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     A soja Glycine max é o grão mais cultivado no Brasil. A região Sul é responsável por cerca de 

30% da produção brasileira. Entre os fatores que afetam a produtividade da soja destacam-se os 

insetos-pragas, principalmente pertencentes a ordem Lepidoptera. Até o final dos anos 90 a 

lagarta falsa-medideira Chrysodeixis (=Pseudoplusia) includens era considerada uma praga 

secundária, controlada naturalmente por agentes de controle biológico, principalmente, fungos 

entomopatogênicos. Porém, surtos populacionais ocorreram a partir da safra 2003/2004. Uma 

hipótese para justificar esses surtos foi a entrada da ferrugem asiática Phakopsora pachyrhizi no 

Brasil, em 2000. Devido ao aumento do número de aplicações de fungicidas reduziu a ocorrência 

dos fungos entomopatogênicos. Atualmente a lagarta falsa-medideira é considerada uma praga-

chave em todos os estados produtores de soja do Brasil. Ela reduz a área foliar, causando perdas 

econômicas, principalmente se a desfolha ocorrer durante o período reprodutivo da planta.  

Atualmente, para o controle de C. includens o principal método utilizado é o controle químico. 

Mas, o uso excessivo desse método também favorece a evolução da resistência do inseto a 

inseticidas. Assim, o seu aumento populacional também pode ser devido ao aumento da 

frequência de insetos resistentes nas lavouras de soja. O objetivo desse trabalho foi confeccionar 

a linha-básica e monitorar a suscetibilidade de C. includens a inseticidas do grupo químico das 

diamidas. A população suscetível de referência (SUSCI) foi proveniente da PROMIP que vem 

sendo mantida em laboratório na ausência de pressão de seleção com inseticidas por 18-19 

gerações. As demais populações de C. includens foram coletadas em lavouras comerciais de soja 

na safra agrícola 2016/2017 em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As lagartas foram mantidas 

em condições de laboratório em potes plásticos (50 mL) com dieta artificial. Os adultos foram 

acondicionados em gaiola de P.V.C. (20 x 20 cm) revestida com papel sulfite como substrato de 

oviposição. A alimentação dos adultos foi fornecida em placa de petri (5 cm) contendo mel 10% 

diluído em água destilada. A substituição da solução de mel e o papel sulfite foi feita a cada dois 

dias. A área do substrato de oviposição contendo ovos foi cortada e fixada em potes plásticos 

(300 mL) com dieta artificial. A criação foi mantida em sala climatizada à 25±1 ºC, umidade 

relativa de 70±10% e fotofase 14h. O método de bioensaio adotado foi do tipo ingestão com 

aplicação superficial do inseticida sobre a dieta artificial (“overlay bioassay”). Foram utilizadas 

placas de 24 células (Costar®, modelo 3526, Cambridge, Massachusetts, EUA) contendo 1,2 mL 

de dieta artificial. O inseticida flubendiamida (Belt®, suspensão concentrada, 480 g de i.a. L-1, 

Bayer CropScience Ltda) foi diluído em água destilada com 0,1% de surfactante (Triton®, 
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Labsynth produtos para laboratórios Ltda.). Em seguida aplicado 30 µL da solução inseticida por 

célula. Após a secagem do inseticida foi liberada uma lagarta de terceiro instar por célula. Para 

confecção da linha-básica foram preparadas sete a oito concentrações do inseticida com quatro 

repetições. Para o monitoramento da suscetibilidade foi utilizada uma concentração diagnóstica 

com base na concentração letal 95 (CL95) com cinco a sete repetições. A avaliação da 

mortalidade foi realizada 96 horas após a infestação. As lagartas sem movimento aparente foram 

consideradas mortas. Os dados de mortalidade foram submetidos á analise de Probit, para estimar 

concentrações letais (CL) (Proc probit). Os dados do monitoramento da suscetibilidade foram 

submetidos a análise de variância com comparação de média por Tukey (P>0,05) (Proc Glm). A 

CL50 da população suscetível de referência (SUSCI) foi 3,8 mg de flubendiamida L-1 (ppm) (IC 

95% 2,9 a 4,6 ppm). A concentração diagnóstica definida foi de 32 ppm, com base na CL95 de 

22,5 ppm (IC 95% 17,5 a 31,7 ppm) (Fig. 1). No monitoramento foi observada diferenças entre as 

populações de C. includens quanto a suscetibilidade ao inseticida flubendiamida (Fig. 2). A partir 

dos resultados se torna importante estabelecer programas de manejo da resistência para evitar que 

falhas no controle do inseto sejam devido a evolução da resistência. 

 

 

 

 
Fig. 1 Linha-básica de suscetibilidade de 

Chrysodeixis includens a flubendiamida. 
 Fig. 2 Monitoramento da suscetibilidade de 

populações de Chrysodeixis includens a 

concentração diagnóstica de 32 mg 

flubendiamida L-1. Médias seguidas pela mesma 

letra não diferem entre si pelo teste de Tukey 

(P.0,05). 
 


