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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 (< 5 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 (< 5-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 (Fitt, 1989). 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., 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 ocorre após 1-3 dias, sendo altamente ativos 

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 nova 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 príncipio 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 no 

caso das diamidas do ácido ftálico as diamidas antranilicas se ligam a um local 

distinto da rianodina e até a presente data não há relatos de resistência cruzada com 

outros inseticidas de outros grupos químicos (Lahm et al., 2007).  

Recentemente foi descrito casos de resistência de Spodoptera exigua a 

chlorantraniliprole na China  (Lai et al., 2011); de Plutella xylostella (L.) a 
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chlorantraniliprole e flubendiamide em Filipinas, Tailândia (Troczka et al., 2012) e no 

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 serão 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. Recentemente, 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 têm sido reportados 

cada vez mais frequentemente 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, 

P. 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 que exista 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 fipronil 

(fipronil). Para outras espécies como H. armigera, C. virensens, Plutella 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 
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assim prolongar a vida útil de cada produto em questão e retardar a evolução de 

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 
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trabalhoso, mais caro, dispensa o uso de linhagem resistente, utiliza um número 

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 se utilizado 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 (< 5 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 
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and 2014. The estimate of initial frequency of resistance allele was performed only to 
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 (< 5-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 
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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 
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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 
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  
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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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5 CONLCUSÕES 

 
 As diferenças na suscetibilidade a inseticidas diamidas e espinosinas em 

populações de H. armigera coletadas no Brasil na safra 2013/2014 foram 

baixas  

 

 A frequência inicial do alelo de resistência a chlorantraniliprole (0,01423) e a 

spinosad (0,02632) em populações de H. armigera foi relativamente alta  

 

 Houve uma redução na suscetibilidade a inseticidas diamidas em populações 

de H. armigera no Brasil de 2013 a 2017. 

 

 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. 

 

 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. 

 


