; Chlorantraniliprole; Cyantraniliprole; 

Flubendiamide 
 

2.1 Introdução 

 

Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) é uma praga 

importante em vários países da África, Ásia, Europa, Oceania e a partir do ano de 

2013 em alguns países do continente americano (Czepak et al., 2013; Specht et al., 

2013). Trata se de uma espécie polífaga (Fitt, 1989; Zalucki et al., 1986). No Brasil, 

H. armigera ocorre e ocasiona danos nas principais culturas produzidas como 

algodão, feijão, milheto e soja em algumas regiões do Brasil (Czepak et al., 2013; 

Leite et al., 2014).  

Helicoverpa armigera é considerada uma praga de difícil controle. Além disso, 

casos de resistência a inseticidas já foram reportados a inseticidas piretroides 

(Gunning et al., 1984), carbamatos (Gunning et al., 1996), organofosforados 

(Gunning et al., 1998) e até mesmo a inseticidas mais recentes como spinosad 

(Wang et al., 2009)  e a proteínas de Bacillus thuringiensis expressas em plantas 

transgênicas (Downes et al., 2016). Diante das dificuldades de controle desta praga 

com os inseticidas tradicionais, os inseticidas do grupo das diamidas se destacam 

como um dos mais promissores para o controle de H. armigera no Brasil.  

Este grupo se divide em duas classes, as diamidas do ácido ftálico 

representadas pelo ingrediente ativo flubendiamide e as diamidas antranílicas com 

os ingredientes ativos chlorantraniliprole e cyantraniliprole (Jeanguenat, 2013; 

Sattelle et al., 2008; Teixeira and Andaloro, 2013). Estes inseticidas se ligam nos 

receptores de rianodina das células musculares dos insetos, fazem com que o canal 

se abra e promova uma saída descontrolada de Cálcio (Ca+2) do estoque interno da 
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célula muscular, provocam letargia, cessação da alimentação e morte do inseto 

(Cordova et al., 2006; Lahm et al., 2009; Teixeira and Andaloro, 2013).  

Apesar das diamidas serem um grupo de inseticidas recente no controle de 

muitas espécies de Lepidoptera (Lahm et al., 2009),  já existem vários casos de 

resistência reportados, tais como em Spodoptera exigua a chlorantraniliprole na 

China  (Lai et al., 2011); de Plutella xylostella (L.) a chlorantraniliprole e 

flubendiamide nas Filipinas, Tailândia (Troczka et al., 2012) e no Brasil (Ribeiro et 

al., 2014a); de Adoxophyes honmai a chlorantraniliprole no Japão (Uchiyama and 

Ozawa, 2014); Chilo suppressalis a flubendiamide na China (Wu et al., 2014); e Tuta 

absoluta a chlorantraniliprole e flubendiamide na Itália e na Grécia (Roditakis et al., 

2015). Além destes, na China foram realizados estudos de seleção de linhagens 

resistentes de P. xylostella em laboratório a cyantraniliprole (Liu et al., 2015a). Ainda 

não existem relatos de resistência cruzada ou múltipla dos inseticidas diamidas com 

outros grupos inseticidas (Jeanguenat, 2013).  

Diante disso, a caracterização da suscetibilidade de H. armigera a inseticidas 

diamidas com base nas linhas básicas de suscetibilidade de populações coletadas 

em diferentes regiões e culturas hospedeiras é importante para a estimativa das 

doses diagnósticas  a serem utilizadas no monitoramento fenotípico ou genotípico da 

suscetibilidade ao longo do tempo e assim gerar subsídios necessários para a 

implementação de um programa efetivo de manejo de resistência desta praga a 

estes inseticidas (ffrench-Constant and Roush, 1990). O monitoramento genotípico 

pode ser realizado mediante a técnica de F2 screen e tem como finalidade estimar 

frequência alélica que confira resistência de uma população a uma determinada 

tática de controle (Andow and Alstad, 1998).  

Para isso, os objetivos do presente trabalho foram: (i) caracterizar as linhas 

básicas de suscetibilidade de H. armigera aos inseticidas chlorantraniliprole, 

cyantraniliprole e flubendiamide; (ii) estimar a frequência do alelo que confira 

resistência a chlorantraniliprole; (iii) e monitorar a suscetibilidade de populações de 

H. armigera a inseticidas diamidas no período de 2013 a 2017. 
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2.2 Material e métodos 

 

2.2.1 Coleta de populações de H. armigera 

 

Para a caracterização da suscetibilidade de H. armigera aos inseticidas 

diamidas foram coletadas sete populações de H. armigera em quatro estados do 

Brasil nas safras do ano agrícola 2013/2014. No estado da Bahia foram coletadas 

quatro populações em culturas hospedeiras diferentes. As demais populações foram 

dos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (Tabela 2.1). Para a 

estimativa da frequência do alelo da resistência de H. armigera foram coletadas três 

populações do estado da Bahia no ano agrícola de 2013/2014 e uma população do 

estado de São Paulo no ano agrícola de 2014/2015 (Tabela 2.2). Para o 

monitoramento da suscetibilidade foram coletadas populações nos estados da 

Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo nas safras dos anos 

agrícolas 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 (Tabela 2.3). Foram amostradas 

aproximadamente 800-1000 lagartas no campo de cada população avaliada. 

 
Tabela 2.1 Populações utilizadas para a caracterização da suscetibilidade de 

Helicoverpa armigera a inseticidas. 

Código da 
população 

Data de 
Coleta 

Município/Estado Hospedeiro Latitude Longitude 

BA 33 20/09/2013 
Luís Eduardo 
Magalhães/BA 

Feijão 12° 05' 58'' S  45° 47' 54'' W 

BA 43 31/01/2014 
Luís Eduardo 
Magalhães/BA 

Soja 12° 05' 58'' S  45° 47' 54'' W 

BA 45 20/03/2014 São Desidério/BA Algodão 12º 21' 48" S 44º 58' 24" W 
BA 49 29/05/2014 Correntina/BA Milho 13º 20' 36" S 44º 38' 12" W 
GO 02 30/12/2013 Mineiros/GO Soja 17º 34' 10" S 52º 33' 04" W 
MS 05 19/10/2013 Costa Rica/MS Algodão 18º 32' 38" S 53º 07' 45" W 

MT 11 23/10/2014 
Primavera do 

Leste/MT 
Soja 15º 33' 32" S 54º 17' 46" W 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33

Tabela 2.2 Populações de Helicoverpa armigera utilizadas para os ensaios de F2 
screen. 

Código da 
População 

Data de 
coleta 

Município/Estado Hospedeiro Latitude Longitude 

BA 34 31/01/2014 
Luís Eduardo 

Magalhães/BA 
Soja 12º 21' 48" S 44º 58' 24" W 

BA 45 26/02/2014 São Desidério/BA Algodão 12º 21' 48" S 44º 58' 24" W 

BA 48 20/02/2014 
Luís Eduardo 

Magalhães/BA 
Soja 12° 00'56.9"S 45°49'19.8"W 

SP 15 15/01/2015 Viradouro/SP Soja 20º 52' 23" S 48º 17' 49" W 
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Tabela 2.3 Populações utilizadas para o monitoramento da suscetibilidade de 
Helicoverpa armigera a inseticidas. 

Código da 
População 

Data de 
coleta 

Município / 
Estado 

Hospedeiro Latitude Longitude 

BA 33 20/09/2013 
Luis Eduardo 

Magalhães/BA 
Feijão 12° 5' 58'' S  45° 47' 54'' W 

BA 34 31/01/2014 
Luís Eduardo 

Magalhães/BA 
Soja 12º 21' 48" S 44º 58' 24" W 

BA 43 31/01/2014 
Luis Eduardo 

Magalhães/BA 
Soja 12° 5' 58'' S  45° 47' 54'' W 

BA 52 03/12/2014 
São 

Desidério/BA 
Soja 12º 21' 48" S 44º 58' 24" W 

BA 55 07/11/2014 
São 

Desidério/BA 
Soja 12º 21' 48" S 44º 58' 24" W 

MT 11 23/10/2014 
Primavera do 

Leste/MT 
Soja 15º 33' 32" S 54º 17' 46" W 

SP 15 15/01/2015 Viradouro/SP Soja 20º 52' 23" S 48º 17' 49" W 

GO 05 25/02/2015 
Santo Antônio 

do Rio 
Verde/GO 

Soja 18º 09' 57" S 47º 56' 47" W 

BA 61 01/04/2015 
São 

Desidério/BA 
Milheto 12º 21' 48" S 44º 58' 24" W 

MT 15 13/05/2015 
Campo 

Verde/MT 
Algodão 15º 32' 48" S 55º 10' 08" W 

BA 64 13/06/2015 
Luis Eduardo 

Magalhães/BA 
Algodão 12° 5' 58'' S  45° 47' 54'' W 

BA 66 01/10/2015 
Luis Eduardo 

Magalhães/BA 
Feijão 12° 5' 58'' S  45° 47' 54'' W 

BA 68 01/12/2015 
Luis Eduardo 

Magalhães/BA 
Soja 12° 5' 58'' S  45° 47' 54'' W 

GO 06 03/01/2016 Mineiros/GO Soja 17º 34' 10" S 52º 33' 04" W 

BA 69 11/01/2016 
Luis Eduardo 

Magalhães/BA 
Soja 12° 5' 58'' S  45° 47' 54'' W 

MT 17 18/01/2016 Sapezal/MT Soja 15º 33' 32" S 54º 17' 46" W 

MT 19 16/03/2016 
Primavera do 

Leste/MT 
Soja 13º 19' 29" S 58º 43' 52" W 

MT 23 31/05/2016 
Primavera do 

Leste/MT 
Milheto 15º 24' 41" S 54º 23' 31" W 

SP 19 08/04/2016 Limeira/SP Feijão 22º 33' 53" S 47º 24' 06" W 

MS 07 24/06/2016 
Chapadão do 

Sul/MS 
Sorgo 18º 45' 52" S 52º 38' 38" W 

BA 74 13/10/2016 Barreiras/BA Milheto 11º 46' 40" S 45º 48' 22" W 

MT 26 24/10/2016 
Campo Novo do 

Parecis/MT 
Soja 13º 16' 49" S 57º 59' 05" W 

SP 22 21/11/2016 
Casa 

Branca/SP 
Soja 12º 45' 09" S 47º 07' 10" W 

MS 08 13/12/2016 
Chapadão do 

Sul/GO 
Soja 18º 43' 29" S 52º 36' 14" W 

GO 08 20/12/2016 Rio Verde/GO Soja 17º 29' 49" S 51º 04' 56" W 
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2.2.2 Criação e manutenção das populações de H. armigera em 

laboratório  

 

As lagartas provenientes do campo foram individualizadas no laboratório em 

copos plásticos contendo dieta artificial (Greene et al., 1976) e mantidas até a fase 

de pupa. As pupas obtidas das lagartas de campo foram retiradas da dieta com 

auxílio de uma pinça, desinfetadas com solução de sulfato de cobre a 0,65% e 

acondicionadas em gaiolas cilíndricas de tecido tipo “tule” (60 cm de altura × 40 cm 

de diâmetro) para a emergência dos adultos e posterior acasalamento. Após três 

dias, os adultos foram repassados para gaiolas cilíndricas de PVC (30 cm altura × 25 

cm de diâmetro), revestidas internamente com papel sulfite branco e fechadas na 

parte superior com tecido tipo “tule” para realizarem as posturas. Em cada gaiola 

foram colocados aproximadamente 40 casais. Cada população foi constituída de no 

mínimo 80 casais por geração. O alimento fornecido aos adultos foi apenas solução 

aquosa de mel a 10%. As populações foram mantidas em sala de criação a 

temperatura de 25±1°C, umidade relativa de 70±10% e fotofase de 14 horas. Os 

substratos (papel jornal e o tecido tipo “tule”) para postura e a solução de mel eram 

trocados a cada dois dias.  

As posturas foram acondicionadas em copos plásticos transparentes de 500 

ml e mantidas em câmaras climatizadas reguladas à temperatura de 25°C e fotofase 

14h até a eclosão das lagartas. As lagartas recém-eclodidas foram transferidas com 

auxílio de um pincel esterilizado para copos plásticos transparentes de 100 mL 

contendo dieta artificial (Greene et al., 1976). Ao atingirem o 3º instar, parte das 

lagartas foram destinadas aos bioensaios toxicológicos propostos e a outra parte 

foram individualizadas em copos plásticos de 50 mL com dieta artificial para a 

manutenção da criação no laboratório. 

