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VARIABILIDADE POPULACIONAL DE Plutella xylostella (L., 1758) 
(LEPIDOPTERA: PLUTELLIDAE) E SUSCETIBILIDADE A Bacillus thuringiensis 

BERLINER 
 

 
RESUMO – O objetivo deste estudo foi verificar, por meio de métodos 

moleculares, possíveis diferenças entre populações de Plutella xylostella (PX, PA, 
PC e PJ) de três estados brasileiros produtores de brassicáceas e avaliar a 
suscetibilidade e os efeitos subletais nestas populações à bioinseticidas e isolados 
de Bacillus thuringiensis. Foram utilizados os métodos de sequenciamento do gene 
COI e ISSR-PCR para analisar a estrutura genética das populações. Para avaliar a 
suscetibilidade e os efeitos subletais foram pulverizados em discos foliares de couve 
de 8 cm de diâmetro os isolados 153.30A, 49.19A, T08.024, E7, E28, E47, 41.7L, 
20.7L, HD-1 e Bt tenebrionis e os produtos Btt090®, Dipel®, Agree® e Xentari®. Após 
a secagem, os discos foliares foram oferecidos para alimentação de lagartas de 
segundo ínstar de P. xylostella de cada população, em placas de Petri. As pupas 
foram individualizadas em placas com poços tipo Elisa® até a emergência dos 
adultos. Os adultos foram separados em casais e transferidos para gaiolas para 
oviposição. Os insetos foram observados até a morte dos adultos, sendo avaliado: 
viabilidade e duração larval e pupal, consumo foliar, peso das pupas, razão sexual, 
longevidade, número de ovos/fêmea/dia, período de incubação e viabilidade dos 
ovos. Os produtos/isolados que causaram mortalidade superior a 80% foram 
utilizados para estimar os valores de CL50. As populações apresentaram diferenças 
nas estruturas genéticas, sendo PJ a mais diferente. Os produtos Agree®, Dipel® e 
Xentari® e os isolados 49.19A, E47 e HD1 causaram 100% de mortalidade para 
todas as populações. De modo geral, Dipel® e HD1 foram mais tóxicos dentre os 
produtos e isolados, respectivamente, devido às menores CL50. Os isolados T08.024 
e E28 foram os que mais afetaram negativamente as características biológicas da 
praga, apesar de não causarem 100% de mortalidade.As populações de P. xylostella 
são afetadas de maneira diferente em relação aos produtos/isolados, sendo assim, 
antes da adoção do controle deve-se considerar a população e região de ocorrência 
da praga. 

 
 

Palavras-chave: bactéria entomopatogênica, controle biológico, traça-das-crucíferas 
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VARIABILITY OF Plutella xylostella (L., 1758) (LEPIDOPTERA: PLUTELLIDAE) 
POPULATION AND SUSCEPTIBILITY TO Bacillus thuringiensis BERLINER 

 
 

ABSTRACT- The aim of this study was to detect possible differences among 
populations of Plutella xylostella (PX, PA, PC and PJ), from three Brazilian states that 
produce brassicaceas, and to evaluate the susceptibility and sublethal effects of 
these populations to Bacillus thuringiensis bioinsecticides and strains. We used the 
methods of COI gene sequencing and ISSR-PCR to analyze the genetic structure of 
the populations. To evaluate the susceptibility and sublethal effects, isolates 
153.30A, 49.19A, T08.024, E7, E28, E47, 41.7L, 20.7L, HD-1 and Bt tenebrionis and 
products Btt090®, Dipel®, Agree® and Xentari® were sprayed on 8-cm-diameter kale 
leaf discs. After drying, the leaf disks were offered to fed second instar caterpillars of 
P. xylostella from each population, in Petri dishes. The pupae were placed in 
separated wells plates with Elisa ® until adult emergence. The adults were separated 
into couples and transferred to cages for oviposition. We observed the insects until 
the adults death, evaluating: larval and pupal viability and period, leaf consumption, 
pupal weight, sex ratio, longevity, number of eggs/female/day, incubation period and 
egg viability. Products/strains that caused mortality exceeding 80% were used to 
estimate the values of LC50. The populations showed differences in genetic 
structures, being PJ the most different one. Agree®, Dipel®, Xentari®, and the isolates 
49.19A, E47 and HD1 caused 100% mortality for all populations. Generally, HD1 and 
Dipel® were the most toxic among products and strains, due to lower LC50. The 
isolates T08.024 and E28 were the ones that most affected negatively the biological 
characteristics of the pest, despite they didn’t cause 100% of mortality. The 
populations of P. xylostella are affected differently in relation to the products / 
isolated, so before taking any control measures, the population and the region where 
the pest occurs should be considered. 
 
Keywords: entomopathogenic bacterium, biological control, diamondback moth 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A bactéria Bacillus thuringiensis Berliner se destaca entre os 

entomopatógenos por ser a mais estudada e utilizada no manejo integrado de 

pragas (BRAVO et al., 2011). Pode ser encontrada em diferentes regiões do mundo 

e em diversos substratos, como solo, água, insetos mortos e superfície de algumas 

plantas (HÖFTE; WHITELEY, 1989; VALICENTE; BARRETO, 2003; BIZZARRI; 

BISHOP, 2007; HERNÁNDEZ et al., 2005). 

Durante a esporulação e/ou fase estacionária, esse microrganismo produz 

inclusões proteicas cristalinas (cristais proteicos) chamadas δ-endotoxinas ou 

proteínas Cry com atividade entomopatogênica para várias espécies de insetos, 

como os das ordens Lepidoptera, Coleoptera e Diptera (VALADARES-INGLIS et al., 

1998; VIDYARTHI et al., 2002; BRAVO et al., 2007; VALICENTE et al., 2010). 

Os cristais proteicos atuam na fase larval dos lepidopteros e, ao serem 

ingeridos, são solubilizados no intestino médio devido à ação do pH alcalino e de 

proteases, ativando as protoxinas (proteínas Cry). As toxinas se ligam a receptores 

específicos localizados no epitélio intestinal, formando poros que propiciam o 

extravasamento do conteúdo intestinal para a hemocele. Como consequência, a 

lagarta para de se alimentar, torna-se imóvel e morre por inanição ou septicemia 

(KNOWLES, 1994; COPPING; MENN, 2000; PRAÇA et al., 2004; BRAVO et al., 

2007). 

Devido a sua alta especificidade e por não oferecer riscos ao meio ambiente, 

as proteínas Cry são importantes alternativas aos inseticidas químicos para o 

controle de pragas na agricultura (ROH et al., 2007). No mercado de bioinseticidas, 

os produtos a base de B. thuringiensis são os mais utilizados (GLARE; 

O’CALLAGHAN, 2000; BRAR et al., 2006) e representam 53% de todos os 

bioinseticidas vendidos mundialmente (CPL BUSINESS CONSULTANTS, 2010). 

Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Plutellidae) é a principal 

praga das brassicáceas por reduzir a produção e inviabilizar algumas áreas de 

cultivo em todo o mundo. Além disso, existem relatos de populações da praga 

resistentes, inclusive no Brasil, não só a inseticidas químicos, mas também a 
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inseticidas biológicos (DÍAZ-GOMEZ et al., 2000; CASTELO BRANCO et al., 2003; 

IDRIS et al., 2004; TROCZKA et al., 2012; WANG; WU, 2012). 

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do 

Brasil, os produtos a base de B. thuringiensis registrados e autorizados no mercado 

brasileiro são: Agree® (B. thuringiensis var. aizawai GC-91, Bio Controle - Métodos 

De Controle de Pragas Ltda, Indaiatuba/SP), Bac-Control WP® (B. thuringiensis var. 

kurstaki, Vectorcontrol - Indústria e Comérico de Produtos Agropecuários Ltda, 

Vinhedo/SP), Bactur WP® (B. thuringiensis var. kurstaki, Milenia Agrociências S.A., 

Londrina/PR), Dipel® (B. thuringiensis var. kurstaki, Sumitomo Chemical do Brasil 

Representações Ltda, São Paulo/SP), Dipel WG® (B. thuringiensis var. kurstaki, 

Sumitomo Chemical do Brasil Representações Ltda, São Paulo/SP), Dipel WP® (B. 

thuringiensis var. kurstaki, Sumitomo Chemical do Brasil Representações Ltda, São 

Paulo/SP), Thuricide® (B. thuringiensis var. kurstaki, Bio Controle - Métodos De 

Controle de Pragas Ltda, Indaiatuba/SP), Xentari® (B. thuringiensis var. aizawai, 

Sumitomo Chemical do Brasil Representações Ltda, São Paulo/SP) 

(MAPA/AGROFIT, 2012).  

Muitos destes produtos são recomendados para o controle de P. xylostella em 

hortaliças e, apesar da eficiência no controle, têm sido relatados casos de seleção 

de populações resistentes da praga a várias toxinas de B. thuringiensis (PEREZ; 

SHELTON, 1997; HERRERO et al., 2001; FERRÉ; VAN RIE, 2002). O primeiro caso 

de resistência de P. xylostella em campo foi relatado no Hawai, em áreas tratadas 

com Dipel® (TABASHNIK et al, 1990a). 

Devido ao seu caráter cosmopolita e a capacididade migratória, populações 

de P. xylostella podem se isolar geograficamente, originando populações que podem 

ter características genéticas diferentes ao longo do tempo. A suscetibilidade das 

diferentes populações a mesma tática de controle pode ser variável, o que implicaria 

na necessidade de elaboração de sistemas de manejo de acordo com a 

variabilidade populacional. Essa variação na suscetibilidade pode ocorrer para 

entomopatógenos, como B. thuringiensis, em populações de P. xylostella de 

diferentes países como observado por Gonzáles-Cabrera et al. (2001) e Monnerat et 

al. (2004), sendo necessário também verificar a diferença na suscetibilidade entre 

populações brasileiras, utilizando diferentes ferramentas moleculares. 
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O objetivo deste estudo foi verificar, através de métodos moleculares, 

possíveis diferenças na estrutura genética de populações de P. xylostella de três 

estados brasileiros, e avaliar a suscetibilidade e os efeitos subletais à bioinseticidas 

e isolados de B. thuringiensis. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1. Brassicáceas: aspectos gerais 

 

Dentre as olerícolas, a família Brassicaceae é uma das mais numerosas, 

totalizando 350 gêneros e 3.200 espécies. No Brasil, essas plantas são produzidas 

principalmente na região centro-sul, com custo de produção relativamente baixo 

quando comparado a outras espécies (FILGUEIRA, 2008) e ocupam o 3º lugar 

dentre as hortaliças mais consumidas no mundo (RAMOS, 2008).  

