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RESUMO 
 

Prospecção de loci associados à resistência de Helicoverpa armigera (Hübner, 1809) 
(Lepidoptera: Noctuidae) a flubendiamide 

 
O problema de resistência de insetos a inseticidas tem se agravado nos últimos anos. 

Com o avanço das ferramentas genéticas e genômicas têm sido possível realizar estudos mais 
robustos para compreender as bases genéticas da resistência e fornecer subsídios para o 
aprimoramento de programas de manejo da resistência de insetos (MRI). Os inseticidas do 
grupo das diamidas são uma das principais ferramentas de controle de Helicoverpa armigera 
(Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae). Reduções significativas da suscetibilidade a inseticidas 
diamidas já foram documentadas em populações de H. armigera no Brasil, com a seleção de 
uma linhagem altamente resistente a flubendiamide em condições de laboratório. No presente 
trabalho, para compreender os mecanismos moleculares de resistência de H. armigera a 
flubendiamide, foram realizados estudos para i) investigar os mecanismos associados à 
resistência de H. armigera a flubendiamide; ii) desenvolver a arquitetura genética da 
linhagem de H. armigera resistente a flubendiamide, utilizando mapeamento de QTL 
(“Quantitative Trait Loci”); e iii) verificar os possíveis loci associados à resistência de H. 
armigera a flubendiamide, mediante uso de GWAS (“Genome-Wide Association Studies”). A 
resistência de H. armigera a flubendiamide foi instável na ausência de pressão de seleção com 
flubendiamide. Não foi verificado resistência metabólica de H. armigera a flubendiamide. O 
sequenciamento da região terminal-C, que compreende as transmembranas II a VI dos 
receptores de rianodina, não apresentou alterações nos aminoácidos. Com o sequenciamento 
da população backcross BC1, 488 marcadores foram ordenados nos 31 grupos de ligação. O 
mapeamento de QTL identificou dois loci associado aos fenótipos, localizados no grupo de 
ligação 9. Os genes Inositol Monofosfatase 1 e proteína Kinase Kinase 6 foram identificados 
nestas regiões como responsáveis pela resistência de H. armigera a flubendiamide. Por meio 
de GWAS, foi possível identificar 14 marcadores associados aos fenótipos testados (peso e 
sobrevivência larval). Um marcador associado ao gene Inositol Monofosfatase 1 foi validado 
pelo mapeamento de QTL, estando dentro do intervalo dos QTLs identificados no grupo de 
ligação 9. Além disso, genes secundários foram observados, como proteína Kinase C, proteína 
G, 1-Fosfatidilinositol 4,5-Bifosfato Fosfodiesterase e o receptor de proteína Kinase. A 
resistência de H. armigera a flubendiamide pode estar relacionada à não sensibilização da 
região terminal-N do receptor de rianodina. Portanto, diferentemente das diamidas 
antranílicas, flubendiamide precisa sensibilizar a região terminal-N para exercer o efeito 
agonista. Na presente pesquisa foi possível identificar um novo mecanismo de resistência de 
H. armigera a flubendiamide diferente dos demais casos reportados para outros insetos-
pragas, além de outros loci a serem explorados como marcadores candidatos em trabalhos 
futuros.  

 
Palavras-chave: Helicoverpa armigera, Flubendiamide, Receptor de rianodina, Mapeamento 

de QTL, GWAS, Manejo da resistência de inseto  
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ABSTRACT 
 

Prospection of loci associated to resistance of Helicoverpa armigera (Hübner, 1809) 
(Lepidoptera: Noctuidae) to flubendiamide 

 
The problem of insect resistance to insecticides has increased in recent years. With 

recent advances of genetic and genomic tools, it has been possible to conduct more robust 
studies to understand the genetic basis of resistance and provide bases for improving insect 
resistance management (IRM) programs. Diamide insecticides are one of the main control 
tools for Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae). Significant reductions in 
the susceptibility to diamide insecticides have already been documented in populations of H. 
armigera in Brazil, with the selection of a highly flubendiamide-resistant strain under 
laboratory conditions. In this work, to understand the molecular mechanisms of resistance of 
H. armigera to flubendiamide, studies were performed to i) investigate the mechanisms 
associated with resistance of H. armigera to flubendiamide; ii) develop the genetic 
architecture of the flubendiamide-resistant strain of H. armigera, using QTL mapping 
(“Quantitative Trait Loci”); and iii) verify the possible loci associated with resistance of H. 
armigera to flubendiamide, using GWAS (“Genome-Wide Association Studies”). The 
resistance of of H. armigera to flubendiamide was unstable in the absence of selection 
pressure with flubendiamide. No metabolic resistance was observed in the flubendiamide-
resistant strain of H. armigera. The sequencing of the C-terminal region, encompassing the 
transmembranes II to VI of the ryanodine receptors, showed no changes in amino acids. With 
the sequencing of the backcross population BC1, 488 markers were ordered into the 31 
linkage groups. QTL mapping identified two loci in linkage group 9 associated with 
phenotypes assessed (larval weight and survival). The Inositol Monophosphatase 1 and 
protein Kinase Kinase 6 genes were identified in these regions which are responsible for the 
resistance of H. armigera to flubendiamide. GWAS identified 14 markers associated with the 
phenotypes assessed in the field population. One marker associated with the Inositol 
Monophosphatase 1 gene was validated by QTL mapping within the range of the QTLs in 
linkage group 9. Furthermore, secondary genes were observed, such as protein Kinase C, 
protein G, 1-Phosphatidylinositol 4,5-Biphosphate Phosphodiesterase, and the Kinase protein 
receptor. Resistance of H. armigera to flubendiamide may be conferred by the non-
sensibilization of the N-terminal region of the ryanodine receptor. Unlike anthranilic 
diamides, flubendiamide must sensibilize the N-terminal region to show an agonist effect. In 
this research we identified a new mechanism of H. armigera resistance to flubendiamide 
different from those reported for other insect-pests, besides other loci to be exploited as 
candidate markers in future studies. 
 
Keywords: Helicoverpa armigera, Flubendiamide, Ryanodine receptor, QTL mapping, 

GWAS, Insect resistance management 
  



12 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 2.1. Efeito dos sinergistas (PBO, DEM e DEF) em lagartas de terceiro ínstar de H. 
armigera testadas em flubendiamide. *Médias seguidas da mesma letra não apresentam 
diferença estatisticamente significativas, comparado ao tratamento controle (flubendiamide + 
acetona) de acordo com o teste de Tukey (p-valor < 0,05). ...................................................... 30 

Figura 2.2. Múltiplo alinhamento da região parcial do receptor de rianodina cobrindo as 
transmembranas II a IV.  Essa região é responsável pelas mutações reportadas de casos de 
resistência em insetos. O alinhamento foi realizado baseado na sequência de H. armigera 
(GenBank AHB33498). As posições dos aminoácidos foram numeradas de acordo com a 
sequência do RyR de P. xylostella (GenBank AET09964). ...................................................... 31 

Figura 3.1. Esquema dos cruzamentos realizados para elaboração da população segregante 
backross 1 (BC1), com os parentais homozigoto suscetível (P2) e homozigoto resistente (P1).44 

Figura 3.2. Heatmap com informações genotípicas dos marcadores por indivíduo. Cor 
vermelha indica genótipo ausente, azul genótipo homozigoto e amarelo genótipo 
heterozigoto.. ............................................................................................................................. 51 

Figura 3.3. Distribuição e ordenamento dos marcadores nos 31 grupos de ligação da 
população segregante BC1 de H. armigera. .............................................................................. 52 

Figura 3.4. Perfil de LOD dos 31 grupos de ligação após a análise pelo modelo de 
mapeamento por intervalo. ........................................................................................................ 53 

Figura 3.5. Perfil de LOD dos QTLs associados as variáveis fenotípicas localizados no grupo 
de ligação 9 da população segregante BC1 de H. armigera resistente a flubendiamide. .......... 54 

Figura 3.6. Posicionamento dos marcadores associados aos QTLs identificados no grupo de 
ligação 9 e perfil de LOD dos fenótipos peso e vivo/morto. .................................................... 55 

Figura 3.7. Efeito dos genótipos em relação a média dos fenótipos da população de H. 
armigera resistente a flubendiamide. O gráfico da esquerda mostra o efeito do genótipo do 
marcador associado à variável peso. O gráfico da direita mostra o efeito do genótipo do 
marcador associado à variável sobrevivência. As barras de erro são 1±EP. ............................. 56 

Figura 4.1. Análise de componentes principais discriminantes. A estratificação dos indivíduos 
é indicada pelo número de cluster formado. ............................................................................. 75 

Figura 4.2. Decaimento do desequilíbrio de ligação (LDdecay) ao longo da distância. Os LDs 
foram calculados em janelas de 10 marcadores genéticos adjacentes. Cada ponto representa 
um par de distância entre dois marcadores na janela e o respectivo coeficiente de correlação 
ao quadrado. A linha vermelha é a média móvel dos 10 marcadores adjacentes. ..................... 75 

Figura 4.3. Quantile-Quantile do modelo FarmCPU para o fenótipo peso. A linha vermelha é 
o p-valor esperado dos marcadores não associados a fenótipo peso dos indivíduos de H. 
armigera. A área cinza entorno da linha vermelha é o intervalo de confiança de 95% da 
hipótese nula de não associação entre o SNP e a característica fenotípica. Os pontos que se 



13 

distanciam da linha vermelha são considerados marcadores relacionados ao fenótipo peso de 
H. armigera. ............................................................................................................................. 76 

Figura 4.4. GWAS de H. armigera associado ao fenótipo peso. A linha pontilhada vermelha 
indica o threshold de Bonferroni (p-valor = 5,9x10-06) e a linha pontilhada azul indica o 
threshold do teste de permutação (p-valor < 0,001). ................................................................ 77 

Figura 4.5. Quantile-Quantile do modelo FarmCPU para a variável fenotípica vivo/morto. A 
linha vermelha é o p-valor esperado dos marcadores que não são responsáveis pelo fenótipo 
dos indivíduos de H. armigera. As linhas tracejadas cinza entorno da linha vermelha é o 
intervalo de confiança de 95% da hipótese nula de não associação entre o SNP e a 
característica fenotípica. Os pontos que se distanciam da linha vermelha são considerados 
marcadores significativos associados a variável fenotípica de H. armigera. ........................... 78 

Figura 4.6. GWAS de H. armigera associado ao fenótipo sobrevivência. A linha pontilhada 
vermelha indica o threshold de Bonferroni (p-valor = 5,9×10-06) e a linha pontilhada azul 
indica o threshold do teste de permutação (p-valor < 0,001). .................................................. 79 

  



14 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 2.1. Lista de iniciadores usados no sequenciamento de Sanger. ................................... 29 

Tabela 2.2. Bioensaio dose-resposta com a linhagem resistente de H. armigera sem pressão 
de seleção pelo inseticida flubendiamide. ................................................................................. 29 

Tabela 3.1. Dados fenotípicos dos indivíduos de H. armigera testados na DL99 (169 μg i.a. 
cm-2) de flubendiamide, para o mapeamento de QTL. ............................................................. 50 

Tabela 3.2. Sumário do mapa de ligação da população segregante backcross (BC1) de H. 
armigera resistente a flubendiamide. ........................................................................................ 52 

Tabela 3.3. QTLs associados a variáveis fenotípicas identificados na população BC1 de H. 
armigera resistente a flubendiamide. ........................................................................................ 55 

Tabela 4.1. Dados fenotípicos dos indivíduos de H. armigera testados na DL99 (169 μg i.a. 
cm-2) de flubendiamide. ............................................................................................................ 74 

Tabela 4.2. Marcadores associados ao fenótipo peso. .............................................................. 77 

Tabela 4.3. Marcadores associados ao fenótipo vivo/morto. ................................................... 78 

Tabela 4.4. Genes ligados aos marcadores identificados nos fenótipos peso e vivo/morto de 
H. armigera de campo com alta sobrevivência a flubendiamide. ............................................. 80 

  



15 

1. INTRODUÇÃO 

A cada ano as tecnologias de sequenciamento de próxima geração (NGS) tem fornecido 

dados de maior rendimento a menor custo, permitindo realizar pesquisas com grandes 

amostragens do genoma. Isso amplia as possibilidades de identificação de genes ou mutação 

associados ao fenótipo de interesse. Em conjunto, ferramentas de bioinformática para 

processar grandes quantidade de dados e modelos estatísticos têm evoluído nas últimas 

décadas. Essas ferramentas proporcionaram a identificação de genes associados a 

características de interesse no melhoramento de plantas (KUMAR et al., 2021), geralmente 

para o aumento da produtividade ou seleção de plantas resistentes a doenças e insetos.  

A compreensão da herança de traços complexos é denominada de genética quantitativa. 

A meta da genética quantitativa é definir a arquitetura genética desses traços, ou seja, 

descrever todos os fatores genéticos e ambientais que influenciam a característica. Isso inclui 

o número de genes que o afetam e a contribuição relativa de cada gene. Esse mesmo princípio 

pode ser usado para identificação de genes associados à resistência de insetos a inseticidas ou 

proteínas de Bacillus thuringiensis (Bt).  

A resistência de insetos a inseticidas geralmente é controlada por um gene de maior 

efeito e vários de efeitos menores. Logo, estudos fenotípicos de laboratório não são sensíveis 

para discriminar e quantificar o número de genes que influenciam essa característica. No 

entanto, estudos moleculares podem fornecer avaliações mais sensíveis, rápidas e 

geograficamente difundidas das bases genéticas e alterações na frequência da resistência, 

quando comparado com avaliações fenotípicas (WEETMAN; DONNELLY, 2015). 

O mapeamento de QTL se baseia na associação do fenótipo com o genótipo dos 

marcadores moleculares ordenados no mapa de ligação. Essa associação é feita por modelos 

estatísticos, como o mapeamento por intervalo (IM) (KNOTT; ELSEN; HALEY, 1996) e o 

mapeamento por intervalo composto (CIM) (JANSEN, 1993; ZENG, 1993). Apesar do 

mapeamento de QTL ser uma excelente ferramenta na prospecção de genes em características 

quantitativas, ela apresenta algumas desvantagens. É possível testar apenas a diversidade 

alélica que segrega dos parentais utilizados nos cruzamentos das populações segregantes. 

Além disso, uma outra desvantagem é a baixa resolução, devido ao baixo número de 

recombinações geradas (BOREVITZ; NORDBORG, 2003). As frequências de recombinação 

de alelos presentes em população de laboratório serão sempre diferentes das populações 

naturais (WEIGEL, 2012). Consequentemente as populações de laboratório podem perder 

informações importantes relacionadas à característica de interesse.  
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O estudo de associação (“Genome-Wide Association Studies” – GWAS) vem se 

tornando muito popular em estudos de associação genótipo × fenótipo (MILES et al., 2008). 

Essa técnica supre as desvantagens encontradas no mapeamento de QTL, possibilitando testar 

indivíduos com grande diversidade alélica, provenientes de populações panmíticas 

(BOREVITZ; NORDBORG, 2003), além de apresentar maior resolução do mapeamento, por 

se basear em recombinações de eventos acumulados ao longo do tempo (FLINT-GARCIA; 

THORNSBERRY; BUCKLER, 2003). Quando usado em conjunto com o mapeamento de 

QTL, o GWAS proporciona uma complementariedade, reduzindo as limitações de cada 

método (BRACHI et al., 2010). 

No cenário agrícola brasileiro, o uso de inseticidas químicos tem sido a principal 

ferramenta para evitar perdas econômicas promovidas pelo ataque de pragas nas culturas. O 

uso intensivo dessas ferramentas ao longo do tempo seleciona indivíduos com capacidade de 

sobreviver e transferir essa característica para a progênie. Por consequência, há um aumento 

da frequência de alelos que conferem resistência a esses indivíduos, podendo levar a falhas de 

controle. Nos últimos anos, o número de casos de resistência tem aumentado de forma rápida 

(MOTA-SANCHEZ; WISE, 2022), porém o desenvolvimento de novas moléculas inseticidas 

tem se tornado difícil e oneroso. Por isso, estudos moleculares para compreensão das bases 

genéticas da resistência de insetos são necessários, para prolongar a vida útil dos inseticidas 

em uso.  

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

mais de 800 casos de resistência a diferentes métodos de controle. Essa espécie tem 

capacidade de desenvolver rapidamente resistência a inseticidas e plantas que expressam 

proteínas de Bt. Essa capacidade pode estar relacionada aos fatores bioecológicos como, 

grande capacidade reprodutiva, gerações contínuas e sobrepostas ao longo do ano, polifagia e 

grande capacidade de dispersão (CUNNINGHAM; ZALUCKI, 2014; CUNNINGHAM; 

ZALUCKI; WEST, 1999; FITT, 1989; WIDMER; SCHOFIELD, 1983; ZALUCKI et al., 

1986). (ARNEMANN et al., 2019; FITT, 1989; TAY; GORDON, 2019). Logo, H. armigera 

apresenta alta plasticidade adaptativa e alto fluxo gênico (ANDERSON et al., 2016; 

ARNEMANN et al., 2019; KRITICOS et al., 2015; LEITE et al., 2014; PEARCE et al., 

2017). 

Em 2013, H. armigera foi identificada oficialmente no Brasil (CZEPAK et al., 2013). 

Nesse mesmo ano, essa praga conferiu grandes perdas econômicas em diversas culturas, tais 

como soja e algodão. Além disso, estudos com populações de campo observaram eventos de 
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hibridação de H. armigera com sua espécie irmã Helicoverpa zea (Boddie) (Lepidoptera: 

Noctuidae), que é nativa do Brasil (ANDERSON et al., 2018; CORDEIRO et al., 2020; 

LEITE et al., 2017). Ao longo das safras foram observadas redução na suscetibilidade de 

populações de campo de H. armigera a alguns inseticidas, dentre eles flubendiamide, 

clorantraniliprole e ciantraniliprole, nas principais regiões produtoras do Brasil (PEREIRA et 

al., 2020).  

