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Apresentação
 
 

 

Desde 2012, a Embrapa Agrossilvipastoril realiza a Jornada Científica da 

Embrapa Agrossilvipasotril (JCEA) para a divulgação de resultados científicos de 

trabalhos desenvolvidos por pesquisadores e estudantes da Embrapa, de 

instituições de ensino e empresas de Mato Grosso. O evento promove o intercâmbio 

de conhecimento entre pesquisadores, estudantes e profissionais de instituições e 

empresas do estado, colocando em discussão temas relevantes para a pesquisa, 

desenvolvimento e inovação no setor agropecuário. Em sua nona edição, realizada 

em 14 de outubro de 2020, a IX JCEA promoveu palestras de pesquisadores que 

abordaram temas importantes para a complementação na formação científica e 

acadêmica de futuros profissionais: a experimentação e a ética na rotina do 

pesquisador e inovação na pesquisa agropecuária. Na presente edição do 

evento em formato online, realizada juntamente com o IV Encontro de Ciências e 

Tecnologias Agrossustentáveis, foram apresentados 49 trabalhos, nas áreas de 

Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia e Ciências Ambientais. Cabe destacar o 

esforço e dedicação do Comitê de Iniciação Científica (CIC) que, com o apoio de 

vários colegas e setores da Unidade, realizou a IX JCEA e IV ECTA com adaptações 

por conta da pandemia da Covid-19. 
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HERANÇA DA RESISTÊNCIA DE Chrysodeixis includens (WALKER, [1858]) 
(Lepidoptera: Noctuidae) A Teflubenzuron35 

 
Almir Pinto Santos Neto1*, Leonardo Vinicius Thiesen2, Fátima Teresinha Rampelotti-

Ferreira3, Lorenzo Ferraza4, Amanda Roberta Wackholz5, Rafael Major Pitta6 

 
1*UFMT, Sinop, MT, almirn26@gmail.com; 
2UNESP, Jaboticabal, SP, leonado.thiesen@unesp.br; 
3UFMT, Cuiabá, MT, ftrampelotti@hotmail.com; 
4UFV, Viçosa, MG, lorenzo.ferrazza@ufv.br; 
5FASIPE, Sinop, MT, amanda31roberta@gmail.com; 
6Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT, rafael.pitta@embrapa.br. 
 
A Chrysodeixis includens é considerada praga chave da soja e potencial desfolhadora do 
algodoeiro cujo manejo praga é feito predominante pela aplicação de inseticidas químicos. 
As benzoilureias são amplamente utilizadas no controle de lepidópteros, e dentro desse 
grupo o ingrediente ativo teflubenzuron é frequentemente utilizado para o controle dessa 
espécie, favorecendo a seleção de populações resistentes. O trabalho foi conduzido para 
caracterizar a herança da resistência de C. includens ao inseticida teflubenzuron através da 
seleção em laboratório de populações que tiverem baixa suscetibilidade a esse inseticida. 
Os estudos de herança da resistência foram realizados a partir de cruzamentos recíprocos e 
retrocruzamentos entre a população suscetível e resistente. Os dados de mortalidade foram 
submetidos a análise de probit e também comparados pelo teste de qui-quadrado. 
A população resistente selecionada teve como concentração letal para 50% dos indivíduos 
(CL50) estimada em > 785,34 µg i.a. cm-2, enquanto que a população suscetível na CL50 foi 
de 0,074 µg i.a. cm-2, indicando uma razão de resistência (RR) de pelo menos 10.600 vezes. 
Os valores das CLs50 para os cruzamentos recíprocos foram de 0,761 µg i.a. cm- 2 (RR>10) 
e 0,076 µg i.a. cm-2 (RR>1), quando o macho (H1) ou a fêmea (H2) era da população 
resistente, respectivamente. Foi possível confirmar paralelismo entre a população H1 e a 
resistente, indicando que essas populações são qualitativamente semelhantes em relação 
ao mecanismo de detoxificação envolvido, porém, quantitativamente diferentes devido ao 
deslocamento entre essas CLs50, sugerindo que a herança está ligada ao sexo masculino. 
A hipótese de a herança ser monogênica foi rejeitada pelo teste de qui-quadrado e os 
ensaios demonstraram que em elevadas concentrações do inseticida a dominância é 
completamente recessiva. A genética das populações fornece importantes informações para 
adoção de práticas para o Manejo da Resistência de Insetos à inseticidas, portanto, estudos 
de biologia molecular, herança da resistência e ecologia dos insetos são a base para buscar 
essas informações, mas entender o agroecossistema é fundamental para que essas práticas 
sejam bem sucedidas. Para auxiliar no Manejo da Resistência dessa espécie no campo, os 
resultados desse trabalho sugerem que a herança da resistência de C. includens ao 
teflubenzuron é ligada ao sexo masculino, poligênica e recessiva. 
 
Palavras-chave: falsa medideira; manejo da resistência; benzoilureias. 
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