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Introdução

A traça-das-brássicas, Plutella xylostella (L.) é uma 
das principais pragas de plantas da família brassicacea 
no Brasil e no mundo (Talekar e Sheldon, 1993) [11]. 
É uma praga que tem seu ciclo influenciado pela 
temperatura podendo este chegar a até 11 dias (Ho, 
1965; Balachowsky, 1966; Ooi e Kelderman, 1979) 
[6,1,9]. Durante o verão a precipitação reduz o número 
de ovos e larvas nas folhas. Períodos quentes e secos 
favorecem ao desenvolvimento desta praga (França et 
al., 1985) [5]. Embora diversos inseticidas sejam
utilizados no combate da traça-das-brássicas 
(Krishnaiah e Mohan, 1983; Mohamad e Ismail, 1988)
[7,8], é uma praga de difícil controle usualmente 
requerendo várias aplicações em uma estação de 
cultivo. Entretanto, o uso contínuo e indiscriminado 
desses inseticidas tem selecionado populações 
resistentes, obrigando produtores a aplicarem doses 
cada vez mais elevadas, tornando o controle desta
praga cada vez menos eficiente (Ooi, 1986) [10]. Além 
disso, tem-se utilizado inseticidas químicos, com alto 
período de carência e que deixam resíduos na 
vegetação e, em inúmeros casos, contaminam o meio 
ambiente (Fan e Ho, 1971) [2]. 

A P. xylostella tornou-se resistente a mais de 51 
ingredientes ativos diferentes em todo o mundo 
(Vasquez, 1995) [12]. A descoberta, produção e 
comercialização de novos inseticidas constitui-se em 
empreendimento de alto risco, envolvendo anos de 
pesquisa e altos investimentos. 

O Rynaxypyr é um produto novo pertencente a nova 
classe de inseticidas (diamidas antranílicas) com modo 
de ação diferenciado de outras classes, desta forma 
com grande possibilidade de controlar com eficiência 
populações de P. xylostella resistentes a outras classes 
de inseticidas. O Rynaxypyr encontra-se em processo 
de registro no Brasil para o controle de lepidópteros, 
incluindo a P. xylostella. No entanto, o risco de 
evolução para resistência em populações de P. 

xylostella ao rynaxypyr é alto, devido particularmente à 
sua grande plasticidade genética.

A evolução de resistência ameaça a contínua 
efetividade do produto, sendo portanto necessário 
desenvolver e implementar estratégias de manejo da 
resistência para retardar ou evitar a evolução desta. Os 
passos iniciais para implementação de programas de 
manejo de resistência é o desenvolvimento de técnicas 
de bioensaios apropriadas e estabelecimento de linha 
base de suscetibilidade entre populações de uma área 
geográfica. Com tais informações, mudanças na 
suscetibilidade em resposta à pressões de seleção 
podem ser identificadas em tempo de ser remediadas 
(Fischoff, 1996) [4]. 

Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo 
o estabelecimento de linha base de suscetibilidade a 
rynaxypyr em populações de P. xylostella de 
laboratório e coletadas em campos da região agreste de 
Pernambuco.

Material e métodos

As populações de traça-das-crucíferas testadas foram 
obtidas de laboratórios e coletadas em campo entre 
dezembro de 2008 e abril de 2009 no Agreste 
Pernambucano. As populações foram trazidas para o 
Laboratório de Interação Insetos-Tóxicos da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco e criadas
sobre folhas de couve orgânica. Para as populações de 
campo, utilizaram-se larvas das primeiras gerações para 
realizar os testes em laboratório.

Para cada população, testes preliminares foram 
conduzidos para estabelecimento da faixa de 
concentração-resposta. Discos de folha de couve com 5 
cm de diâmetro foram tratados com as dosagens 
obtidas através de testes preliminares feitos com 
rynaxypyr. O inseticida foi diluído para obter uma 
solução estoque (10mg/L) e a partir desta, pelo menos 
7 concentrações de trabalho foram estabelecidas e 
adicionadas a elas, Triton X – 100 na concentração de 



0,01%. Em todos os experimentos foi utilizado um 
controle tratado com água destilada e Triton X -100 a 
0,01%. Após o preparo das soluções, os discos de folha 
de couve foram imersos nas soluções por cerca de 10 –
15 s e após a eliminação do excesso de umidade, estes 
foram deixados em temperatura de sala para secar. 
Posteriormente, os discos foram colocados em placas 
de petri de 5 cm de diâmetro, contendo papel de filtro 
umedecido com água. Em seguida, 10 larvas de 
segundo ínstar inicial foram colocadas em cada placa 
de petri. Três repetições foram utilizadas por 
tratamento, sendo o experimento repetido três vezes no 
tempo. A mortalidade de larvas foi avaliada após 96 h. 
Todos os experimentos foram realizados à temperatura 
de 27±0,2ºC, fotofase de 12 h e umidade de 65±5%. Os 
dados de mortalidade foram submetidos à análise de 
Probit (Finney, 1971) [3], após correção da 
mortalidade (Abbott, 1925), utilizando o programa 
POLO – Plus (LeOra Software 2005).