As brassicáceas estão entre as mais antigas plantas cultivadas com registros 

escritos que datam de 1.500 a.C. (RAYMER, 2002). Acredita-se que o cultivo dessas 

plantas tenha se iniciado ao norte da costa do Mar Mediterrâneo, Ásia Menor e costa 

Ocidental Europeia (FREITAS LUZ et al., 2002), espalhando-se por toda Europa no 

início do século XVII (CEASA, 2012). 

Podem ser cultivadas em diversas regiões do mundo por apresentarem alta 

capacidade adaptativa às variadas condições agro-climáticas (SUWABE et al, 2006;. 

HONG et al, 2008). Geralmente são cultivadas em regiões de clima ameno, com 

temperatura ideal entre 14 e 21 °C, mínima de 4 °C e máxima 30 °C, dependendo da 

variedade (WURR et al., 1996). Podem ser produzidas nas regiões temperadas, 

tropicais e subtropicais e preferem solo profundo, bem drenado, fértil, arenoso ou 

argiloso e pH neutro (DIXON, 2007). 

Essas espécies têm sido constantemente estudadas, devido a grande 

importância na alimentação humana, seja pela quantidade consumida ou pelo alto 

valor nutricional. Além de servirem como alimento, algumas também são utilizadas 

como adubo verde, forragem, condimento, fonte de óleo, plantas ornamentais e 

medicinais (OPEÑA et al., 1988).  
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São plantas normalmente cultivadas por pequenos e médios produtores 

rurais, sendo as mais produzidas: repolho (Brassica oleracea L. var. capitata L.), 

couve-flor (B. oleracea L. var. botrytis L.), couve-manteiga (B. oleracea L. var. 

acephala DC.) e brócolis (B. oleracea L. var. italica Plenck). Além destas, existem 

várias outras espécies hortícolas e/ou oleaginosas, tais como: rúcula (Eruca sativa 

L.), pak-choi (Brassica campestris L. var. chinensis Makino), couve-rabano (B. 

olaracea L. var. gongylodes L.), nabo-comprido (B. rapa L. var. rapa), rabanete 

(Raphanus sativus L.), mostarda-de-folha (B. juncea L.), canola (B. napus L. var. 

oleifera L.), entre outras (FILGUEIRA, 2008).  

Ainda existem diversas espécies consideradas daninhas ou invasoras, sendo 

problema principalmente em cultivos de hortaliças, como: mostarda-dos-campos 

(Sinapis arvensis L.), rapistro [Rapistrum rugosum (L.) All.], nabiça-roxa (Raphanus 

sativus L.), nabo forrageiro (R. sativus L. var. oleiferus Metzg.), entre outras 

(LORENZI, 2006).  

As principais fontes de alimentação nos países desenvolvidos, entre as 

hortaliças, são a batata e o tomate, seguidos pelas brassicáceas. A espécie B. 

oleraceae se destaca na olericultura brasileira com consumo estimado em 2 

kg/pessoa/ano, e como fonte de vitaminas C, B1 e B2 e sais minerais, 

principalmente boro, cálcio e fósforo, facilmente assimiláveis pelo organismo 

(FREITAS LUZ et al., 2002).  

Dentre as variedades dessa espécie, a couve é considerada a hortaliça 

folhosa com as características mais próximas da espécie selvagem, origem das 

outras brassicáceas. Em 2011, foram cultivados 1.287,82 ha de couve no estado de 

São Paulo (IEA, 2012) e a hortaliça ocupou o 7º lugar dentre as mais vendidas, 

sendo comercializadas na CEAGESP 8.000 toneladas (HORTIBRASIL, 2012). Com 

relação às propriedades funcionais, a couve é rica em nutrientes, especialmente em 

minerais, cálcio, ferro, vitaminas A, C, K e B5, beta caroteno, possui elevada 

quantidade de antocianinas, fibras e apresenta baixo teor calórico (ROCHA, 2002), 

As inúmeras espécies de hortaliças dessa família têm sido objeto de 

pesquisa, dada a sua grande importância na alimentação humana. Entretanto, uma 

das limitações do cultivo deste grupo tem sido o ataque de agentes bióticos como 

insetos-praga e patógenos. As principais pragas são lepidópteros como Pieris rapae 
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(L., 1758) (Lepidoptera: Pieridae), Trichoplusia ni (Hubner, 1803) (Lepidoptera: 

Noctuidae) e P. xylostella (GODIN; BOIVIN, 1998). Dentre elas, a de maior 

importância é P. xylostella, também conhecida como traça-das-crucíferas, 

responsável por perdas de até 95% na produção de brassicáceas (MEDEIROS et al., 

2006). 

 

2.2. Plutella xylostella 
 

2.2.1. Ocorrência e distribuição 

 
A traça das crucíferas, P. xylostella, provavelmente é originária da Europa 

Mediterrânea, local de origem das brassicáceas, é considerada praga cosmopolita, 

encontrada em diversas regiões produtoras do mundo, independente das condições 

climáticas (DIAS et al., 2004; MAU; KRESSING, 2007). Ocorre em regiões tropicais, 

subtropicais e zonas temperadas e, além disso, tem a capacidade de migrar para 

diferentes zonas climáticas (CHAPMAN et al., 2002; COULSON et al., 2002). É 

considerada a praga mais importante das brassicáceas, com ocorrência frequente 

em todas as áreas de cultivo no mundo (TALEKAR; SHELTON, 1993; CASTELO 

BRANCO et al., 2001; DIAS et al., 2004). 

 

2.2.2. Descrição e biologia 

 

P. xylostella é um inseto de ciclo curto, em que a temperatura é fator 

determinante, pois em condições mais quentes o ciclo pode ser de 12 dias. O 

número de gerações varia de 5 a 10 por ano, dependendo das condições climáticas 

e da disponibilidade de alimento, sendo que a densidade populacional desta praga 

varia muito de um ano a outro (DIAS et al., 2004). 

É um microlepidóptero de coloração parda que realiza suas posturas na face 

abaxial das folhas, geralmente acompanhando as nervuras, de forma isolada ou 

agrupada (THULER, 2009). As fêmeas são muito férteis e podem depositar até 350 

ovos durante o seu ciclo de vida. Os ovos são amarelos, pequenos, medindo menos 

de 1 mm de diâmetro, elípticos, aplanados, com relevos ondulados. São depositados 
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isoladamente ou em grupos de 2 ou 3, e o período de incubação é de 2 a 4 dias 

(GALLO et al., 2002, MEDEIROS et al., 2003). 

Após 3 ou 4 dias eclodem as lagartas, que penetram no interior da folha, 

passando a alimentar-se do parênquima, durante 2 ou 3 dias. Em seguida, 

abandonam a galeria e passam a alimentar-se da epiderme inferior da folha (GALLO 

et al., 2002). A lagarta é inicialmente esbranquiçada, mas adquire pouco depois a 

coloração verde-clara com cabeça parda; sobre o corpo notam-se pequenos “pelos” 

escuros e esparsos. Apresenta quatro ínstares larvais, sendo que no quarto começa 

a confecção do casulo (MONNERAT, 1995). Atingem o máximo de desenvolvimento 

com 8 a10 mm de comprimento após 9 a 10 dias da eclosão (GALLO et al., 2002). 

A pupa é facilmente reconhecida no interior de um casulo de seda, tecido com 

fios entrelaçados que ajudam na fixação à planta, normalmente na face inferior das 

folhas. Cerca de 4 dias após a formação da pupa emerge o adulto (GALLO et al., 

2002). 

Os adultos têm hábito noturno e durante o dia se escondem nas folhagens. 

Nos machos, a margem posterior das asas anteriores é branca e na posição de 

repouso forma uma mancha característica sobre a face dorsal (GALLO et al., 2002). 

Quando adultos apresentam dimorfismo sexual, distinguindo machos e fêmeas 

observando a parte ventral do inseto: o macho apresenta uma “fenda” no final do 

abdome, já a fêmea duas manchas circulares de coloração escura. 

As características biológicas dessa praga podem variar de acordo com o 

cultivar de brassicácea em que o inseto se alimenta na fase jovem (DE BORTOLI et 

al., 2011). O substrato também afeta a preferência para oviposição e alimentação do 

inseto, como verificado por De Bortoli et al. (2011). Estudos realizados apontam o 

repolho Midori como o mais indicado para o plantio, pois apresenta maior 

resistência, prejudicando o crescimento populacional da praga (DE BORTOLI et al., 

2011). 

 
2.2.3. Danos e prejuízos 

 

Existe uma relação direta entre o desenvolvimento fenológico da cultura e o 

aumento dos danos ocasionados pela P. xylostella, sendo muitas vezes necessária 
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a introdução de medidas de controle ainda no início da formação da planta (SILVA et 

al., 2003). 

No primeiro ínstar, as lagartas penetram nas folhas e alimentam-se do 

parênquima foliar. A partir do segundo, abandonam as minas e, até o terceiro 

estádio, consomem o tecido foliar, exceto a epiderme superior, o que forma áreas 

transparentes nas folhas. Larvas no quarto estádio consomem todas as partes da 

folha (CASTELO BRANCO et al., 1997). 

Quando em baixas populações, as larvas preferem folhas mais jovens e, em 

altas populações, os insetos se distribuem por toda a planta. Normalmente os locais 

da planta onde a traça se encontra oferecem proteção contra predadores, 

parasitoides e até inseticidas. Em plantas de repolho, larvas e pupas são 

encontradas na parte inferior das folhas que circundam as cabeças. Quando 

localizadas em folhas externas, larvas e pupas são encontradas na parte inferior das 

folhas (CASTELO BRANCO et al., 1997). 

Em repolho, as larvas consomem as folhas, que ficam com aspecto rendado, 

e nas cabeças causam furos, reduzindo o valor comercial do produto (FREITAS LUZ 

et al., 2002). As lagartas não se alimentam apenas das folhas: em brócolis e couve-

flor podem se alimentar das inflorescências e, em couve-de-bruxelas dos rebentos 

(TIBA, 2008). 

O repolho é atacado desde a formação da cabeça até a colheita, com nível de 

dano próximo a 20% de plantas infestadas (VACARI et al., 2008). Os danos 

causados na cultura de couve podem ser de até 95% do total da cultura, 

dependendo da região e da época de plantio (CZEPAK et al., 2005). 