  

2.2.3 Caracterização das linhas-básicas de suscetibilidade de H. 

armigera a diamidas 

 

Para a caracterização das linhas-básicas de suscetibilidade de H. armigera 

foram utilizados os inseticidas chlorantraniliprole (Premio®, DuPont) (200 g a.i./l), 

cyantraniliprole (Cyazypyr®, DuPont) (100 g a.i./l) e flubendiamide (Belt®, Bayer 

CropSciences) (480 g a.i./l). Para cada inseticida foram testadas de oito a dez 
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concentrações distribuídas logaritimamente e que proporcionaram uma mortalidade 

entre 5 e 95% em lagartas de terceiro instar. O método de bioensaio utilizado foi o 

bioensaio de ingestão conduzido em placas de acrílico de 24 células (Costar®), com 

1,25 mL de dieta artificial por célula e a aplicação na superfície da célula de 30 µL da 

solução inseticida na concentração do inseticida a ser testada. O inseticida foi 

diluído em água destilada e sulfactante Triton® na concentração de 0,1%. O 

tratamento controle foi realizado apenas com água destilada e o sulfactante Triton® 

na concentração de 0,1%. Após a secagem da solução inseticida, no mínimo 48 

lagartas de terceiro instar foram inoculadas individualmente em cada célula por 

concentração testada.  

As placas de bioensaio foram fechadas e mantidas dentro de câmaras 

climatizadas a 25± 2°C, fotofase de 14h por 96 horas.  Após 96 horas, foram 

realizadas as avaliações da mortalidade. O critério de resposta foi considerar morto 

as lagartas que não apresentavam movimentos vigorosos após serem tocados nos 

últimos segmentos abdominais com uma pinça. Os dados de mortalidade foram 

corrigidos pela formula de Abbott (Abbott, 1925) e submetidos à análise de Probit no 

programa Polo-Plus (LeOra-Software, 2002) e posteriormente calculados os valores 

das doses letais (DL50 e DL90). Para a estimativa das doses diagnósticas (DL99), os 

dados de mortalidade das populações em estudo foram agrupados, seguindo o 

método proposto por Sims et al. (1996), analisados conjuntamente e submetidos ao 

modelo binomial com função de ligação complemento log-log no software SAS® 

(gompertz; PROC PROBIT, SAS INSTITUTE 2002). Esta dose diagnóstica foi 

utilizada nos bioensaios de monitoramento da suscetibilidade das populações de 

campo nas safras de 2014/15, 2015/16 e 2016/17. 

 

2.2.4 Estimativa da frequência do alelo de resistência de H. armigera a 

chlorantraniliprole 

 

Para estimar a frequência de alelos que conferem resistência de H. armigera 

a chlorantraniliprole foi utilizado o método de F2 screen descrito por Andow and Alstad 

(1998), com as populações da tabela 2.2. As lagartas de campo foram inoculadas 

individualmente em copos plásticos (de 50 ml) com dieta artificial (Greene et al., 

1976) até a fase de pupa. As pupas foram retiradas da dieta, lavadas com solução 

de sulfato de cobre a 0,65% e individualizadas por um copo plástico transparente até 
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emergência dos adultos, momento em que se formou os casais. Cada isolinha (1 

casal) foi mantida em um tubo de PVC (10 cm de diâmetro por 20 cm de altura), 

revestido com papel jornal e vedado com tecido tipo “tule” para acasalamento e 

oviposição. Dentro de cada tubo foi colocado um recipiente de plástico contendo 

solução de mel na concentração de 10% para alimentação de cada casal.  

As isolinhas foram mantidas à temperatura de 25± 2°C, umidade relativa de 

70±10% e fotofase de 14h. Os substratos (tule e papel jornal) para postura e a 

solução de mel foram trocados a cada 2 dias. As posturas contidas no papel jornal e 

no tule foram recortadas e colocadas em copos plásticos transparentes (500 mL) 

correspondente a isolinha. Estes copos foram mantidos em câmaras climatizadas 

reguladas à temperatura de 25±1°C e fotofase 14h até a eclosão das lagartas. Após 

a eclosão, 128 lagartas de cada isolinha (corresponde a progênie F1) foram mantidas 

no laboratório de acordo com as condições de criação e manutenção das 

populações normais de laboratório descritas anteriormente. As pupas obtidas de 

cada isolinha foram divididas em gaiolas de tubo de PVC (25×30 cm) com no 

máximo 60 casais por gaiola para a obtenção da progênie F2. 

As lagartas recém eclodidas da progênie F2 foram inoculadas e mantidas em 

copos com dieta artificial até atingirem terceiro instar, momento que foram 

destinadas ao bioensaio de monitoramento com a dose diagnóstica (DL99) de 

chlorantraniliprole (Premio®, DuPont) (200 g a.i./l). Após isso, os dados foram 

tabulados e analisados pela inferência Bayesiana para estimar a frequência do alelo 

da resistência aos produtos chlorantraniliprole, com um intervalo de confiança de 

95%. Para isso, considerou que p seria a frequência de alelos resistentes testados, n 

seria o número de isolinhas testadas e S o número de isolinhas positivas. O valor do 

alelo resistente foi estimado a partir da equação:  

 

Para esses ensaios, conta se com possibilidade de que qualquer linhagem 

parental possua um alelo da resistência, pode se encontrar até quatro alelos da 

resistência nos casais, a frequência de alelos da resistência seja um quarto da 

frequência de linhagens resistentes. Nos casais que foram testados, de 120 lagartas 

espera se que pelo menos 16 sejam homozigotas para o alelo de resistência. 

Assumindo uma distribuição uniforme, acasalamento ao acaso e resistência 

monogênica. O intervalo de confiança foi estimado pela equação a seguir: 
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2.2.5 Monitoramento da suscetibilidade em populações de H. armigera a 

diamidas 

 

Nos bioensaios de monitoramento da suscetibilidade aos inseticidas 

chlorantraniliprole, cyantraniliprole e flubendiamide foi utilizado o método de 

bioensaio de ingestão com as doses diagnósticas (DL99) de cada inseticida definidas 

anteriormente. Cada parcela foi constituída de 24 lagartas de terceiro instar para 

cada inseticida, com 10 repetições, seguindo o delineamento inteiramente 

casualizado. 

O critério de mortalidade e o tempo de avaliação foram os mesmos utilizados 

nos ensaios de caracterização da suscetibilidade. Os dados de mortalidade (X) 

foram transformados para arcsen , submetidos a análise de variância e as 

médias foram comparadas pelo teste Dunnett (P≤0,05; PROC ANOVA, SAS 

INSTITUTE 2002), com nível de significância de α = 0,05.   

 

2.3 Resultados 

 

2.3.1 Caracterização das linhas-básicas de suscetibilidade de H. 

armigera a diamidas 

 

As populações de H. armigera se comportaram de forma homogênea com 

relação a suscetibilidade aos inseticidas chlorantraniliprole, cyantraniliprole e 

flubendiamide. Chlorantraniliprole foi o inseticida mais tóxico para as populações em 

estudo do que os demais. Os valores de DL50 variaram de 0,06 a 0,21 μg i.a./cm2 e 

os valores de DL90 variaram 0,17 a 0,85 μg i.a./cm2. Cyantraniliprole apresentou 

valores de DL50 que variaram de 0,18 a 0,40 μg i.a./cm2 e os valores de DL90 

variaram 0,89 a 1,81 μg i.a./cm2. Flubendiamide apresentou valores de DL50 que 

variaram de 0,12 a 0,22 μg i.a./cm2 e valores de DL90 que variaram de 0,56 a 2,16 μg 

i.a./cm2 (Tabela 2.4). Vale destacar que o inseticida cyantraniliprole apresentou os 

maiores valores de DL50 em relação aos outros inseticidas. Porém, os valores de 
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DL90 foram próximos para os inseticidas cyantraniliprole e flubendiamide, indicando 

que ambos produtos possuem uma toxicidade similar nas doses maiores que a DL50. 

A sobreposição dos intervalos de confiança a 95% dos valores de DL50 e DL90 

apresentados para cada população em estudo permitem afirmar que são 

semelhantes com relação a suscetibilidade a cada inseticida e que a variação da 

suscetibilidade por cultura hospedeira na região oeste da Bahia ou a variação entre 

as regiões de origem das populações são pequenas. Os demais parâmetros das 

curvas de suscetibilidade apresentados, como qui-quadrado e coeficientes angulares 

maiores de 1,56 indicam o ajuste dos dados ao modelo e a alta homogeneidade das 

populações na suscetibilidade a estes inseticidas. Devido a essas questões, foi 

obtido uma única dose diagnóstica (DL99) para cada inseticida a ser utilizada nos 

ensaios de monitoramento fenotípico e genotípico. Para chlorantraniliprole a DL99 foi 

0,99 (IC 95% = 0,75 - 1,42) μg i.a./cm2, cyantraniliprole foi 1,61 (IC 95% = 1,45 - 

1,81) μg i.a./cm2 e flubendiamide foi 2,64 (IC 95% = 2,19 - 3,29) μg i.a./cm2 (Tabela 

2.5). 
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Tabela 2.4 Mortalidade de lagartas (terceiro instar) de Helicoverpa armigera a inseticidas diamidas pelo método de bioensaio de 
ingestão em populações coletadas na safra de 2013/2014.  

Ingrediente Ativo População n1 
Coeficiente 

angular (± EPM4) 
DL50 (IC 95%)2 DL90 (IC 95%)3 2 (g.l.)5 

Chlorantraniliprole BA 33 905 1,78 ± 0,15 0,08 (0,06 - 0,11) 0,44 (0,32 -  0,71) 6,17 (5) 

BA 43 478 2,69 ± 0,24 0,06 (0,05 - 0,07) 0,17 (0,14 - 0,23) 5,69 (7) 

BA 45 460 1,92 ± 0,17 0,08 (0,06 - 0,09) 0,36 (0,27 - 0,50) 1,89 (7) 

BA 49 416 2,37 ± 0,32 0,21 (0,16 - 0,26) 0,72 (0,55 - 1,10) 2,61 (6) 

GO 02 1606 1,83 ± 0,07 0,17 (0,13 - 0,22) 0,85 (0,62 - 1,24) 9,38 (4) 

MS 05 1330 1,42 ± 0,090 0,06 (0,05 - 0,07) 0,53 (0,44 - 0,68) 0,73 (5) 

MT 11 371 2,10 ± 0,22 0,08 (0,07 - 0,10) 0,34 (0,26 - 0,50) 2,42 (5) 

Cyantraniliprole BA 33 880 3,14 ± 0,25 0,36 (0,32 - 0,40) 0,93 ( 0,80 - 1,12) 3,46 (5) 

BA 43 420 1,96 ± 0,18 0,40 (0,32 - 0,49) 1,81 (1,33 - 2,74) 1,84 (6) 

BA 45 354 1,74 ± 0,16 0,18 (0,14 - 0,23) 0,97 (0,71 - 1,46) 3,55 (5) 

BA 49 439 2,50 ± 0,27 0,32 (0,27 - 0,39) 1,05 (0,83 - 1,47) 2,64 (7) 

GO 02 803 2,62 ± 0,18 0,29 (0,26 - 0,32) 0,89 (0,75 - 1,11) 1,55 (4) 

MS 05 879 3,15 ± 0,25 0,36 (0,32 - 0,40) 0,92 (0,80 - 1,12) 2,76 (5) 

MT 11 321 1,99 ± 0,18 0,29 (0,23 - 0,38) 1,29 (0,91 - 2,05) 2,25 (4) 

Flubendiamide BA 33 1046 2,28 ± 0,17 0,15 (0,13 - 0,17) 0,56 (0,47 - 0,70) 5,91 (6) 

BA 43 469 1,28 ± 0,10 0,22 (0,17 - 0,28) 2,16 (1,40 - 3,69) 2,28 (7) 

BA 45 412 1,56 ± 0,17 0,12 (0,08 - 0,17) 0,83 (0,59 - 1,28) 3,80 (6) 

BA 49 472 1,73 ± 0,14 0,18 (0,15 - 0,23) 1,01 (0,75 - 1,45) 1,42 (7) 

GO 02 973 1,28 ± 0,07 0,14 (0,12 - 0,17) 1,44 (1,09 - 2,00) 5,053 (6) 

MS 05 710 1,58 ± 0,13 0,20 (0,15 - 0,24) 1,26 (0,96 - 1,79) 1,80 (4) 

MT 11 427 1,57 ± 0,13 0,12 (0,09 -0,15) 0,76 (0,54 - 1,20) 2,49 (6) 

1 número de insetos testados; 2 Dose letal 50 (μg i.a./cm2) e intervalo de confiança a 95%; 3 Dose letal 90 (μg i.a./cm2) e intervalo de confiança a 95%; 4 Erro 
padrão da média; 5 valor do qui-quadrado calculado e grau de liberdade (g.l.). 
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Tabela 2.5 Doses diagnósticas estimadas pela análise conjunta dos dados de mortalidade ocasionada pelos inseticidas diamidas 
em populações de Helicoverpa armigera coletadas na safra 2013/2014.  