O flubendiamide compõe o grupo químico das diamidas (Grupo 28: Moduladores de 

Receptores de Rianodina, IRAC). Esse grupo é dividido em duas subclasses, a dos ácidos 

ftálicos, tendo como representante o inseticida flubendiamide, e dos ácidos antranílicos, tais 

como clorantraniliprole, ciantraniliprole e ciclaniliprole (RICHARDSON et al., 2020). O 

modo de ação das diamidas ocorre pela ativação seletiva dos receptores de rianodina (RyR). O 

RyR está localizado na transmembrana do retículo endoplasmático das células musculares dos 

insetos (CORDOVA et al., 2006; EBBINGHAUS-KINTSCHER et al., 2006; LAHM; 

CORDOVA; BARRY, 2009; NAUEN, 2006). O retículo endoplasmático é responsável por 

estocar os íons de Ca2+ e o canal de rianodina tem a função de controlar o fluxo de entrada e 

saída de cálcio do retículo sarcoplasmático, por meio de estímulos de cálcio (AMADOR et al., 

2013; DES GEORGES et al., 2016). As diamidas apresentam função semelhante à do cálcio, 

modulando o receptor de rianodina, porém, elas se ligam de forma irreversível. Isso mantem o 

canal de rianodina sempre aberto, permitindo o efluxo de cálcio, saturando o lúmen celular 

(MA et al., 2020). Altos níveis de cálcio aumentam a frequência de interação com os 

filamentos contráteis do citoplasma das células musculares, promovendo o encurtamento do 

filamento e consequentemente paralisia muscular e morte do inseto.  

 Logo após a comercialização de flubendiamide, casos de resistência começaram a ser 

reportados, como em 2008 com Adoxophyes honmai (Lepidoptera: Tortricidae) 

(UCHIYAMA; OZAWA, 2014), 2009 em Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Plutellidae) 

(LIU et al., 2015) e 2011 em Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) (ZHANG et al., 

2014). No Brasil, vários casos de resistência também foram reportados, tais como P. 

xylostella (RIBEIRO et al., 2014), Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) 

(SILVA et al., 2016, 2019) e Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) 

(BOAVENTURA et al., 2019; BOLZAN et al., 2019). Em 2016 foi selecionado uma 

linhagem de H. armigera do oeste da Bahia com razão de resistência a flubendiamide maior 

que 50000 vezes (ABBADE-NETO et al., 2022). 
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Os principais mecanismos de resistência associados a diamidas estão relacionados a 

mutações no sítio de ação ou expressão diferencial de enzimas detoxificativas 

(RICHARDSON et al., 2020). Estudos moleculares com P. xylostella (TROCZKA et al., 

2012), T. absoluta (RODITAKIS et al., 2017), S. exigua (ZUO et al., 2019) e S. frugiperda 

(BOAVENTURA et al., 2019) apresentaram alterações de aminoácidos no domínio 

transmembranar do receptor de rianodina. Em T. absoluta (CAMPOS et al., 2015), P. 

xylostella (LI et al., 2018) e Chilo suppressalis (Walker) (Lepidoptera: Crambidae) (ZHAO et 

al., 2019), são reportadas enzimas de detoxificação como responsáveis pela resistência. 

Porém, recentemente, o gene receptor de Inositol 1,4,5-Trifosfato (IP3R) tem sido associado à 

resistência de insetos a diamidas. Assim como o RyR, o IP3R está localizado no retículo 

sarcoplasmático e tem a função de regular o fluxo de Ca2+ (AMADOR et al., 2013; 

FOSKETT et al., 2007). A supressão do sinalizador IP3 mostrou aumento na razão de 

resistência a clorantraniliprole, como observado em Drosophila melanogaster (KUMAR; 

DEY; HASAN, 2011; VENKATESH et al., 2001; VENKATESH; HASAN, 1997) e Tribolum 

castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae) (LIU et al., 2015). Apesar de os trabalhos 

reportarem genes pontuais associados à resistência a diamidas, há possibilidade desse 

complexo de mecanismos estarem atuando de forma conjunta. 

Com o intuito de compreender os mecanismos moleculares associados à resistência de 

H. armigera a flubendiamide, este trabalho teve como objetivo, i) investigar os mecanismos 

associados à resistência de H. armigera ao inseticida flubendiamide; ii) desenvolver a 

arquitetura genética da linhagem resistente de H. armigera a flubendiamide utilizando 

mapeamento de QTL; e iii) verificar os possíveis loci associados à resistência de H. armigera 

a flubendiamide, mediante uso de GWAS. 
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2. MECANISMOS DE RESISTÊNCIA DE Helicoverpa armigera (HÜBNER) 

(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) A FLUBENDIAMIDE 

Resumo 

Os inseticidas do grupo das diamidas tem sido um dos principais inseticidas utilizados 
no controle de Helicoverpa armigera (Hübner) em culturas de soja e algodão que não 
expressam proteínas inseticidas de Bacillus thuringienses (Bt). Reduções significativas na 
suscetibilidade a diamidas foram observadas em populações de H. armigera de campo ao 
longo das safras em diferentes regiões do Brasil. A seleção de uma linhagem de H. armigera 
resistente a flubendiamide (Flub-R) em condições de laboratório, com alta razão de 
resistência, já tem sido reportada. O objetivo deste trabalho foi verificar os mecanismos que 
conferem resistência de H. armigera a flubendiamide. A resistência de H. armigera a 
flubendiamide foi instável, ou seja, houve aumento significativo na suscetibilidade a este 
inseticida, após 21 gerações na ausência de pressão de seleção com flubendiamide. A pré-
exposição com sinergistas butóxido de piperonila (PBO), maleato de dietila (DEM) e S,S,S-
tributilfosforotritioato (DEF) não apresentou aumento significativo na mortalidade da 
linhagem Flub-R, indicando ausência de resistência metabólica. O sequenciamento parcial do 
receptor de rianodina (RyR), cobrindo as transmembranas II a VI, não apresentou nenhuma 
alteração de aminoácido para as mutações já descritas em outras espécies de insetos-praga. 
Portanto, um outro mecanismo de resistência ainda não descrito deve estar associado à 
resistência de H. armigera a flubendiamide. 
Palavras-chave: Flubendiamide, Bases Genéticas da Resistência, Receptor de rianodina, 

Resistência metabólica 
 
Abstract 

Diamide insecticides have been the one of main insecticides used to control Helicoverpa 
armigera (Hübner) in soybean and cotton crops that do not express Bacillus 
thuringienses (Bt) insecticidal proteins. Significant reductions in the susceptibility to diamides 
were observed in field populations of H. armigera throughout the crop seasons in different 
regions of Brazil.  Selection of a flubendiamide-resistant strain of H. armigera (Flub-R) under 
laboratory conditions showing a high resistance ratio has already been reported. This work 
aimed to understand the resistance mechanisms of H. armigera to flubendiamide. The 
resistance of H. armigera to flubendiamide was unstable; that is, there was a significant 
increase in the susceptibility to this insecticide, after 21 generations without selection pressure 
with flubendiamide. Pre-exposure with synergists, piperonyl butoxide (PBO), diethyl maleate 
(DEM) and S,S,S-tributyl phosphorotrithioate (DEF) did not show a significant increase in the 
mortality of the Flub-R strain, indicating the absence of metabolic resistance. Partial 
sequencing of the ryanodine receptor (RyR), encompassing the transmembrane II to VI, 
showed no amino acid changes for the mutations already described in other insect pest 
species. Therefore, another resistance mechanism not yet described may be associated with 
the resistance of H. armigera to flubendiamide. 

 
Keywords: Flubendiamide, Genetic Basis of Resistance, Ryanodine receptor, Metabolic 

Resistance 
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2.1. Introdução 

O inseticida flubendiamide, pertencente ao grupo das diamidas (grupo MoA 28, IRAC), 

foi lançado comercialmente em 2007. Desde o início da comercialização, tem se destacado 

dentre os demais inseticidas no controle de pragas da ordem Lepidoptera devido à alta 

eficácia, baixa toxicidade a mamíferos e modo de ação único (RICHARDSON et al., 2020). 

Os inseticidas diamidas são subdivididos em ácido ftálico (flubendiamide) e ácido antranílico 

(clorantraniliprole, ciantraniliprole e ciclaniliprole), e agem como moduladores dos receptores 

de rianodina (RyRs) presentes nas células musculares e células nervosas dos insetos. As 

diamidas se ligam aos RyRs e  promovem a abertura dos canais de cálcio (Ca2+) do retículo 

sarcoplasmático, causando o efluxo descontrolado de Ca2+ das reservas musculares, 

promovendo  consequente a paralisia muscular e morte celular (CORDOVA et al., 2006; 

EBBINGHAUS-KINTSCHER et al., 2006; LAHM; CORDOVA; BARRY, 2009; NAUEN, 

2006). As diamidas tem sido utilizadas como principal método de controle em culturas que 

não expressam proteína inseticida de Bacillus thunringiense (Bt). No entanto, o uso intensivo 

desse grupo de inseticida tem apresentado muitos casos de resistência como em Plutella 

xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae) na China (WANG et al., 2013) e no Brasil (RIBEIRO 

et al., 2014), Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) na Europa (RODITAKIS et 

al., 2015, 2017) e no Brasil (SILVA et al., 2016, 2019), Spodoptera exigua (Hubner) 

(Lepidoptera: Noctuidae) na China (ZUO et al., 2020) e Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) 

(Lepidoptera: Noctuidae) no Brasil (BOLZAN et al., 2019; OKUMA et al., 2022).  

O principal mecanismo que confere resistência de insetos a diamidas está associado a 

mutações no sítio de ação (RICHARDSON et al., 2020). Essas mutações são alterações de 

aminoácidos na região terminal-C. Essa região codifica as transmembranas II a VI do gene 

RyR (KATO et al., 2009; RICHARDSON et al., 2020). Apesar de ser uma região muito 

conservada, inclusive entre as espécies de insetos, ela pode apresentar uma ou múltiplas 

mutações, conferindo diferentes níveis de resistência. A mutação G4946E foi reportada em 

estudos realizados com P. xylostella (STEINBACH et al., 2015; TROCZKA et al., 2012), S. 

exigua (ZUO et al., 2017) e T. absoluta (RODITAKIS et al., 2017). A mutação I4790M 

também foi reportada em P. xylostella (GUO et al., 2014), S. exigua (ZUO et al., 2019), T. 

absoluta (RODITAKIS et al., 2017) e recentemente em S. frugiperda (BOAVENTURA et al., 

2019; OKUMA et al., 2022). 

A resistência metabólica é outro mecanismo associado à resistência a diamidas mediante 

o envolvimento de enzimas responsáveis pela metabolização dos inseticidas. As principais 
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famílias de enzimas detoxificativas são a citocromo P450, carboxilesterases e glutationa S-

transferases (LI; SCHULER; BERENBAUM, 2007). Uma alta razão de resistência pode estar 

relacionada com a combinação da resistência metabólica e mutações no sítio de ação 

(RICHARDSON et al., 2020). O envolvimento de enzimas metabólicas foi correlacionado 

com variações na susceptibilidade a clorantraniliprole e ciantraniliprole em T. absoluta 

(CAMPOS et al., 2015) e com a resistência a clorantraniliprole em P. xylostella (LI et al., 

2018) e Chilo suppressalis (Walker) (Lepidoptera: Crambidae) (ZHAO et al., 2019), e pouca 

influência na resistência de S. frugiperda (BOAVENTURA et al., 2019). Recentemente, foi 

selecionada em laboratório uma linhagem de Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: 

Noctuidae) resistente a flubendiamide com alta razão de resistência no Brasil (ABBADE-

NETO, et al., 2022).  

H. armigera é uma praga de grande importância econômica no cenário agrícola mundial 

(FITT, 1989; TAY; GORDON, 2019). Essa espécie é encontrada nas mais variadas culturas de 

importância econômica, além de ter alta capacidade de dispersão e ciclo curto em 

temperaturas mais elevadas (CUNNINGHAM; ZALUCKI, 2014; FITT, 1989). Esses aspectos 

biológicos fazem com que H. armigera tenha grande capacidade de se adaptar aos mais 

diversos ambientes e condições, favorecendo a seleção de indivíduos resistentes. Segundo o 

banco de dados de resistência de insetos da universidade de Michigan, há mais de 800 casos 

de resistência de H. armigera a diferentes inseticidas no mundo (MOTA-SANCHEZ; WISE, 

2022).  

Em 2013, H. armigera foi oficialmente identificada no Brasil (CZEPAK et al., 2013) e a 

partir desse anos foi iniciado o monitoramento da suscetibilidade a vários inseticidas. Em 

pouco tempo foram observadas reduções expressivas na suscetibilidade aos inseticidas 

flubendiamide, clorantraniliprole e ciantraniliprole nas principais regiões produtoras do Brasil 

(PEREIRA et al., 2020). Na safra 2016 foi possível selecionar uma linhagem resistente a 

flubendiamide com razão de resistência maior que 50000 vezes (ABBADE-NETO, et al., 

2022). Com o intuito de identificar e entender os mecanismos de resistência de H. armigera a 

flubendiamide, este trabalho teve o objetivo de i) verificar a estabilidade da resistência; ii) 

avaliar o envolvimento de enzimas de detoxificação na resistência; e ii) verificar mutações na 

principal região de ligação das diamidas no receptor de rianodina de H. armigera. 
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2.2. Material e Métodos 

2.2.1. Linhagens de laboratório 

 A linhagem suscetível de referência (SUS) foi obtida a partir de indivíduos coletados 

em feijão no município de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, Brasil (12°05'58'' S e 45°47'54'' 

W) e mantida em laboratório sem pressão de seleção por inseticidas desde setembro de 2013, 

ou seja, alguns meses após o primeiro registro de H. armigera no Brasil. A linhagem 

resistente a flubendiamide (Flub-R) foi proveniente de indivíduos coletados em soja no 

município de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, Brasil (12°05'58'' S e 45°47'54'' W) em janeiro 

de 2016. Foram selecionados indivíduos sobreviventes a dose diagnóstica (2,64 μg i.a. cm-2) 

de flubendiamide (Belt®, Bayer S.A.; 480 g i.a. L-1) por sete gerações e posteriormente, a dose 

diagnóstica foi aumentada para 157,89 μg i.a.cm-2 por mais sete gerações (PEREIRA et al., 

2020).  

As lagartas de ambas as linhagens foram criadas em dieta artificial à base de feijão, 

levedo de cerveja, proteína de soja, germe de trigo e caseína (GREENE; LEPPLA; 

DICKERSON, 1976). Os adultos foram mantidos em gaiolas de PVC fechadas no topo com 

tecido tipo tule para substrato de oviposição. O tecido contendo os ovos foi substituído a cada 

dois dias. As lagartas recém eclodidas foram transferidas para copos plásticos de 100mL 

contendo dieta artificial. Os insetos foram mantidos em condições controladas (25 ± 1 ºC, 

umidade relativa (UR) de 70 ± 10% e fotoperíodo de 14:10 h luz:escuro).  

 

2.2.2. Estabilidade da resistência 

 Foram conduzidos bioensaios de dose-resposta com o inseticida flubendiamide (Belt®, 

Bayer S.A.; 480 g i.a. L−1). Lagartas de terceiro ínstar das linhagens SUS e Flub-R sem 

pressão de seleção com o inseticida flubendiamide foram utilizadas. Para acompanhar as 

mudanças na suscetibilidade da linhagem Flub-R sem pressão de seleção, foram realizados 

bioensaio de dose-resposta nas gerações sem pressão de seleção, 1, 9 e 21. Cinco a sete doses 

de inseticidas distribuídas em escala logarítmica foram utilizadas para obter mortalidades 

entre 5 e 95% das lagartas. O inseticida foi diluído em água destilada e surfactante Triton® a 

0,1% foi adicionado para uniformizar a solução sobre a superfície da dieta. O tratamento 

controle foi composto por água destilada e Triton®. Os bioensaios foram conduzidos em 

placas de acrílico de 24 células (Costar®) com 1,25 mL de dieta artificial por célula (1,9 cm2). 
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A solução de inseticida (30 μL) foi aplicada em cada célula com o uso de uma pipeta 

eletrônica. Após a secagem, uma lagarta foi adicionada a cada célula e pelo menos quatro 

replicatas com 24 lagartas foram testadas para cada dose. As placas foram fechadas com as 

suas tampas e mantidas em condições controladas (25 ± 1 ºC, umidade relativa (UR) de 70 ± 

10% e fotoperíodo de 14:10 h luz/escuro). A mortalidade foi avaliada após 96h após a 

transferência das lagartas em placas e foram consideradas mortas quando as lagartas não 

apresentavam movimentos coordenados ao toque de um pincel.  

 Os dados de mortalidade foram corrigidos pela fórmula de Abbott (ABBOTT, 1925) e 

submetidos à análise de Probit no pacote MASS (VENABLES; RIPLEY, 2002) pela função 

glm com distribuição binomial e modelo de ligação de probit ou logit (R CORE TEAM, 

2022) para estimar a dose letal que mata 50% das lagartas (DL50). A razão de resistência (RR) 

foi calculada pela divisão da DL50 da linhagem Flub-R pela DL50 da linhagem SUS.  