No estado de São Paulo, P. xylostella causa danos variáveis, reduzindo em 

até 60% a produção de repolho (IMENES et al., 2002). Ataques severos causados, 

principalmente durante os períodos mais secos do ano, podem ocasionar perdas 

totais nos campos de produção (MEDEIROS et al., 2003). Os danos acarretam 

depreciação do produto, atraso no crescimento da planta e até mesmo sua morte. 

No sudeste dos EUA, P. xylostella é o principal lepidóptero desfolhador em 

canola (BUNTIN, 1990; RAMACHANDRAN et al., 2000). No Texas, pode causar 

perdas entre US$ 40–70 milhões em repolho e US$ 400.000 em cultivos de brócolis, 

se não tratados adequadamente (SHELTON, 2004). Sem o manejo adequado da 
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praga, mais de US$ 500 milhões são perdidos por inviabilizar cultivos de brócolis na 

Califórnia e US$ 80 milhões nos cultivos de repolho em Nova York (SHELTON, 

2004). No Canadá, a traça-das-crucíferas também ocorre anualmente nos cultivos 

de brassicáceas e em anos de surto da praga, podem causar perdas substanciais na 

colheita (DOSDALL et al., 2004).  
 

2.2.4. Controle 
 

O controle da traça-das-crucíferas, desde o início do século XX, é feito 

basicamente através de inseticidas químicos por sua eficácia e facilidade de 

utilização (TIBA, 2008). Uma das dificuldades no controle desta praga está 

relacionada às áreas de cultivo que são mantidas durante todo o ano, com plantas 

de idades diferentes, proporcionando ao inseto quantidade abundante e contínua de 

alimento (IMENES et al., 2002). 

O uso intensivo de produtos químicos pode selecionar populações 

resistentes, sendo necessário um aumento na frequência de aplicações e nas 

dosagens. Em geral, utiliza-se grande número de aplicações por ciclo da cultura, 

podendo chegar a 15 ou 20, independente da presença da praga no campo (GUAN-

SOON, 1990; CARBALLO, 1992; SAMPSON, 1992). No Brasil, observa-se que o 

número de aplicações pode variar de um a quatro por semana (CASTELO BRANCO 

et al., 2001). Além disso, o alto potencial biótico do inseto favorece a manifestação 

da resistência, o que dificulta o manejo dessa praga (THULER, 2006). 

O primeiro registro resistência da praga a DDT foi em 1953 (ANKERSMIT, 

1953) e a B. thuringiensis em 1980 (TABASHNIK et al., 1990b; SHELTON et al., 

1993; TABASHNIK, 1994). Em 1989, de acordo com Georghiou; Lagunes-Tejada 

(1991), já eram conhecidos cerca de 50 inseticidas químicos aos quais P. xylostella 

apresentava resistência. Isso também foi constatado no Brasil em relação a 

diferentes princípios ativos (CASTELO BRANCO; GATEHOUSE, 2001). Na década 

de 1990 houve relato de populações da traça-das-crucíferas resistentes a piretroides 

e fosforados no Distrito Federal (CASTELO BRANCO et al., 1997). Além disso, 

existem estudos que comprovam resistência a abamectina (CASTELO BRANCO; 

MELO, 2002) e deltametrina (PRAÇA et al., 2010).  
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Essa resistência pode se desenvolver através de diferentes mecanismos 

fisiológicos. Para produtos químicos pode ocorrer redução na penetração pela 

cutícula (NOPPUN et al., 1989), alteração no local alvo para organofosforados e 

carbamatos (LIU et al., 1982; MAA et al.,1996; YU; NGUYEN, 1999), degradação do 

metabolismo envolvendo enzimas como glutationa S-transferase para paration (KAO 

et al., 1989), microsomal P-450 monooxigenase para piretróides (YAO et al., 1988; 

HUNG; SUN, 1989), carboxilesterase para malation (MAA; LIAO, 2000).  

Foi constatado que organofosforados, carbamatos e piretroides usados de 

forma contínua contra a traça-das-crucíferas, selecionam populações resistentes, o 

que obriga os produtores a utilizarem doses mais elevadas. Produtores de repolho 

da Chapada Diamantina (BA) relataram que o cultivo desta Brassicaceae foi 

abandonado naquela região devido à impossibilidade do controle desta praga (TIBA, 

2008). 

Além disso, aplicações frequentes de grandes quantidades de agrotóxicos e 

sem os devidos cuidados causam impactos tanto ambientais quanto para a saúde de 

animais e do próprio homem. No ambiente, esses produtos se acumulam e muitas 

vezes não atingem somente o local desejado, se espalhando e contaminando fontes 

de água e outros biomas, causando desequilíbrio ecológico. Em relação à saúde 

humana, pode ocorrer intoxicação por contato direto com o produto ou em função de 

resíduos nos alimentos consumidos, na maioria das vezes in natura. 

Estudos mostram algumas técnicas alternativas ao controle químico, tais 

como: o uso de feromônios (MICHEREFF et al., 2000), culturas armadilha 

(CHARLESTON; KFIR, 2000; BADENES-PEREZ et al., 2004), variedades 

resistentes (MELO et al., 1994; THULER et al., 2007), plantas inseticidas (TORRES 

et al., 2001), uso de produtos naturais extraídos de plantas (NEVES; NOGUEIRA, 

1996) e emprego de agentes de controle biológico como os parasitoides, predadores 

e microrganismos entomopatogênicos (DIAS et al., 2004). 

A utilização de entomopatógenos no controle de pragas é vantajosa por evitar 

desequilíbrio ecológico no agroecossistema, pois muitos são específicos aos 

insetos-alvo e seletivos aos inimigos naturais; além de causar mortalidade direta, os 

patógenos podem afetar as características biológicas e reprodutivas dos insetos; 

podem ser associados a outros métodos de controle compatíveis; reduzir os custos 
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da produção agrícola; não poluem o ambiente e não são tóxicos aos homens e 

animais, desde que selecionados e manuseados corretamente, entre outras (ALVES, 

1998). 

Dentre esses microrganismos o mais utilizado e estudado para a maioria das 

pragas agrícolas, e também para P. xylostella, é a bactéria B. thuringiensis 

(MONNERAT et al., 1999; CASTELO BRANCO et al., 2003; MEDEIROS et al., 

2005).  

 

2.3. Bacillus thuringiensis 

 
2.3.1. Histórico 

 
Em 1901, um pesquisador japonês chamado Ishiwata isolou um bacilo 

patogênico de larvas de Bombyx mori Linnaeus, 1758 (Lepidoptera: Bombycidae) e 

deu o nome de “sotto disease bacillus” (STEINHAUS, 1961; HEIMPEL; ANGUS, 

1963). Em 1911, Berliner isolou o bacilo que causava morte de larvas de Anagasta 

kuehniella (Zeller, 1879) (Lepidoptera: Pyralidae) e, em 1915, o mesmo cientista 

descreveu e denominou a bactéria B. thuringiensis, em homenagem a província de 

Thuringia, na Alemanha, onde foi encontrado o primeiro inseto infectado 

(BERLINER, 1915).  

Berliner (1915) mencionou a existência de cristais em culturas esporuladas de 

B. thuringiensis, mas a atividade inseticida deste cristal só foi descoberta tempos 

depois. Hannay (1953) foi o primeiro pesquisador a relacionar os cristais, chamados 

pelo mesmo de corpos parasporais, com a patogenicidade de B. thuringiensis, 

devido à possível formação de uma substância tóxica que causava a morte dos 

insetos, o que foi comprovado por Angus (1968). 

O primeiro produto comercial a base da bactéria B. thuringiensis, Sporeine, foi 

desenvolvido e comercializado na França em 1938, para o controle de lagartas da 

traça da farinha (LAMBERT; PEFEROEN, 1992; RAMOS, 2008). 

A utilização do entomopatógeno aumentou no início de 1950, nos Estados 

Unidos, principalmente para o controle de lepidópteros (BEEGLE; YAMAMOTO, 

1992). No início da década de 1970, já havia vários produtos para o controle de 
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lagartas de Lepidoptera, sendo descoberto o B. thuringiensis var. israelensis, ativo 

contra dípteros e utilizado no controle de insetos vetores de doenças, principalmente 

dos gêneros Aedes, Culex, Anopheles e Simulium. Em 1983, foi descoberto o B. 

thuringiensis var. tenebrionis, utilizado para controlar larvas de Coleoptera (GLARE; 

O´CALLAGHAM, 2000). Dentre as diferentes proteínas Cry de B. thuringiensis 

identificadas e estudadas para o controle de insetos, 59 toxinas foram testadas 

contra 71 espécies de lepidópteros (VAN FRANKENHUYZEN, 2009). A mais ampla 

gama, 43 toxinas, foi testada para P. xylostella (VAN FRANKENHUYZEN, 2009). 

 

2.3.2. Aspectos gerais 
 

B. thuringiensis é uma bactéria da família Bacillaceae, gram e catalase 

positiva, aeróbia, podendo também crescer em anaerobiose entre 10 e 45°C 

(HABIB; ANDRADE, 1998; GLARE; O´CALLAGHAM, 2000; MONNERAT; BRAVO, 

2000); é quimio heterotrófica, cuja temperatura ideal de crescimento é em torno de 

30 ± 2°C (MORAES; CAPALBO, 1986). Suas células vegetativas possuem forma de 

bastonete, medindo cerca de 1,0 a 2,0 μm de largura por 3,0 a 5,0 μm de 

comprimento. Ocorre a formação de esporos entre elípticos e cilíndricos, em posição 

central, com um esporângio não nitidamente estendido (HABIB; ANDRADE, 1998; 

GLARE; O´CALLAGHAM, 2000). Pode ser encontrada em diferentes regiões do 

mundo e em diversos substratos como solo, água, insetos mortos e superfície de 

algumas plantas (HÖFTE; WHITELEY, 1989; (BRAVO et al., 1998; VALICENTE; 

BARRETO, 2003; BIZZARRI; BISHOP, 2007; HERNÁNDEZ et al., 2005). 