Produto n1 
Coeficiente angular (± 

EPM4) 
DL50 (IC 95%)2 DL99 (IC 95%)3 2(g.l.)5

Cyantraniliprole 3608 2,96 ± 0,12 0,37 (0,35 - 0,39) 1,61 (1,45 - 1,81) 5,89 (4) 
Chlorantraniliprole 4604 2,06 ± 0,11 0,12 (0,10 - 0,14) 0,99 (0,75 - 1,42) 11,42 (4) 

Flubendiamide 3576 1,56 ± 0,07 0,16 (0,15 - 0,18) 2,64 (2,19 - 3,29) 6,72 (4) 
1 número de insetos testados; 2 Dose letal 50 (μg i.a./cm2) e intervalo de confiança a 95%; 3 Dose letal 99 ((μg i.a./cm2) e intervalo 

de confiança a 95%; 4 Erro padrão da média; 5 valor do qui-quadrado calculado e grau de liberdade (g.l.).  
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2.3.2 Estimativa da frequência do alelo de resistência de H. armigera a 

chlorantraniliprole  

 

Para a estimativa da frequência alélica de resistência no ano de 2013/2014, 

com a técnica de F2sreen para o inseticida chlorantraniliprole aplicado sobre a dieta 

artificial na dose diagnóstica (DL99), foram montadas 415 isolinhas obtidas de três 

populações coletas no estado da Bahia. Deste total de isolinhas, testou se apenas 

100 isolinhas e um total de 8616 lagartas de terceiro instar testadas. Deste total de 

lagartas, apenas 135 estavam vivas no momento da avaliação e apenas 12 de três 

isolinhas chegaram a fase adulta. Estas isolinhas foram consideradas como 

positivas. A frequência do alelo de resistência variou de 0,0069 (IC 95%, 0,00018 - 

0,02561) a 0,0182 (IC 95%, 0,00502 - 0,03957) (Tabela 2.6).  

No ano de 2014/2015, 155 isolinhas foram montadas a partir de uma 

população coletada no estado de São Paulo. Desse total apenas 21 isolinhas 

tiveram a sua progênie testada na geração F2, totalizando se 2149 lagartas de 

terceiro instar testadas, 184 lagartas estavam vivas durante a avaliação após 96 

horas da montagem do experimento e 20 insetos de três isolinhas diferentes 

chegaram à fase adulta. A frequência do alelo da resistência dessa população foi de 

0,0435 (IC 95%, 0,01216 - 0,09347). Dessa forma, o total nos dois anos com as 

quatro populações foram montadas um total de 570 isolinhas na geração F0, destas 

apenas 121 isolinhas tiveram progênie a F2 testada, o que totalizou 10765 lagartas 

de terceiro instar testadas, 319 lagartas sobreviventes após 96 horas e apenas 32 

de seis isolinhas chegaram a fase adulta. Assim a frequência do alelo da resistência 

desse total nos dois anos foi de 0,01423 (IC 95%, 0,00576 - 0,02643) (Tabela 2.6). 
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Tabela 2.6 Frequência do alelo que confere resistência em populações de Helicoverpa armigera a chlorantraniliprole coletadas na 
safra 2013/2014 e 2014/2015. 

Código da 
população 

Cidade/Estado   Nº testados Isolinhas 
positivas1 

Frequência alélica – R2 IC (95%) 

Isolinhas 
montadas 

Isolinhas 
testadas 

Lagartas Sobreviventes Pupas Adultos 

BA-34 
Luis Eduardo 

Magalhães/BA 
190 53 5012 104 30 10 3 0,01818 0,00502 - 0,03957 

BA-48 
Luis Eduardo 

Magalhães/BA 
125 34 2696 24 8 2 0 0,00694 0,00018 - 0,02561 

BA-45 
Luis Eduardo 

Magalhães/BA 
100 13 908 7 0 0 0 0,01667 0,00045 - 0,06093 

SP -15 Viradouro/SP 155 21 2149 184 66 20 3 0,04348 0,01216 - 0,09347 

Subtotal   570 121 10765 319 104 32 6 0,01423 0,00576 - 0,02643 
1. Foram consideradas isolinhas positivas apenas as que chegaram na fase adulta 
2. Frequência alélica de resistência para modelo de resistência de um único gene. 
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2.3.3 Monitoramento da suscetibilidade em populações de H. armigera a 

diamidas 

 

As doses diagnósticas estimadas para cada inseticida e utilizadas no 

monitoramento da suscetibilidade de H. armigera ocasionaram mortalidade total ou 

quase total nas populações coletadas em 2013/14. Isto evidencia que são efetivas 

para serem utilizadas em monitoramentos da suscetibilidade de H. armigera a 

diamidas no Brasil e que as populações de 2013/2014 são o marco referencial de 

suscetibilidade a estes inseticidas no Brasil (Figura 2.1, 2.2 e 2.3). 

Os ensaios de monitoramento realizados com o inseticida chlorantraniliprole 

permitem verificar que há diferenças significativas entre as populações em estudo ao 

longo do tempo quando comparadas a população de referência BA 33 (F21, 373 = 

6,74; P<0,0001). As populações do estado da Bahia apresentaram sobrevivências 

baixas chegando até 5% de sobrevivência para a população Ba 69 coletada no ano 

de 2015/2016 e não diferiu da população de referência BA 33. As populações dos 

outros estados apresentaram aumento de sobrevivência ao longo do tempo, 

destacando as populações GO 08 e MS 08, coletadas no ano de 2016/17, diferiram 

da população de referência BA 33 e apresentaram sobrevivências de 9,6% e 

13,37%, respectivamente (Figura 2.1). 

O monitoramento realizado com o inseticida cyantraniliprole permitiu verificar 

que houve diferenças na sobrevivência das populações monitoradas ao longo do 

tempo quando comparadas com a população de referência BA 33 (F14, 285 = 7,77; 

P<0,0001). As populações BA 64, BA 69, BA 74, MS 08, GO 08, MT 15, e MT 26 

diferiram em relação a população BA 33. As maiores sobrevivências ocorreram para 

a população BA 69 (12,82%) coletada no ano de 2015/16 e para as populações BA 

74 (9,40%), MS 08 (9,32%), GO 08 (9,36%), e MT 26 (5,89%) coletadas no ano de 

2016/17 e por fim BA 64 (6,87%) coletada no ano de 2014/15 (Figura 2.2). 

Para o inseticida flubendiamide também foi observado diferenças na 

sobrevivência das populações monitoradas ao longo do tempo quando comparadas 

com a população de referência BA 33 (F20, 381 = 23,24; P<0,0001). Todas populações 

do estado da Bahia coletadas do ano 2014/15 até 2016/17 foram diferentes da 

população de referência BA 33. As maiores sobrevivências foram observadas para 

as populações Ba 61 coletada no ano de 2014/15, BA 69 coletada no ano de 

2015/16 e Ba 74 coletada no ano de 2016/17 com sobrevivências de 24,07%, 
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24,01% e 22,13%, respectivamente. Além do estado da Bahia, no ano de 2015/16 a 

população do estado de Goiás (GO 06) e a população do estado de São Paulo (SP 

19) diferiram da população BA 33 e apresentaram sobrevivências de 9,17% e 

8,75%, respectivamente. As populações GO 08, MS 08 e SP 22 coletadas no ano 

2016/17 diferiram da população BA 33 e apresentaram sobrevivências de 12,54%, 

11,96% e 6,86%, respectivamente. As demais populações apresentaram 

sobrevivências inferiores a 5% e não diferiram da população BA 33 (Figura 2.3). 

 
 

 

Figura 2. 1 Monitoramento da suscetibilidade de populações de Helicoverpa 
armigera a chlorantraniliprole nos anos de 2013 até 2017. 
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Figura 2.2 Monitoramento da suscetibilidade de populações de Helicoverpa armigera 
a cyantraniliprole nos anos de 2013 até 2017.  

 

Figura 2.3 Monitoramento da suscetibilidade de populações de Helicoverpa armigera 
a flubendiamide nos anos de 2013 até 2017. 
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2.4 Discussão 

 

Neste estudo foram realizadas a caracterização das linhas-básicas de 

suscetibilidade a chlorantraniliprole, cyantraniliprole e flubendiamide em populações 

de H. armigera a partir de populações coletadas no ano de detecção oficial dessa 

praga no Brasil. Essas informações de referência de suscetibilidade a inseticidas são 

de extrema importância para subsidiar os programas de manejo de resistência desta 

praga a inseticidas no Brasil, visto que já existem casos de resistência de outras 

espécies de insetos a estes inseticidas, tais como Plutella xylostella (Liu et al., 

2015b; Ribeiro et al., 2014b) e Tuta absoluta (Roditakis et al., 2015).  

A baixa variabilidade na suscetibilidade a inseticidas do grupo diamidas em 

populações de H. armigera coletadas na safra de 2013/2014 permite afirmar que não 

há estruturação genética das populações com relação a cultura hospedeira ou por 

região geográfica de coleta. Isto é justificado ao se considerar alguns aspectos 

bioecológicos dessa praga como o hábito polífago, a grande capacidade de 

dispersão e de migração (Fitt, 1989; Zalucki et al., 1986) e os principais cenários de 

produção agrícola do Brasil, com cultivos o ano todo de plantas hospedeiras dessa 

praga. Estes fatores citados possibilitaram que esta espécie se espalhasse 

rapidamente para todas as regiões de importância agrícola em um curto período de 

tempo, nas populações brasileiras fosse identificado apenas diversidade genética e 

de ausência de estruturação genética das populações com relação a localidade e 

cultura hospedeira (Leite et al., 2014).  

O perfil de toxicidade dos inseticidas em estudo para H. armigera é observado 

de forma semelhante aos perfis observados em outras espécies, considerando os 

valores de DL50. Para Tuta absoluta no Brasil, o inseticida chlorantraniliprole 

apresentou os menores valores de CL50, seguido de cyantraniliprole e flubemdiamide 

(Campos et al., 2015). Chlorantraniliprole foi mais toxico do que flubendiamide para 

Plutella xylostella (Troczka et al., 2012) e Helicoverpa zea (Adams et al., 2016). 

As estimativas das frequências alélicas de resistência em populações de H. 

armigera a chlorantraniliprole no Brasil nos anos de 2014 e 2015 indicam a 

possibilidade de evolução da resistência a este inseticida no Brasil. Se o padrão de 

herança da resistência de H. armigera a chlorantraniliprole for recessivo, em um 

milhão de insetos ocorrerão 202 indivíduos resistentes. No entanto, se o padrão da 

resistência for dominante, em um milhão de insetos ocorrerão aproximadamente 
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28257 indivíduos resistentes. Indivíduos que apresentam resistência a 

chlorantraniliprole poderão exibir resistência cruzada a flubendiamide e 

cyantraniliprole conforme já verificado em outras espécies da ordem Lepidoptera  

(Liu et al., 2015a; Ribeiro et al., 2014b; Roditakis et al., 2015; Troczka et al., 2012). 

Após a caracterização da suscetibilidade foi realizado o monitoramento da 

suscetibilidade das populações coletadas nos estados do Bahia, Goiás, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo entre os anos de 2013/2014 até 2016/2017 

com a utilização da dose diagnostica de cada produto. Esses ensaios permitem 

verificar que ao longo do tempo houve queda da suscetibilidade das populações de 

H. armigera aos inseticidas diamidas. Vale destacar que as populações coletadas 

nos anos 2013/2014 e 2014/2015 apresentaram alta mortalidade comprovando a 

eficiência das doses diagnósticas recomendadas para o monitoramento da 

suscetibilidade. Nos anos 2015/2016 e 2016/2017, verifica se que está ocorrendo o 

aumento da sobrevivência das populações aos inseticidas do grupo diamidas, 

principalmente para o inseticida flubendiamide. 

Este fato é justificado pela questão do inseticida flubendiamide ter sido a 

primeira diamida liberada pelo ministério da agricultura brasileiro para o controle de 

H. armigera no Brasil. Isto contribuiu para que houvesse o aumento da pressão da 

seleção no campo e estivesse ocorrendo a seleção de indivíduos resistentes ao 

longo do tempo. Além disso, os inseticidas chlorantraniliprole e flubendiamide foram 

os mais utilizados pelos agricultores para o controle dessa praga no Brasil após a 

constatação oficial dessa espécie no país por serem mais eficazes no controle dessa 

praga do que os outros inseticidas de grupos tradicionais, por apresentarem 

características químicas desejáveis como a baixa toxicidade a organismos não alvo 

e alta atividade inseticida para insetos da ordem Lepidoptera (Lahm et al., 2007; 

Selby et al., 2013; Teixeira and Andaloro, 2013). 

Diante do problema que H. armigera pode ocasionar na agricultura brasileira 

nos próximos anos, é de extrema importância a continuação dos trabalhos que 

visem monitorar a suscetibilidade desta praga às principais táticas de controle e 

fornecer subsídios para programas de manejo de resistência no Brasil, visando 

assim o retardamento da evolução de resistência desta a estes inseticidas no Brasil. 

Vale destacar que os custos da resistência estão associados a perda de efetividade 

de inseticidas, o aumento das doses e da frequências de aplicação de produtos no 

campo (Roush and McKenzie, 1987). Além disso, as dificuldades e os custos de 
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descoberta, desenvolvimento e registro de produção de novos produtos são 

crescentes (McDougall, 2016; Metcalf, 1980; Sparks, 2013), o que torna essencial 

desenvolver estratégias que minimizem a probabilidade de evolução da resistência 

de insetos a inseticidas (Metcalf, 1980; Sparks, 2013). 