 

2.2.3. Bioensaio com sinergistas 

 Foram conduzidos bioensaios de dose-resposta com lagartas de terceiro ínstar das 

linhagens Flub-R. Os bioensaios foram com tratamento superficial de dieta artificial com 

solução inseticida (dose próxima a DL50 da linhagem Flub-R (505,28 μg i.a. cm-2)), 

conduzidas em placas de acrílico de 12 células (Costar®) com 1,25 mL de dieta artificial por 

célula. O inseticida foi diluído em água destilada e surfactante Triton® a 0,1% foi adicionado 

para uniformizar a solução sobre a superfície da dieta. O tratamento controle foi composto por 

água destilada e Triton®. Foram testadas sete a nove doses de inseticidas distribuídas em 

escala logarítmica (0,003 a 0,088 μg i.a. cm–2 (SUS) e 15,79 a 5.052,63 μg i.a. cm–2 (Flub-R)), 

matando 5 a 95% das lagartas. Duas horas antes da exposição ao inseticida, cada lagarta de 

terceiro ínstar recebeu 1 µL da solução acetona + sinergista, para cada sinergista: piperonyl 

butoxide (PBO, Sigma-Aldrich, 90 %), diethyl maleate (DEM, Sigma-Aldrich, 97 %) e S,S,S-

tributyl phosphorotrithioate (DEF, Chem Service, 97,2 %) utilizando um microaplicador 

(Burkard Manufacturing CO). A concentração dos sinergistas diluídos em acetona (Synth, 100 

%) foi de 1 μg i.a. larva-1. A maior concentração não letal de cada sinergista foi determinada 

em ensaios preliminares. 1 μg de acetona pura por larva foi utilizado como controle. Quatro 

duplicatas de aproximadamente 12 lagartas foram utilizadas em cada tratamento, totalizando 

48 lagartas. Após a exposição, as lagartas foram mantidas em condições controladas (25 ± 1 

ºC, umidade relativa (UR) de 70 ± 10% e fotoperíodo de 14:10 h luz/escuro). A mortalidade 
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foi avaliada após 96h após a transferência das lagartas nas placas e foram consideradas mortas 

quando não apresentaram movimentos coordenados ao toque de um pincel.  

Os dados de mortalidade foram submetidos à análise da variância (ANOVA) e as médias 

foram comparadas pelo Teste de Tukey a = 5% e p < 0,05 (R CORE TEAM, 2022). 

 

2.2.4. Sequenciamento parcial dos receptores de rianodina 

 O RNA total foi extraído do tórax de adultos das linhagens Flub-R e SUS utilizando o 

reagente Ribozol™ (VWR Life Science) e posteriormente submetido à purificação com 

DNase I (Thermo Scientific). O RNA purificado foi quantificado por espectrometria (Epoch) 

e sua integridade foi avaliada com uso de eletroforese em gel de agarose a 1,5%. O RNA foi 

normalizado a 500 ng µL-1 e 1 µg do RNA total foi utilizado em 20 reações para síntese de 

cDNA, utilizando GoScript™ Reverse Transcriptase e oligo(dT) (Promega), de acordo com as 

informações do fabricante. 

 Os pares de iniciadores foram desenhados manualmente baseados nas sequências de 

cDNA do RyR de Helicoverpa armigera (GenBank KF641862.1 e KJ573634.1) cobrindo a 

região entre os domínios transmembranais II e VI (Tabela 2.1). Os pares de iniciadores foram 

utilizados para amplificar fragmentos que se sobrepunham entre si e abrangiam 1553 pares de 

base (pb) do fragmento do RyR de H. armigera. As reações de PCR continham 100 ng de 

cDNA, 500 nM de cada iniciador, 10 mM Tris-Cl+ 50 mM KCl (PCR buffer 10x, Sinapse), 

1,5 mM MgCl2, 0,2 mM dNTP (Sinapse), 1 U de Taq DNA Polimerase (Invitrogen [5 U µL-

1]) e água MilliQ totalizando o volume de 25 µL. As reações foram submetidas a ciclos de 10s 

a 98 ºC, seguidas de 35 ciclos a 98 ºC por 3s, 57 ºC por 35s e 72 ºC por 15s, e uma extensão 

final a 72 ºC por 3m em termociclador (SimpliAmp, ThermoFisher). Os produtos de PCR 

foram avaliados por eletroforese em gel de agarose a 1%, purificados com uso do kit 

EasyPure PCR (Trans), e então enviados ao Laboratório de Genômica e Biologia Molecular 

de Plantas (Departamento de Ciências Biológicas – ESALQ/USP) para sequenciamento de 

Sanger, usando os iniciadores senso e antisenso descritos na Tabela 2.1. Os 1553 pares de 

base do sequenciamento parcial do RyR de H. armigera obtidos pelo sequenciamento de 

Sanger foram traduzidos e alinhados com as sequências de aminoácidos de RyR de Plutella 

xylostela (GenBank AET09964) e RyR de H. armigera (GenBank AHB33498) para encontrar 

possíveis alterações. 
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Tabela 2.1. Lista de iniciadores usados no sequenciamento de Sanger. 

Iniciadores Sequência 5’- 3’ Tamanho do Inserto (pb) 

HA1-F CTCAAGAGAGGATGGAAGC 
728 

HA1-R AGAAGGAAGTCTTCTCCATGC 

HA2-F TCGCTCGTAAGCTGGAAT 
756 

HA2-R AGACCCTGGAGAATAGCG 

HA3-F TTCCGCAAGTTCTACGTGC 
510 

HA3-R TTCGGAAACAATCTCCCACG 

 

2.3. Resultados 

2.3.1. Estabilidade da resistência 

A linhagem SUS apresentou valor de DL50 igual a 0,019 μg i.a. cm–2. A DL50 da 

primeira geração da linhagem Flub-R sem pressão de seleção a flubendiamide foi de 871,84 

μg i.a. cm–2, enquanto a sétima e vigésima primeira geração apresentaram DL50 igual a 304,20 

μg i.a. cm–2 e 1,25 μg i.a. cm–2, respectivamente. A linhagem Flub-R apresentou redução da 

razão de resistência de 45000 para 65 vezes após 21 gerações sem pressão de seleção do 

inseticida flubendiamide (Tabela 2.2). 

 

Tabela 2.2. Bioensaio dose-resposta com a linhagem resistente de H. armigera sem pressão de seleção 
pelo inseticida flubendiamide. 

Linhagem Ga Nb Slope (±SE) DL50c c2 (gl)d RRe 

SUS 59 912 2,38 (0,84) 0,019 (0,016 - 0,021) 9,25 (5) - 

Flub-R 

1 805 1,99 (0,05) 871,84 (744,73 - 1020,61) 1,96 (5) 45886,31 

9 618 1,70 (0,05) 304,20 (243,21 - 380,50) 6,78 (4) 16010,52 

21 413 1,02 (0,08) 1,25 (0,91 - 1,71) 5,48 (3) 65,78 
a Número de gerações sem pressão de seleção pelo inseticida flubendiamide; 
b Número de indivíduos testados; 
c Dose letal que mata 50% dos indivíduos, expressada em μg i.a. cm–2; 
d Teste de qui-quadrado e grau de liberdade; 
e Razão de resistência estimada pela razão da DL50 da Flub-R pela DL50 da SUS.  
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2.3.2. Bioensaio com sinergistas 

Em todos os tratamentos, a dose de flubendiamide utilizada foi próxima a DL50. No 

tratamento controle (acetona + flubendiamide), a mortalidade foi de 43,8% ± 3,98%. Quando 

as lagartas eram pré-tratadas com PBO, e após, com flubendiamide, a mortalidade aumentou 

para 56,2% ± 4,16%. Resultado de mortalidade similar foi observada com DEM (50% ± 

3,40%). O tratamento DEF também não demonstrou sinergismo com flubendiamide (45,8% ± 

3,98%). Nenhuma variação significativa foi observada pela análise da variância (ANOVA) 

(F(3,12) = [2], p = 0,168) e pelo teste post-hoc de Tukey (p > 0,05), não houve diferença 

significativa entre os tratamentos com flubendiamide e o pré-tratamento com acetona, PBO, 

DEM e DEF (Figura 2.1).  

 

 

Figura 2.1. Efeito dos sinergistas (PBO, DEM e DEF) em lagartas de terceiro ínstar de H. armigera 
testadas em flubendiamide. *Médias seguidas da mesma letra não apresentam diferença 
estatisticamente significativas, comparado ao tratamento controle (flubendiamide + acetona) de acordo 
com o teste de Tukey (p-valor < 0,05). 
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2.3.3. Sequenciamento parcial do receptor de rianodina  

Para identificar mutações não sinonímias relacionadas à resistência a diamidas, os 

produtos do PCR amplificados que se sobrepõem entre si foram sequenciados. Os produtos do 

PCR amplificado e alinhados traduzem aproximadamente 470 aminoácidos do RyR, cobrindo 

os domínios transmembranais II a VI. As sequências amplificadas das linhagens Flub-R e 

SUS mostraram alta similaridade (91% de identidade par a par no nível de aminoácidos) com 

os respectivos trechos de P. xyllostela (GenBank AET09964).  As análises das sequências 

obtidas das linhagens Flub-R e SUS não mostraram nenhuma alteração em termo de 

aminoácidos comparado à linhagem SUS e à sequência de referência de H. armigera do 

Genbank depositado no National Center for Biotechnology Information (NCBI) (Figura 2.2). 

 

 
Figura 2.2. Múltiplo alinhamento da região parcial do receptor de rianodina cobrindo as 
transmembranas II a IV.  Essa região é responsável pelas mutações reportadas de casos de resistência 
em insetos. O alinhamento foi realizado baseado na sequência de H. armigera (GenBank AHB33498). 
As posições dos aminoácidos foram numeradas de acordo com a sequência do RyR de P. xylostella 
(GenBank AET09964). 

 

2.4. Discussão 

A resistência de H. armigera a flubendiamide se mostrou instável, demonstrando assim a 

presença de alto custo adaptativo. A presença de custo adaptativo associado à resistência a 

inseticidas diamidas já foi reportada para P. xylostella (PASSOS; SILVA-TORRES; 

SIQUEIRA, 2020; STEINBACH; MORITZ; NAUEN, 2017), S. frugiperda (PADOVEZ et 

al., 2022) e Spodoptera exigua (Hübner, 1808) (Lepidoptera: Noctuidae) (GONG et al., 

2021). Não foi observado aumento na eficácia de flubendiamide com o uso de sinergistas, 
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sugerindo ausência de resistência associada a enzimas detoxificativas do complexo citocromo 

P450, carboxilesterases e glutationa-S-transferases. Campos et al. (2015) encontrou moderada 

correlação entre a atividade do citocromo P450 e a susceptibilidade de T. absoluta a 

clorantraniliprole e a ciantraniliprole. Alta atividade do citocromo P450, especificamente 

CYP6BG1, foi reportada por Li et al. (2018) em populações de P. xylostella resistente a 

clorantraniliprole e a supressão da expressão dessa família resultou em aumento da 

mortalidade das larvas de 26,8% quando tratadas com clorantraniliprole. Em outro estudo, a 

supressão da expressão da enzima PxGST2L da família das glutationa-S-transferases resultou 

na redução da razão de resistência a clorantraniliprole de 1029 a 505 vezes (YIN et al., 2021). 

Em C. suppressalis resistente a clorantraniliprole, quando a expressão de duas enzimas da 

família das uridina difosfato glicosiltransferases, CsUGT40AL1 e CsUGT33AG3, foram 

suprimidas, resultando em mortalidades de 81,33% e 54,67%, respectivamente (ZHAO et al., 

2019). Embora esses estudos tenham descrito que a resistência metabólica pode estar 

associada aos inseticidas diamidas, baixos níveis ou nenhum nível de resistência são 

promovidos quando comparados a mutações no sítio de ação (RICHARDSON et al., 2020). 

Nenhuma correlação entre a atividade do citocromo P450 e a suscetibilidade de T. absoluta a 

flubendiamide foi observada por Campos et al. (2015), para as esterases. Em S. frugiperda foi 

observado pouco sinergismo para clorantraniliprole, variando de 1,5 a 2,2 vezes, quando a 

linhagem resistente a flubendiamide foi testada com os sinergistas PBO, DEM e não foi 

observado sinergismo para o DEF (BOAVENTURA et al., 2019). Além disso, quando a 

linhagem resistente a clorantraniliprole foi testada com esses sinergistas, não houve aumento 

da toxicidade de clorantraniliprole. 

A resistência a inseticidas diamidas é frequentemente associada a alterações de 

aminoácidos na região terminal-C que compreende a região transmembranar II a VI do RyR 

(KATO et al., 2009; RICHARDSON et al., 2020). Quando a mutação G4946E foi introduzida 

em S. exigua, a razão de resistência aumentou em 223, 336 e 1000 vezes para 

clorantraniliprole, ciantraniliprole e flubendiamide, respectivamente, em comparação a 

população suscetível (ZUO et al., 2017). Em outro estudo com P. xylostella, duas mutações 

foram reportadas,  G4946E em uma linhagem resistente a clorantraniliprole e flubendiamide, 

e I4790K em uma linhagem resistente a ciantraniliprole (JOURAKU et al., 2020). Foi 

identificado uma mutação, I4790M, em linhagem de S. frugiperda associada à resistência a 

clorantraniliprole, com razão de resistência de aproximadamente 240 vezes em comparação à 

linhagem resistente (BOAVENTURA et al., 2019; BOLZAN et al., 2019). Em S. frugiperda 

resistente a flubendiamide, com razão de resistência maior que 4000 vezes, a mutação 
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I4790M/K também foi reportada (Okuma et al., 2022). Outras mutações como G4903E/V 

(correspondentes à G4946E) foram encontradas em P. xylostella, bem como a mutação 

I4746M (correspondente à I4790M) (RODITAKIS et al., 2017).  Por outro lado, a resistência 

de S. exigua as diamidas foi relacionada a InDels no RyR, em que foi encontrado a inserção 

de 29 pb próximos ao íntron associado a mutação I4790M (KIM et al., 2021).  

Ao contrário do descrito por esses estudos, nenhuma mutação foi encontrada no RyR em 

H. armigera resistente a flubendiamide. A razão de resistência dessa população foi superior a 

50000 vezes, como reportado por Abbade-Neto (2022). Além disso, não foi verificada a 

presença de resistência cruzada entre os inseticidas flubendiamide e os inseticidas antranílicos 

(clorantraniliprole, ciantraniliprole e ciclaniliprole) utilizando a linhagem Flub-R. O padrão 

de herança de H. armigera foi definido como autossômico e completamente dominante 

(ABBADE-NETO, et al., 2022). A existência de resistência cruzada entre diamidas e um 

padrão de herança autossômico e incompletamente recessivo podem estar relacionados com 

mutações no RyR, como observado em S. frugiperda (BOLZAN et al., 2019; OKUMA et al., 

2022), P. xylostella (STEINBACH et al., 2015) e T. absoluta (RODITAKIS et al., 2017). 

Embora os principais mecanismos associados à resistência de lepidópteros-praga a inseticidas 

diamidas são alterações metabólicas e mutações no RyR (RICHARDSON et al., 2020), a 

resistência de H. armigera a flubendiamide provavelmente está relacionada a mutações não 

comuns em outra região do gene do RyR ou a diferente mecanismo de resistência. Estudos 

mais complexos como associação genótipo × fenótipo são necessários para investigar os 

mecanismos responsáveis pela resistência de H. armigera a flubendiamide. 

 

2.5. Conclusões 

• A resistência de H. armigera a flubendiamide é instável.  

• A resistência metabólica não está associada ao mecanismo de resistência de H. 

armigera a flubendiamide.   

• A resistência de H. armigera a flubendiamide não está associada a mutações descritas 

nos domínios transmembranais II a VI do receptor de rianodina em outras espécies de 

insetos-praga. 
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3. MAPEAMENTO DE QTL PARA CARACTERÍSTICA DA RESISTÊNCIA DE 

Helicoverpa armigera (HÜBNER) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) A 

FLUBENDIAMIDE 

 

Resumo 

A resistência de insetos a inseticidas pode ser considerada uma característica quantitativa 
diretamente afetada pelo ambiente e controlada por um ou mais genes. O mapeamento de 
QTL visa desenvolver a arquitetura genética da resistência para descrever os fatores genéticos 
e ambientais que influenciam um determinado fenótipo. Os objetivos deste trabalho foram 
identificar os possíveis genes associados à resistência de H. armigera a flubendiamide e 
desenvolver a arquitetura genética da espécie por meio do mapeamento de QTL. Os dados 
fenotípicos, peso (mg) e sobrevivência de 110 indivíduos foram avaliados por meio de 
bioensaio dose-resposta com a DL99 de flubendiamide para discriminar os genótipos 
homozigotos e heterozigotos da população segregante BC1. Os parentais homozigotos, 
heterozigoto F1 e a população BC1 foram genotipados por meio de GBS (“Genotyping by 
Sequencing”) com marcadores do tipo SNP (“Single Nucleotide Polymorphisms”). Em 
seguida, foram desenvolvidos o mapa de ligação e o mapeamento de QTL com os modelos 
estatísticos, mapeamento por intervalo e mapeamento por intervalo composto. Os indivíduos 
fenotipados apresentaram peso variando de 1,6 a 136 mg e porcentagem de sobrevivência de 
56% e mortalidade de 44%. Dos marcadores sequenciados, 488 foram utilizados para 
confecção dos 31 grupos de ligação de H. armigera. O mapeamento de QTL identificou dois 
QTLs no grupo de ligação 9. A enzima Inositol Monofosfatase 1 (IMPase) foi identificada na 
região do QTL associado ao fenótipo sobrevivência. Na região do QTL associado ao fenótipo 
peso, foi identificada a proteína Kinase Kinase 6 (MAPKK-6). A enzima IMPase e a proteína 
MAPKK-6 compõem a via de sensibilização da região terminal-N do receptor de rianodina 
(RyR). A regulação negativa desses genes impossibilita a atuação do inseticida flubendiamide 
na região terminal-N. Para exercer efeito agonista, o flubendiamide precisa necessariamente 
sensibilizar a região terminal-N, para depois modular a região terminal-C, onde se encontram 
os poros do canal de rianodina. Dessa forma, a não sensibilização da região terminal-N pelo 
flubendiamide pode ser o principal mecanismo de resistência de H. armigera a flubendiamide.  