O ciclo de vida desse entomopatógeno pode ser dividido em duas fases 

principais, sendo uma de crescimento vegetativo, na qual a bactéria se multiplica por 

bipartição, e outra de esporulação, que consiste na diferenciação da bactéria em 

esporos. Quando o esporo se encontra em um ambiente favorável ao seu 

crescimento, com nutrientes e temperatura adequados, pode germinar e iniciar o 

crescimento vegetativo (MONNERAT; PRAÇA, 2006). 

Esta bactéria que se diferencia das demais por produzir, durante o processo 

de esporulação, uma inclusão protéica chamada de cristal composta por 

subunidades com poder tóxico, as proteínas Cry, o que confere atividade 
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entomopatogênica contra mais de 300 espécies de insetos e ácaros (WEISER, 1986; 

GLARE; O’CALLAGHAM, 2000; MONNERAT; BRAVO, 2000). 

 
2.3.3. As toxinas e a atividade inseticida 

 

A atividade entomopatogênica de B. thuringiensis está relacionada, 

principalmente, à produção de inclusões cristalinas denominadas δ–endotoxinas ou 

proteínas Cry na fase estacionária e que são acumuladas na célula mãe durante a 

esporulação (AGAISSE; LERECLUS, 1995, YAMAMOTO; DEAN, 2000). Estas 

inclusões cristalinas podem conter uma ou mais proteínas Cry e cada toxina é 

codificada por um gene cry específico (LI et al., 1991). 

Além das proteínas Cry, B. thuringiensis produz também outras toxinas com 

atividade inseticida, que podem aumentar a toxicidade das δ–endotoxinas, como a 

α–exotoxina, a β–exotoxina, as hemolisinas, as exoenzimas e as proteínas 

inseticidas vegetativas (VIPs) (HOFTE; WHITELEY, 1989; HABIB; ANDRADE, 

1998). Os esporos também podem contribuir com a patogenicidade da bactéria 

através da ação sinérgica desempenhada junto com as proteínas Cry (JOHNSON; 

MCGAUGHEY, 1996). 

 

2.3.3.1. α–exotoxina 
 

Também conhecida como fosfolipase C, lecitinase ou fosfatidilcolina 

fosfohidrolase, a α–exotoxina é uma enzima com atividade citolítica que age sobre 

os fosfolipídeos presentes nas membranas celulares. É termolábil, solúvel em água, 

sendo altamente tóxica para alguns insetos e também para vertebrados, causando 

degeneração e lise das células. Pode ser encontrada no sobrenadante de algumas 

culturas, durante a fase logarítimica de crescimento de certas estirpes da bactéria, e 

atua causando a degeneração e a lise de hemócitos (HABIB; ANDRADE, 1998; 

HANSEN; SALAMITOU, 2000). 
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2.3.3.2. β–exotoxina 

 

É produzida por certas estirpes de B. thuringiensis durante a fase vegetativa e 

secretada no meio de cultura; pode ser chamada também de Thuringiensina. É 

termolábil, com baixa massa molecular. Existem dois tipos de β–exotoxinas, 

conhecidas como tipo I e tipo II (FARKAS et al., 1969).  

A toxina tipo I é análoga ao ATP, composta por adenina, ribose, glicose e 

ácido fosfoalárico (FARKAS et al., 1969). Sua atividade tóxica está relacionada com 

a inibição da RNA polimerase através da competição com ATP, apresentando um 

amplo espectro de toxicidade para várias ordens de insetos, ácaros, nematoides e 

também vertebrados, provocando efeitos teratogênicos e mutagênicos (HANSEN; 

SALAMITOU, 2000).  

A tipo II é análoga de UTP e é mais tóxica que a do tipo I, principalmente para 

coleópteros (LEVINSON et al., 1990). Por ser extremamente tóxica a mamíferos, 

para a produção comercial deve-se selecionar estirpes de B. thuringiensis que não 

produzam essa toxina (McCLINTOCK et al., 1995). 

 

2.3.3.3 Exoenzimas 
 

Exoenzimas como as quitinases e as proteases são produzidas por B. 

thuringiensis e também estão relacionadas com a patogenicidade a insetos. Essas 

exoenzimas são liberadas pela bactéria e provocam a ruptura da membrana 

peritrófica favorecendo o acesso das δ–endotoxinas ao epitélio intestinal (REDDY et 

al., 1998; SAMPSON; GOODAY, 1998). 

 

2.3.3.4. Proteínas vegetativas inseticidas (VIP) 

 

As proteínas VIPs (“vegetative insecticidal proteins”) são produzidas por 

algumas estirpes de B. thuringiensis durante a fase vegetativa de crescimento e de 

esporulação (ESTRUCH et al., 1996). Por serem secretadas, não formarem 

inclusões cristalinas e por não apresentarem homologia de sequência ou de 



14 
 

estrutura, as VIPs foram excluídas da nomenclatura das proteínas Cry (SCHNEPF et 

al., 1998). 

Essas proteínas são patogênicas a insetos pouco sensíveis à maioria das 

proteínas Cry como Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) (Lepidoptera: Noctuidae), 

Spodoptera frugiperda (Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae), Spodoptera exígua 

(Hübner, 1808) (Lepidoptera: Noctuidae) e Helicoverpa zea (Boddie, 1850) 

(Lepidoptera: Noctuidae). O modo de ação ainda não foi totalmente esclarecido, 

sabe–se que a VIP3A se une às células epiteliais do intestino médio do inseto 

provocando a lise celular. As manifestações tóxicas são semelhantes às que 

ocorrem com as proteínas Cry (YU et al., 1997). 

 

2.3.3.5. δ–endotoxina 
 

Em condições nutricionais desfavoráveis, B. thuringiensis interrompe a divisão 

celular e dá início ao processo de esporulação. Durante a fase de esporulação, 

ocorre a produção das δ–endotoxinas ou proteínas Cry. As δ–endotoxinas se 

acumulam no compartimento da célula–mãe e, no final da esporulação, o cristal é 

liberado juntamente com o esporo. Existem dois tipos de δ–endotoxinas: as 

proteínas Cry e as Cyt. O espectro de ação das δ–endotoxinas é normalmente 

restrito a determinadas ordens de insetos (Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera e 

Diptera), nematoides e ácaros (HABIB; ANDRADE, 1998; SCHNEPF et al., 1998; 

BRAVO et al, 2007).  

Essa bactéria pode produzir uma ou mais proteínas Cry com massa molecular 

variando de 40 a 140 kDa (SERAFINI et al., 2002). A forma do cristal é determinada 

pela composição e estrutura das δ–endotoxinas presentes, podendo variar de 

bipiramidal, cuboide, ovoide, esférica ou até mesmo não possuir forma definida 

(HABIB; ANDRADE, 1998; POLANCZYK; ALVES, 2003). 

As proteínas Cry estão classificadas em 70 grupos e diferentes subgrupos, 

em função do grau de similaridade de seus aminoácidos. Essas proteínas são 

codificadas por mais de 665 genes cry já sequenciados (CRICKMORE et al., 2012).  

As proteínas Cyt não apresentam homologia com as proteínas Cry e possuem 

atividade citolítica, apresentando afinidade para ácidos graxos insaturados na 
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porção lipídica da membrana celular (THOMAS; ELLAR, 1983). As proteínas Cyt são 

constituídas pelos grupos Cyt1 e Cyt2, sendo que as Cyt1 são: Cyt1Aa, Cyt1Ab e 

Cyt1Ba (THIERY et al., 1997), já as Cyt2: Cyt2Aa, Cyt2Ba, Cyt2Bb, Cyt2Bc e 

Cyt2Ca. Apresentam massa molecular de 27 – 30 kDa e toxicidade para insetos da 

ordem Diptera. Além disso, a proteína Cyt2Ca apresenta também atividade contra 

coleópteros (CRICKMORE et al., 1998). 

 

2.3.4. Modo de ação 
 

O modo de ação das proteínas Cry envolve diversas etapas, como: ingestão 

do complexo esporo-cristal pela larva suscetível, solubilização e processamento da 

toxina, ligação ao receptor, inserção na membrana, formação do poro e citólise. As 

proteínas Cry apresentam–se na forma de pró–toxinas e precisam ser ativadas por 

proteases para liberarem fragmentos tóxicos (SCHNEPF et al.,1998; MONNERAT; 

BRAVO, 2000).  

Para a solubilização da pró–toxina ela deve entrar em contato com o pH 

alcalino do intestino médio das larvas dos insetos suscetíveis (KNOWLES, 1994). 

Diferenças na solubilização podem contribuir para determinar as alterações no grau 

de toxicidade entre as proteínas Cry (ARONSON et al., 1991). 

Após a solubilização, é necessário o processamento das pró–toxinas por 

proteases presentes no intestino médio do inseto, para que ocorra a liberação do 

fragmento tóxico (TOJO; AIZAWA, 1983). A clivagem proteolítica é um fator 

importante que pode contribuir para determinar a especificidade; a principal protease 

digestiva de Lepidoptera e Diptera é serino–protease, enquanto que para Coleoptera 

são principalmente cisteíno e aspártico–proteases (DE MAAGD et al., 2001). Alguns 

autores sugerem que o mecanismo de resistência desenvolvido no inseto pode estar 

relacionado com a redução de solubilidade e proteases envolvidas (ARONSON et 

al., 1991; CHANG et al., 2012; HERNÁNDEZ-MARTÍNEZ et al., 2012). 

Após serem ativadas, as proteínas Cry se unem a receptores específicos 

presentes nas microvilosidades das células colunares do intestino médio das larvas 

de insetos suscetíveis, sendo um fator importante para a toxicidade e especificidade, 

determinando o espectro de ação das δ–endotoxinas (MONNERAT; BRAVO, 2000; 
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DE MAAGD et al., 2001; BRAVO et al., 2007). Ocorre então a formação de poros 

que propiciam o extravasamento do conteúdo intestinal para a hemocele (COPPING; 

MENN, 2000; PRAÇA et al., 2004). 

Os sintomas de intoxicação nos insetos são: param de se alimentar, paralisia 

do intestino, vômito, diarreia, paralisia total e posterior septicemia, levando o inseto à 

morte (GUPTA et al., 1985; BRAVO et al., 1992; MONNERAT; BRAVO, 2000). 

 

2.3.5. Produtos comerciais: utilização e mercado 
 

B. thuringiensis é utilizado no controle biológico de pragas há mais de 70 anos 

e suas vantagens são: ação específica sobre o inseto-alvo, efeito não poluente ao 

meio ambiente, inocuidade a mamíferos e vertebrados e ausência de toxicidade às 

plantas (MONNERAT; BRAVO, 2000; RAMOS, 2008). No mercado de bioinseticidas, 

os produtos a base dessa bactéria são os mais utilizados (GLARE; O’CALLAGHAN, 

2000; BRAR et al., 2006) e representam 53% de todos os bioinseticidas vendidos 

mundialmente (CPL BUSINESS CONSULTANTS, 2010). 