As informações obtidas no presente trabalho evidenciaram o risco de 

evolução da resistência de H. armigera a inseticidas diamidas e a necessidade de 

implementação de estratégias de manejo de resistência para preservar a vida útil 

desses inseticidas no Brasil. 

 

2.5 Conclusões 

 

 As diferenças na suscetibilidade a inseticidas diamidas em populações de 

H. armigera coletadas no Brasil na safra 2013/2014 foram baixas (< 5 

vezes) 

 

 A frequência inicial do alelo de resistência a chlorantraniliprole em 

populações de H. armigera foi relativamente alta (0,01423) 

 

 Houve uma redução na suscetibilidade a inseticidas diamidas em 

populações de H. armigera no Brasil de 2013 a 2017. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DA SUSCETIBILIDADE E ESTIMATIVA DA 

FREQUÊNCIA ALÉLICA DE RESISTÊNCIA A INSETICIDAS ESPINOSINAS 

EM POPULAÇÕES DE Helicoverpa armigera (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) 

DO BRASIL 

 
Resumo 

A evolução de resistência de Helicoverpa armigera (Hübner) a 
inseticidas tem sido reportada em vários países. Com a invasão de H. armigera no 
Brasil, estudos para entender a suscetibilidade a inseticidas em populações de 
campo provenientes de diferentes sistemas de produção são de fundamental 
importância para a implementação de estratégias de manejo da resistência. Sendo 
assim, os objetivos desta pesquisa foram caracterizar a suscetibilidade e estimar a 
frequência alélica de resistência a inseticidas espinosinas em populações de H. 
armigera coletadas em diferentes Estados do Brasil. Inicialmente foram realizadas as 
caracterizações das linhas-básicas de suscetibilidade a spinosad e spinetoram em 
sete populações de H. armigera coletadas na safra 2013/2014. Posteriormente, 
foram conduzidos o monitoramento da suscetibilidade com as doses diagnósticas 
(DL99) de cada inseticida em populações de H. armigera coletadas nos anos de 2014 
a 2017. Foram observadas baixas variações iniciais na suscetibilidade a spinosad e 
spinetoram entre as populações testadas, baseada na DL50 (≈ 2 vezes). A frequência 
do alelo de resistência de H. armigera a spinosad, estimada pelo método F2 screen, 
foi de 0,02632 (IC95% 0,01149 - 0,04706) em populações coletadas na safra 
2014/2015. Não foram observadas alterações significativas na suscetibilidade a 
inseticidas espinosinas em populações de H. armigera no decorrer das safras 
agrícolas de 2013 a 2016. Contudo, foram verificadas reduções significativas na 
suscetibilidade das populações avaliadas na safra 2016/2017, com sobrevivência de 
lagartas de até 20% na dose diagnóstica de spinosad. As informações obtidas no 
presente estudo evidenciam o risco de evolução de resistência de H. armigera a 
espinosinas; necessitando assim de implementações efetivas de manejo da 
resistência em diferentes sistemas de produção de cultivos para preservar a vida útil 
desses inseticidas no Brasil. 
 
Palavras-chave: Helicoverpa armigera; Suscetibilidade; Resistência; Spinosad; 

Spinetoram 
 
Abstract 

The evolution of insecticide resistance in Helicoverpa armigera 
(Hübner) has been reported in several countries. With the invasion of H. armigera 
into Brazil, studies to understand the susceptibility to insecticides in field-populations 
of this pest from different cropping systems are important to implement insect 
resistance management strategies. Therefore, the objectives of this research were to 
characterize the susceptibility and to estimate the initial frequency of resistance allele 
to spinosyn insecticides in H. armigera populations collected in different states of 
Brazil. Initially, baseline susceptibility to spinosad and spinetoram was characterized 
in seven H. armigera populations collected during 2013/2014 growing season. Then, 
the susceptibility monitoring with the use of diagnostic doses (LD99) of each 
insecticide was conducted in field-populations of H. armigera collected from 2013 to 
2017.  Low variability in the susceptibility to sypinosyn insecticides (≈ 2-fold) was 
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detected among H. armigera populations, based on LD50. The initial frequency of 
resistance allele of H. armigera to spinosad, estimated by F2 screen method, was 
0.02632 (CI95% 0.01149 – 0.04706) in H. armigera populations collected in 
2014/2015 growing season. There were no significant differences in the susceptibility 
to spinosyn insecticides in H. armigera populations collected from 2013 to 2016. 
However, a significant reduction in the susceptibility was detected in populations from 
2016/2017 growing season, with larval survival up to 20% at the diagnostic dose of 
spinosad. The results obtained herein showed the high risk of resistance evolution of 
H. armigera to spinosyns and the need of implementation of resistance management 
strategies in different cropping systems to preserve the lifetime of these insecticides 
in Brazil. 
 
Keywords: Helicoverpa armigera; Susceptibility; Resistance; Spinosad; Spinetoram  
 

3.1 Introdução 

 
As espinosinas são lactonas macrocíclicas derivadas da fermentação de um 

actinomiceto de solo, Saccharopolyspora spinosa, e são representadas por dois 

inseticidas o spinosad e o spinetoram (Sparks et al., 2008). O spinosad possui como 

ingrediente ativo a espinosina A (componente primário) e spinosina D (componente 

secundário) e foi registrado em 1997 (Salgado, 1998). Já o spinetoram, é uma 

mistura de duas espinosinas derivadas semi-sintéticas (espinosina J e L), foi 

registrado em 2007 e possui maior potencial de ação inseticida do que spinosad 

(Sparks et al., 2008).  

Estes inseticidas são importantes para o controle de várias ordens de insetos, 

com destaque a ordem Lepidoptera (Sparks et al., 2001). Devido a este fato, as 

espinosinas são grandes potenciais no controle de Helicoverpa armigera (Hübner) 

(Lepidoptera: Noctuidae) no Brasil. Esta espécie foi constatada recentemente no 

Brasil (Czepak et al., 2013; Specht et al., 2013) e é considerada ser de difícil controle 

por possuir vários casos de resistência a inseticidas na literatura (Ahmad et al., 

2001, 1999, 1997, 1995; Armes et al., 1992; Buès et al., 2005; Gunning et al., 1996, 

1992, 1984; Kapoor et al., 2000; Martin et al., 2002). 

Apesar da utilização recente desse grupo inseticida no controle de pragas, 

existem vários relatos de resistência de pragas a spinosad reportados na literatura, 

tais como Leptinotarsa decemlineata (Mota-Sanchez et al., 2006), Musca domestica 

(Markussen and Kristensen, 2012), Chloridea virescens (Roe et al., 2010), Tuta 

absoluta (Campos et al., 2015) e até mesmo de H. armigera (Ahmad et al., 2003; 

Wang et al., 2009). Além disso, linhagens de insetos resistentes a spinosad, como C. 

virescens, Drosophila melanogaster e Plutella xylostella resistentes a spinosad 
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podem exibir resistência cruzada a spinetoram. Entretanto, não há relatos de que 

exista resistência cruzada entre espinosinas e outros grupos de inseticidas (Sparks 

et al., 2012). Diante disso, é necessário o desenvolvimento estratégias de manejo de 

resistência que minimizem a probabilidade de evolução da resistência de H. 

armigera as espinosinas no Brasil.  

Para isso, os estudos de caracterização da suscetibilidade e estimativa de 

frequências de alelos que conferem resistência de H. armigera as espinosinas são 

de extrema importância para programas de manejo de resistência desta espécie. 

Assim, os objetivos deste trabalho foram: (i) caracterizar as linhas básicas de 

suscetibilidade de H. armigera a spinosad e spinetoram; (ii) estimar a frequência do 

alelo que confira resistência ao inseticida spinosad; e (iii) monitorar a suscetibilidade 

de H. armigera aos inseticidas spinosad e spinetoram em populações coletadas em 

diferentes regiões agrícolas do Brasil nas safras agrícolas de 2013/14 a 2016/17. 

 

3.2 Material e métodos 

 
3.2.1 Coleta de populações de H. armigera 

 

As populações utilizadas para a caraterização das linhas básicas de 

suscetibilidade, para a estimativa da frequência do alelo da resistência de H. 

armigera a spinosad e para o monitoramento da suscetibilidade no período de 2013 

a 2017 neste capitulo foram as mesmas populações utilizadas no capítulo anterior 

(Tabelas 2.1; 2.2 e 2.3).  

 

3.2.2 Criação e manutenção das populações de H. armigera em 

laboratório 

 

As populações foram coletadas na fase de lagarta em lavouras comerciais, 

acondicionadas individualmente em recipientes plásticos com dieta artificial (Greene 

et al., 1976) e enviadas ao Laboratório de Resistência de Artrópodes a Táticas de 

Controle do departamento de Entomologia da Escola Superior Luiz de Queiroz 

(ESALQ-USP). No laboratório, as lagartas eram separadas por populações de 

acordo com o local, a cultura e a época do ano em que foram coletadas e mantidas 
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em dieta artificial (Greene et al., 1976), a 25±1°C e fotoperiodo de 14:10 até a fase 

de pupa.  

As pupas foram retiradas da dieta, lavadas com solução a base de sulfato de 

cobre a 0,65% e acondicionadas gaiolas cilíndricas de tecido tipo “tule” (60 cm de 

altura × 40 cm de diâmetro) para a emergência dos adultos e posterior 

acasalamento. Após três dias, 40 casais foram colocados em gaiolas de tubo PVC 

(25 cm de diâmetro por 30 cm de altura) revistos com papel sulfite e cobertos com 

tecido do tipo “tule” para a realização das posturas. O alimento fornecido aos adultos 

foi de uma solução aquosa de mel a 10%. Cada população foi constituída de no 

mínimo 80 casais por geração. Os substratos (papel jornal e o tecido tipo “tule”) para 

postura e a solução de mel foram trocados a cada dois dias. 

As posturas foram acondicionadas em copos plásticos de 500 mL e mantidas 

em BODs a 25± 1°C e fotoperiodo de 14:10 até a eclosão das lagartas. As lagartas 

recém eclodidas foram acondicionadas em copos plásticos de 100 ml até atingirem 

terceiro instar. No terceiro instar, parte das lagartas foi destinada aos bioensaios 

com inseticidas e a outra parte destinada à manutenção da criação em laboratório. 

As lagartas da manutenção da população foram individualizadas em copos de 50 mL 

com dieta artificial (Greene et al., 1976) até a fase de pupa. 

 

3.2.3 Caracterização das linhas-básicas suscetibilidade de H. armigera a 

espinosinas 

 

Os ensaios de caracterização da suscetibilidade de H. armigera aos 

inseticidas spinosad (Tracer®, Dow AgroSciences) (480 g a.i./l) e spinetoram (Exalt®, 

Dow AgroSciences) (120 g a.i./l) foram conduzidos mediante a diluição de cada 

produto em oito a dez concentrações distribuídas logaritmicamente e que 

proporcionassem uma mortalidade entre 5 e 95%. Os inseticidas eram diluídos em 

água destilada e surfactante Triton® na concentração de 0,1%. O tratamento controle 

foi realizado apenas com água destilada e o surfactante Triton® na concentração de 

0,1%.  

O método de bioensaio utilizado foi o bionesaio de ingestão realizado em 

placas de acrílico de 24 células (Costar®), com 1,25 mL de dieta artificial (Greene et 

al., 1976) por célula e a aplicação de 30 µL da solução inseticida a ser testada sobre 

a dieta. O inseticida foi diluído em água destilada com a adição de surfactante 
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Triton® na concentração de 0,1%. O tratamento controle foi realizado apenas com 

água destilada e o surfactante Triton® na concentração de 0,1%. Após a secagem da 

solução inseticida, pelo menos 48 lagartas de terceiro instar foram inoculadas 

individualmente em cada célula por concentração testada. As placas foram mantidas 

dentro de câmaras climatizadas com temperatura de 25± 2°C e fotofase de 14h.  

As avaliações da mortalidade de cada tratamento foram realizadas 48 horas 

após a montagem dos bioensaios. Para as avaliações considerou se como critério 

de mortalidade os indivíduos que não tinham movimento aparente após serem 

tocados nos últimos segmentos abdominais com uma pinça. Os dados de 

mortalidade foram corrigidos pela fórmula de Abbott (Abbott, 1925) e submetidos à 

análise de Probit no programa Polo-Plus (LeOra-Software, 2002) e calculados os 

valores das doses letais (DL50 e DL90). Baseados nas respostas de concentração-

mortalidade das populações aos inseticidas, os dados de mortalidades de todas as 

populações foram agrupados e analisados conjuntamente para a obtenção da dose 

diagnóstica (DL99) de cada produto, seguindo o método por proposto por Sims et al. 