Resultados e Discussão

Os dados de mortalidade obtidos com os bioensaios 
para as populações de traça-das-crucíferas ajustaram ao 
modelo de Probit (2 significativo, p > 0,05). As curvas 
de concentração-mortalidade e a estimativa de CL50 das 
populações de P. xylostella indicaram a população de 
Vargem Alta – ES como a mais suscetível ao inseticida 
rynaxypyr. Os valores das CL50s das populações de P. 
xylostella variaram de 0,017 a 0,056 mg/L (Tabela 1). 
Sete populações de P. xylostella apresentaram razões 
de toxicidade significativas.

Os níveis de tolerância a rynaxypyr variaram de 1,07 
a 2,04 vezes quando considerada somente a CL50. 
Porém apenas a população de Gravatá-PE apresentou a 
mais alta razão de toxicidade (2,04 vezes) quando 
comparada a população mais suscetível.(Tabela 1).

As curvas de concentração-mortalidade das 
populações de P. xylostella apresentaram uma pequena 
amplitude, desde a população mais tolerante até a 
população mais suscetível apresentando diferentes 
valores para as inclinações das curvas variando de 
2,720 a 5,940 (Fig. 1). Os níveis de tolerância a 

rynaxypyr foram relativamente baixos tanto para as 
populações do Estado de Pernambuco quanto para as 
populações de P. xylostella do Espírito Santo e 
Brasília.
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Tabela 1. Suscetibilidade de populações de traça-das-crucíferas (Plutella xylostella) ao inseticida rynaxypyr.

1Número total de insetos usados em cada bioensaio.
 2Graus de liberdade para teste de qui quadrado.
 3Inclinação da curva

População n (1) GL (2) Inclinação ± 
EPM (3)

CL50 (IC 95%) 
mg/L

CL99 (IC 95%) 
mg/L

² (4) RT (LC 95%) (5)

Vargem Alta-ES 682 7 5.940 ± 0.510 0,017 (0,016 - 0,019) 0,042 (0,034 - 0,059) 8,39 ---

Chã Grande-PE 666 7 3,560 ± 0,240 0,029(0,026 - 0,032) 0,131 (0,104 - 0,174) 2,46  1,07 (0,89 - 1,28)

Alegre-ES 603 6 3,861 ± 0,306 0,018 (0,016 - 0,020) 0,073 (0,059 - 0,098) 1,39 1,08 (0,94 - 1,22)

Recife-PE 691 6 4,397 ± 0,361 0,020 (0,018 - 0,022) 0,066 (0,054 - 0,086) 4,71 1,15 (1,02 - 1,31)*

Garanhuns-PE 815 7 3,347 ± 0,199 0,037 (0,033 - 0,041) 0,181 (0,147 - 0,236) 5,38  1,35 (1,13 - 1,60)*

Bezerros-PE 420 6 2,720 ± 0,211 0,038 (0,033 - 0,043) 0,270 (0,203 - 0,395) 5,28 1,39 (1,14 - 1,69)*

Jupi-PE 699 7 2,969 ± 0.285 0,041 (0,034 - 0,047) 0,247 (0,188 - 0,362) 4,83 1,49 (1,21 - 1,85)*

Brasília-DF 621 5 3,904 ± 0,441 0,027 (0,023 - 0,031) 0,107 (0,085 - 0,151) 3,72 1,60 (1,36 - 1,88)*

Camocin-PE 468 7 3,034 ± 0,245 0,048 (0,039 - 0,060) 0,281 (0,190 - 0,503) 9,40 1,77 (1,44 - 2,17)*

Gravatá-PE 713 7 3,442 ± 0.306 0,056 (0,046 - 0,066) 0,263 (0,191 - 0,433) 9,22 2,04 (1,69 - 2,47)*



4Teste de qui-quadrado (P < 0,05).   
5Razão de Toxicidade das CL50s, calculada de acordo com o teste de razões letais  e os limites de confiança a 95%.
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Figura 1. Linhas de concentração-resposta de populações de Plutella xylostella ao inseticida Rynaxypyr™.