Apesar disso, esses produtos nunca se destacaram nas vendas de 

inseticidas, principalmente por problemas relacionados à perda de estabilidade, ao 

espectro limitado de ação e à degradação rápida pela ação da luz ultravioleta 

(NAVON, 2000). 

O mercado de bioinseticidas em geral, incluindo botânicos, semioquímicos e 

macro-organismos, representa 2,5% do mercado mundial de inseticidas. Estima-se 

que, as vendas desses produtos a base de bactérias, vírus, fungos, protozoários e 

nematoides alcançaram US$ 396 milhões em 2007/8 sendo que, desse total, os a 

base de B. thuringiensis correspondem a US$ 210,79 milhões (CPL BUSINESS 

CONSULTANTS, 2010). 

Os produtos a base de B. thuringiensis foram utilizados durante muitos anos 

sem que o fator resistência fosse verificado, porém, o primeiro caso, em condições 

de campo, foi observado em P. xylostella, que apresentou altos níveis de resistência 

aos bioinseticidas (MOHAN; GUJAR, 2003; RAMOS, 2008). Dentre os mecanismos 

de resistência, o melhor caracterizado é a alteração dos receptores específicos no 

intestino médio dos insetos e a redução na capacidade de ligação aos receptores 
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(FERRÉ; VAN RIE, 2002; SAYYED et al., 2004; PIGOTT; ELLAR, 2007; WANG et 

al., 2007; RODRIGO-SIMÓN et al., 2008). 

 

2.4. Biologia molecular como ferramenta na diferenciação de 
populações 

 

Uma população pode ser definida como o conjunto de indivíduos da mesma 

espécie que habitam uma determinada área e atuam como parte de uma 

comunidade biótica (RICKLEFS, 2003; ODUM; BARRETT, 2007). Do ponto de vista 

da genética de populações, além destas características, a população também é 

constituída de membros que possuem um patrimônio gênico único. Desta forma, a 

população atua como uma unidade maior da evolução, expressando diferentes 

combinações gênicas por meio da interação entre os patrimônios genéticos dos 

indivíduos que fazem parte dela (MAYR, 1977). 

Os níveis de variação genética e as frequências alélicas que ocorrem entre as 

populações estão relacionados com determinadas forças de variação como a 

mutação gênica, fluxo gênico, deriva genética e seleção natural (RIDLEY, 2006). 

Estas forças de variação aliadas aos eventos demográficos, como vicariância e 

dispersão, modificam as populações e as genealogias dos seus genes ao longo do 

tempo em sua distribuição geográfica (AVISE, 2000). 

Os avanços nas técnicas de biologia molecular permitem a obtenção de 

dados que possibilitam estudos sobre a estrutura genética de populações 

(SBORDONI, 1993). Para isto, diversos marcadores moleculares estão disponíveis 

para pesquisas em entomologia, auxiliando estudos de filogenia, evolução, ecologia 

e dinâmica de populações (LOXDALE; LUSHAI, 1998). Dentre os marcadores, 

podem ser citados: Eletroforese de aloenzima, RFLP (Longos Fragmentos 

Polimórficos de Restrição), RAPD (Fragmentos Polimórficos de DNA Amplificados ao 

Acaso), ISSR (“Inter-Simple Sequence Repeat”) e análises de sequências de genes 

mitocondriais e nucleares amplificadas por PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) 

(LOXDALE; LUSHAI, 1998). 

 

 



18 
 

2.4.3. DNA mitocondrial – Gene COI 

 

É comum que estudos do DNA mitocondrial (mtDNA) revelem variações entre 

populações de diferentes áreas geográficas (AVISE, 1997). Desde a década de 

1970 a análise do mtDNA tem se estabelecido como uma poderosa ferramenta para 

estudos evolutivos em animais (MORITZ et al., 1987). 

O genoma mitocondrial é constituído por uma molécula de DNA circular, 

composto por apenas 37 genes, com aproximadamente 17 mil pares de 

nucleotídeos. Dentre estes genes, 2 codificam RNAs ribossomais, 22 codificam 

moléculas de RNA transportadores e 13 codificam RNAs mensageiros especificando 

subunidades polipeptídicas de proteínas envolvidas no transporte de elétrons e na 

fosforilação oxidativa, que auxiliam na produção de energia celular. Esta molécula 

também possui uma região controle (control region – CR) onde a replicação mtDNA 

é iniciada (BALLARD; WHITLOCK, 2004; AVISE, 2009). 

Os genótipos de mtDNA são chamados de haplótipos, os quais diferem uns 

dos outros por determinadas mutações acumuladas ao longo do tempo. Devido ao 

elevado ritmo evolutivo do mtDNA, muitos haplótipos diferentes coexistem dentro de 

uma espécie e as sequências destes haplótipos podem ser utilizadas para estimar 

histórias matrilíneas, pois a mitocôndria é herdada maternalmente, de indivíduos e 

populações (AVISE, 2009). 

O marcador molecular utilizado neste estudo, gene mitocondrial COI, é 

responsável pela expressão da subunidade I da enzima citocromo oxidase, que atua 

na respiração celular (NELSON; COX, 2002). Este gene tem sido amplamente 

utilizado em diversos estudos populacionais (FREELAND et al., 2003; HUFBAUER 

et al., 2004; LEWTER et al., 2006; LI et al., 2006). 

A sequência de um fragmento deste gene é chamada de “barcoding”, ou 

código de barras de DNA (HARRISON, 1989), e através da análise deste gene que 

armazena o mtDNA, pode-se explorar a diversidade entre as sequências de DNA 

para identificar organismos (AVISE et al., 1987). 

O gene COI se caracteriza por ter seu genoma mitocondrial amplamente 

distribuído entre os animais, possibilita alto número de cópias por célula, apresenta 

taxa de mutação diferente entre espécies, não sofre recombinação, tem herança 
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predominantemente materna, além de possuir baixo polimorfismo ancestral 

(BOORE, 1999). A combinação dessas características faz com que o mtDNA seja 

amplamente utilizado em estudos de caracterização de populações, subespécies e 

espécies, além de estudos de caráter evolutivo e filogenético (HARRISON, 1989). 

 

2.4.4. DNA genômico – marcadores ISSR 
 

Marcadores do tipo microssatélites ou repetições de sequências simples – 

“Simple Sequence Repeats” (SSR) – atualmente podem ser considerados como um 

dos marcadores mais utilizados no mundo para estudos genéticos. Isso se deve, 

principalmente, a sua simplicidade de execução e ao elevado grau de polimorfismo 

genético capaz de detectar. Suas propriedades permitem seu uso em mapeamento 

genômico, estudo de filogenias, reconstrução de genealogias, caracterização de 

populações, análises de diversidade genética, entre outros (CANÇADO et al., 2012). 

Os microssatélites são pequenas sequências do genoma, os quais contêm de 

um a seis nucleotídeos repetidos em série e com tamanhos variados. Sua 

distribuição ao acaso e frequente no genoma, tornam esse marcador ideal para 

detecção de polimorfismo genético. Os microssatélites também são marcadores que 

se baseiam nas reações em cadeia da polimerase (PCR) e caracterizam-se por ser 

codominantes, ou seja, diferenciam indivíduos homozigotos e heterozigotos, além de 

identificar vários alelos simultaneamente (multialélicos). O conteúdo informativo é 

relativamente alto, uma vez que essas sequências repetitivas apresentam altas 

taxas de evolução molecular (POLJUHA et al., 2008).  

A técnica conhecida ISSR (“inter simple sequence repeat”) tem-se destacado 

como uma alternativa eficiente para a caracterização de genomas complexos, o que 

permite a detecção de polimorfismos em regiões flanqueadas por DNA 

microssatélite, sem a necessidade de isolar e sequenciar fragmentos específicos de 

DNA. A detecção de elevado grau de polimorfismo, alta reprodutibilidade, custo 

relativamente baixo e necessidade de pequenas quantidades de DNA são algumas 

das vantagens da técnica de ISSR (ZIETKIEWICZ et al., 1994; WOLFE; LISTON, 

1998; CAIXETA et al. 2006). 
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ISSR envolve amplificações de segmentos de DNA presentes numa região de 

distância amplificável entre duas regiões repetidas de microssatélites idênticas 

orientadas em direções opostas (ZIETKIEWICZ et al., 1994). As amplificações não 

requerem informação da sequência do genoma e conduzem a multilocos e altos 

padrões polimórficos. Os produtos amplificáveis são geralmente de 200-2000 pares 

de base de comprimento e apresentam alta reprodutibilidade (BORNET; 

BRANCHARD, 2001; REDDY et al., 2002). 

Esses marcadores têm sido utilizados para estimar a extensão da diversidade 

genética inter e intra-específica em várias espécies. Devido à sua abundância e 

dispersão no genoma, têm sido muito empregados para estudar relações entre 

populações (REDDY et al., 2002). 

Várias famílias de Lepidoptera foram estudadas utilizando marcadores ISSR; 

Noctuidae, Pyralidae, Pieridae e Sphingidae (LUQUE et al., 2002; 

HUNDSDOERFER et al., 2005; HUNDSDOERFER; WINK, 2005). Um elemento 

interessante é que, dependendo do tipo de população estudada (isolada 

reprodutivamente ou não), a variabilidade e o número de bandas variam de 50% 

para as espécies restritas a um determinado nicho ecológico, como Diarsia brunnea 

(Denis & Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Noctuidae) (LUQUE et al., 2002), a 

100% para espécies cosmopolitas como Pieris rapae (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: 

Pieridae) (HUNDSDOERFER; WINK, 2005). 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

As criações dos insetos e os bioensaios foram conduzidos no Laboratório de 

Biologia e Criação de Insetos (LBCI) (Departamento de Fitossanidade); os estudos 

moleculares, no Laboratório de Biossistemática, Biologia e Ecologia Molecular de 

Neurópteros (Departamento de Fitossanidade) e no Laboratório de Genética de 

Bactérias e Biotecnologia Aplicada (Departamento de Biologia Aplicada à 

Agropecuária), todos pertencentes à FCAV/Unesp, Campus de Jaboticabal. 
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3.1. Populações de Plutella xylostella 

 

Para os bioensaios foram utilizadas quatro populações de P. xylostella 

coletadas em três estados brasileiros produtores de brassicáceas: 

População PX; coletada em 15 de janeiro de 2007, em plantas de repolho na 

cidade de Recife-PE. População inicial: 143 adultos. 74 gerações em laboratório. 