(1996), e submetidos ao modelo binomial com função de ligação complemento log-

log (gompertz; PROC PROBIT, SAS INSTITUTE 2002).  

 

3.2.4 Estimativa da frequência do alelo de resistência de H. armigera a 

spinosad   

 

Para os ensaios de F2 screen foram coletadas populações de H. armigera na 

fase de lagarta nos estados da Bahia e São Paulo e enviadas ao Laboratório de 

Resistência de Artrópodes a Táticas de Controle da ESALQ/USP. As lagartas de 

cada população foram inoculadas individualmente em copos plásticos contendo 

dieta artificial (Greene et al., 1976) até a fase de pupa. As pupas foram retiradas da 

dieta, lavadas com solução de sulfato de cobre a 0,65% e individualizadas em 

bandejas cobertas por copos plásticos de 50 mL transparente até emergência dos 

adultos para a posterior formação das isolinhas.  

Cada isolinha (1 casal) foi mantida em um tubo de PVC (10 cm de diâmetro 

por 20 cm de altura), revestido com papel jornal e vedado com tecido tipo “tule” para 

acasalamento e oviposição. Em cada tubo foi colocado no fundo um recipiente 

plástico contendo solução de mel na concentração de 10% para alimentação das 

mariposas. As isolinhas foram mantidas à temperatura de 25± 2°C, umidade relativa 
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de 70% e fotofase de 14h. As posturas de cada isolinha foram retiradas a cada dois 

dias, acondicionadas em copos plásticos transparentes (500 mL) e mantidos em 

câmaras climatizadas reguladas à temperatura de 25°C e fotofase 14h até a eclosão 

das lagartas.  

Após a eclosão, 128 lagartas de cada isolinha (corresponde à progênie F1) 

foram mantidas no laboratório de acordo com as condições de criação e manutenção 

das populações normais de laboratório descritas anteriormente. As pupas obtidas de 

cada isolinha foram divididas em duas gaiolas de tubo de PVC (25X30 cm) iguais as 

descritas anteriormente, totalizando se 30 casais por gaiola para a obtenção da 

progênie F2. 

As lagartas recém eclodidas da progênie F2 foram inoculadas e mantidas em 

copos plásticos de 100 mL com dieta artificial até atingirem terceiro instar, momento 

em que foram destinadas ao bioensaio de monitoramento com a dose diagnóstica 

(DL99) de spinosad (Tracer®, Dow AgroSciences) (480 g a.i./l), seguindo os mesmos 

procedimentos dos ensaios de monitoramento descrito anteriormente.  

Os dados de mortalidade de cada isolinha foram tabulados e analisados pela 

inferência Bayesiana para estimar a frequência do alelo da resistência a este 

produto com o intervalo de confiança a 95%. Para isso, considerou que p seria a 

frequência de alelos resistentes testados, n seria o número de isolinhas testadas e S 

o número de isolinhas positivas. O valor do alelo resistente foi estimado a partir da 

equação:  

 

 

Para esses ensaios, conta se com possibilidade de que qualquer da linhagem 

parental possua um alelo da resistência, pode se encontrar até quatro alelos da 

resistência nos casais, a frequência de alelos da resistência seja um quarto da 

frequência de linhagens resistentes. Assim nos casais que foram testados, de 120 

lagartas espera se que pelo menos 16 sejam homozigotas para o alelo de 

resistência. Assumindo uma distribuição uniforme, acasalamento ao acaso e 

resistência monogênica. O intervalo de confiança foi estimado pela equação a 

seguir: 
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3.2.5 Monitoramento da suscetibilidade em populações de H. armigera a 

espinosinas 

 

Para os ensaios de monitoramento da suscetibilidade aos inseticidas 

spinosad e spinetoram utilizou se o método de bioensaio de ingestão com as doses 

diagnósticas (DL99) definida anteriormente para cada produto. O delineamento foi 

inteiramente casualizado, com 10 repetições e parcelas de 24 lagartas de terceiro 

instar para cada inseticida. 

Os critérios de mortalidade e o tempo de avaliação foram os mesmos 

descritos nos métodos para linhas básicas de suscetibilidade. Os dados de 

mortalidade (X) foram transformados para arcsen , submetidos a análise de 

variância e as médias foram comparadas pelo teste Dunnett (P≤0,05; PROC 

ANOVA, SAS INSTITUTE 2002).   

 

3.3 Resultados 

 

3.3.1 Caracterização das linhas-básicas de suscetibilidade de H. 

armigera a espinosinas  

 

As populações de H. armigera se comportaram de forma homogênea com 

relação à suscetibilidade aos inseticidas spinosad e spinetoram. Este fato é evidente 

ao se analisar os valores de coeficientes angular, qui-quadrado, número de graus de 

liberdade, a proximidade dos valores e a sobreposição dos intervalos de confiança 

das DL50 e DL90 obtidos em cada linha básica. O inseticida spinosad apresentou 

coeficientes angulares que variaram de 1,75 ± 0,09 a 2,40 ± 0,31, qui quadrados 

variaram de 1,79 a 7,31, valores de DL50 variaram de 0,36 a 0,69 μg i.a./cm2 e DL90 

variaram de 1,39 a 2,38 μg i.a./cm2. Já o inseticida spinetoram apresentou 

coeficientes angulares que variaram de 1,76 ± 0,18 a 2,66 ± 0,25, o qui quadrado 

variou de 1,06 a 6,99, os valores de DL50 variaram de 0,08 a 0,15 μg i.a./cm2 e DL90 

variaram de 0,28 a 0,51 μg i.a./cm2. Os resultados obtidos revelam que o inseticida 

spinetoram é quatro vezes mais tóxico do que o inseticida spinosad (Tabela 3.1). 

Devido à semelhança da suscetibilidade entre as populações de H. armigera 

a cada inseticida em estudo foi obtida uma única dose diagnóstica (DL99) para cada 
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inseticida a qual foi utilizada nos ensaios de monitoramento fenotípico ou genotípico 

da suscetibilidade de populações brasileiras a estes inseticidas. Para spinosad a 

DL99 foi 3,03 (2,73 - 3,41) μg i.a./cm2 e para spinetoram a DL99 foi 0,97 (0,87 - 1,09) 

μg i.a./cm2 (Tabela 3.2). 
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Tabela 3.1 Mortalidade de lagartas (terceiro instar) de populações de Helicoverpa armigera a inseticidas espinosinas pelo método 
de bioensaio de ingestão na safra 2013/2014. 

Ingrediente Ativo População n1 
Coeficiente 

angular (± EPM4) 
DL50 (IC 95%)2 DL90 (IC 95%)3 2(g.l.)5 

Spinosad BA 33 1053 1,75 ± 0,09 0,38 (0,32 - 0,44) 2,02 (1,62 - 2,60) 4,28 (6) 

BA 43 382 2,40 ± 0,31 0,69 (0,57 - 0,84) 2,38 (1,82 -3,58) 2,98 (5) 

BA 45 477 2,04 ± 0,17 0,45 (0,38 - 0,54) 1,92 (1,49 - 2,66) 5,12 (7) 

BA 49 379 2,12 ± 0,17 0,39 (0,31 - 0,49) 1,56 (1,18 - 2,25) 1,79 (5) 

GO 02 1197 2,19 ± 0,12 0,36 (0,32 - 0,41) 1,39 (1,17 - 1,70) 3,16 (6) 

MS 05 950 2,16 ± 0,12 0,40 (0,32 - 0,48) 1,55 (1,18 - 2,23) 7,31 (5) 

MT 11 477 1,87 ± 0,14 0,39 (0,32 -0,47) 1,87 (1,44 - 2,61) 3,41 (7) 
Spinetoram BA 33 470 2,41 ± 0,315 0,14 (0,10 - 0,18) 0,49 (0,38 - 0,68) 3,84 (7) 

BA 43 383 2,17 ± 0,21 0,13 (0,11 - 0,16) 0,51 (0,38 - 0,77) 3,43 (5) 

BA 45 323 1,95 ± 0,21 0,094 (0,08 - 0,12) 0,43 (0,32 - 0,67) 3,82 (4) 

BA 49 379 2,66 ± 0,25 0,15 (0,13 - 0,18) 0,46 (0,37 - 0,61) 1,13 (5) 

GO 02 369 2,10 ± 0,23 0,10 (0,77 - 0,12) 0,41 (0,31- 0,59) 1,06 (5) 

MS 05 375 1,76 ± 0,18 0,08 (0,06 - 0,09) 0,40 (0,29 - 0,63) 2,02 (5) 

MT 11 335 2,32 ± 0,27 0,08 (0,05 - 0,11) 0,28 (0,18 - 0,65) 6,99 (4) 
1 Número de insetos testados; 2 Dose letal 50 (μg i.a./cm2) e intervalo de confiança a 95%; 3 Dose letal 90 (μg i.a./cm2) e intervalo de 

confiança a 95%; 4 Erro padrão da média; 5 Valor do qui-quadrado calculado e grau de liberdade (g.l.). 
 
Tabela 3.2 Doses diagnósticas estimadas pela análise conjunta dos dados de mortalidade ocasionada pelos inseticidas 

espinosinas nas populações de Helicoverpa armigera coletadas na safra 2013/2014. 

Produto n1 Coeficiente angular (± EPM4) DL50 (IC 95%)3 DL99 (IC 95%)3 2 (g.l.)5 

Spinosad 3907 2,46 ± 0,08 0,52 (0,48 - 0,75) 3,03 (2,73 - 3,41) 2,75 (4) 
Spinetoram 3698 2,19 ± 0,07 0,13 (0,12 - 0,14) 0,97 (0,87 - 1,09) 5,22 (6) 

1 Número de insetos testados; 2 Dose letal 50 (μg i.a./cm2) e intervalo de confiança a 95%; 3 Dose letal 99 ((μg i.a./cm2) e intervalo 
de confiança a 95%; 4 Erro padrão da média; 5 Valor do qui-quadrado calculado e grau de liberdade (g.l.). 
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3.3.2 Estimativa da frequência do alelo de resistência de H. armigera a 

spinosad 

 

Para a estimativa da frequência do alelo de resistência a spinosad no ano de 

2013/2014 formou se 411 isolinhas de H. armigera provenientes de três populações 

de campo coletadas no estado da Bahia, duas coletadas na cultura da soja e uma na 

cultura de algodão. Desse total de isolinhas, apenas 41 isolinhas tiveram a progênie 

F2 (as lagartas de segunda geração) testada, totalizando se 3293 lagartas de terceiro 

instar as quais apena 175 lagartas estavam vivas durante a avaliação. Desse total 

de isolinhas testadas apenas seis foram consideradas positivas, ou seja, seis 

isolinhas que tiveram as lagartas sobreviventes e chegaram a fase adulta. A 

frequência do alelo da resistência neste ano variou de 0,02500 (IC 95%, 0,0007 - 

0,09071) a 0,0583 (0,0240 - 0,1066) (Tabela 3.3).  

No ano de 2014/2015, formou se 155 isolinhas de uma população do estado 

de São Paulo. Destas isolinhas formadas, 3746 lagartas de 33 isolinhas apenas 

tiveram a sua progênie F2 testada. Desse total de lagartas, 199 lagartas estavam 

vivas no momento da avaliação e apenas os insetos de uma isolinha chegaram a 

fase adulta. Assim apenas uma isolinha foi considerada positiva. A frequência do 

alelo da resistência variou de 0,01429 (IC 95%, 0,0018 - 0,0396). Dessa forma, nos 

dois anos totalizou se 566 isolinhas formadas. Desse número total de isolinhas foi 

possível testar 7039 lagartas de terceiro instar de 74 isolinhas. Desse número de 

lagartas apenas 374 estavam vivas no momento da avaliação e 18 chegaram a fase 

adulta o que representou o total de sete isolinhas positivas. A frequência alélica do 

total nos dois anos foi 0,02632 (IC 95%, 0,0115 - 0,0471) (Tabela 3.3). 
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Tabela 3.3 Frequência do alelo que confere resistência em populações de Helicoverpa armigera a spinosad nas safras 2013/2014 
e 2014/2015. 

Codigo da 
população 

Cidade/Estado   Nº testados Isolinhas 
positivas 

Frequência alelica - R IC (95%) 

Isolinhas 
montadas 

Isolinhas 
testadas 

Lagartas Sobreviventes Pupas Adultos 

BA-34 
Luis Eduardo 

Magalhães/BA 
190 28 2384 141 35 10 6 0,05833 0,02402 - 0,10661 

BA-48 
Luis Eduardo 

Magalhães/BA 
125 8 532 16 0 0 0 0,02500 0,00068 - 0,09071 

BA-55 
Luis Eduardo 

Magalhães/BA 
96 5 377 18 1 0 0 0,03571 0,00098 - 0,12832 

SP -15 Viradouro/SP 155 33 3746 199 25 8 1 0,01429 0,00177 - 0,03955 

Subtotal   566 74 7039 374 61 18 7 0,02632 0,01149 - 0,04706 

* Foram consideradas isolinhas positivas apenas as que chegaram na fase adulta 
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3.3.3 Monitoramento da suscetibilidade em populações de H. armigera a 

espinosinas  

 

O monitoramento da suscetibilidade realizado com o inseticida spinosad no 

ano de 2014/15 permite verificar que as populações do estado da Bahia BA 52 e BA 

64 foram diferentes da população BA 33. No ano de 2015/16 a sobrevivência no 

estado da Bahia diminui e as população do Mato Grosso (MT 19) e de São Paulo 

(SP 19) foram diferentes em relação a população de referência BA 33. No ano 

2016/17 a população BA 74 não diferiu da população BA 33 e as demais populações 

estudas diferem em relação a população BA 33 (Figura 3.1). 