Palavras-chave: Diamidas, Inositol 1,4,5-trifosfato, Região terminal-N, Receptores de 
rianodina   

Abstract 

Insect resistance to insecticides can be considered a quantitative trait directly affected by 
the environment and controlled by one or more genes. QTL mapping aims to develop the 
genetic architecture of resistance to describe the genetic and environmental factors that affect 
a given phenotype. The objective of this work was to prospect and map possible loci 
responsible for flubendiamide resistance in a backcross segregating population (BC1). The 
weight and survival of 110 individuals were evaluated by dose-response bioassay with LD99 
of flubendiamide to discriminate homozygous and heterozygous genotypes of BC1 
individuals. The parental homozygous, F1 heterozygous and the BC1 population were 
genotyped using GBS (“Genotyping by Sequencing”) with SNP (“Single Nucleotide 
Polymorphisms”) markers. Then, the linkage map and the QTL mapping with statistical 
models, interval mapping and composite interval mapping were performed. The phenotyped 



40 

individuals had a weight ranging from 1.6 to 136 mg, a survival percentage of 56% and 
mortality of 44%. From the sequenced markers, 488 were used to construct the 31 H. 
armigera linkage groups. QTL mapping identified two QTLs in linkage group 9. The enzyme 
Inositol Monophosphatase 1 (IMPase) was identified in the QTL region associated with the 
survival phenotype. In the region of the QTL associated with the weight phenotype, protein 
Kinase Kinase 6 (MAPKK-6) was identified. The enzyme IMPase and the protein MAPKK-6 
comprise the sensibilization pathway of the N-terminal region of the ryanodine receptor 
(RyR). The negative regulation of these genes prevents the binding of flubendiamide 
insecticide in the N-terminal region. Flubendiamide must sensibilize the N-terminal region to 
exert an agonist effect and then modulate the C-terminal region, where the pores of the 
ryanodine channel are found. Thus, the non-sensibilization of the N-terminal region by 
flubendiamide may be the main resistance mechanism of H. armigera to flubendiamide. 

Keywords: Diamides, Inositol 1,4,5-Triphosphate, Ryanodine receptors, N-terminal region 

 

3.1. Introdução 

A resistência de insetos pode ser considerada uma característica quantitativa, podendo 

ser controlada por mais de um gene, apresentar variações contínuas e às vezes descontínuas e 

são parcialmente de origem não genética, ou seja, são afetadas diretamente pelo ambiente 

(LIU, 2017). O mapeamento de loci de características quantitativas (QTL) visa encontrar 

regiões no genoma relacionadas a uma característica associada ao fenótipo e desvendar a 

arquitetura genética do organismo (LYNCH; WALSH, 1998), ou seja, estimar a posição, 

localização, a quantidade e as interações entre os loci. Os avanços em tecnologias de 

sequenciamento de DNA e modelos estatísticas em genética permitiram que o mapeamento de 

características quantitativas fosse amplamente utilizado, com maior resolução e precisão 

(BOREVITZ; CHORY, 2004; JAGANATHAN et al., 2020).  

Uma das pragas de interesse, presente em importantes culturas de diversos países, é 

Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) (TAY; GORDON, 2019). De acordo com o 

banco de dados da universidade de Michigan, mais de 800 casos de resistência a 48 moléculas 

diferentes estão registrados (MOTA-SANCHEZ; WISE, 2022). No Brasil, o registro oficial 

dessa praga ocorreu em 2013 (CZEPAK et al., 2013) e desde então, reduções significativas na 

suscetibilidade a inseticidas diamidas foram observadas em populações de campo coletadas 

em diferentes regiões do Brasil (PEREIRA et al., 2020). Recentemente, uma alta razão de 

resistência foi reportada para uma linhagem de H. armigera resistente a flubendiamide 

selecionada em laboratório (ABBADE-NETO et al., 2022). Não foi observada nenhuma 

mutação nas transmembranas II a VI e nem a relação de enzimas detoxificativas nesta 
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linhagem resistente (ABBADE-NETO et al., 2022). A compreensão da arquitetura genética da 

resistência por meio de mapeamento de QTL (“Quantitative Trait Loci”) pode auxiliar na 

identificação de loci associados à resistência de H. armigera a flubendiamide. 

O mapeamento de QTL se baseia na associação do fenótipo com o genótipo dos 

marcadores moleculares ordenados no mapa de ligação. A diferença entre as médias 

fenotípicas calculadas e a frequência do genótipo de um determinado marcador indica a 

associação do QTL a uma característica de interesse. A abordagem de mapeamento por 

intervalo (IM) utiliza simultaneamente informações de marcadores informativos para estimar 

a localização e o efeito do QTL (KNOTT; ELSEN; HALEY, 1996). Uma desvantagem do IM 

é que os QTLs fora do intervalo considerado podem levar a resultados falsos positivos e falsos 

negativos. Para mitigar esta dificuldade foi desenvolvido o modelo de mapeamento por 

intervalo composto (CIM) (JANSEN, 1993; ZENG, 1993). Este modelo combina o 

mapeamento por intervalo com a regressão linear integrando marcadores adicionais fora do 

intervalo. Os marcadores adicionais são responsáveis pela variação fenotípica devido o QTL 

estar ligado fora do intervalo, dessa forma, é reduzido a variância residual, aumentando a 

precisão das estimativas. 

Apesar de o mapeamento de QTL ser uma excelente ferramenta na prospecção de genes 

em características quantitativas, ela apresenta algumas desvantagens, pois apenas a 

diversidade alélica que segrega dos parentais de cruzamentos como backcross, F2 ou 

linhagens endogâmicas recombinantes pode ser testada e, apresenta baixa resolução devido ao 

baixo número de recombinações geradas (BOREVITZ; NORDBORG, 2003). A diversidade 

alélica pode ser melhorada até certo ponto por sucessivos intercruzamentos antes do 

estabelecimento da população segregante de estudo. Porém, as frequências de recombinação 

de alelos presentes em população de laboratório são diferentes das populações naturais 

(WEIGEL, 2012). Para tentar resgatar essas informações das populações de campo e 

consequentemente complementar os estudos de mapeamento de QTL, são muito utilizadas 

abordagens de “Genome-Wide Association Studies” (GWAS) (BRACHI et al., 2010; ZHAO 

et al., 2007). Pelo delineamento que o GWAS utiliza é possível ter maior resolução do 

mapeamento pois se baseia em recombinações de eventos acumulados ao longo do tempo em 

populações de campo (FLINT-GARCIA; THORNSBERRY; BUCKLER, 2003). 

Heckel et al., (1997, 1998) e Taylor et al., (1993) por meio do mapeamento de QTL, 

identificaram loci associados à resistência de Chloridea virescens (Fabricius) (Lepidoptera: 

Heliothinae) a piretroide e proteína Cry1Ac. Dos genes associados à resistência a Cry1Ac, um 
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estava localizado no grupo de ligação 9 e era responsável por 80% da característica e um gene 

localizado no grupo de ligação 11. Já estudo com Plutella xylostela (L.) (Lepidoptera: 

Plutellidae) identificou 8 genes responsáveis pela resistência a Cry1Ac em diferentes grupos 

de ligação (BAXTER et al., 2008). No mapeamento de QTL de H. armigera resistente à 

proteína Cry2Ab, foram identificadas três mutações no gene ABCA2 sendo responsável pela 

característica (TAY et al., 2015). Recente estudo de transcriptoma e mapeamento de QTL 

com P. xylostella associou algumas enzimas CYPs da família do citocromo oxidases P450 e 

mutações no RYR responsáveis pela resistência a flubendiamide e a ciantraniliprole 

(JOURAKU et al., 2020). 

Os mecanismos genéticos associados à resistência de insetos a inseticidas do grupo das 

diamidas são reportados como sendo expressão diferencial de enzimas detoxificativas 

(RICHARDSON et al., 2020; YIN et al., 2021) e principalmente mutações em termos de 

aminoácidos na região terminal-C do RyR, como as M4790I/K e G4946E (BOAVENTURA 

et al., 2019; JOURAKU et al., 2020; MA et al., 2020; RICHARDSON et al., 2020; 

RODITAKIS et al., 2017; SELBY et al., 2013). Nesta região estão localizadas as 

transmembranas II a VI, que são as responsáveis pela ligação dos inseticidas do grupo das 

diamidas (MA et al., 2020; RICHARDSON et al., 2020; TOPRAK; DOĞAN; HEGEDUS, 

2021). No entanto, estes trabalhos não realizaram estudos posteriores para verificar se estas 

mutações são de fato as únicas responsáveis pelo fenótipo ou se existem outros genes atuando 

em conjunto. Alguns estudos têm observado que outros genes além do RyR podem estar 

relacionados, ou até mesmo atuar como o principal fator da resistência de insetos aos 

inseticidas do grupo das diamidas (FOSKETT et al., 2007; GUO et al., 2017; KIM et al., 

2021; LI et al., 2018; TAKESHIMA et al., 1994; TENG et al., 2022; TOPRAK; DOĞAN; 

HEGEDUS, 2021; ZENG et al., 2021). 

Com o intuito de coletar subsídios para o aprimoramento de estratégias de manejo da 

resistência de H. armigera a flubendiamide, os objetivos deste trabalho foram identificar os 

possíveis genes associados à resistência de H. armigera a flubendiamide e desenvolver a 

arquitetura genética da espécie por meio do mapeamento de QTLs. 
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3.2. Material e Métodos 

3.2.1. Linhagens 

A linhagem resistente a flubendiamide (Flub-R) foi proveniente de indivíduos coletados 

em soja no município de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, Brasil (12°05'58'' S e 45°47'54'' W) 

em janeiro de 2016. Foram selecionados indivíduos sobreviventes a dose diagnóstica (2,64 μg 

i.a. cm-2) de flubendiamide (Belt®, Bayer S.A.; 480 g i.a. L-1) por sete gerações e 

posteriormente, a dose diagnóstica foi aumentada para 157,89 μg i.a. cm-2 por mais sete 

gerações (PEREIRA et al., 2020). Essa linhagem apresentou razão de resistência de 50000 

vezes como reportado por (ABBADE-NETO et al., 2022). A linhagem suscetível de 

referência (TWBS) foi uma linhagem geneticamente distante, proveniente da Australia e 

mantida sem pressão de seleção com inseticidas há mais de 50 gerações em condições de 

laboratório.  

As lagartas de ambas as linhagens foram criadas em dieta artificial à base de feijão, 

levedo de cerveja, proteína de soja, germe de trigo e caseína (GREENE; LEPPLA; 

DICKERSON, 1976). Os adultos foram mantidos em gaiolas de PVC fechadas no topo com 

tecido tipo tule para substrato de oviposição. O tecido contendo os ovos foi substituído a cada 

dois dias. As lagartas recém eclodidas foram transferidas para copos plásticos de 100mL 

contendo dieta artificial. Os insetos foram mantidos em condições controladas (25 ± 1 ºC, 

umidade relativa (UR) de 70 ± 10% e fotoperíodo de 14:10 h luz/escuro).  

 

3.2.2. Estabelecimento da população segregante backcross (BC1) de H. armigera 

resistente a flubendiamide 

Foram estabelecidos aproximadamente 20 casais a partir das linhagens resistentes (Flub-

R) e suscetível (TWBS). Desses 20 casais, apenas de um foram utilizados os indivíduos 

heterozigotos (H6) para retrocruzar com a linhagem suscetível. No retrocruzamento foram 

estabelecidos aproximadamente 20 casais (♀ TWBS × ♂ H6) e outros 20 casais (♀ H6 × ♂ 

TWBS) (Figura 3.1). A progênie resultante deste último cruzamento foi considerada como 

indivíduos backross 1 (BC1) segregante e utilizada para extração de DNA. 
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Geração 
Parental: 

P1 AB/AB    × P2 ab/ab  

Geração F1:     F1 AB/ab    × P2 ab/ab 

População 
Segregante: 

      BC1  

Figura 3.1. Esquema dos cruzamentos realizados para elaboração da população segregante backross 1 
(BC1), com os parentais homozigoto suscetível (P2) e homozigoto resistente (P1). 

 

3.2.3. Fenotipagem dos indivíduos de H. armigera 

A fenotipagem dos indivíduos foi realizada com o bioensaio de dose-resposta. Esse 

bioensaio consiste na aplicação superficial do inseticida flubendiamide em dieta artificial. 

Para isso foram utilizadas placas de acrílico de 24 células com 1,25 mL de dieta artificial por 

célula. Após a geleificação da dieta, foi aplicado 30 µL de solução inseticida na dose DL99 de 

169 μg i.a. cm-2 por célula com o auxílio de uma micropipeta automática. A dose foi diluída 

em água destilada mais surfactante Triton® X-100 a 0,1%. Para secagem da solução 

inseticida, as placas foram levadas para câmara de fluxo laminar. Posteriormente, lagartas de 

terceiro ínstar foram inoculadas individualmente em cada célula com o auxílio de uma pinça. 

Ao todo foram testadas 110 lagartas, sendo cada indivíduo uma repetição. Após a infestação, 

as placas foram fechadas com as tampas e transparências plásticas perfuradas para permitir a 

aeração e prevenir a condensação na placa. As placas foram mantidas em câmaras 

climatizadas (B.O.D) a 25± 2°C e fotofase de 14 h. O peso (mg) e a mortalidade dos 

indivíduos foram avaliadas após 96 h (indivíduos sem movimento aparente após serem 

tocados com uma pinça foram considerados mortos). Os dados fenotípicos de mortalidade 

foram codificados, sendo 1 para vivos e 0 para mortos. 

 

3.2.4. Extração de DNA e sequenciamento 

O DNA genômico total de 4 parentais e 110 indivíduos foi extraído utilizando o 

protocolo modificado de (BOYCE; ZWICK; AQUADRO, 1989). Nas amostras 

individualizadas em tubos de 1,5mL foram adicionados 700μL de CTAB (100mM de Tris 

HCl; 1,4M de NaCl; 0,02M de EDTA ph 8,0; 2% CTAB) pré-aquecido a 65 ºC; 2 μL de β-

mercaptoetanol e 10 μL de proteinase K (20 mg/mL), posteriormente foram macerados e 
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incubados em banho-maria (65 ºC) por 1 hora. As amostras foram centrifugadas a 14.000 rpm 

durante 10 min, o sobrenadante foi removido e colocado em um tubo novo (1,5 mL). Foi 

adicionado 600 μL de CIA (Clorofórmio – álcool isoamílico 24:1), e então centrifugado a 

14.000 rpm por 10 min. O sobrenadante foi transferido para um novo tubo (1,5mL), onde 

então foi adicionado isopropanol gelado (-20ºC) (2/3 do volume), e logo em seguida levado 

ao freezer (-20ºC) por toda a noite. Posteriormente, foram centrifugados a 12.000 rpm por 15 

min, o sobrenadante foi removido e o pellet resultante foi lavado duas vezes com 500 μL de 

Etanol 70% e 95% respectivamente. Os tubos foram mantidos em temperatura ambiente para 

secagem durante 3 horas. O pellet foi ressuspendido com 40 μL de água milliQ. Uma alíquota 

de 1µL de DNA de cada amostra foi utilizada para quantificação da concentração de DNA 

(ng/μL) via espectrometria (NanoDrop®), relação de absorbância A260/A280 (nm) e 1µL 

para avaliação da qualidade via gel de agarose.  

A construção e o sequenciamento das bibliotecas de GBS foram desenvolvidos de 

acordo com o protocolo de Elshire et al. (2011), em que o DNA total de 114 indivíduos da 

população segregante backcross BC1 mais os parentais foram combinados com enzima de 

restrição específica. Foram utilizados adaptadores (tags) individuais, um adaptador comum e 

um barcode, para posterior identificação das amostras. Todas as amostras marcadas com tags 

diferentes foram agrupadas e amplificadas em uma reação multiplex. As amostras de DNA 

(50ng/µL) foram adicionadas em cada adaptador, individualmente. As amostras (DNA mais 

adaptadores) foram digeridas por 2h a 75ºC com a enzima Msel em um volume de 20 µL 

contendo 1x NEB tampão 3 e 3,6 U Msel. Os adaptadores foram então ligados na terminação 

final com ATP e T4 ligase em cada poço. As amostras foram incubadas a 22ºC por 1h e 

aquecidas a 65º por 30 min para inativar a T4 ligase. 5 µL de cada amostra de DNA digerido 

mais adaptador barcode foram combinados em dois conjuntos de 57 amostras. Estes conjuntos 

foram purificados usando um kit de purificação comercial (QIAquick PCR Purification Kit; 

Qiagen, Valencia, CA) de acordo com as instruções do fabricante. As amostras de DNA 

foram eluidas em volume final de 50 µL. Fragmentos de restrição de cada biblioteca foram 

amplificados em um volume de 50 µL contendo 2 µL do pool de fragmentos de DNA, 1× Taq 

Master Mix (New England Biolabs) e 25 pmol de iniciadores específicos. Esses iniciadores 

contêm sequências complementares para amplificar os fragmentos de restrição ligados aos 

adaptadores, ligando os produtos de PCR aos oligonucleotídeos. A temperatura do ciclo 

consistiu em 72ºC por 5 min, 98ºC por 30s seguido por 18 ciclos de 98ºC por 30s, 65ºC por 

30s e 72ºC por 30s com uma extensão final a 72ºC por 5 minutos. As bibliotecas foram 
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purificadas e 1 µL foi injetado em Experion® (BioRad, Hercules, CA) para avaliar o tamanho 

dos fragmentos. As bibliotecas de GBS foram enviadas para o sequenciamento via plataforma 

Illumina HiSeq 2500®. 