População PA; coletada em 22 de julho de 2008, em plantas de repolho na 

cidade de Alegre-ES. População inicial: 160 adultos. 41 gerações em laboratório. 

População PC; coletada em 19 de maio de 2008, em plantas de repolho na 

cidade de Alegre-ES. População inicial: 150 adultos. 44 gerações em laboratório. 

População PJ; coletada em 19 de novembro de 2010, em cultivo orgânico de 

couve na cidade de Itobi-SP. População inicial: 7 lagartas, 12 ovos e 3 pupas. 8 

gerações em laboratório. 

As populações foram mantidas isoladas reprodutivamente e sem a introdução 

de novos espécimes. 

 

3.2. Criação dos insetos 

 

Os insetos foram criados no LBCI, em sala climatizada com temperatura de 

25 ± 1°C, fotoperíodo de 14 horas e umidade relativa de 70 ± 10%, seguindo a 

metodologia proposta por Barros (1998), adaptada por De Bortoli et al. (2012b). 

O substrato utilizado para alimentação e oviposição de P. xylostella foi couve 

(Brassica oleracea var. acephala cv. Manteiga), cultivada na área experimental da 

FCAV-UNESP, Campus de Jaboticabal. 

Adultos recém-emergidos foram transferidos para gaiolas plásticas circulares 

transparentes, medindo 13 cm de diâmetro e 15 cm de altura, com uma abertura 

lateral coberta por “voile” de 10  5 cm para aeração e outra de 10  2 cm para troca 

dos discos foliares (contendo os ovos) e fechada com filme plástico de PVC, para 

facilitar o manuseio. Os adultos foram alimentados com solução de mel a 10% 

embebida em esponja presa na parte superior da gaiola.  

No interior das gaiolas foram colocados discos de folha de couve de 8 cm de 

diâmetro, como substrato para oviposição, sobre discos de papel filtro umedecidos 
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de 9 cm de diâmetro; como suporte para os discos foi utilizado um copo plástico 

transparente. Estes discos de couve juntamente com o disco de papel foram 

trocados diariamente por três dias e acondicionados em placas de Petri (9 cm de 

diâmetro) até a eclosão das lagartas. Após a eclosão, os discos com as lagartas 

foram transferidos para recipientes plásticos (27 × 17 × 8 cm) e folhas de couve 

foram oferecidas para alimentação. A troca das folhas dentro do recipiente foi feita 

diariamente até atingir a fase de pupa. 

 As pupas foram coletadas com o auxílio de pincel ou pinça e acondicionadas 

em tubos de vidro de fundo chato (8,5 × 2,4 cm) vedados com filme plástico com 

pequenos furos para aeração, sendo recomendado colocar de 20 a 30 pupas por 

tubo para que o tubo não fique muito cheio e os adultos possam distender as asas 

após a emergência. 

 
3.3. Caracterização molecular das populações 

 
3.3.1. Extração do DNA 

 

Para a extração do DNA foram utilizados abdomens de adultos das diferentes 

populações. Os abdomens foram encubados por 12 horas a 50°C, utilizando-se o kit 

Wizard™ Genomic DNA Purification (Promega) com 20 mg/mL de Proteinase K. 

As proteínas e resíduos foram precipitados utilizando-se 200 μL de solução 

saturada de NaCl e centrifugados a 1400 rpm por 30 minutos. O isopropanol foi 

eliminado e o precipitado lavado com 500 μL de etanol, centrifugado a 1400 rpm por 

10 minutos a 2°C, seco e ressuspenso em 100 μL de tampão TE (ROUX et al., 

2007). 

 

3.3.2. Amplificação e sequenciamento do COI 
 

Para a amplificação do gene COI foi utilizado o par de iniciadores: PLU1- 5’-

AAATTTACAATTTATCGCTTAAATCTCAGCC-3’ (Forward) e PLU2- 5’-

CCTCTTTCTTGTGATAATAATATGGAAATTATACC-3’ (Reverse) (LI et al., 2006; 

YUKUHIRO et al., 2002). Esta região do COI é regularmente utilizada como um 
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sistema global para animais em todo o mundo (HEBERT et al., 2003). 

As reações de PCR foram realizadas em um termociclador Eppendorf® 

modelo Mastercicler Gradient HX0128-00208, com desnaturação inicial durante 5 

minutos a 95°C, seguido por 35 ciclos de 1 minuto a 94°C, 45 segundos de 

anelamento a 53°C, e 1 minuto a 72°C, com extensão subsequente de 7 minutos a 

72°C. Para confirmar amplificação de DNA por PCR, foi realizada eletroforese, 

utilizando 0,5×tampão TAE em 1% de gel de agarose (LI et al., 2006). 

O produto de PCR foi então purificado utilizando um kit de purificação PCR 

Wizard® SV Gel e PCR System Clean-up (Promega), seguindo os protocolos do 

fabricante, sendo posteriormente quantificado o DNA mitocondrial em 

espectofotômetro NanoDrop® 2000c (ThermoScientific- Uniscience) para 

padronização das amostras para o sequenciamento. Os produtos purificados do 

PCR foram sequenciados utilizando os mesmos iniciadores empregados na PCR, 

utilizando o kit BigDye™ Terminator versão 3.1 (Perkin-Elmer Applied Biosystems) 

em um sequenciador genético ABI Prism™ 3100. As amostras foram preparadas com 

as mesmas condições na PCR. Após amplificações, o fragmento foi submetido a várias 

lavagens com 75% de isopropanol, seguido por centrifugação (MORALES;  

FREITAS, 2010),  ressuspendidas em formamida e então sequenciadas. 

Foram utilizadas dez amostras para as populações PX, PC e PJ e apenas 

nove para a população PA, devido a perda de uma amostra durante a purificação do 

DNA. 

As sequências puras foram editadas e alinhadas usando o programa BioEdit 

v.7.1.3.0 (HALL, 2013). A diversidade nucleotídica (Pi), diversidade haplotípica (Hd), 

número total de mutações Eta (η), número médio de diferenças nucleotídicas (k) e 

número de sítios polimórficos (em segregação) (S) foram calculados com o 

programa DnaSP v.5.10.01 para as amostras como um todo (ROZAS et al., 2003). 

O percentual médio de bases em todas as sequências de amostras de DNA foi 

estimado por meio do programa MEGA v.5.10β3 (TAMURA et al., 2007). A fim de 

estimar os níveis de distância genética, uma matriz de distâncias foi calculada 

através do modelo de dois parâmetros de Kimura (KIMURA, 1980), e o 

dendrograma foi obtido utilizando o método de Neighbor-Joining (SAITOU; NEI, 

1987). Foi testada por 1.000 permutações aleatórias utilizando o MEGA v.4 
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(TAMURA et al., 2007) programa. Com o programa Arlequin 3.5.3.1 (SCHNEIDER 

et al., 2000) estimaram-se se os dados para verificar se foram significativos ou não 

pela análise hierárquica da variância molecular (AMOVA) (EXCOFFIER et al., 

1992). 

 
3.3.3. Método ISSR-PCR 

 

A análise por ISSR-PCR (“Inter Simple Sequence Repeat”) foi realizada com 

sete iniciadores (Tabela1). Para a reação foi utilizado o termociclador Eppendorf® 

modelo Mastercicler Gradient HX0128-00208 nos ciclos: desnaturação inicial de 4 

minutos a 94°C, 39 ciclos de 45 segundos a 94°C, 45 segundos a 50 ou 58°C e 2 

minutos a 72°C e 10 minutos a 72°C, seguido de armazenamento a 4°C (ROUX et 

al., 2007). 

 

Tabela 1. Iniciadores utilizados na diferenciação de populações de Plutella 
xylostella (ROUX et al., 2007). 

Iniciador Sequência (5’→3’) Código 
Temperatura 
anelamento 

(ºC) 
PLU3 – CA CACACACACACACA (CA)7 47 
PLU4-CA+ CACACACACACACARY (CA)7RY 50 
PLU5-+CA RYCACACACACACACA RY(CA)7 50 
PLU6-+ACA BDBACAACAACAACAACA BDB(ACA)5 50 
PLU7-ACA+ ACAACAACAACAACABDB (ACA)5BDB 50 
PLU8-+GACA WBGACAGACAGACAGACA WB(GACA)4 58 
PLU9-GACA+ GACAGACAGACAGACAWB (GACA)4WB 58 
B=T, C ou G; D=A, T ou G; R=A ou G; W=A ou T; Y=C ouT. 

Os produtos das reações foram visualizados em gel de agarose a 2%, 

corados com brometo de etídeo (0,05%). Amplificações controle foram realizadas 

para verificar possíveis contaminações no DNA e a quantificação do DNA foi feita 

com Nanodrop® 2000c (ThermoScientific-Uniscience). 

De acordo com o resultado, as eletroforeses foram transformadas em 

matrizes binárias, verificando a presença ou ausência de bandas, de forma isolada e 

como um todo, para que então os resultados fossem interpretados em AMOVA 

realizada com o programa Arlequin, pelo método clássico, para verificar a 
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significância dos dados (ROUX et al., 2007). Além disso, dados de distância 

genética foram calculados, assim como na análise do COI. 

 
3.4. Testes de patogenicidade e efeitos subletais 
 

Foram utilizados 10 isolados de B. thuringiensis obtidos junto ao Banco de 

Germoplasma de Bacillus entomopatogênicos, pertencentes à coleção do 

Laboratório de Genética de Bactérias e Biotecnologia Aplicada, mantidos no 

Laboratório de Biologia e Criação de Insetos. 

A linhagem B. thuringiensis var. kurstaki HD-1 (Lepidoptera-específico) foi 

utilizada como controle positivo e a linhagem B. thuringiensis var. tenebrionis 

(Coleoptera-específico) como controle negativo.  

A maior parte das proteínas do grupo Cry1 é tóxica para lepidópteros 

(MONNERAT; BRAVO, 2000; VALICENTE; BARRETO, 2003; VALICENTE et al, 

2010) e por esta razão, os isolados testados tiveram a presença/ausência do gene 

cry1 confirmados por Viana (2007) (Tabela 2). O isolado B. thuringiensis var. 

tenebrionis possui as proteínas Cry3Aa (CRICKMORE, 2012) e Cry8 (MARTINS et 

al., 2005). 