O monitoramento com spinetoram permite verificar que há diferenças 

significativas na suscetibilidade entre as populações quando comparadas com a 

população de referência BA 33 (F19, 329 = 14,50; P<0,0001) e houve um aumento da 

sobrevivência no último ano de monitoramento.  Do total de 20 populações 

monitoradas com a dose diagnóstica apenas uma população da Bahia (BA 66) 

coletada no ano de 2015/16 e a população de São Paulo (SP 22) coletada no ano de 

2016/17 diferiram da população de referência BA 33 (Figura 3.2). 
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Figura 3.1 Monitoramento da suscetibilidade de populações de Helicoverpa armigera 
a spinosad. 

 

 

Figura 3.2 Monitoramento da suscetibilidade de populações de Helicoverpa armigera 
a spinetoram. 
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3.4 Discussão 

 

A caracterização da suscetibilidade permitiu verificar que as populações de H. 

armigera são homogêneas com relação a suscetibilidade a espinosinas. Isto é 

verificado pelos altos coeficientes angulares obtidos, pequenas variações nos 

valores de DL50 e a sobreposição dos intervalos de confiança das DL50 das 

populações estudas a cada inseticida no ano de 2013/2014. Este fato pode ser 

associado a questão das populações de H. armigera no Brasil não possuir 

estruturação genética por região e por cultura hospedeira (Leite et al., 2014), e não 

apresentarem diferenças na suscetibilidade a inseticidas entre as populações. 

Apesar das doses diagnósticas determinadas para cada produto serem 

menores que as doses recomendadas no campo, elas ocasionaram alta mortalidade 

nas populações coletadas nos anos 2013/14 e 2014/15 e demonstraram ser 

adequadas para a utilização nos ensaios de monitoramento da suscetibilidade de H. 

armigera a espinosinas no Brasil. Ao longo dos quatro anos de monitoramento foi 

verificado pequenas alterações na suscetibilidade de H. armigera a estes inseticidas 

no Brasil, comprovando que os genes responsáveis pela resistência estão 

presentes. 

As estimativas das frequências alélicas de resistência em populações de H. 

armigera a spinosad no Brasil nos anos de 2014 e 2015 são alta e indicam a 

possibilidade de evolução da resistência a este inseticida no Brasil. Se a resistência 

de H. armigera a spinosad for um padrão recessivo, em um milhão de insetos 

ocorrerão 692 indivíduos resistentes. No entanto, se o padrão da resistência for 

dominante, em um milhão de insetos ocorrerão aproximadamente 51947 indivíduos 

expressarão o fenótipo resistente. Vale destacar que o monitoramento pelo método 

de F2screen permite que seja estimada a frequência de resistência de alelos que 

confiram resistência e consiga encontrar casos de resistência antes do 

monitoramento realizado com a dose diagnóstica (Andow and Alstad, 1998).  

Diante destes resultados, a adoção de medidas proativas nos programas de 

manejo de resistência de H. armigera a estes inseticidas é recomendada, 

principalmente nas regiões que houve diferenças significativas no monitoramento da 

suscetibilidade ao longo do tempo, visando retardar o processo de evolução da 

resistência e prolongar a vida útil destes inseticidas para o controle de H. armigera 

no Brasil. Vale destacar que já existem casos de resistência de H. armigera a 
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spinosad em outros países como China (Wang et al., 2009) e de outras espécies a 

este inseticida no Brasil (Campos et al., 2014; Lima Neto et al., 2016) e em outros 

países (Herron et al., 2014; Markussen and Kristensen, 2012; Reyes et al., 2012; 

Wang et al., 2006; Zhao et al., 2006). Além disso, já existem relatos de resistência 

cruzada entre spinosad e spinetoram (Campos et al., 2014; Herron et al., 2014; Lima 

Neto et al., 2016; Sparks et al., 2012). 

Os custos da resistência estão associados a perda de efetividade de 

inseticidas, o aumento das doses e da frequências de aplicação de produtos no 

campo (Roush and McKenzie, 1987). Além disso, as dificuldades e os custos de 

descoberta, desenvolvimento, registro e produção de novos produtos são crescentes 

(McDougall, 2016; Metcalf, 1980; Sparks, 2013), o que torna essencial desenvolver 

estratégias que minimizem a probabilidade de evolução da resistência de insetos a 

inseticidas (Metcalf, 1980; Sparks, 2013).  

Trabalhos de caracterização e monitoramento da suscetibilidade a 

espinosinas conduzidos no Brasil com Plutella xylostella (Lima Neto et al., 2016) e 

Tuta absoluta (Campos et al., 2014) revelam o mesmo perfil de toxicidade observado 

para H. armigera neste trabalho, em que o inseticida spinetoram é mais tóxico que o 

inseticida spinosad considerado os valores de DL50. Nos ensaios de monitoramento 

da suscetibilidade de P. xylostella foi verificado perda da suscetibilidade de 

populações ao longo do tempo a espinosinas, havendo assim evolução da 

resistência a spinosad com resistência cruzada a spinetoram (Lima Neto et al., 

2016). 

Em resumo, os dados deste trabalho fornecem informações importantes sobre 

a suscetibilidade de populações de H. armigera a espinosinas no Brasil, desde a 

constatação oficial desta praga até o momento atual. A coleta e análise contínua 

desses resultados são fundamentais para o desenvolvimento e avaliação contínua 

de estratégias de manejo da resistência H. armigera a inseticidas no Brasil. 

 

3.5 Conclusões 

 

 As diferenças na suscetibilidade a inseticidas espinosinas em populações 

de H. armigera coletadas no Brasil na safra 2013/2014 foram baixas (≈ 2 

vezes). 
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 A frequência inicial do alelo de resistência a spinosad em populações de 

H. armigera foi relativamente alta (0,02632). 

 

 Não foram observadas diferenças na suscetibilidade a inseticidas 

espinosinas em populações de H. armigera coletadas de 2013 a 2016. 

 

 Houve uma redução na suscetibilidade a inseticidas espinosinas em 

populações de H. armigera no Brasil na safra 2016/2017. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DO PADRÃO DE HERANÇA DA RESISTÊNCIA 

Helicoverpa armigera (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) A FLUBENDIAMIDE E 

DA RESISTÊNCIA CRUZADA A OUTRAS DIAMIDAS 

 
Resumo 

Informações sobre as bases genéticas da resistência de insetos a inseticidas 
e as relações de resistência cruzada entre inseticidas são importantes na 
implementação de programas de manejo da resistência de insetos. Nesse estudo, 
foram conduzidos estudos para avaliar o padrão de herança da resistência de 
Helicoverpa armigera (Hübner) ao flubendiamide e a relação de resistência cruzada 
com outros inseticidas diamidas. Os valores de DL50 (IC 95%) foram de 0,042 (0,037 
- 0,050) μg de fubendiamide/cm2 para linhagem suscetível e de 75,14 (59,00 - 98,77) 
μg fubendiamide/cm2 para a linhagem resistente. A razão de resistência foi de 
aproximadamente 1770 vezes. Foram verificadas a presença de baixa resistência 
cruzada entre flubendiamide e as diamidas chlorantraniliprole e cyantraniliprole. 
Baseado nos cruzamentos recíprocos entre as linhagens suscetível e resistente a 
flubendiamide, o padrão de herança da resistência de H. armigera a flubendiamide é 
autossômico e incompletamente dominante. Retrocruzamentos da progênie dos 
cruzamentos recíprocos com o parental suscetível revelou que a resistência é 
monogênica. O padrão de herança da resistência incompletamente dominante e a 
presença de resistência cruzada entre os inseticidas diamidas são fatores que 
favorecem a evolução da resistência. Portanto, a implementação de programas de 
manejo da resistência de insetos é urgente para que inseticidas diamidas sejam 
consideradas como opções viáveis no manejo de H. armigera no Brasil. 
 
Palavras-chave: Helicoverpa armigera; Herança; Diamidas; Flubendiamide; Manejo 

de resistência de insetos 
 
Abstract 

 Understanding the genetic basis of insect resistance to insecticides and 
cross-resistance among insecticides is important to implement insect resistance 
management programs. In this study, we evaluated the inheritance of Helicoverpa 
armigera (Hübner) resistance to flubendiamide and cross-resistance to other diamide 
insecticides. The estimated DL50 (CI 95%) was 0.042 (0.037 – 0.050) μg of 
fubendiamide/cm2 for the susceptible strain and 75.14 (59.00 – 98.77) μg 
fubendiamide/cm2 for the flubendiamide-resistant strain. The resistance ratio was ≈ 
1,770-fold. A low cross-resistance was detected between flubendiamide and other 
diamides (chlorantraniliprole and cyantraniliprole). Based on reciprocal crosses 
between susceptible and flubendiamide-resistant strains, the inheritance of H. 
armigera resistance to flubendiamide is autosomal and incompletely dominant. 
Backcrosses of the progenies from reciprocal crosses to the susceptible strain 
revealed that the resistance of H. armigera to flubendiamide is monogenic. The 
incomplete dominance of H. armigera resistance to flubendiamide and the presence 
of cross-resistance among diamide insecticides are factors favoring resistance 
evolution. Therefore, implementation of insect resistance management programs is 
urgent to preserve the lifetime of diamide insecticides as a viable option for managing 
H. armigera in Brazil.  
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4.1 Introdução 

 

O conhecimento do padrão de herança da resistência de pragas a inseticidas é 

de fundamental importância para programas de monitoramento da resistência e 

análise de risco de evolução de resistência em condições de campo (Georghiou and 

Taylor, 1977; Roush and McKenzie, 1987; Sayyed et al., 2000). O grau de 

dominância da resistência afeta profundamente as estratégias de manejo da 

resistência aos inseticidas utilizados no controle de uma determinada praga 

(Tabashnik et al., 1997).  

Após vários relatos de Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae)  

resistente a inseticidas convencionais (Bird, 2016; Gunning et al., 1992, 1984; Wang 

et al., 2010), uma alternativa para o controle desta praga tem sido a utilização de 

inseticidas do grupo das diamidas. No Brasil, os inseticidas diamidas têm sido muito 

utilizados no controle de H. armigera, devido a sua alta eficácia, a elevada margem 

de segurança a mamíferos e organismos não alvos (Ebbinghaus-Kintscher et al., 

2006; Teixeira and Andaloro, 2013), e principalmente ao seu modo de ação distinto 

dos demais inseticidas, ou seja, atuando como moduladores de receptores de 

rianodina (Sattelle et al., 2008). A utilização intensa de inseticidas diamidas 

contribuiu para o relato de algumas falhas de controle de H. armigera no Brasil com 

o uso desses inseticidas.  

Apesar de as diamidas serem um grupo de inseticidas recente no controle de 

muitas espécies de Lepidoptera (Lahm et al., 2009),  já existem vários casos de 

resistência reportados, tais como em Spodoptera exigua a chlorantraniliprole na 

China  (Lai et al., 2011); de Plutella xylostella (L.) a chlorantraniliprole e 

flubendiamide nas Filipinas, Tailândia (Troczka et al., 2012) e Brasil (Ribeiro et al., 

2014); de Adoxophyes honmai no Japão (Uchiyama and Ozawa, 2014); Chilo 

suppressalis na China (Wu et al., 2014); e Tuta absoluta na Itália e na Grécia 

(Roditakis et al., 2015). Além destes, na China foram realizados estudos de seleção 

de linhagens resistentes de P. xylostella em laboratório a cyantraniliprole (Liu et al., 

2015a). Ainda não existem relatos de resistência cruzada ou múltipla dos inseticidas 

diamidas com outros grupos inseticidas (Jeanguenat, 2013). 
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 No presente estudo foi realizado a seleção de uma linhagem de H. armigera 

resistente ao inseticida flubendiamide para (i) caracterizar a resistência de H. 

armigera ao inseticida flubendiamide; (ii) verificar se há resistência cruzada com os 

outros inseticidas do grupo diamidas; e (iii) calcular o grau de dominância e o 

número de genes associados à resistência de H. armigera a flubendiamide. 

