
Minicurso
Manejo da resistência de insetos 

a inseticidas e plantas Bt

Oderlei Bernardi - UFSM
Daniela M. Okuma - Presidente IRAC-BR; Bayer

Renato J. Horikoshi - Bayer
Oscar A. B. N. e Silva - Corteva



Roteiro do minicurso

• O processo de evolução da resistência
Oderlei Bernardi (UFSM)

• Fatores que afetam a evolução da resistência
Renato J. Horikoshi (Bayer)

• Manejo da resistência de insetos a inseticidas
Daniela M. Okuma (Presidente IRAC-BR; Bayer)

•Manejo da resistência de insetos a inseticidas
Oscar A. B. N. e Silva (Corteva)



O processo de evolução da 
resistência de insetos

Oderlei Bernardi
Departamento de Defesa Fitossanitária/UFSM

E-mail: oderleibernardi@yahoo.com.br



Sparks & Nauen, 2014

Magnitude do problema da resistência



CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA

 População em equilíbrio: em populações de 

tamanho infinito onde o acasalamento ocorre ao acaso e 
não há forças evolucionárias (ausência de mutação, 
migração e seleção), as frequências gênicas são 
mantidas constantes geração após geração (Teorema de 
Hardy-Weinberg) (p2 + 2pq + q2 = 1)

 Evolução: mudança temporal na proporção de 

indivíduos geneticamente diferentes em uma ou mais 
características (Futuyma, 1998)



Presença de variabilidade genética…



ORIGEM E MANUTENÇÃO DE 
VARIABILIDADE GENÉTICA

 Seleção

 Fluxo gênico (migração)

 Deriva genética

 Mutação 



MUTAÇÃO – qualquer modificação brusca de genes ou de cromossomas, podendo
provocar uma variação hereditária ou uma mudança no fenótipo.

Mutação somática – ocorre durante a replicação do DNA que precede uma
divisão mitótica. Não são transmitidas à descendência.

Mutação nas células germinativas – ocorre durante a replicação do DNA
que precede a meiose. A mutação afeta os gametas e todas as células que
deles descendem após a fecundação – é transmitida à descendência.

TIPOS

Mutações espontâneas (aleatórias): podem ocorrer em qualquer gene e em
qualquer local do gene. Erros na replicação do DNA motivados pela DNA
polimerase. Erros na meiose ou mitose.

Mutações induzidas: substâncias químicas ou radiações que aumentam a
probabilidade de ocorrência de mutações.

Mutação – origem dos resistentes



Presença de variabilidade genética…



EVOLUÇÃO DA RESISTÊNCIA

VARIABILIDADE GENÉTICA

SELEÇÃO

HERDABILIDADE



Seleção...



Após seleção...



EVOLUÇÃO DA RESISTÊNCIA

VARIABILIDADE GENÉTICA

SELEÇÃO

HERDABILIDADE



Após vários ciclos de seleção...



O processo de evolução da resistência

Pressão de 
seleção

Suscetível Resistente

No início do processo de seleção 
predominam os suscetíveis

Após várias gerações aumento na 
frequência de resistentes

Pressão de 
seleção

Presença de variabilidade 
genética

Aplicação 
constante do 

mesmo agente 
de controle



Evolução da resistência

A aplicação constante de um mesmo agente de controle leva ao aumento da
frequência relativa de alguns indivíduos “pré-adaptados” presentes em uma
população. (Seleção Darwiniana) Georghiou, 1983



Mudança hereditária na suscetibilidade de uma 
população da praga que se reflete na falha repetida 

de um produto em atingir o nível de controle 
esperado, quando utilizado de acordo com a 

recomendação do rótulo ou bula para determinada 
espécie-praga. 

Conceito de resistência
Insecticide Resistance Action Committee (IRAC), 2012 



• É um exemplo de evolução

• Característica pré-adaptativa

• Termo intraespecífico

• Uma característica do indivíduo

Anticarsia gemmatalis Anticarsia gemmatalis

Santa Maria - RS                                                     Barreiras-BA

Resistência



Gly137Asp – Diazinon resistance
Leu251 – Malathion resistance

Resistência – Característica pré-adaptativa



Resistência – Característica pré-adaptativa



Resistência cruzada
Um mecanismo de resistência confere resistência a 
diferentes produtos (compostos geralmente relacionados). 

Ex.: deltametrina e permetrina

Resistência múltipla
Resistência a diferentes produtos é conferida por 
diferentes mecanismos de defesa coexistentes (compostos 
geralmente não relacionados).

Ex.: deltametrina e lufenuron

Tipos de resistência



Tolerância

• Habilidade natural de um organismo em tolerar

um determinado produto químico

• Alteração temporária na suscetibilidade de um
organismo a um determinado produto químico

• Termo interespecífico

Anticarsia gemmatalis Chrysodeixis includens



Frequência crítica: é a 
frequência, a partir da qual, a 
resistência se torna um 
problema econômico, ou seja, 
ocorrem fracassos no controle 
de determinada praga.

Resistência: um problema econômico
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Conceito operacional de resistência: Quando a frequência de indivíduos resistentes
é alta o suficiente para causar danos inaceitáveis à cultura. Assim, a resistência definida
operacionalmente é uma característica de uma população e pode se manifestar como uma
falha de controle (Fitt et al., 2006).



 Uso mais frequente de inseticidas

 Uso de doses acima do recomendado na bula ou rótulo do 
inseticida

 Uso de misturas inadequadas de inseticidas

 Troca de inseticida, normalmente, por um mais tóxico

Consequências da evolução da resistência

COMPROMETIMENTO DO MIP

 Maior contaminação do meio ambiente

 Eliminação de organismos benéficos

 Elevação nos custos de controle de pragas



“O desempenho de um produto 
aplicado não foi satisfatório no 

controle de uma determinada praga”.

Trata-se de um caso de 
resistência?



Possíveis explicações para o insucesso no controle

 Qualidade da aplicação

 Produto (formulação e dosagem)

 Densidade populacional da praga

 Condições climáticas

 Resistência



Obrigado pela 
atenção!