Os isolados de B. thuringiensis foram multiplicados em placas de Petri com 

meio de cultura Ágar Nutriente “NA” (extrato de carne 1,5 g/L, extrado de levedura 

1,5 g/L, cloreto de sódio 5 g/L, peptona bacteriológica 5 g/L e ágar 15 g/L) e 

incubados a 28°C por 5 dias, para desenvolvimento e esporulação da bactéria. Após 

este período, o conteúdo bacteriano foi transferido para tubo Falcon contendo 10 mL 

de água deionizada autoclavada e 0,05% de Tween 20® (espalhante adesivo). A 

suspensão foi homogeneizada e a mistura com esporos, cristais e células 

vegetativas foi submetida a três centrifugações consecutivas (3.600 rpm por 20 

minutos); o sobrenadante foi descartado visando eliminar as toxinas extracelulares, 

como as -exotoxinas e depois, adicionada água novamente. Após a última 

centrifugação foi obtida uma nova suspensão e, a partir dela, foram feitas duas 

diluições seriadas para a contagem de esporos em câmara de NeuBauer (ALVES; 

MORAES, 1998) e padronização da suspensão utilizada na concentração de 3×108 

esporos/mL. 
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Tabela 2. Isolados de Bacillus thuringiensis utilizados nos bioensaios. 
Isolados Banco de Germoplasma Frequência do gene cry1 

153.30A 
Laboratório de Genética de 
Bactérias e Biotecnologia 
Aplicada de Jaboticabal, SP 

Fa 

49.19A 
Laboratório de Genética de 
Bactérias e Biotecnologia 
Aplicada de Jaboticabal, SP 

Aa; Fa; Ab; Ae; Bd; Ea 

T08.024 
Laboratório de Genética de 
Bactérias e Biotecnologia 
Aplicada de Jaboticabal, SP 

Aa; Ca; Fa; Ab; Ae; Bd; Ac 

E7 
Laboratório de Patologia e 
Controle Microbiano de Insetos 
de Piracicaba, SP 

Aa; Ca; Ea; Ab; Ae; Fa; Bd; Ac 

E28 
Laboratório de Patologia e 
Controle Microbiano de Insetos 
de Piracicaba, SP 

Aa; Ca; Da; Fa; Bd 

E47 
Laboratório de Patologia e 
Controle Microbiano de Insetos 
de Piracicaba, SP 

Aa; Ca; Da; Bd 

41.7L 
Núcleo de Biologia Aplicada da 
EMBRAPA Milho e Sorgo de 
Sete Lagoas, MG 

Aa; Da; Fa; Bd 

20.7L 
Núcleo de Biologia Aplicada da 
EMBRAPA Milho e Sorgo de 
Sete Lagoas, MG 

Aa; Ca; Fa; Ab; Ae; Bd; Ac 

HD-1 “Bacillus Genetic Stock 
Center” Aa; Ab; Ae 

Bt tenebrionis “Bacillus Genetic Stock 
Center” - 

 

Além dos isolados também foram testados os produtos comerciais Btt090® 

(Cry1S - B. thuringiensis var. tolworth, Agrivalle Biotecnologia Agrícola Ltda, Pouso 

Alegre/MG), Dipel® (Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac, Cry2A, Cry2b e VIP3a), Agree® 

(Cry1Ac, Cry1C, Cry1D e Cry2) e Xentari® (Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1C e Cry1D), de 

acordo com as doses recomendadas pelos fabricantes (17,5 mL/L, 600 mg/L, 1,7 

mg/L e 425 mg/L, respectivamente). Para a condução dos bioensaios, plantas de 

couve (Brassica oleracea var. acephala cv. Manteiga) foram cultivadas na área 

experimental da FCAV-UNESP, Campus de Jaboticabal. Em cada tratamento foram 

utilizados 10 discos de couve com diâmetro de 8 cm pulverizados com 1 mL da 

suspensão por face do disco e a testemunha foi pulverizada com solução de água 

deionizada autoclavada e 0,05% de Tween 20®. A pulverização foi realizada em 

capela de exaustão com aerógrafo acoplado a um compressor da marca Schulz 
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Modelo MS 2.3, na pressão de 25lbf/pol2. Após a secagem em condição ambiente, 

os discos foram colocados individualmente em placas de Petri (9,5 cm de diâmetro × 

2,0 cm de altura) sobre papel filtro umedecido com água deionizada. Foram 

colocadas sobre cada disco foliar 10 lagartas de P. xylostella de segundo ínstar, o 

que se repetiu para as quatro diferentes populações. 

As placas foram envolvidas com filme plástico de poli cloreto de vinila (PVC) e 

mantidas em sala climatizada com temperatura de 25 ± 1°C, umidade relativa de 70 

± 10% e fotofase de 12 horas para avaliação da duração e viabilidade larval e 

consumo foliar. A medição da área foliar consumida foi realizada a cada três dias, 

com o auxílio de um medidor a laser (CI 203® – CID Incorporation), e o disco foliar foi 

substituído a cada medição. Após a formação das pupas, estas foram 

individualizadas e mantidas em placas com poços (Elisa®), sendo colocado uma 

pupa em cada poço, onde permaneceram até a emergência dos adultos. Foram 

determinados o peso das pupas, duração e viabilidade pupal e razão sexual dos 

adultos. Os adultos emergidos foram separados por sexo e acondicionados 2 casais 

por recipiente plástico transparente de 2.000 mL para cópula e oviposição. As 

posturas foram coletadas e contabilizadas por cinco dias, que é o período de maior 

oviposição da traça-das-crucíferas. Cada recipiente foi considerado uma repetição, 

sendo 4 repetições por tratamento. Diariamente foi oferecido disco de couve de 8 cm 

de diâmentro para realização das posturas e solução de mel 10% para alimentação 

dos adultos. Foram avaliados a longevidade dos insetos, a quantidade de ovos por 

fêmea por dia, o período de incubação e a viabilidade dos ovos. 

 

3.5. Testes de estimativa da Concentração Letal 50 (CL50) 
 

Os produtos/isolados de B. thuringiensis que foram considerados ativos para 

P. xylostella, ou seja, causaram mortalidade maior que 80% nas quatro populações, 

foram submetidos a bioensaios para a estimativa da concentração letal média (CL50).  

Para os testes de virulência, a amplitude das concentrações testadas foi pré-

estabelecida em ensaios preliminares, até a obtenção das concentrações utilizadas 

nos bioensaios de virulência, sendo definidos os intervalos de concentrações 

utilizadas para os produtos Agree® (3×10-7 - 4×10-4 g i.a./L), Xentari® (3×10-6 - 1,2×10-
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2 g i.a./L) e Dipel® (3×10-7 - 3×10-4 g i.a./L) e para os isolados E47 (3×104 - 3×105 

esporos/mL), HD-1 (3×104 - 3×105 esporos/mL) e 49.19A (3×105 - 3×106 

esporos/mL). Foram uitilizadas 6 concentrações para cada produto e isolado, sendo 

observadas 6 repetições; cada placa foi considerada uma repetição, totalizando 120 

insetos por concentração e 720 por produto/isolado em cada população. 

Discos de couve com diâmetro de 8 cm foram pulverizados com 1 mL da 

suspensão por face do disco e a testemunha com solução de água deionizada 

autoclavada e 0,05% de Tween 20®. A pulverização foi realizada em capela de 

exaustão com aerógrafo acoplado a um compressor da marca Schulz Modelo MS 

2.3 à pressão de 25lbf/pol2. Após a secagem em condição ambiente, os discos foram 

colocados individualmente em placas de Petri (9,5 cm de diâmetro × 2,0 cm de 

altura) sobre papel filtro umedecido com água. Foram colocadas sobre o cada disco 

foliar 20 lagartas de P. xylostella de segundo ínstar, o que se repetiu para as quatro 

diferentes populações com cada uma das concentrações de produtos e isolados. 

As placas foram envolvidas com filme plástico de poli cloreto de vinila (PVC) e 

mantidas em sala climatizada com temperatura de 25 ± 1 °C, umidade relativa de 70 

± 10% e fotofase de 12 horas. 

A mortalidade das lagartas foi avaliada 5 dias após a montagem dos 

bioensaios, caracterizada pela total imobilidade. Não foi necessária a correção da 

taxa de mortalidade pela fórmula de Abbott (ABBOTT, 1925), devido a baixa 

mortalidade da testemunha (< 5%). 

 

3.6. Análise estatística 

 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado. No teste 

de patogenicidade, o principal efeito dos produtos/isolados, das populações e suas 

interações, foram analisados usando o General Linear Model (GLM). Os dados 

também foram submetidos aos testes de normalidade (teste de Kolmogorov) e de 

homogeneidade da variância (teste de Bartlett) e, sempre que necessário, 

transformados, para atender os requisitos da análise de variância (ANOVA). Em 

seguida os dados das características biológicas dos insetos sobreviventes foram 

submetidos à ANOVA, e quando significativas, as médias foram comparadas pelo 
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teste de Tukey a 5% de probabilidade. Todas as análises foram conduzidas 

empregando o software SAS (SAS Institute, 2002). 

Os dados de concentração-mortalidade dos testes de virulência foram 

submetidos a análise de regressão de Probit (FINNEY, 1971) e obtidos os valores de 

concentração letal média (CL50), utilizando o software SAS (SAS Institute, 2002). 

Diferenças entre os valores de CL50 foram consideradas significativas quando 95% 

de limite de confiança não se sobrepõem. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1. Amplificação e sequenciamento do gene COI 

 
Nas análises, foram detectados não inserções, exclusões ou códons de 

parada. Foram obtidas sequências com 815 pares de bases nitrogenadas para todas 

as amostras, sem variação do comprimento. Foram utilizados 104 pares de bases a 

mais do que obtido por Li et al. (2006), e isso se deve, provavelmente, ao melhor 

aproveitamento da sequência cortada e da boa qualidade de sequenciamento. A 

região codificada foi a mesma utilizada pelos autores quando analisaram populações 

de P. xylostella do sudeste da China e da Coréia do Sul, sobrando pares de base 

tanto no sentido 5’ quanto no sentido 3’, com sobreposição do material sequenciado. 