 

4.2 Material e métodos 

 

4.2.1 Linhagens de H. armigera suscetível e resistente a flubendiamide 

 

A linhagem suscetível de referência (SUS) foi obtida a partir da população BA 

33 (Tabela 2.1) coletada em áreas de produção de feijão do município de Luiz 

Eduardo Magalhães – Bahia em setembro de 2013, e mantida no Laboratório de 

Resistência de Artrópodes a Táticas de Controle (ESALQ-USP) na ausência da 

pressão de seleção com inseticidas por 28 gerações. A linhagem resistente a 

flubendiamide (FBD-R) foi obtida a partir da seleção de lagartas sobreviventes com a 

dose diagnóstica (DL99) de 2,64 μg i.a./cm2 de flubendiamide por cinco gerações, a 

partir de uma população BA 69 (Tabela 2.3) coletada em áreas comerciais de 

produção de soja do município de Luiz Eduardo Magalhães – Bahia em janeiro de 

2016. 

A manutenção das linhagens de H. armigera em laboratório na fase larval foi 

realizada com a utilização de dieta artificial (Greene et al. 1976). Ao atingirem a fase 

de pupa, estas eram retiradas da dieta, desinfetadas com solução de sulfato de 

cobre a 0,65% e acondicionadas em gaiolas cilíndricas de PVC (30 cm altura × 25 

cm de diâmetro), revestidas internamente com papel sulfite branco e fechadas na 

parte superior com tecido tipo “tule” para a emergência de adultos e a realização das 

posturas. As posturas eram retiradas a cada dois dias, acondicionadas em copos 

plásticos transparentes de 500 mL e mantidas em câmaras climatizadas reguladas à 

temperatura de 25°C e fotofase 14h até a eclosão das lagartas.  

As lagartas recém-eclodidas eram transferidas com auxílio de um pincel 

esterilizado para copos plásticos transparentes de 100 mL contendo dieta artificial 

(Greene et al. 1976), num total de 20 lagartas por copo. Ao atingirem terceiro instar, 

as lagartas da linhagem SUS eram individualizadas em copos plásticos de 50 mL 

com dieta artificial (Greene et al. 1976) até a fase de pupa. As lagartas de terceiro 
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instar da linhagem FBD-R eram submetidas aos bioensaios de ingestão com o 

inseticida flubendiaminde (Belt®, Bayer CropSciences) (480 g a.i./l), utilizando-se a 

dose diagnóstica de 2,64 μg i.a./cm2. Após 96 horas, as lagartas sobreviventes eram 

resgatadas e inoculadas individualmente em copos plásticos de 50 mL com dieta 

artificial até a fase de pupa.  

 

4.2.2 Caracterização da resistência de H. armigera a flubendiamide 

 

Para a caracterização da resistência de H. armigera a flubendiamide foram 

realizados bioensaios com o tratamento superficial da dieta para a obtenção de uma 

curva dose-resposta a flubendiamide para as linhagens SUS e FBD-R. Os 

bioensaios de foram conduzidos em placas de acrílico de 24 células (Costar®), com 

1,25 mL de dieta artificial por célula e a aplicação de 30 µL da solução inseticida na 

concentração do inseticida a ser testada em cada placa com o auxílio de uma 

micropipeta automática. O inseticida foi diluído em água destilada e surfactante 

Triton® na concentração de 0,1%. O tratamento controle foi realizado apenas com 

água destilada e o surfactante Triton® na concentração de 0,1%. Para cada linhagem 

foram testadas de oito a dez concentrações distribuídas logaritmicamente, que 

proporcionaram uma mortalidade entre 5 e 95% em lagartas de terceiro instar e 48 

lagartas por concentração. Após a secagem das placas, estas foram infestadas com 

lagartas de terceiro ínstar e mantidas em câmaras climatizadas com temperatura de 

25± 2°C e fotofase de 14h.  

Após 96 horas, foram realizadas as avaliações da mortalidade. O critério de 

resposta foi considerar morto as lagartas que não apresentavam movimentos 

vigorosos após serem tocados nos últimos segmentos abdominais com uma pinça. 

Os dados de mortalidade foram corrigidos pela formula de Abbott (Abbott, 1925) e 

submetidos à análise de Probit no programa Polo-Plus (LeOra-Software, 2002) para 

a estimativa das doses letais (DL50 e DL90).  A razão de resistência foi calculada pela 

divisão da DL50 da linhagem FBD-R pela DL50 da linhagem SUS.   
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4.2.3 Resistencia cruzada de flubendiamide a outras diamidas 

 

Para avaliar o potencial de H. armigera ter resistência cruzada de 

flubendiamide a chlorantraniliprole (Premio®, DuPont) (200 g a.i./l) e cyantraniliprole 

(Cyazypyr®, DuPont) (100 g a.i./l) foram realizadas bioensaios de caracterização da 

suscetibilidade das linhagens SUS e FBD-R a estes inseticidas conforme descrito 

anteriormente no item 4.2.2 As razões de resistência para cada inseticida foram 

calculadas pela divisão da DL50 da linhagem FBD-R pela DL50 da linhagem SUS. 

 

4.2.4 Padrão de herança da resistência de H. armigera a flubendiamide 

 

Para a determinação do padrão da herança da resistência de H. armigera a 

flubendiamide, as pupas das linhagens SUS e FBD-R foram separadas por sexo e 

mantidas em placas de Petri. Após a emergência dos adultos, foram realizados os 

cruzamentos recíprocos entre as linhagens SUS e FBD-R para a obtenção dos 

heterozigotos (H1), ♀ FBD-R X ♂ SUS e ♀ SUS X ♂ FBD-R. Os cruzamentos foram 

realizados em gaiolas de PVC (30 cm altura por 25 cm de diâmetro), revestidas 

internamente com papel sulfite branco e fechadas na parte superior com tecido tipo 

“tule” para realizarem as posturas. As progênies dos cruzamentos recíprocos foram 

submetidas a bioensaios de caracterização das curvas de dose-resposta a 

flubendiamide para a estimativa da DL50, seguindo a mesma metodologia 

apresentada no item 4.2.2. A possibilidade de a herança ser ou não autossômica foi 

verificada mediante a análise dos resultados dos cruzamentos recíprocos. 

 

4.2.5 Grau de dominância (D) e dominância (DML) da resistência 

 

O grau de dominância foi estimado com base nas curvas concentração-

resposta da geração F1 e linhagens parentais com base no método descrito por 

(Stone 1968).  

 

 

 



 80

Os coeficientes XF; XR e XS são os logarítmos das DL50 estimadas a partir das 

linhagens híbrida, FBD-R e SUS. Valores de D próximos a -1 (D= -1) será admitido 

como herança completamente recessiva. Valores próximos a 1 (D=1) será 

considerada como uma resistência completamente dominante.  

Além do método proposto por Stone (1968) foi obtido o grau médio de 

dominância a partir da equação proposta por Bourguet et al. 2000: 

 

 

 

Sendo: MLRR, MLSS e MLRS as mortalidades das linhagens FBD-R, SUS e 

heterozigoto. Para valores de D próximo a 0 (D=0), considera a herança 

completamente recessiva e para valores de D próximo a 1 (D=1) considera herança 

completamente dominante 1 (Bourguet et al. 2000). 

 

4.2.6 Número de genes relacionados à resistência a flubendiamide 

 

Para estimar o número de genes relacionados à resistência foram realizados 

retrocruzamentos da progênie F1 com o parental que apresentou o fenótipo mais 

distinto de F1, neste caso com a linhagem SUS (Tsukamoto 1983, Roush and Daly 

1990). A herança monogênica será avaliada a partir do teste qui-quadrado (Sokal 

and Rohlf 1995): 

 

                               

 

A variável  representa o número de mortos na concentração , a 

mortalidade esperada calculada a partir do modelo mendeliano [2] (Georghiou 1969), 

 número de indivíduos testados e  = . 

 

                                        

 

Sendo,  porcentagem de mortalidade da linhagem heterozigota,  

porcentagem de mortalidade da linhagem suscetível em determinada concentração.  
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A hipótese de herança monogênica será rejeitada quando o calculado ≥ 

tabelada a 1 grau de liberdade. Para se estimar o número de loci e o efeito aditivo 

de genes que contribui para a resistência de H. armigera a flubendiamide utilizou se 

o método proposto por Lande 1981. 

 

                       

 

XRR e XSS correspondem ao log10 da DL50 da SUS e FBD-R, respectivamente, 

   e , ,  e  correspondem as 

variações fenotípicas dos retrocruzamentos 1 e 2, da linhagem heterozigota F1 e das 

linhagens FBD-R e SUS, estimados de acordo com Lande 1981 pelo inverso do 

coeficiente angular ao quadrado. 

 

4.3 Resultados 

 
4.3.1 Caracterização da resistência de H. armigera a flubendiamide 

 

A linhagem resistente de H. armigera a flubendiamide apresentou razão de 

resistência de 1770,06 (1309,68 - 2392,28) vezes em relação a linhagem suscetível, 

rejeitou se a hipótese de igualdade (2 = 246,0, g.l. = 2, P<0,05) e a hipótese de 

paralelismo (2 = 50,29, g.l. = 1, P<0,05). Os valores de DL50 foram de 0,042 (0,037 - 

0,050) μg i.a./cm2 para linhagem SUS e de 75,14 (59,00 - 98,77) μg i.a./cm2 para a 

linhagem FBD-R. Os cruzamentos recíprocos não apresentaram diferenças 

significativas entre os valores de DL50, variando de 10,16 (6,34 - 13,93) μg i.a./cm2 

para o cruzamento ♀ SUS X ♂ FBD-R a 13,08 (10,04 - 16,54) μg i.a./cm2 para o 

cruzamento ♀ FBD-R X ♂ SUS. Os valores de DL50 dos heterozigotos foram 

significativamente superior ao valor de DL50 da linhagem SUS e obteve razões de 

resistência de 239,21 (159,27 -359,27) vezes para ♀ SUS X ♂ FBD-R em relação a 

população SUS, rejeitou se a hipótese de igualdade (2 = 160,0, g.l. = 2, P<0,05) e a 

hipótese de paralelismo (2 = 19,63, g.l. = 1, P<0,05) e 308,18 (230,08 - 412,79) 

vezes para ♀ FBD-R X ♂ SUS em relação a SUS, rejeitou se a hipótese de 

igualdade (2 = 230,0, g.l. = 2, P<0,05) e a hipótese de paralelismo (2 = 25,64, g.l. = 

1, P<0,05). Devido às sobreposições dos intervalos de confiança das DL50 dos 
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cruzamentos recíprocos não se rejeitou a hipótese de igualdade (2 = 2,82, g.l. = 2, 

P = 0,24) e a hipótese de paralelismo (2 = 0,03, g.l. = 1, P = 0,856) o que permite 

afirmar que os genes relacionados a resistência estão situados em regiões 

autossômicas e não em cromossomos determinantes do sexo ou herança maternal 

(Figura 4.1 e Tabela 4.1). 

 

4.3.2 Resistencia cruzada de flubendiamide a outras diamidas 

 

O inseticida chlorantraniliprole apresentou valores de DL50 igual a 0,022 

(0,018 - 0,027) μg i.a./cm2 para linhagem SUS e 0,29 (0,22 - 0,37) μg i.a./cm2 para a 

linhagem FBD-R. A razão de resistência foi de 12,94 (9,41 - 17,80) vezes, rejeitou se 

a hipótese de igualdade (2 = 135,0, g.l. = 2, P<0,05) e a hipótese de paralelismo (2 

= 32,62, g.l. = 1, P<0,05).  O inseticida cyantraniliprole apresentou as DL50 de 0,067 

(0,055 - 0,078) μg i.a./cm2 para linhagem SUS e de 0,30 (0,23 - 0,38) μg i.a./cm2 

para a linhagem FBD-R. A razão de resistência foi de 4,45 (3,29 – 6,02) vezes, 

rejeitou se a hipótese de igualdade (2 = 103,0, g.l. = 2, P<0,05) e a hipótese de 

paralelismo (2 = 36,49, g.l. = 1, P<0,05). Os intervalos de confiança a 95% de 

ambas as linhagens não se sobrepõem para os dois inseticidas testados, isto 

evidencia são diferentes a estes inseticidas e comprova a possibilidade de que a 

linhagem FBD-R possui uma baixa resistência cruzada aos inseticidas 

chlorantraniliprole e cyantraniliprole (Tabela 4.2). 
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Figura 4.1 Dose-mortalidade das linhagens de Helicoverpa armigera suscetível 
(SUS), resistente a flubendiamide (FBD-R) e heterozigotos ao inseticida 
flubendiamide em bioensaio de aplicação na superfície da dieta artificial. 
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Tabela 4.1 Dose-mortalidade das linhagens de Helicoverpa armigera suscetível (SUS), resistente a flubendiamide (FBD-R) e 
heterozigotos ao inseticida flubendiamide em bioensaio de aplicação na superfície da dieta artificial. 