 

3.2.5. Processamento das sequências de reads 

O sequenciamento da população segregante BC1 retornou aproximadamente 20 

Gigabytes de dados. Para obter as leituras de cada amostras, a sequência de cada lane 

passaram pelos processos de demultiplexing e trimming pelo comando process_radtags do 

programa Stacks 2.0 (CATCHEN et al., 2013) com os parâmetros padrão. As amostras foram 

alinhadas ao genoma de Helicoverpa zea (Lepidoptera: Noctuidae) (Genbank:  

PRJNA818699) com o auxílio do programa Burror Weeler Align (BWA2) (LI, 2013) e 

parâmetros padrão. Foi obtido uma média de alinhamento das amostras de aproximadamente 

60%. A indexação e conversão dos arquivos de .sam para .bam foi realizado pelo programa 

Samtools 1.4 (LI et al., 2009). A filtragem e o SNP Calling foram realizados pela pipeline do 

programa Stacks. A pipeline do programa começa com o comando ustacks, onde as 

sequências de cada indivíduo são agrupadas em loci e os nucleotídeos polimórficos são 

identificados. Em seguida, o comando cstacks produz um catálogo com os loci agrupados. O 

comando sstacks determina o estado alélico de cada indivíduo em cada locus, comparando 

com o catálogo gerado previamente. Os estados alélicos são convertidos em conjuntos de 

genótipos mapeáveis para estudos de mapeamento de QTL ou estudo de associação (GWAS) 

pelo comando populations. Neste último comando foram utilizados os parâmetros de 

filtragem -r 80 (número mínimo de indivíduos por população), --min-maf 0,05 (frequência 

mínima de alelo raros), --max-obs-het 0,5 (valor máximo de locus heterozigotos para 

processar os nucleotídeos), e por último foi utilizado o parâmetro –vcf que gera o arquivo de 

saída com a extensão .vcf. Este arquivo .vcf foi utilizado para iniciar o mapa de ligação e 

mapeamento de QTL. 

 

3.2.6. Mapa de ligação 

O arquivo .vcf com os dados filtrados foi utilizado como arquivo de entrado no 

programa Onemap (MARGARIDO; SOUZA; GARCIA, 2007) para gerar os grupos de 

ligação. Além da filtragem realizada pelo programa Stacks, o Onemap realizou filtragens de 
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qualidade dos marcadores como, marcadores redundantes, marcadores com alto nível de dado 

perdidos (marcadores que não contribuem para a análise) e marcadores que estão fora da 

segregação esperada pela teoria mendeliana. Foram mantidos apenas os marcadores realmente 

relevantes para confecção dos grupos de ligação e respectivo ordenamento. Para confecção 

dos grupos de ligação, inicialmente foi calculada a fração de recombinação por dois pontos, 

com a função rf_2pts, LOD sugerido pelo próprio programa e a fração de recombinação 

máxima de 0,35. Logo em seguida foi utilizado a função make_seq com o modelo de 

mapeamento de Kosambi (KOSAMBI, 1943), posteriormente foi utilizada a função order_seq 

com o algoritmo Unidirectional Growth para ordenamento dos marcadores dentro de cada 

grupo de ligação. Mesmo com a ordenação realizada pelo algoritmo, os grupos de ligação 

foram plotados pela função rf_graph_table, para verificação visual. Os marcadores que 

apresentaram fração de recombinação de 0,5 ou acima foram reordenados manualmente 

mediante o uso das funções drop_marker, order_seq e make_seq. Este processo foi repetido 

tanto quanto necessário para um bom ordenamento dos marcadores dentro de cada grupo de 

ligação e no final utilizado a função ripple_seq para verificar a possibilidade de melhor 

ordenamento. 

 

3.2.7. Mapeamento de QTL (QTL × Fenótipo) 

Após a confecção dos grupos de ligação e ordenamento dos marcadores, os arquivos 

.map com o mapa dos grupos de ligação e o arquivo .raw com os genótipos dos marcadores e 

fenótipo dos indivíduos foram carregados pelo programa r/QTL (BROMAN et al., 2003). Este 

programa foi utilizado para realizar a associação dos fenótipos vivo/morto (variável binária) e 

peso (variável contínua) com o genótipo já estruturado em grupos de ligação (cromossomos). 

Os passos iniciais são verificações de qualidade dos genótipos e mapa, para remover 

marcadores com pouca informação genotípica, pela função drop.nullmarkers, e verificação da 

presença de marcadores repetidos, com a função jittermap. Em seguida, neste conjunto de 

dados foi realizado a imputação de genótipos nos marcadores com a função fill.geno e 

parâmetros method = “imp” e error.prob = 1×10-04. Foram adicionados também pseudo 

marcadores com a função sim.geno e parâmetros step = 1, n.draws = 1000, error.prob = 1x10-

04 e map.function = ”kosambi”. O primeiro passo do mapeamento foi realizar a análise de 

mapeamento por intervalo (IM) com a função scanone, para cada fenótipo. A função scanone 

permite ajustar dois tipos de variáveis fenotípica, sendo a contínua pelo model = “normal”, 
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para dados que seguem uma distribuição Gaussiana, e o model = “binary”, para dados que 

seguem a distribuição de Bernouli. Neste primeiro passo para ambos os fenótipos foi utilizado 

o parâmetro method = “mr”. Em seguida foram observados os QTL que apresentaram LOD 

igual ou superior a três.   

No IM a função de probabilidade é baseada na cosegregação entre o QTL putativo e os 

dois marcadores que o flanqueiam. Lander & Botstein (1989), desenvolveram este método 

implementando o método estatístico baseado na máxima verossimilhança. Como o genótipo 

do QTL não é observado diretamente, um modelo de mistura aproximada é usado, baseado na 

probabilidade condicional, permitindo a estimativa de parâmetros separadamente envolvidos 

na análise (efeito e posição do QTL), aumentando o poder do teste (LANDER; BOTSTEIN, 

1989; LYNCH; WALSH, 1998). Por verificar apenas o intervalo entre dois marcadores por 

vez, este modelo apresenta algumas limitações, pois ele não verifica a interferência de 

marcadores adjacentes, podendo resultar na detecção de falsos positivos (DOERGE, 2002). 

Zeng (1993, 1994) e Jansen & Stam (1994) estenderam o IM usando uma abordagem 

chamada mapeamento por intervalo composto (CIM). Este modelo estatístico foi 

desenvolvido para cruzamento do tipo backcross. O CIM inclui os marcadores fora do 

intervalo de mapeamento como cofatores. Estes cofatores possibilitam o controle do efeito de 

outros QTLs fora do intervalo do mapeamento, combinando o IM com modelo de regressão 

múltipla. A adição de marcadores com efeito significante na análise diminui o resíduo do 

modelo e aumenta o poder estatístico (DOERGE; ZENG; WEIR, 1997).  O modelo estatístico 

do CIM é dado pela equação, 

 

𝑦! = 𝑏" +	𝑏∗𝑥!∗ + ' 𝑏$𝑥!$ + 𝑒%
$&%,%()

,																																		[1]	 

para  j = 1, 2,…, n         
 

onde, yj é o valor da característica do jth indivíduo; b0 é a média geral do modelo; 𝑏∗ é o 

efeito do QTL putativo expresso como a diferença no efeito entre o homozigoto e o 

heterozigoto; 𝑥"∗ variável indicadora, com valor 1 ou 0 com a probabilidade dependendo do 

genótipo do marcador i e j e a posição podendo ser testada para o QTL putativo; bk é o 

coeficiente da regressão parcial do fenótipo y no kth marcador no jth indivíduo, com valores 

entre 1 ou 0 dependendo se o marcador é homozigoto ou heterozigoto; ei é o erro residual 

aleatório que se supõem ser distribuído normalmente. Assumindo que os resíduos seguem 
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uma distribuição normal, são idênticos, independentes com média zero e variância 𝜎#, as 

hipóteses a serem testadas são, H0: b* = 0 e H1: b* ¹ 0. A função da probabilidade sob a 

hipótese nula e a hipótese alternativa são dadas por, 

𝑳𝒐 =	'𝒇𝒋(𝟎)
𝒏

𝒋'𝟏

																																																																																[𝟐] 

𝑳𝟏 =	'[𝒑𝒋(𝟏)𝒇𝒋(𝟏) +	𝒑𝒋(𝟎)𝒇𝒋(𝟎)]
𝒏

𝒋'𝟏

																																								[𝟑]	

  

onde, pj(1) dado a probabilidade a priori de 𝒙𝒋∗ = 1, pj(0) = 1 – pj(1), fj(1) e fj(0) a função de 

densidade normal para a variável aleatório yj com a média da função [1] e [2] das duas 

hipóteses, com variância s2. A verificação da existência de QTL pelo modelo é dados pelo 

teste de razão de verossimilhança (LR) com a função, 

  𝑳𝑹 = 	−𝟐 𝒍𝒏(𝑳𝟎 −	𝑳𝟏)																																																																		[𝟒] 

em seguida o teste de razão de verossimilhança é convertido em LOD-Score pela função 

−𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎(𝑳𝑹).  

Foi realizado o teste de permutação com 5000 permutações para identificar o threshold do 

LOD, ao nível de 5%. Desta forma, foi possível obter os QTLs associados aos fenótipos pelo 

perfil de LOD amostrado, bem como o efeito que cada QTL tem na característica. Com os 

dados de cada QTL identificado, foi utilizada a função effectplot para plotar o efeito calculado 

de cada QTL em cada característica. Além disso, foi estimado a porcentagem da variância 

explicada por cada QTL, pela função, 

ℎ# = 1 −	10*+
#
,-./0																																																																						[5] 

Para realizar a prospecção de genes ligados aos QTLs identificados, foi utilizada a função 

lodint, que verifica quais marcadores flanqueiam o marcador associado ao fenótipo e estima a 

distância em cM entre eles, formando uma janela para o QTL. Dentro desta região foi possível 

verificar os possíveis genes responsáveis pela resistência de H. armigera a flubendiamide. 
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3.3. Resultados 

3.3.1. Fenotipagem dos indivíduos de H. armigera da população segregante BC1  

O peso dos indivíduos vivos e mortos variaram de 1,6 a 136 mg (Tabela 3.1). Grande 

variação foi observada, e para o mapeamento de QTL estes fatores foram importantes na hora 

de associar à característica de interesse. Os bioensaios realizados com a população segregante 

backcross 1 (BC1) resultaram na sobrevivência de 56% dos indivíduos testados. Este valor é 

esperado devido à razão de segregação genotípica ser de 1:1, ou seja, é esperado que metade 

seja heterozigoto e metade seja homozigoto suscetível. Isto porque os prováveis alelos que 

conferem a resistência de H. armigera a flubendiamide tem carácter dominante (ABBADE-

NETO et al., 2022). O não conhecimento da segregação impossibilita a estimativa dos grupos 

de ligação e consequentemente o ordenamento dos marcadores (TAM et al. 2019). No 

entanto, com auxílio do estudo do mapeamento de QTL, foi possível posicionar e verificar a 

segregação de genes próximos, responsáveis pela resistência de H. armigera a flubendiamide, 

tendo assim uma alta resolução e efeito dos marcadores, como verificado em Oryza sativa L. 

(CROWELL et al., 2016). 

 

Tabela 3.1. Dados fenotípicos dos indivíduos de H. armigera testados na DL99 (169 μg i.a. cm-2) de 
flubendiamide, para o mapeamento de QTL. 

População No Ind. Peso Min. Peso Médio Peso Máx. % Vivo % Morto 

BC1 110 1,6 26,4 136 56 44 

 

3.3.2. Processamento das sequências de reads 

Foram obtidos aproximadamente 300 milhões de reads de 114 amostras sequenciadas 

para o mapeamento de QTL. Esses reads foram iniciadas com barcode + Pstl e não foi 

observado nenhuma base N nas leituras. O sequenciador Illumina retornou insertos de 

aproximadamente 92 pares de bases. A média de leitura por amostras foi de aproximadamente 

1,8 milhões de reads. A taxa de alinhamento das amostras no genoma de H. zea foi de 60%. O 

SNP calling e filtragem de qualidade dos dados realizado pelo programa Stacks retornou 

sequências de excelente qualidade e com baixo índice de missing data por amostras. Para 

obter maior aproveitamento dos dados, foi realizado o processo de substituição de dados 

ausentes (imputation) dos locus que apresentaram missing data. Para isso, foi utilizado o 
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programa Beagle v4.1 (BROWNING; BROWNING, 2016), com os parâmetros niterations = 

10000 e ne = 114. Dessa forma, foi possível obter 23139 reads de 114 amostras. 

 

3.3.3. Mapa de ligação 

Dos 800 marcadores iniciados para confecção dos grupos de ligação e ordenamento dos 

marcadores (Figura 3.2), 312 foram removidos por apresentarem duplicidade e não serem 

informativos, além de apresentarem distorção da segregação esperada pelo teste de 

segregação de Mendel, com correção de Bonferroni apresentando 40% dos marcadores com 

distorção da segregação mendeliana. O mapa genético de H. armigera (Figura 3.3) foi 

estabelecido com os 488 marcadores que passaram pelo processo de filtragem, sendo 

distribuídos nos 31 grupos de ligação. O tamanho dos grupos de ligação variou de 38,13 a 

238,37 cM e cobertura média de aproximadamente de 136,31 cM (Tabela 3.2).  

 

 

Figura 3.2. Heatmap com informações genotípicas dos marcadores por indivíduo. Cor vermelha 
indica genótipo ausente, azul genótipo homozigoto e amarelo genótipo heterozigoto. 
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Figura 3.3. Distribuição e ordenamento dos marcadores nos 31 grupos de ligação da população 
segregante BC1 de H. armigera. 

 

Tabela 3.2. Sumário do mapa de ligação da população segregante backcross (BC1) de H. armigera 
resistente a flubendiamide. 

Grupo de Ligação Número de Marcadores Tamanho (cM) 
LG1 35 238,37 
LG2 29 220,12 
LG3 8 76,35 
LG4 12 146,00 
LG5 15 139,33 
LG6 7 81,17 
LG7 11 39,56 
LG8 21 194,30 
LG9 10 130,86 
LG10 19 126,26 
LG11 17 207,76 
LG12 8 59,22 
LG13 13 110,05 
LG14 17 147,90 
LG15 15 145,24 
LG16 14 142,00 
LG17 13 106,43 
LG18 9 66,35 
LG19 16 120,10 
LG20 20 199,89 
LG21 13 119,12 
LG22 12 129,19 
LG23 18 190,47 
LG24 17 145,42 
LG25 21 142,57 
LG26 11 127,28 
LG27 13 153,29 
LG28 5 38,13 
LG29 11 96,13 

Di
st

ân
ci

a 
(c

M
) 

Grupo de Ligação 
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LG30 21 193,00 
LG31 37 193,69 

3.3.4. Mapeamento de QTL (QTL × Fenótipo) 

O primeiro passo do mapeamento de QTL foi utilizar o modelo IM com as duas 

variáveis fenotípicas. Esta análise identificou apenas um QTL no cromossomo 9 com 

threshold acima de três para as duas variáveis (Figura 3.4). Este QTL identificado foi 

adicionado como cofator no modelo CIM.  

 

Figura 3.4. Perfil de LOD dos 31 grupos de ligação após a análise pelo modelo de mapeamento por 
intervalo. 

 
O mapeamento por intervalo composto (CIM) utilizou o QTL identificado pelo modelo 

IM como cofator. Para a variável peso, o teste de permutação retornou o threshold do LOD 

igual a 4,12 com a = 0,05. Desta forma, foi identificado um QTL estatisticamente 

significante, c9.loc74, localizado no cromossomo 9 e posição 74 cM, com LOD igual a 7,25 

(Figura 3.5), além disso este QTL apresentou aproximadamente 26% da variância fenotípica 

(Tabela 3.3; Figura 3.6) e associado a ele foi identificado o marcador 28239:24:+. O intervalo 

de confiança estimado para a posição deste marcador resultou em um intervalo de 14 cM. 

Para o fenótipo binário (vivo/morto) analisado pelo modelo CIM, o teste de permutação 

apresentou o threshold do LOD igual a 3,19. Para esta variável, foi identificado também um 

QTL, c9.loc77, localizado no cromossomo 9, posição 77 cM (Figura 3.6) e com valor de LOD 

igual a 7,25. A variação fenotípica observada neste QTL foi de 28,13% (Tabela 3.3; Figura 
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3.7) e o marcador 28462:65:+ foi identificado próximo a esse QTL. Com o intervalo de 

confiança estimado para este marcador foi verificado uma janela de 15 cM.  

Figura 3.5. Perfil de LOD dos QTLs associados as variáveis fenotípicas localizados no grupo de 
ligação 9 da população segregante BC1 de H. armigera resistente a flubendiamide. 
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Figura 3.6. Posicionamento dos marcadores associados aos QTLs identificados no grupo de ligação 9 
e perfil de LOD dos fenótipos peso e vivo/morto. 

 

Tabela 3.3. QTLs associados a variáveis fenotípicas identificados na população BC1 de H. armigera 
resistente a flubendiamide. 

Fenótipo QTL Marcador Ad.a Do.b p-valor R2c ICd 

Peso c9.loc74 28239:24:+ 33,39 6,15 8,69x10-09 25,99 68 – 82 

Vivo/Morto c9.loc77 28462:65:+ 3,40 3,72 1,65x10-09 28,13 68 – 83 
a Efeito aditivo; 
b Efeito da dominância; 
c Porcentagem da variação fenotípica explicada pelo QTL; 
d Intervalo de confiança para a localização do QTL no mapa. 
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Figura 3.7. Efeito dos genótipos em relação a média dos fenótipos da população de H. armigera 
resistente a flubendiamide. O gráfico da esquerda mostra o efeito do genótipo do marcador associado à 
variável peso. O gráfico da direita mostra o efeito do genótipo do marcador associado à variável 
sobrevivência. As barras de erro são 1±EP.  

