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I 
~ O desenvolvImento da resIstência de pragas a in"f'ucldas 

fll!p{!nde das caracteris ticas genéticas da resIstência. clt s ralore s 
fuológlcoS da praga e dos aspectos operaClQnalS de e:.. .. olha do 
IIl"r:IIC,da e de sua apl icação. Isso leva a particular Idades que devem 
',W conSIderadas na escolha de prátIcas preventivas ou remedladoras 
rI ;l resistência para cada praga. Uma ferramenta auxiliar importante 
parn o manejo da resistência a inseticidas é o estabelecimento de 
mn prog rama de moni toramento da resistêncIa , po r pOSS ibili tar a 
tlnl p.cção de mudanças na suscetibilidade de populações de insetos, 
, 11 ~1ll de permitir a avaliação da ef icáCia das medidas de manejo 
'Hlmndas. As estratégias possiveis de serem utilizadas para o manejo 
di! resi stência a Inseti cidas em pragas consistem da substituição de 
nradulas, da proleção aos individuas susceti'vels da população da 
nraga, do uso de inseticidas adequados, da alternãncla de produtos 
cOm diferentes modos de ação, da mistura de produ lOS, do uso de 



substâncias slnérgicas, da dose adequada dos Inseticidas e fie 
medidas que reduzam a pressão de seleção aos individuas reSistentes 
da população. Serão discutidas as vantagens e desvantagens de 
cada estratégia. devendo· se conSiderar sempre o seu uso combinado 
para a obtenção de resultados mais significativos. Deve·se trabalhar 
no sentido de Introduzir praticas culturaiS e alternativas tecnológicas 
nos sistemas de produção que dlmmuam a InCidênCia de pragas, Que 
por sua vez Irão dimmUlr a necessidade de utilização de pràucas de 
cont role , dentre elas o controle com inseticidas quimlcos Serão 
apresentados resultados obtidos com um programa de manejo da 
reSls tenCla da lagarta da maçã do algodoeiro (Heliorhis vlfescensl ti 

insetiCidas plretróldes. nos Estados Unidos, bem como de estratégias 
Que têm Sido propostas para o manejo da reSlstencla de Alabama 
argdlacea a plretróldes em algodoeiro. na Argentina . 