População n1 
Coeficiente 
angular (± 

EPM4) 
DL50 (IC 95%)2 DL90 (IC 95%)3 2(g.l.)5 RR (IC 95%)6 

SUS 333 3,03 ± 0,31 0,042 (0,037 - 0,050) 0,113 (0,09 - 0,16) 1,90 (4) - 

♀ SUS X ♂ FBD-R 519 1,45 ± 0,22 10,16 (6,34 - 13,93) 78,16 (53,85 - 142,85) 2,74 (5) 239,21 (159,27 -359,27) 

♀ FBD-R X ♂ SUS 691 1,4 ± 0,15 13,08 (10,04 - 16,54) 107,37 (73,88 - 183,36) 3,68 (9) 308,18 (230,08 - 412,79) 

FBD-R 742 0,98 ± 0,08 75,14 (59,00 - 98,77) 1516,58 (879,05 - 3170,39) 5,79 (7) 1770,06 (1309,68 - 2392,28) 

1 número de insetos testados; 2 Dose letal 50 (μg i.a./cm2) e intervalo de confiança a 95%; 3 Dose letal 90 (μg i.a./cm2) e intervalo de confiança a 95%; 4 Erro 
padrão da média; 5 valor do qui-quadrado calculado e grau de liberdade (g.l.); 6 razão de resistência. 

 
Tabela 4.2 Dose-mortalidade das linhagens de Helicoverpa armigera suscetível (SUS) e resistente a flubendiamide (FBD-R) aos 

inseticidas chlorantraniliprole e cyantraniliprole em bioensaio de aplicação na superfície da dieta artificial. 

Ingrediente Ativo População n1 Coeficiente angular (± EPM4) DL50 (IC 95%)2 DL90 (IC 95%)3 2(g.l.)5 RR (IC 95%)6 

Cyantraniliprole SUS 370 3,12 ± 0,39 0,067 (0,055 - 0,078) 0,17 (0,14 - 0,22) 0,59 (5) - 

  FBD-R 565 1,31 ± 0,11 0,30 (0,23 - 0,38) 2,83 (2,06 - 4,31) 4,00 (9) 4,45 (3,29 – 6,02)  

Chlorantraniliprole SUS 329 2,97 ± 0,35 0,022 (0,018 - 0,027) 0,06 (0,05 - 0,08) 2,50 (4) - 

  FBD-R 677 1,20 ± 0,09 0,29 (0,22 - 0,37) 3,34 (2,44 - 4,95) 3,74 (9) 12,94 (9,41 - 17,80) 

1 número de insetos testados; 2 Dose letal 50 (μg i.a./cm2) e intervalo de confiança a 95%; 3 Dose letal 90 (μg i.a./cm2) e intervalo de confiança a 95%; 4 Erro 
padrão da média; 5 valor do qui-quadrado calculado e grau de liberdade (g.l.); 6 razão de resistência. 
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4.3.3 Grau de dominância (D) e dominância (DML) da resistência  

 

O grau de dominância calculado pelo método proposto de Stone (1968) variou 

entre 0,47 e 0,53, e significa que a resistência de H. armigera a flubendiamide é 

incompletamente dominante. De acordo com a metodologia proposta por Bourguet 

et al. (2000) a herança pode ser considerada incompletamente dominante nas doses 

mais baixas até a dose de 15,71 μg i.a./cm2, que corresponde a seis vezes da dose 

de campo de flubendiamide recomendada para o controle de H. armigera em cultivos 

de soja no Brasil (Tabela 4.3 e Figura 4.2). 

 

Tabela 4.3 Efeito da dominância da resistência de Helicoverpa armigera a 
flubendiamide em função da dose testada. 

Dose SUS FBD-R ♀ SUS X ♂ FBD-R ♀ FBD-R X ♂ SUS 

(μg 
i.a./cm2) 

Mortalidade 
(%) 

Mortalidade 
(%) 

Mortalidade 
(%) 

Dominância 
(D) 

Mortalidade 
(%) 

Dominância 
(D) 

0,05 56,25 0,00 4,17 0,93 6,67 0,88 
0,09 82,95 0,00 18,80 0,77 6,63 0,92 
0,16 100,00 0,00 22,92 0,77 6,82 0,93 
0,28 100,00 0,00 13,21 0,87 6,82 0,93 
0,50 100,00 0,00 35,21 0,65 15,83 0,84 
0,88 100,00 0,00 28,75 0,71 19,91 0,80 
1,57 100,00 4,78 37,55 0,66 25,88 0,78 
2,83 100,00 10,76 41,54 0,66 24,89 0,84 
5,03 100,00 11,53 47,82 0,59 36,25 0,72 
8,80 100,00 25,83 53,50 0,63 41,67 0,79 
15,71 100,00 27,36 63,59 0,50 52,44 0,65 
28,27 100,00 35,33 72,08 0,43 69,48 0,47 
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Figura 4.2 Efeito da dominância da resistência de Helicoverpa armigera a 
flubendiamide em função da dose testada. 

 
4.3.4 Número genes relacionados à resistência a flubendiamide 

 

A partir da mortalidade observada e esperada de indivíduos provenientes dos 

retrocruzamentos das linhagens heterozigotas com o parental que apresentou o 

fenótipo mais distinto (SUS), rejeitou se a hipótese da herança da resistência possuir 

efeito poligênico (Tabela 4.4). Os valores de qui-quadrado foram significativos na 

dose 1,57 μg de flubendiamide/cm2 o que poderia se caracterizar como herança 

poligênica. Na dose de 2,67 μg de flubendiamide/cm2, dose diagnóstica utilizada nos 

ensaios de monitoramento da resistência e corresponde a dose de campo de 

flubendiamide para o controle de H. armigera no Brasil, dois retrocruzamentos 

apresentam herança poligênica e os outros dois retrocruzamentos herança 

monogênica. Na dose 5,03 μg de flubendiamide/cm2, todos os retrocruzamentos se 

caracterizam como herança monogênica. A estimativa do número mínimo de 

segregações independentes foi entre 1,16 a 3,44, sugerindo que o número de loci 

associado a resistência de H. armigera a flubendiamide é baixo. 
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Tabela 4.4 Analise de 2 da mortalidade de retrocruzamentos entre a linhagem SUS e a progênie F1 (cruzamentos recíprocos entre 
as linhagens SUS e FBD-R) de Helicoverpa armigera para três doses de flubendiamide. 

Dose (μg i.a./cm2) 
 ♂ SUS X ♀ (♀ SUS X  

♂ FBD-R) 
 ♀ SUSX ♂ (♀ SUS X  

♂ FBD-R) 
♀ SUSX ♂ (♀ FBD-R X  

♂ SUS) 
 ♂ SUS X ♀ (♀ FBD-R X 

♂ SUS) 
aObs. bEsp. 2 c aObs. bEsp. 2 c aObs. bEsp. 2 c aObs. bEsp. 2 c

1,57 52,56 67,80 22,87* 0,00 51,63 67,80 25,74* 0,00 50,80 62,88 11,68* 0,00 53,29 62,88 11,98* 0,00 
2,67 58,33 70,75 19,68* 0,00 64,84 70,75 8,33* 0,00 57,34 62,50 3,33 0,07 61,97 62,50 0,04 0,84 
5,03 70,43 73,39 0,83 0,36 78,68 73,39 3,70 0,05 67,96 68,25 0,01 0,93 69,02 68,25 0,07 0,79 

a mortalidade observada; b mortalidade esperada baseada na herança Mendeliana; c Diferença significativa (P<0,05, graus de liberdade = 1) entre a 
mortalidade observada e a esperada. 
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4.4 Discussão 

 

Helicoverpa armigera apresentou uma alta razão de resistência a 

flubendiamide, ou seja, de 1770,06 vezes. Outras espécies também apresentaram 

altas razões de resistência ao inseticida flubendiamide como P. xylostella na China, 

com razão de resistência de 1779,24 vezes (Yan et al. 2014) e T. absoluta na Itália, 

com razão de resistência de 1742 vezes (Roditakis et al. 2015). 

A linhagem FBD-R apresentou também baixa resistência cruzada aos 

inseticidas chlorantraniliprole e cyantraniliprole. O conhecimento deste fato fornece 

subsídios para a adoção de medidas proativas de manejo da resistência de H. 

armigera no campo com a finalidade de retardar a ocorrência desta no campo e 

assim prolongar a vida útil destes inseticidas no campo. Além de H. armigera, outras 

espécies como P. xyllostella nas Filipinas (Troczka et al., 2012), na China (Liu et al., 

2015b) e no Brasil (Ribeiro et al., 2017), T. absoluta na Itália e no Brasil (Roditakis et 

al., 2015; Silva et al., 2016) apresentaram resistência cruzada a inseticidas do grupo 

diamidas. 

Os cruzamentos recíprocos confirmaram que o padrão de herança da 

resistência de H. armigera a flubendiamide é autossômico e dominante. A 

dominância pelo método proposto Bourguet et al. (2000) revela que a herança é 

dominante ou parcialmente dominante nas doses mais baixas até a dose de 15,71 

μg i.a./cm2, equivalente a seis vezes a dose de campo recomendada para o controle 

de H. armigera com o inseticida flubendiamide para a cultura da soja no Brasil. A 

dose diagnóstica, 2,67 μg i.a./cm2, utilizada nos ensaios de monitoramento e para 

seleção da linhagem FBD-R é igual a dose de campo de flubendiamide 

recomendada para o controle de H. armigera no Brasil. Ambas as doses não são 

discriminatórias, permitem a sobrevivência de indivíduos heterozigotos os quais 

contribuem com maior rapidez do processo de evolução da resistência de H. 

armigera a flubendiamide. 

Além de dominante, a resistência de H. armigera a flubendiamide foi 

caracterizada como monogênica nas doses maiores que 2,67 μg i.a./cm2. Este fato é 

justificável por se tratar de um inseticida pertencente ao grupo mais novo de 

inseticidas disponíveis no mercado para o controle de várias espécies de pragas, em 

especial da ordem Lepidoptera, de modo que mudanças sutis no sitio de ação 
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possam conferir altos níveis de resistência e possam ser controlado por poucos loci 

(Roush and McKenzie 1987). 

Padrões de herança semelhantes ao que foi encontrado para H. armigera no 

Brasil a flubendiamide já foram observados para outros inseticidas ou proteínas Bt. 

Na Índia, foi detectado H. armigera com resistência autossômica, herança 

semidominante e monogênica a proteína Cry1Ac expressa em algodão Bt (Kranthi et 

al. 2006). Na África, a caracterização da resistência a piretroides foi autossômica, 

dominante ou incompletamente dominante e conferida por um único gene (Achaleke 

and Brévault 2009). Na Austrália, uma linhagem de H. armigera apresentou uma 

razão de resistência a indoxacarb de 173 vezes em relação a linhagem suscetível, e 

a herança foi caracterizada como herança autossômica, incompletamente dominante 

e conferida por um ou poucos genes (Bird 2016). 

O padrão de herança observado neste trabalho possui implicações 

significativas para estratégias de manejo da resistência, principalmente na taxa de 

desenvolvimento da resistência. A taxa de variação na frequência de alelos 

resistentes em populações de campo ao longo do tempo depende em grande parte 

da pressão de seleção pelo inseticida flubendiamide e é influenciada pelo padrão de 

herança.  

Se a herança fosse recessiva, o controle de H. armigera seria eficaz com a 

utilização de doses elevadas de flubendiamide no campo, pois espera-se que os 

alelos resistentes sejam raros em populações de campo e estariam presentes 

predominantemente como genótipos heterozigotos no equilíbrio de Hardy-Weinberg. 

Mas, as alterações temporais que resultam numa redução da eficiência do produto 

podem ajudar os indivíduos heterozigóticos a superar o efeito inseticida e, assim, 

espalhar alelos resistentes. A natureza dominante do alelo resistente em H. armigera 

permite a sobrevivência de um número significativo de genótipos homozigotos 

resistentes e heterozigotos (Kranthi et al. 2006). Além disso, se os heterozigotos 

tiverem uma vantagem adaptativa no campo sobre insetos homozigotos para o alelo 

de suscetibilidade, o desenvolvimento de resistência será acelerado (Curtis 1981). 

Em resumo, os resultados deste trabalho sugerem que os genes resistentes 

podem se espalhar rapidamente nas populações de campo pelo fato de que os 

fenótipos "RR" e "RS" sobrevivem na dose recomendada no campo, contribuindo 

para o rápido aumento da frequência de resistência de flubendiamide observada em 

populações de campo ao longo do tempo. A adoção de medidas inadequadas no 
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manejo da resistência de H. armigera no Brasil pode comprometer não apenas a 

utilização de flubendiamide mas, os inseticidas chlorantraniliprole e cyantraniliprole 

pela possibilidade de ocorrer resistência cruzada conforme verificado no presente 

estudo. 

 

4.5 Conclusões 

 

 A razão de resistência de H. armigera ao inseticida flubendiamide foi alta (≈ 

1700 vezes). 

 

 A resistência de H. armigera a flubendiamide conferiu baixa resistência 

cruzada a chlorantraniliprole e cyantraniliprole. 

 

 O padrão de herança da resistência de H. armigera a flubendiamide foi 

autossômica, monogênica e incompletamente dominante. 
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