 

Com base no intervalo de confiança estimado para a posição dos QTLs e com o auxílio 

do programa IGV, foi possível verificar a posição dos marcadores identificados no genoma de 

referência e buscar no arquivo de anotação os genes que estão associados e podem explicar a 

resistência de H. armigera a flubendiamide. Próximo ao marcador 28239:24:+ foi associado o 

LOC124632976, neste locus encontra-se a transcrição da proteína Kinase Kinase 6. Este gene 

está a uma distância de aproximadamente 14 mil pares de bases à direita do marcador 

identificado. O marcador 28462:65:+ foi identificado no QTL associado ao fenótipo 

sobrevivência. Próximo a este marcador foi identificado o locus LOC124633485. Este locus 

está localizado a aproximadamente 291 mil pares de bases à direita do marcador, onde é 

transcrito a enzima Inositol Monofosfatase 1 (IMPase).  
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3.4. Discussão 

Estudos da resistência de insetos podem ser mensurados de forma direta, por bioensaio 

toxicológico, ou de forma indireta, por meio de alguma propriedade do mecanismo de 

resistência. Análises quantitativas quando comparadas com análises qualitativas podem 

fornecer informações extras e mais precisas. O mapeamento de QTL com associação ao 

fenótipo possibilita com maior precisão a identificação de genes secundários e de novos 

possíveis genes relacionados à resistência. Como não foi encontrado nenhuma mutação no 

RyR de H. armigera resistente a flubendiamide (ABBADE-NETO et al., 2022), o 

mapeamento de QTL possibilitou identificar novos genótipos, além de colaborar na 

construção do genoma de H. armigera por meio da arquitetura genética desenvolvida pelo 

mapa de ligação e mapeamento dos QTLs.  

 Como a linhagem de H. armigera resistente a flubendiamide utilizada neste estudo 

apresentou herança dominante (ABBADE-NETO et al., 2022), foi estabelecido o 

delineamento backcross com apenas um retrocruzamento (BC1) (VAN OOIJEN; JANSEN, 

2013). Neste delineamento é esperado uma frequência genotípica de 1:1, seguindo a teoria da 

segregação mendeliana. A decisão de fenotipar os indivíduos como vivo ou morto e o peso de 

ambos foi devido ao mecanismo de ação do inseticida flubendiamide. Ao ingerir o inseticida, 

o inseto leva em torno de quatro dias para morrer, porém nas primeiras 24 h, o inseto inicia a 

paralisia muscular, e como consequência cessa a alimentação, reduz o desenvolvimento, mas 

não morre (CORDOVA et al., 2006; KATO et al., 2009); só é possível observar mortalidade 

após o terceiro dia. Os indivíduos resistentes não são afetados pelo inseticida e continuam o 

desenvolvimento normal, mas com um pouco de letargia.  Desta forma, os indivíduos com 

genótipo homozigoto suscetível se diferenciam dos indivíduos com genótipo heterozigoto, em 

termos de peso e tamanho, sendo visível quais indivíduos serão considerados mortos ou vivos.  

Os dados do sequenciamento da população BC1 foram alinhados ao genoma de 

referência de H. zea. Esta estratégia foi utilizada porque o genoma de referência de H. 

armigera ainda é um draft e está a nível de scaffold, o que dificultaria as análises. Entretanto, 

o genoma de referência de H. zea está mais bem anotado e a nível de cromossomo. H. 

armigera e H. zea são espécies irmãs, apresentam o mesmo número de cromossomos 

(CUENO; LAUDE; OCAMPO, 1998; STAHLKE et al., 2022) e no Brasil foram observados 

eventos de hibridização entre as duas espécies (ANDERSON et al., 2018; CORDEIRO et al., 

2020), o que mostra a proximidade entre elas. Com isso, o mapa de ligação do cruzamento 

entre a linhagem suscetível e resistente resultou no agrupamento de 31 grupos de ligação. 
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Alguns destes grupos de ligação apresentaram gaps entre os marcadores, o que mostra que o 

mapa de ligação não apresentou boa saturação de marcadores e consequentemente o tamanho 

de alguns grupos de ligação diferiu quando comparado com os cromossomos de H. zea 

reportado no genoma de referência.  

O mapeamento de QTL associado à variável vivo/morto identificou apenas um QTL. 

Nesta região foi identificada a enzima Inositol Monofosfatase 1. Esta enzima é comumente 

referida como IMPase e compõe a família das enzimas fosfodiesterase (CAN; SCHULZE; 

GOULD, 2014). A IMPase está envolvida na via de sinalização do complexo 

Fosfofatidilinositol (PI), que afeta várias funções celulares, incluindo vias de transdução de 

sinal, estresse do retículo endoplasmático e osmorregulação (JACKSON et al., 2018). O 

retículo endoplasmático é responsável por manter o estoque do íon de cálcio nas células do 

músculo esquelético do inseto (TOPRAK; DOĞAN; HEGEDUS, 2021). Na classe Insecta é 

descrita a presença de dois receptores com função de controlar o fluxo de cálcio do interior do 

RSE para o lúmen celular, o Receptor de Rianodina (RyR) e o receptor Inositol 1,4,5-

Trifosfato (IP3R). Esses receptores são modulados pela baixa ou alta concentração de cálcio, 

rianodina ou IP3 no lúmen celular.   

O excesso do íon Ca2+ no lúmen celular de forma contínua leva à inibição da contração 

muscular e morte celular. Para manter a homeostase de cálcio no organismo, os receptores 

RyR e IP3R recebem o estímulo do Ca2+, rianodina ou IP3 extracelular por meio de uma 

complexa via de sinalização (KATO et al., 2009). O receptor de rianodina e o IP3R possuem 

rotas metabólicas diferentes, no entanto, as vias de sinalização são semelhantes (FRANZINI-

ARMSTRONG; PROTASI, 1997). Um dos componentes da via de sinalização do IP3R é a 

enzima Inositol Monofosfatase 1. Esta enzima desfosforila os isômeros do Monofosfato de 

Inositol (IM) para produzir Inositol, principalmente na forma do estereoisômero, Mio-Inositol 

(INBARID et al., 2020). O Mio-Inositol forma a base estrutural de vários mensageiros 

secundários. Além disso, o processo de desfosforilação do IM sinaliza dois importantes 

receptores da via de sinalização, o receptor da proteína Kinase Kinase 6 (MAPKK-6) que foi 

identificada na região do QTL associado ao fenótipo peso, e o receptor acoplado à proteína G 

(PG). Estas duas proteínas tem a função de estimular ou inibir a Fosfolipase C (PLC) 

(SOMLYO et al., 1988). A PLC hidrolisa o Glicolipídeo Fosforilado da membrana 

plasmática, Fosfatidilinositol 4,5-Bifosfato (PIP2), dando origem a dois mensageiros 

secundários, o Diacilglicerol (DAG) e o Inositol 1,4,5-Trifosfato (IP3). 
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O mensageiro secundário IP3 atua no receptor Inositol Trifosfato (IP3R), se ligando aos 

sítios de ligação da região terminal-N tetramérico. Para se ligar ao IP3R, o mensageiro IP3 

precisa estar associado a um íon Ca2+. Uma vez que o mensageiro se liga ao IP3R são 

iniciadas mudanças conformacionais que serão transmitidas para a região transmembranar, 

isto faz com que ocorra a abertura do poro permeável do retículo endoplasmático das células 

para permitir o efluxo de Ca2+ (TOPRAK; DOĞAN; HEGEDUS, 2021). O íon Ca2+, o DAG e 

a proteína Kinase C (PKC) formam a via de sinalização DAG/PKC/Ca2+ (NISHIZUKA, 1984, 

1986). Essa via se liga ao receptor de Calmodulina, localizado na região terminal-N, 

sensibilizando essa região. Essa sensibilização é necessária para que o íon Ca2+, rianodina e 

cafeína se liguem na região terminal-C para modular as transmembranas, alterando a estrutura 

conformacional dos poros do retículo endoplasmático que controlam a saída ou entrada de 

cálcio (FRANZINI-ARMSTRONG; PROTASI, 1997).  

Para atuar como agonista, o inseticida flubendiamide necessita se ligar nas regiões 

terminal-N e terminal-C do RyR, em contraste com as diamidas antranílicas, que não 

requerem a região terminal-N para ativar o RyR (FRANZINI-ARMSTRONG; PROTASI, 

1997; KATO et al., 2009). A sensibilização da região terminal-N pelo flubendiamide ocorre 

pela mediação da proteína Calmodulina mais a PKC, para então se ligar ao receptor de 

Calmodulina localizada na região terminal-N (FRANZINI-ARMSTRONG; PROTASI, 1997). 

Como os marcadores foram associados a enzima IMPase e a proteína MAPKK-6 com 

provável regulação negativa, não está ocorrendo a mediação da Calmodulina, logo não está 

sendo gerado a sensibilização do flubendiamide na região terminal-N. Dessa forma, o 

inseticida não consegue modular os poros localizados nas transmembranas para mantê-los 

abertos e promover a mortalidade dos indivíduos. Além disso, esse mecanismo identificado 

explica o fato de não termos encontrado resistência cruzada para as outras diamidas, pois as 

diamidas antranílicas não sensibilizam o canal de rianodina, apenas se ligam nos sítios de 

ligação da região terminal-C, onde estão as transmembranas, alterando a conformação dos 

poros de forma irreversível.  
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3.5. Conclusões 

• O mapa de ligação apresentou razoável saturação, ordenando 488 marcadores em 31 
grupos de ligação. 
 

• O mapeamento de QTL identificou dois loci associados aos fenótipos. Os genes 
identificados no intervalo entre os dois QTLs, Inositol Monofosfatase 1 e Kinase 
Kinase 6, são possivelmente os principais responsáveis pela resistência de H. armigera 
a flubendiamide. 
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4. ESTUDO DE ASSOCIAÇÃO GENÓTIPO × FENÓTIPO PARA AVALIAR A 

RESISTÊNCIA DE Helicoverpa armigera (HÜBNER) (LEPIDOPTERA: 

NOCTUIDAE) A FLUBENDIAMIDE 

 

Resumo 

Reduções significativas na suscetibilidade de Helicoverpa armigera (Hübner) 
(Lepidoptera: Noctuidae) a flubendiamide em populações de campo têm sido observadas. 
Estudos de resistência com linhagens de laboratório são importantes e fornecem valiosas 
informações para o manejo da resistência de insetos, porém nem sempre refletem falhas de 
controle no campo. O objetivo deste trabalho foi identificar genes associados à sobrevivência 
de H. armigera ao inseticida flubendiamide em uma população de campo por meio de GWAS 
(“Genome-Wide Association Studies”) e validar esses genes com as regiões identificadas no 
mapeamento de QTL (“Quantitative Trait Loci”) da linhagem resistente de H. armigera a 
flubendiamide. Os dados fenotípicos foram conduzidos por meio de bioensaio dose-resposta 
com a DL99 de flubendiamide. A sobrevivência e o peso (mg) de 110 indivíduos foram 
avaliados. “Genotyping-by-sequencing” (GBS) foi usado para obter os dados genotípicos. Em 
seguida, o GWAS foi realizado e os marcadores validados com o mapeamento de QTL. O 
GWAS apresentou sete marcadores associados à variável fenotípica peso e sete marcadores 
associados à variável fenotípica vivo/morto, localizados nos cromossomos 4, 8, 9, 14, 16, 17, 
20, 21, 22 e 25. Um marcador localizado no cromossomo 9 foi validado pelo mapeamento de 
QTL. O gene Inositol Monofosfatase 1 localizado no cromossomo 9, está associado à 
sobrevivência dos indivíduos de H. armigera a flubendiamide do campo. Os indivíduos de 
campo apresentaram os genes secundários, proteína Kinase C, proteína G, 1-Fosfatidilinositol 
4,5-Bifosfato Fosfodiesterase e receptor da proteína Kinase. De forma geral, a resistência de 
H. armigera a flubendiamide pode ser devido à regulação negativa de vários genes que 
impedem a sensibilização do flubendiamide na região terminal-N e, consequentemente, a 
modulação dos poros das transmembranas da região terminal-C. Para atuar como agonista, o 
flubendiamide precisa sensibilizar a região terminal-N, para modular a região terminal-C, e 
promover o efluxo de Ca2+ do retículo endoplasmático.  

Palavras-chave: GWAS, Resistência a campo, Helicoverpa armigera, Diamidas 

 

Abstract 

Significant reductions in the susceptibility of Helicoverpa armigera (Hübner) 
(Lepidoptera: Noctuidae) to flubendiamide in field populations have been observed. 
Resistance studies with laboratory strains are essential and provide valuable information for 
insect resistance management, but not always can cause control failures in the field.  This 
work aims to identify genes associated with the survival of H. armigera to the insecticide 
flubendiamide from a field population using Genome-Wide Association Studies (GWAS) and 
validate these genes with the regions identified in the QTL (“Quantitative trait loci”) 
mapping of the H. armigera resistant strain to flubendiamide. Phenotypic data, weight (mg) 
and survival, of 110 individuals were evaluated using a dose-response bioassay with the LD99 
of flubendiamide. “Genotyping-by-sequencing” (GBS) was used to obtain genotypic data. 
Then, the GWAS was performed, and the markers were validated with QTL mapping. The 
GWAS showed seven markers associated with the weight and seven markers associated with 
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the survival phenotypic variable, located on chromosomes 4, 8, 9, 14, 16, 17, 20, 21, 22, and 
25. A marker located on chromosome 9 was validated by QTL mapping. The Inositol 
Monophosphatase 1 located on chromosome 9, are associated with the survival of the H. 
armigera field population to flubendiamide. Field individuals presented the secondary genes, 
protein Kinase C, protein G, 1-Phosphatidylinositol 4,5-Biphosphate Phosphodiesterase, and 
protein Kinase receptor. In general, the resistance of H. armigera to flubendiamide is due to 
the negative regulation of several genes that prevent the sensitization of flubendiamide in the 
N-terminal region and, consequently, the modulation of the transmembrane pores in the C-
terminal region. Flubendiamide must bind in the N-terminal region to modulate the C-
terminal region, act as an agonist, open the endoplasmic reticulum promoting the Ca2+ efflux. 

Keywords: GWAS, Field resistance, Helicoverpa armigera, Diamides 

 

4.1. Introdução 

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

diferentes culturas de importância econômica e em diversos continentes (ARNEMANN et al., 

2019; CASTIGLIONI et al., 2016; FITT, 1989; KRITICOS et al., 2015; MURÚA et al., 

2014). O controle dessa espécie pode se tornar um desafio devido ao aumento no número de 

casos de resistência a diferentes inseticidas (TAY; GORDON, 2019), bem como pela redução 

no desenvolvimento de novas moléculas inseticidas. H. armigera é uma espécie originária do 

velho mundo e no Brasil foi registrada oficialmente em 2013 (CZEPAK et al., 2013). Desde 

sua identificação, estudos de monitoramento da suscetibilidade a inseticidas em populações de 

H. armigera têm sido conduzidos no Brasil (DURIGAN et al., 2017; PEREIRA et al., 2020). 

Reduções significativas na suscetibilidade a flubendiamide, clorantraniliprole e 

ciantraniliprole foram observadas nas populações de campo coletadas em diferentes regiões 

do Brasil (PEREIRA et al., 2020) e uma linhagem altamente resistente a flubendiamide foi 

selecionada em condições de laboratório (ABBADE-NETO et al., 2022).  

Os mecanismos associados à resistência de H. armigera a flubendiamide não estão 

totalmente elucidados. Apesar de estudos de resistência com linhagens de laboratório 

fornecerem importantes informações, elas nem sempre refletem a resistência no campo 

(SUMERFORD et al., 2013). Isso porque as linhagens utilizadas para os estudos de 

laboratório passam por sucessivos intercruzamentos, proporcionando endogamia e 

consequentemente reduções no background genético. Os métodos fenotípicos utilizados para 

relacionar a resistência de laboratório com a de campo não são eficientes, pois não levam em 

consideração a variabilidade genética e as variáveis do campo, podendo gerar conclusões 

equivocadas (MOAR et al., 2008). Estudos de genômica para prospectar possíveis genes 



67 

associados a altas sobrevivências de populações de campo e comparar com linhagens 

resistentes de laboratório não foram realizados até o momento. 

A associação genótipo × fenótipo é uma ferramenta muito utilizada na agricultura. Em 

estudos genéticos de plantas, principalmente em grandes culturas como milho, arroz e soja 

(GHIONE et al., 2021; HUANG et al., 2010; HUANG; HAN, 2014; XIAO et al., 2019), é 

possível associar genes responsáveis pelas características desejáveis, visto que essas 

características sofrem influências das condições do ambiente. O mapeamento de loci de 

características quantitativas (“Quantitative Trait Loci”) é utilizado para relacionar as 

diferenças fenotípicas e genotípicas entre os indivíduos e identificar regiões que cossegregam 

com o fenótipo de interesse. Porém, no mapeamento de QTL, apenas a diversidade alélica que 

segrega dos parentais homozigotos pode ser testada, apresentando baixa taxa de 

recombinações genotípicas nos indivíduos (BOREVITZ; NORDBORG, 2003). A ferramenta 

Genome-Wide Association Studies (GWAS) supre essas limitações, pois leva em consideração 

recombinações de eventos acumulados ao longo do tempo e que sofreram influência do 

ambiente. Logo é possível aumentar a resolução do mapeamento e identificação de alelos 

(FLINT-GARCIA; THORNSBERRY; BUCKLER, 2003), que exercem influência nas 

populações de campo. Além disso, o GWAS é muito importante para validar as regiões 

identificadas pelo mapeamento de QTL. A validação se refere em verificar se o efeito do QTL 

está presente em diferentes backgrounds genéticos, e assim descartar erros estatísticos 

(BRACHI et al., 2010; KHAN et al., 2021). 

O objetivo de GWAS é identificar marcadores associados aos fenótipos de interesse em 

populações com altas taxas de recombinação (KORTE; FARLOW, 2013). Porém, alguns 

fatores como a estrutura populacional e o grau de parentesco dessas populações podem 

interferir nas associações. Com isso, a aplicação de modelos estatísticos robustos é necessária 

para reduzir a identificação de falsos positivos e falsos negativos (ALQUDAH et al., 2020; 

LIU et al., 2016). O modelo Fixed and random model Circulating Probability Unification 

(FarmCPU) é um método estatístico robusto, que controla os falsos positivos, reduz os falsos 

negativos e diminui o tempo de análise computacional (LIU et al., 2016). Por meio da 

regressão linear, o FarmCPU utiliza a estruturação populacional, a matriz ortogonal da 

variação genotípica e a associação com o fenótipo para identificar SNPs responsáveis pelas 

características de interesse. Essa forma de modelagem controla os ruídos gerados pela alta 

taxa de recombinação acumulada nas populações. Como as populações de insetos de campo 

apresentam altas taxas de recombinações de eventos acumulados ao longo do tempo, o 
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GWAS se torna uma ferramenta importante para prospectar genes associados a sobrevivência 

nessas populações. Prospectar alelos causais em populações de campo permite antecipar o 

aumento da frequência desses alelos que possivelmente irão conferir falhas de controle. 

Estudos de associação têm sido utilizados como ferramenta para identificar genes 

responsáveis pela resistência de insetos a inseticidas com linhagens de laboratório. Trabalho 

conduzido com Anopheles gambiae (Giles, 1902) (Diptera: Culicidae) verificou que a 

resistência a piretroides está associada a detoxificação do inseticida pelas enzimas da família 

P450 monoxigenase e esterase, e pelo sítio de ação do inseticida, o gene kdr (WEETMAN et 

al., 2018). Detoxificação metabólica também foi associada à resistência de Cydia pomonella 

(L., 1758) (Lepidoptera: Tortricidae) a azinfos-metil por meio do estudo de GWAS em que 

foram identificados três marcadores no promotor da enzima CYP6B2 (WAN et al., 2019). Os 

genes Dscam1 e trpl foram associadas à resistência de Drosophila melanogaster (Meigen, 

1830) (Diptera: Drosophilidae) ao inseticida paration, e mutações próximas a enzima 

CYP6A17 associadas à resistência ao inseticida deltametrina (DUNEAU et al., 2018). Em 

outro estudo usando D. melanogaster como modelo, foi observado um marcador associado a 

quinase de cadeia leve da miosina, sendo responsável pela baixa contração muscular e 

desenvolvimento do sistema nervoso em linhagens resistentes a clorantraniliprole (GREEN et 

al., 2019). Estudos de associação realizados com H. armigera identificaram dois loci, IndoR1 

e IndoR2, localizados no cromossomo 16, relacionado à expressão de enzimas da família 

P450 monoxigenase (CHEN et al., 2019), sendo essa enzima responsável pela resistência a 

indoxacarbe.  

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi, i) prospectar genes associados à 

sobrevivência ao inseticida flubendiamide em indivíduos de campo de H. armigera, por meio 

do estudo de associação GWAS; e ii) validar os dados do GWAS com os QTLs encontrados 

no mapeamento de QTL com a linhagem de H. armigera resistente a flubendiamide. 

 

4.2. Material e Métodos 

4.2.1. Coleta e manutenção da população de campo de H. armigera 

Foram utilizados indivíduos de campo de H. armigera, provenientes de uma população 

de campo coletada no município de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia (BA79). Essa população 

foi mantida no laboratório em dieta artificial modificada de (GREENE; LEPPLA; 
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DICKERSON, 1976). Os adultos foram mantidos em gaiolas de PVC fechadas no topo com 

tecido tipo tule para substrato de oviposição. O tecido contendo os ovos foi substituído a cada 

dois dias. As lagartas recém eclodidas foram transferidas para copos plásticos de 100mL 

contendo dieta artificial. Os insetos foram mantidos em condições controladas (25 ± 1 ºC, 

umidade relativa (UR) de 70 ± 10% e fotoperíodo de 14:10 h luz/escuro). Uma vez que os 

indivíduos dessa população atingissem o final do segundo ínstar e início do terceiro ínstar, 

eles foram utilizados para os bioensaios de dose-resposta. No total foram utilizados 110 

indivíduos de H. armigera de campo. 

 

4.2.2. Fenotipagem dos indivíduos de H. armigera 

A fenotipagem dos indivíduos foi realizada com o bioensaio de dose-resposta, mediante 

aplicação superficial do inseticida flubendiamide em dieta artificial. Foram utilizadas placas 

de acrílico de 24 células com 1,25 mL de dieta artificial por célula. Após a geleificação da 

dieta, foi aplicado 30 µL de solução inseticida na dose DL99 de 169 μg i.a./cm2 por célula com 

o auxílio de uma micropipeta automática. A concentração foi diluída em água destilada mais 

surfactante Triton® X-100 a 0,1%. Para secagem da solução inseticida as placas foram 

levadas para câmara de fluxo laminar. Posteriormente, lagartas de terceiro ínstar foram 

inoculadas individualmente em cada célula com o auxílio de uma pinça, sendo testadas 110 

lagartas. Cada lagarta foi considerada uma repetição. Após a infestação, as placas foram 

fechadas com as tampas e transparências plásticas perfuradas para permitir a aeração e 

prevenir a condensação na placa. As placas foram mantidas em câmaras climatizadas (B.O.D) 

a 25± 2°C e fotofase de 14 h. A mortalidade dos indivíduos foi avaliada após 96 h (indivíduos 

sem movimento aparente após serem tocados com uma pinça foram considerados mortos. Os 

dados fenotípicos foram codificados, sendo 1 para vivos e 0 para mortos. Além disso, com o 

auxílio de uma balança de precisão foi anotado o peso desses indivíduos tanto vivos como 

mortos em miligramas. 

 

4.2.3. Extração de DNA e sequenciamento 

O DNA genômico total dos 110 indivíduos fenotipados foi extraído utilizando o 

protocolo modificado de (BOYCE; ZWICK; AQUADRO, 1989). Nas amostras 

individualizadas em tubos de 1,5mL foram adicionados 700μL de CTAB (100mM de Tris 
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HCl; 1,4M de NaCl; 0,02M de EDTA ph 8,0; 2% CTAB) pré-aquecido a 65 ºC; 2 μL de β-

mercaptoetanol e 10 μL de proteinase K (20 mg/mL), posteriormente foram macerados e 

incubados em banho-maria (65 ºC) por 3 hora. As amostras foram centrifugadas a 14.000 rpm 

durante 10 min, o sobrenadante foi removido e colocado em um tubo novo (1,5 mL). Foi 

adicionado 600 μL de CIA (Clorofórmio – álcool isoamílico 24:1), e então centrifugado a 

14.000 rpm por 10 min. O sobrenadante foi transferido para um novo tubo (1,5mL), onde 

então foi adicionado isopropanol gelado (-20ºC) (2/3 do volume), logo após foram levados ao 

freezer (-20ºC) por toda a noite. Posteriormente foram centrifugados a 12.000 rpm por 15 

min, o sobrenadante foi removido e o pellet resultante foi lavado duas vezes com 500 μL de 

Etanol 100% respectivamente. Os tubos foram mantidos em temperatura ambiente para 

secagem durante 3 horas. O pellet foi ressuspendido com 30 μL de água milliQ. Uma alíquota 

de 1µL de DNA de cada amostra foi utilizada para quantificação da concentração de DNA 

(ng/μL) via espectrometria (NanoDrop®), relação de absorbância A260/A280 (nm) e 1µL 

para avaliação da qualidade via gel de agarose de 1% em buffer 1x Tris-acetato-EDTA 

(TAE).  

A construção e o sequenciamento das bibliotecas de GBS foram desenvolvidos de 

acordo com o protocolo de Elshire et al. (2011), em que o DNA total de 110 indivíduos da 

população de campo foi combinado com enzima de restrição específica. Foram utilizados 

adaptadores (tags) individuais, um adaptador comum e um barcode, para posterior 

identificação das amostras. Todas as amostras marcadas com tags diferentes foram agrupadas 

e amplificadas em uma reação multiplex. As amostras de DNA (50ng/µL) foram adicionadas 

em cada adaptador, individualmente. As amostras (DNA mais adaptadores) foram digeridas 

por 2h a 75ºC com a enzima Msel em um volume de 20 µL contendo 1x NEB tampão 3 e 3,6 

U Msel. Os adaptadores foram então ligados na terminação final com ATP e T4 ligase em 

cada poço. As amostras foram incubadas a 22ºC por 1h e aquecidas a 65º por 30 min para 

inativar a T4 ligase. 5 µL de cada amostra de DNA digerido mais adaptador barcode foram 

combinados em dois conjuntos de 57 amostras. Estes conjuntos foram purificads usando um 

kit de purificação comercial (QIAquick PCR Purification Kit; Qiagen, Valencia, CA) de 

acordo com as instruções do fabricante. As amostras de DNA foram eluidas em volume final 

de 50 µL. Fragmentos de restrição de cada biblioteca foram amplificados em um volume de 

50 µL contendo 2 µL do pool de fragmentos de DNA, 1x Taq Master Mix (New England 

Biolabs) e 25 pmol de iniciadores específicos. Esses iniciadores contêm sequências 

complementares para amplificar os fragmentos de restrição ligados aos adaptadores, ligando 

os produtos de PCR aos oligonucleotídeos. A temperatura do ciclo consistiu em 72ºC por 5 
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min, 98ºC por 30s seguido por 18 ciclos de 98ºC por 30s, 65ºC por 30s e 72ºC por 30s com 

uma extensão final a 72ºC por 5 minutos. As bibliotecas foram purificadas e 1 µL foi injetado 

em Experion® (BioRad, Hercules, CA) para avaliar o tamanho dos fragmentos. As bibliotecas 

de GBS foram enviadas para o sequenciamento via plataforma Illumina HiSeq 2500®. 

 

4.2.4. Processamento das sequencias de reads 

Os dados provenientes do sequenciamento de cada lane Illumina passaram pelos 

processos de demultiplexing e trimming pelo comando process_radtags do programa Stacks 

v2.6 (CATCHEN et al., 2013) com os parâmetros padrões do programa. As sequencias de 

cada amostra foram alinhadas ao genoma de referência de Helicoverpa zea (Lepidoptera: 

Noctuidae) (Genbank:  PRJNA818699) com o programa Burror Weeler Align 0.6 (BWA2) 

(LI; DURBIN, 2009). O alinhamento deste conjunto de dados apresentou uma média de 

alinhamento de aproximadamente 60%. Em seguida com o auxílio do programa Samtools 1.4 

(LI, 2011; LI et al., 2009), o arquivo fasta do genoma foi indexado pelo comando faidx, o 

arquivo indexado foi utilizado em conjunto dos dados alinhados das amostras para converter 

de .sam para .bam pelo comando view. Como os arquivos .bam, foi utilizado o comando sort, 

que tem a função de criar uma lista e os arquivos de todas as sequencias das amostras 

ordenados de acordo com a sequência do genoma de referência, gerando arquivos com 

extensão sorted.bam. Como etapa final foi realizado a indexação destes arquivos sorted.bam 

com o comando index, gerando os arquivos sorted.bam.bai. A partir dos arquivos .bam, 

sorted.bam e sorted.bam.bai foi iniciado o processo de SNP calling e filtragem. 

O SNP calling foi realizado com a pipeline do programa Stacks v2.60 (CATCHEN et al., 

2013). A pipeline inicia com o comando gstacks, tendo a função de montar os loci de acordo 

com a posição do alinhamento de cada leitura e fazer o SNP calling de cada amostra. E 

seguida foi utilizado o comando populations com os parâmetros --popmap (lista com o nome 

das amostras), --min-samples-per-pop 90 (número mínimo de amostras para que um locus seja 

processado), --max-obs-het 0,5 (proporção máxima de genótipo heterozigoto por locus), --

min-maf 0,05 (proporção mínima da frequência do alelo raro) e a opção de saída --vcf (gera o 

arquivo de saída na extensão .vcf). Para obter maior aproveitamento dos dados, foi realizado o 

processo de substituição de dados ausentes (inputation) dos locus que apresentaram dados 

perdidos. Para isso, foi utilizado o programa Beagle v4.1 (BROWNING; BROWNING, 
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2016), com os parâmetros niterations = 10000 e ne = 106. Com os dados processados pelo 

programa Beagle foi dado início ao estudo de associação (GWAS). 

 

4.2.5. Genome-Wide Association Studies (GWAS)  

Foi realizada a análise de estratificação dos indivíduos da população pelo modelo de 

discriminação de componente principal (DAPC), pelo pacote DAPC (JOMBART; 

DEVILLARD; BALLOUX, 2010) no programa R software (R CORE TEAM, 2022). Foi 

utilizada a função find.clusters para detectar o número de clusters na população. Essa função 

usa o K-mean clustering, que decompõem a variância total de uma variável entre os grupos e 

dentro de cada grupo. O melhor grupo de clusters é indicado pelo menor valor do BIC 

associado. O número ideal de componentes principais (PCs) a serem retidos está associado ao 

menor valor da média da raiz quadrada do erro e ao maior valor do a-score. As 

subpopulações indicadas pelo DAPC foram plotadas com ajuda do pacote ggplot2 

(WICKHAM, 2016) no software R (R CORE TEAM, 2022).  

O estudo de associação foi realizado pela função gapit do pacote Genome Association 

and Prediction Integrated Tool (GAPIT) (WANG; ZHANG, 2021) no software R (R CORE 

TEAM, 2022). Previamente, a função gapit gera uma matriz com os coeficientes de 

parentesco entre qualquer par de indivíduo (Kinship), este coeficiente é a probabilidade de 

que um alelo escolhido aleatoriamente para ambos os indivíduos em um determinado locus 

seja idêntico por descendência (IBD), ou seja herdado de um ancestral comum. O cálculo do 

coeficiente de parentesco é baseado no algoritmo descrito por Lange (2002), onde assume que 

os fundadores não são consanguíneos. Em seguida a matriz K é transformada por 2*K para 

ser utilizada no modelo misto, com objetivo de estimar o efeito genético aditivo dos alelos no 

fenótipo. A função gapit também estima previamente o desiquilíbrio de ligação (LD) pelo 

método R2 por pares de marcadores, além disso, a média móvel dos marcadores adjacentes é 

estimada usando uma janela móvel de 10 marcadores.   

A função gapit permite utilizar vários modelos de estudo de associação. Neste trabalho 

foi utilizado o modelo Fixed and random model Circulating Probability Unification 

(FarmCPU) (LIU et al., 2016b). O FarmCPU utiliza o modelo de multiloci para controlar 

falsos positivos. Desta forma, o modelo linear misto de múltiplo loci (MLMM) é utilizado em 

dois estágios: primeiro no modelo de efeito-fixo (FEM), em que é realizado o teste dos 

marcadores individualmente, um a um, para evitar ruídos entre a matriz de kinship e o teste 
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dos marcadores, onde são adicionados pseudo marcadores QTNs como covariável para 

controlar falsos positivos. Os pseudo marcadores são estimados pelo modelo estimado 

aleatório (REM) e eles são usados para definir a matriz de kinship, este processo tem o 

objetivo de prevenir o problema de over-fitting do modelo FEM. FEM e o REM são 

processados interativamente até que os pseudos QTNs convirjam seus valores. O FEM e REM 

são modelados como descrito abaixo: 

 

FEM: yi = Mi1b1 + Mi2b2 + ... + Mitbt + Sijdj + ei     [1] 

 

REM: yi = ui + ei         [2] 

 

onde yi é o ith indivíduo observado para os dois modelos; Mi1, Mi2,...,Mit, são os 

genótipos t dos pseudo QTNs; b1, b2,...,bt, são os efeitos dos pseudo QTNs; Sij é o genótipo do 

ith indivíduo do jth marcador genético; dj é o efeito do jth marcador genético; ui é o efeito 

genético total do ith indivíduo; e o ei o resíduo, sendo o ei ~ N(0, s1#). 

Para considerar um SNP significante foi usado a correção de múltiplo teste de 

Bonferroni (WEIR, 1990) e adicionalmente o teste de permutação usando 1000 interações, 

com significância global de 5% para o erro do tipo I.  

 

4.2.6. Identificação de genes próximo aos marcadores significativos 

 Para identificar genes candidatos responsáveis pela resistência de H. armigera a 

flubendiamide foi examinado a região próxima ao SNP significante, considerando a distância 

estimada pelo LDdecay. O programa IGV (THORVALDSDOTTIR; ROBINSON; 

MESIROV, 2013) foi utilizado para fazer a varredura dentro da janela estimada. Neste 

programa foram carregados os arquivos, genoma de H. zea, arquivo de anotação deste 

genoma (GFF3) e o arquivo .vcf utilizado no estudo de associação. 
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4.3. Resultados 

4.3.1. Fenotipagem  

Dos 110 indivíduos fenotipados, foi observado 52% de sobrevivência e peso variando de 

1,00 a 38,70 mg com média de 6,04 mg (Tabela 4.1).  

 

Tabela 4.1. Dados fenotípicos dos indivíduos de H. armigera testados na DL99 (169 μg i.a. cm-2) de 
flubendiamide. 

População Nº Testados Variáveis 

 % Vivo % Morto Peso Min. 
(mg) 

Peso Médio 
(mg) 

Peso Máx. 
(mg) 

BA69 110 52 48 1 6,04 38,7 

 

4.3.2. Processamento das sequencias de reads 

Foram obtidos aproximadamente 300 milhões de reads de 110 amostras sequenciadas 

para o estudo de associação. Essas reads foram iniciadas com barcode + Pstl e não foi 

observado nenhuma base N nas leituras. O sequenciador Illumina retornou insertos de 

aproximadamente 92 pares de bases. A média de leitura por amostras foi de aproximadamente 

3 milhões de reads. O alinhamento das amostras no genoma de H. zea foi de 60%. O SNP 

calling e filtragem da qualidade dos dados realizado pelo programa Stacks retornou 

sequências de excelente qualidade e com baixo índice de missing data por amostras. Por 

apresentarem poucas reads sequenciadas, quatro amostras foram removidas do conjunto de 

dados. Essa falha no sequenciamento pode promover ruídos na filtragem e processamento dos 

dados. Dessa forma, foi possível obter 43677 reads de 106 amostras, distribuídos nos 31 

cromossomos.  

 

4.3.3. Genome-Wide Association Studies (GWAS) 

A análise de estratificação dos indivíduos (DAPC) agrupou os 106 indivíduos em 

quatro clusters K = 4 (Figura 4.1). Esse valor do agrupamento foi utilizado no controle de 

falsos positivos no modelo de associação testado. A análise do LDdecay, apresentou uma 
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janela de aproximadamente trezentas mil bases (Figura 4.2). O modelo utilizado para a 

associação genótipo x fenótipo peso foi o FarmCPU (Figura 4.3). Foram identificados sete 

marcadores com p-valor significante pelo threshold do teste de permutação (p-valor < 0,001) 

e threshold corrigido pelo ajuste de Bonferroni (p-valor = 5,9x10-6) (Figura 4.4 e Tabela 4.1). 

 

Figura 4.1. Análise de componentes principais discriminantes. A estratificação dos indivíduos é 
indicada pelo número de cluster formado.  

 

Figura 4.2. Decaimento do desequilíbrio de ligação (LDdecay) ao longo da distância. Os LDs foram 
calculados em janelas de 10 marcadores genéticos adjacentes. Cada ponto representa um par de 
distância entre dois marcadores na janela e o respectivo coeficiente de correlação ao quadrado. A linha 
vermelha é a média móvel dos 10 marcadores adjacentes. 
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Figura 4.3. Quantile-Quantile do modelo FarmCPU para o fenótipo peso. A linha vermelha é o p-
valor esperado dos marcadores não associados a fenótipo peso dos indivíduos de H. armigera. A área 
cinza entorno da linha vermelha é o intervalo de confiança de 95% da hipótese nula de não associação 
entre o SNP e a característica fenotípica. Os pontos que se distanciam da linha vermelha são 
considerados marcadores relacionados ao fenótipo peso de H. armigera. 

 
 
 

Expected -log10(p) 
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Figura 4.4. GWAS de H. armigera associado ao fenótipo peso. A linha pontilhada vermelha indica o 
threshold de Bonferroni (p-valor = 5,9x10-06) e a linha pontilhada azul indica o threshold do teste de 
permutação (p-valor < 0,001). 

 

Tabela 4.2. Marcadores associados ao fenótipo peso. 

SNP Cromossomo Pos. p-valor Maf No FDR ajustado Efeito 

62821:86:- 20 10176753 3,13×10-11 0,108 106 7,44×10-07 -3,76 

62878:25:- 20 10512018 9,16×10-10 0,113 106 1,08×10-05 23,32 

48645:8:+ 16 1417465 2,85×10-07 0,066 106 0,001 -5,02 

30857:90:- 9 11496366 2,88×10-07 0,216 106 0,002 -3,20 

28160:18:- 8 13475153 3,44×10-07 0,056 106 0,002 5,74 

66700:89:+ 22 4816698 4,93×10-07 0,051 106 0,002 -5.67 

63772:50:+ 21 2614679 1,31×10-06 0,221 106 0,004 3.18 

 
No estudo de associação do genótipo com o fenótipo vivo/morto foi utilizado o 

modelo FarmCPU. Esse modelo apresentou melhor controle de variantes espúrias e forneceu 

mais informação (Figura 4.5). Sete marcadores foram associados significativamente ao 
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fenótipo vivo/morto pelo threshold do teste de permutação (p-valor < 0,001) e pelo threshold 

corrigido pelo ajuste de Bonferroni (p-valor = 5,9x10-5) (Figura 4.6 e Tabela 4.2). 

Figura 4.5. Quantile-Quantile do modelo FarmCPU para a variável fenotípica vivo/morto. A linha 
vermelha é o p-valor esperado dos marcadores que não são responsáveis pelo fenótipo dos indivíduos 
de H. armigera. As linhas tracejadas cinza entorno da linha vermelha é o intervalo de confiança de 
95% da hipótese nula de não associação entre o SNP e a característica fenotípica. Os pontos que se 
distanciam da linha vermelha são considerados marcadores significativos associados a variável 
fenotípica de H. armigera. 

 

Tabela 4.3. Marcadores associados ao fenótipo vivo/morto. 

SNP Cromossomo Pos. p-valor Maf N FDR ajustado Efeito 

30002:87:+ 9 7816467 2,20×10-29 0,273 106 5,22×10-25 -0,411 

28433:60:+ 9 1025694 7,57×10-13 0,174 106 8,99×10-09 -0,285 

14495:86:+ 4 10997938 6,29×10-12 0,103 106 4,98×10-08 0,289 

53784:94:+ 17 9570966 9,66×10-10 0,146 106 5,73×10-06 0,180 

73259:64:+ 25 8809364 1,63×10-09 0,051 106 7,77×10-06 -0,259 

14900:24:+ 4 12703413 3,98×10-09 0,056 106 1,57×10-05 0,247 

43674:86:+ 14 3139879 1,95×10-07 0,212 106 6,63×10-04 0,155 
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Figura 4.6. GWAS de H. armigera associado ao fenótipo sobrevivência. A linha pontilhada vermelha 
indica o threshold de Bonferroni (p-valor = 5,9×10-06) e a linha pontilhada azul indica o threshold do 
teste de permutação (p-valor < 0,001).  

 

4.3.4. Identificação de genes próximo aos marcadores 

Baseado na janela de 300 mil bases fornecida pela análise do LDdecay foram 

prospectados genes a direita e a esquerda dos marcadores associados aos dois fenótipos 

(Tabela 4.4). 
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Tabela 4.4. Genes ligados aos marcadores identificados nos fenótipos peso e vivo/morto de H. 
armigera de campo com alta sobrevivência a flubendiamide. 

SNP Cromossomo Pos. Locus Gene 

Peso 

62821:86:- 20 10176753 LOC124640181  Proteína G 

62878:25:- 20 10512018 LOC124640181  Proteína G 

48645:8:+ 16 1417465 LOC124637409  6-Fosfofruto-2-Kinase/Frutose-
2,6-Bisfosfatase 

30857:90:- 9 11496366 LOC124633485  Inositol Monofosfatase 1 

28160:18:- 8 13475153 LOC124632661  Proteína Kinase C 

66700:89:+ 22 - -  Não identificado 

63772:50:+ 21 2614679 LOC124640672  Proteína Kinase 

Vivo/Morto 

30002:87:+ 9 7816467 LOC124640679  N-Metiltransferase 1 

28433:60:+ 9 1025694 LOC124633461  CYP9E2 

14495:86:+ 4 10997938 LOC124629557  1-Fosfatidilinositol 4,5-Bifosfato 
Fosfodiesterase 

53784:94:+ 17 9570966 LOC124638512  Receptor proteína Kinase 

73259:64:+ 25 - -  Não identificado 

14900:24:+ 4 - -  Não identificado 

43674:86:+ 14 - -  Não identificado 

 

4.3.5. Validação dos marcadores identificados pelo mapeamento de QTL 

Os marcadores identificados pelo GWAS foram combinados com os resultados do 

mapeamento de QTL. Para isso, foi prospectado regiões co-detectadas pelas duas análises. A 

região co-detectada foi considerada quando o SNP identificado pelo GWAS estava dentro do 

intervalo dos QTLs do mapeamento de QTL. Logo, foi possível identificar o marcador 

30857:90:- entre os dois QTLs localizados no grupo de ligação 9. Esse SNP validado está 
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relacionado ao fenótipo peso e está muito próximo ao mesmo gene que expressa a enzima 

Inositol Monofosfatase 1, o mesmo gene identificado no QTL do fenótipo vivo/morto. 

 

4.4. Discussão 

O desenvolvimento do estudo de associação com populações de campo identificou genes 

secundários relevantes que contribuem para a resistência de H. armigera a flubendiamide. 

Para os dois fenótipos testados foram identificados 14 SNP distribuídos em diferentes 

cromossomos. O SNP 30857:90:- validado pelo mapeamento de QTL identificou o gene que 

expressa a enzima Inositol Monofosfatase 1 (IMPase). Essa enzima é um dos precursores da 

via de sinalização para mobilização do íon Ca2+ do retículo sarcoplasmático para o lúmen da 

célula e vice-versa.  A IMPase desfosforila os isômeros do Monofosfato de Inositol (IM) para 

produzir Inositol, principalmente na forma do estereoisômero, Mio-Inositol (INBARID et al., 

2020). O processo de desfosforilação do IM produz duas proteínas sinalizadoras a proteína 

Kinase Kinase 6 (MAPKK-6) e a proteína G (PG).  

Os genes responsáveis por expressar o receptor de proteína Kinase (PKR) e a proteína 

Kinase (PK) foram identificados próximo aos marcadores 53784:94:+ e 63772:50:+ 

localizado no cromossomo 17 e 21. As PKs são reguladores-chave de funções celulares. Elas 

podem mediar processos celulares importantes, como transdução de sinais e ciclo celular. As 

PKs participam de uma etapa da via de sinalização do IP3R e de duas etapas da via de 

sinalização do RyR. Na primeira etapa ela tem função de estimular a fosfolipase C (PLC) 

(SOMLYO et al., 1988). Na segunda etapa, específica da sinalização do RyR, a proteína 

Kinase compõe o sinalizador Ca2+/DAG/PK, necessária para estimular a Calmodulina a se 

ligar na região terminal-N (KATO et al., 2009), para promover a sensibilização do canal de 

rianodina. Ainda na primeira etapa da sinalização a proteína Kinase compartilha a função de 

estimular a PLC com a proteína G (BERRIDGE, 1987; GILMAN, 1984; SOMLYO et al., 

1988).  

O gene responsável pela expressão da proteína G foi identificado na região dos 

marcadores 62821:86:- e 62878:25:- associados ao fenótipo peso e localizados no 

cromossomo 20. A família das proteínas G são responsáveis pela transdução de sinais através 

das membranas celulares (GILMAN, 1984). Apesar da proteína G ser transcrita pelo gene de 

mesmo nome, o processo de desfosforilação do IM, que origina a PG, é muito mais rápido 

quando comparado com a transcrição de um gene. Isso faz com que o organismo tenha 
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resposta rápidas ao estímulo exercido. Como subproduto da desfosforilação a PG tem função, 

em conjunto com a proteína Kinase, de estimular a fosfolipase C (PLC) (SOMLYO et al., 

1988). A PLC também conhecida como 1-Fosfatidilinositol 4,5-Bifosfato Fosfodiesterase 

(PLC-b2) foi identificada próximo ao marcador 14495:86:+ no cromossomo 4. A PLC-b2 tem 

como função hidrolisar o Fosfatidilinositol 4,5-Bifosfato (PIP2), dando origem a dois novos 

mensageiros secundários, o Diacilglicerol (DAG) e o Inositol 1,4,5-Trifosfato (IP3) 

(BERRIDGE, 2009, 2016).  

O IP3 é a última via de sinalização do receptor de Inositol 1,4,5-Trifosfato. Os 

receptores de IP3 localizados no retículo endoplasmático respondem à elevação de IP3 

liberando Ca2+, que muitas vezes é organizado em padrões espaciais (eventos e ondas 

elementares) e temporais (oscilações de Ca2+) característicos. A abertura do receptor IP3 

depende da presença simultânea de IP3 e cálcio (BEZPROZVANNY; WATRAS; EHRLICH, 

1991; IINO, 1990). Essa via IP3/Ca2+ é um sistema de sinalização extremamente versátil que 

foi adaptado para controlar processos tão diversos como fertilização, contração muscular, 

metabolismo celular, secreção de vesículas e fluidos e processamento de informações em 

células neuronais (BERRIDGE, 2009). O IP3R tem sido relatado como possível mecanismo 

de resistência a diamidas. Estudo em que o sinalizador IP3 foi silenciado por meio do RNA de 

interferência (RNAi) em Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) mostrou 

aumento na razão de resistência a clorantraniliprole (GUO et al., 2017). 

O Diacilglicerol (DAG), subproduto da hidrólise do Fosfatidilinositol 4,5-Bifosfato, tem 

como função sinalizar a proteína Kinase C (PKC) se ligando a ela (BERRIDGE, 1987). A 

PKC também foi identificada pelo marcador 28160:18:- localizado no cromossomo 8. Além 

da PG a proteína Kinase C necessita da ligação de cálcio, rianodina ou cafeína para ativá-la 

(KATO et al., 2009). O íon Ca2+, o DAG e a proteína Kinase C formam a via de sinalização 

Ca2+/DAG/PK (NISHIZUKA, 1984, 1986). Essa via se liga ao receptor de Calmodulina, e 

sensibiliza a região terminal-N. A ativação do canal RyR está associada à reorganização 

conformacional da estrutura citoplasmática terminal-N e rotação do conjunto transmembranar 

localizado na região terminal-C (EL-HAYEK et al., 1999; ORLOVA et al., 1996; SHARMA 

et al., 2000). 

O inseticida flubendiamide pode exercer efeitos agonistas sobre o RyR através das 

regiões terminal-N e terminal-C que são críticas para a função fisiológica do RyR, em 

contraste com as diamidas antranílicas, que não requerem a região terminal-N para ativar o 

RyR. O inseticida flubendiamide pode regular o acoplamento conformacional entre o domínio 
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citoplasmático (região terminal-N) e o domínio transmembranar (região terminal-C), ligando-

se ao domínio de interação situado na região terminal-N (KATO et al., 2009).  

Além do principal gene que expressa a enzima Inositol Monofosfatase 1, todos os outros 

genes identificados pelo estudo de associação GWAS possivelmente exercem regulação 

negativa. Isso acontece quando o inseto ingere o inseticida flubendiamide, pois o excesso da 

molécula química sinaliza que o lúmen celular está desbalanceado, então é reduzida a 

produção da Calmodulina que atua como sensibilizadora do domínio citoplasmático, para 

manter a homeostase de cálcio na célula.   

O resultado apresentado neste trabalho explica o fato da resistência de H. armigera ser 

instável, após algumas gerações sem pressão de seleção com flubendiamide. Explica também 

a linhagem de H. armigera não apresentar resistência enzimática no bioensaio com os 

principais sinergistas, além de não ter sido encontrado nenhuma mutação na região terminal-C 

compreendendo as transmembranas.  

Trabalho realizado por Abbade-Neto, D. (2021) mostra que a linhagem resistente de H. 

armigera a flubendiamide possui alto custo adaptativo. Isso porque os indivíduos apresentam 

redução do acasalamento, fertilidade, voo e fuga de predadores, além de aumento no tempo de 

desenvolvimento de ovo a adulto. Esse custo adaptativo pode estar relacionado ao gasto 

energético que a baixa expressão do IP3 promove reduzindo os estímulos do IP3R. Estudos 

com Drosophila melanogaster (Meigen, 1830) (Diptera: Drosophilidae) mostram que, na 

supressão do IP3, os indivíduos apresentam redução da movimentação, redução da capacidade 

de voo, baixa fertilidade e acasalamento e aumento no tempo de desenvolvimento da larva e 

da pupa (ACHARYA et al., 1997; BANERJEE, 2004; JAYAKUMAR et al., 2016; KUMAR; 

DEY; HASAN, 2011; RAGHU; HASAN, 1995; SARTAIN; WOLFNER, 2013; 

VENKATESH; HASAN, 1997; VENKITESWARAN; HASAN, 2009; YOSHIKAWA et al., 

1992). 

Outra característica importante é que a população de campo apresentou mais genes com 

provável regulação negativa, quando comparado com a linhagem selecionada em laboratório. 

Isso mostra que a seleção em laboratório exerce um estrangulamento genético, além de que, 

sucessivas gerações de intercruzamento reduzem a variabilidade genética. 
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4.5 Conclusões 

• O estudo de associação GWAS identificou 14 genes associados à resistência de H. 

armigera a flubendiamide, sendo que a maior parte desses genes estão relacionados à 

não sensibilização do RyR pelo inseticida flubendiamide. 

• O SNP 30857:90:-, que expressa a enzima Inositol Monofosfatase 1, identificado pelo 

GWAS foi validado pelo mapeamento de QTL como marcador associado à resistência 

de H. armigera a flubendiamide. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A resistência de insetos pode ser considerada uma característica quantitativa, sendo 

controlada por mais de um gene e afetada diretamente pelo ambiente. Os mecanismos 

associados à resistência de Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) a 

flubendiamide não estão totalmente elucidados. Apesar de estudos de resistência com 

linhagens de laboratório fornecerem importantes informações, elas podem não refletir a 

resistência no campo. Portanto, estudos dos mecanismos de resistência com linhagens 

selecionadas em laboratório e populações de campo são importantes para estabelecer 

estratégia de manejo da resistência de insetos com maior acurácia. Neste estudo, diferentes 

ferramentas foram utilizadas para prospectar loci associados à resistência de H. armigera a 

flubendiamide, além de desenvolver a arquitetura genética da característica da resistência e 

comparar com uma população de campo. 

Com os resultados obtidos no estudo de mecanismos da resistência, foi observado que a 

linhagem resistente de H. armigera a flubendiamide selecionada em laboratório tem uma 

resistência instável, com aumento da suscetibilidade ao longo das gerações sem pressão de 

seleção. Além disso, essa linhagem não apresentou resistência metabólica e não foram 

identificadas mutações na principal região associada à resistência a flubendiamide para outras 

espécies pragas. O estudo também verificou os loci c9.loc74 e c9.loc77 como possíveis 

responsáveis pela resistência da linhagem de laboratório, além de se encontrarem muito 

próximos, o que propicia segregarem juntos. Também foi verificado os prováveis loci 

responsáveis pela sobrevivência de uma população de campo de H. armigera a 

flubendiamide. Dessa forma, foi possível validar um gene como possível principal mecanismo 

de resistência, atuando como insensibilizador da região terminal-N do canal de rianodina, 

além de alguns genes secundários que podem estar influenciando a sobrevivência no campo a 

flubendiamide.  

Neste trabalho foi verificado um novo mecanismo de resistência de H. armigera a 

flubendiamide, diferente dos trabalhos já reportados para outras espécies-pragas a diamidas. 

Logo, com os resultados encontrados é possível inferir que o inseticida flubendiamide ainda 

pode ser uma alternativa viável para o controle de H. armigera, desde que estratégias de 

manejo da resistência sejam seguidas para reduzir a pressão de seleção como rotação de 

inseticidas, janelas de aplicações e misturas com outros grupos de moléculas químicas. Com 
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isso, a vida útil das diamidas como ferramenta de controle a insetos-pragas pode ser 

prolongada.    