A variabilidade entre as populações chinesas e coreanas foi baixa, não possibilitanto 

a formação de um grupo de haplótipos. 

Nas sequências de DNA das populações analisadas foram detectados 43 

sítios polimórficos (S) e 19 haplótipos diferentes (Tabela 3), que apresentaram 

diversidade geral (Hd) de 0,887. A diversidade nucleotídica (Pi), o número médio de 

diferenças nucleotídicas (k) e o número total de mutações (η) foram 0,00832, 6,458 e 

46,0, respectivamente. Quanto à composição nucleotídica das sequências de DNA 

destas populações observou-se, em média, 39,6% de timina (T), 14,9% de citosina 

(C), 30,7% de adenina (A) e 14,8% de guanina (G). A quantidade de bases A-T é 

superior a de C-G, o que é comum em genoma mitocondrial dos insetos (CROZIER; 

CROZIER, 1993; KIM et al., 2006; BERGAMASCHI et al., 2007). 
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A população PA é a mais homogênea em relação a sua constituição gênica 

mitocondrial, pois apresenta menores valores de diversidade geral (Hd) (0,583) e 

diversidade nucleotídica (Pi) (0,021) (Tabela 4). Além disso, dentro dessa população 

foi observada menor distancia genética (0,001) (Tabela 5). 

A distância genética (Tabela 5) foi calculada para cada população e entre as 

populações, utilizando o modelo de dois parâmetros de Kimura (KIMURA, 1980). O 

maior valor observado foi 0,013, entre as populações PX, da região nordeste e com 

maior número de gerações em laboratório, e PJ, da região sudeste e com menor 

número de gerações em laboratório, o que caracteriza populações mais distintas. 

Roux et al. (2007) estudaram 19 populações da traça-das-crucíferas de 

diferentes países e indicaram diferença genética altamente significativa entre as 

populações. As distâncias genéticas variaram de 0,051 entre Tashkent e Iasi a 0,230 

entre Cotonou e Okayama.  
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Tabela 3. Haplótipos, diversidade haplotípica (Hd) e diversidade nucleotídica (Pi) 
das populações de Plutella xylostella. 

Indivíduo Posição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



32 
 

Tabela 4. Diversidade haplotípica (Hd) e nucleotídica (Pi) (± erro padrão) das 
populações de Plutella xylostella. 

População PX PA PC PJ 
Hd 0,867 ± 0,085 0,583 ± 0,183 0,956 ± 0,059 0,956 ± 0,060 
Pi 0,116 ± 0,040 0,021 ± 0,008 0,158 ± 0,032 0,180 ± 0,025 

 
Tabela 5. Distância média (± erro padrão) dentro e entre as populações de P. 
xylostella. 
População Dentro das Populações 

PX 0,006 ± 0,01* 
PA 0,001 ± 0,01*  
PC 0,009 ± 0,02* 
PJ 0,010 ± 0,02* 

 Entre as Populações 
 PX PA PC PJ 

PX - - - - 
PA 0,004 - - - 
PC 0,008 0,006* - - 
PJ 0,013 0,011 0,010 - 

*Significativo ao nível de 5% de probabilidade. 

 
A árvore de similaridade genética Neighbor-Joining (SAITOU; NEI, 1987) 

(Figura 1) foi construída a partir das distâncias genéticas entre os indivíduos, na qual 

foram testadas 1.000 permutações aleatórias utilizando Bootstrap, como valores de 

nós basais. A topologia da árvore evidenciou que os indivíduos das populações PX e 

PA foram os mais similares e que as populações PC e PJ foram as mais diversas, no 

entanto, a diversidade do mtDNA não proporcionou um agrupamento homogêneo, 

de acordo com a grande variabilidade de haplótipos.  

Morales e Freitas (2010) também não obtiveram a separação em grupos das 

populações por Neighbor-Joining, apesar de mostrar alguma similaridade genética 

no estudo da diversidade genética mitocondrial de indivíduos de Chrysoperla externa 

(Hagen, 1861) (Neuroptera: Chrysopidae). 

A grande diversidade pode ser explicada pela alta capacidade de migração de 

P. xylostella. Aproximadamente 8% de uma população de P. xylostella pode migrar e 

deslocar para outras áreas diariamente, podendo se dispersar por milhares de 

quilômetros (LORIMER, 1981; CAPRIO; TABASHNIK, 1992; CHAPMAN et al., 2002; 

MO et al., 2003). Essa capacidade migratória somada à grande taxa de reprodução, 

ciclo biológico curto e grande número de gerações anuais propiciam alto índice de 

acasalamento e contribuem com alto fluxo gênico no DNA mitocondrial desta 

espécie (HONDA et al., 1992; COULSON et al., 2002). 



33 
 

 
 
Figura 1. Árvore de similaridade genética gerada pelo método Neighbor-Joining com 
sequências mitocondriais da oxidase do Citocromo I (COI) de populações de P. 
xylostella. Os números nos ramos correspondem aos valores de Bootstrap. 
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4.2. Método ISSR-PCR 
 

Dentre os sete iniciadores testados, somente o PLU7 não marcou bandas, e 

para confirmação dos resultados, os procedimentos foram repetidos. Os seis 

iniciadores restantes, juntos, totalizaram 48 bandas marcadas. Roux et al. (2007) 

encontraram 188 bandas em 19 populações de P. xylostella. O número, quase 

quatro vezes maior de bandas encontradas pelos autores, pode ser explicado pela 

maior quantidade de populações utilizadas e pela maior variabilidade genética entre 

elas. Além disso, esses pesquisadores não conseguiram bandas com os iniciadores 

PLU3, PLU4 e PLU5. 

De acordo com a análise de variância molecular, as diferenças entre e dentro 

das populações foram significativas (Tabela 6). A variação entre as populações foi 

de 10,2%, enquanto dentro das populações foi de 89,8%, demonstrando que as 

diferenças genéticas foram consideráveis. 

 

Tabela 6. Análise de variância molecular para as diferenças entre e dentro das 
populações de Plutella xylostella pelo método de ISSR-PCR. 
Fonte de Variação Graus de 

Liberdade 
Soma dos 
Quadrados 

Componentes 
de Variância 

Porcentagem 
de Variação 

Entre Populaçõesa 3 33,56 0,61 10,20 
Dentro das Populaçõesb 34 183,02 5,38 89,80 
Total 37 216,58 5,99 - 
FST 0,102  pa,b 0,00000 

 

A proporção da diferença genética (Tabela 7) foi significativa para todas as 

combinações entre as populações e para a diversidade dentro de cada população. 

Entre as populações, PJ apresenta maiores proporções da diferença, sendo o maior 

valor 0,150, para PJ e PX.  

Monnerat et al. (2004), através do método RAPD-PCR, não constataram 

variabilidade genética entre populações de P. xylostella da Ilha da Reunião, Brasil, 

Benin e Filipinas. 
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Tabela 7. Proporção da diferença (± erro padrão) dentro e entre as populações de P. 
xylostella pelo método ISSR-PCR. 

População Dentro das Populações 
PX 11,980 ± 0,009* 
PA 9,610 ± 0,001* 
PC 10,870 ± 0,090* 
PJ 10,440 ± 0,030* 

 Entre as Populações 
 PX PA PC PJ 

PX - - - - 
PA 0,010 ± 0,009* - - - 
PC 0,080 ± 0,001* 0,070 ± 0,036* - - 
PJ 0,150 ± 0,009* 0,120 ± 0,009* 0,100 ± 0,001* - 

*Significativo ao nível de 5% de probabilidade. 
 

 

4.3. Patogenicidade e efeitos subletais 

 

Por meio da avaliação da suscetibilidade e dos efeitos subletais das 

populações de P. xylostella à bioinseticidas e isolados de B. thuringiensis foram 

obtidas respostas diferentes entre as populações. 

Muitos estudos sobre os efeitos subletais de inseticidas em pragas são 

realizados para descobrir os impactos negativos e não-letais sobre os aspectos 

biológicos que podem afetar a dinâmica populacional dos insetos (STARK; BANKS, 

2003). 

A viabilidade larval apresentou diferença significativa tanto entre as 

populações de P. xylostella quanto entre os produtos comerciais e isolados testados 

em cada população (Tabela 8). O único isolado que apresentou diferença 

significativa entre as populações foi 20.7L, causando menor viabilidade para PJ 

(46,0%) e maiores para PA (78,0%) e PC (86,0%) (Tabela 9). 

Em PX, as menores viabilidades foram causadas pelo isolado 41.7L (33,0%), 

E28 (13,0%) e T08.024 (24,0%) (Tabela 9). Nas populações PA e PC, o isolado 

T08.024 foi o único que afetou a viabilidade das larvas (21,0 e 20,0%, 

respectivamente) e para PJ, os menores valores foram obtidos com os isolados E28 

(38,0%) e T08.024 (35,0%) (Tabela 9).  

Estudos realizados por De Bortoli et al. (2012a), para averiguar os efeitos 

subletais de B. thuringiensis em P. xylostella, mostraram que o isolado T08.024 

também reduziu a viabilidade larval da população testada, porém a concentração 

utilizada foi menor, 2,3×106 esporos/mL.  
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Os tratamentos Agree®, Dipel®, Xentari®, 49.19A, E47 e HD-1 causaram 

100,0% de mortalidade para todas as populações. Os isolados HD-1 e 49.19A e os 

produtos comerciais Dipel® e Xentari® apresentam a proteína Cry1Ab, ativa para P. 

xylostella (VAN FRANKENHUYZEN, 2009) e considerada a mais tóxica para o inseto 

(MONNERAT et al., 1999). Agree® e Xentari® possuem a proteína Cry1C, com 

atividade contra a traça-das-crucíferas (VAN FRANKENHUYZEN, 2009) e que é 

considerada por Monnerat et al. (1999) a segunda mais tóxica a P. xylostella. 

Estudos de BBMV - “Brush Border Membrane Vesicles” evidenciaram que 

lagartas de P. xylostella também possuem receptores específicos para a proteína 

Cry1Ac (KUMARASWAMI et al., 2001) que está presente nos produtos comerciais 

Agree® e Dipel®. Aminopeptidases N (APNs) são consideradas os principais 

receptores de Cry1Ac entre algumas espécies de insetos, dentre elas P. xylostella, 

com moléculas de 120 kDa (LUO et al., 1997). Possivelmente estes receptores 

existem nas populações testadas. Além das APNs, várias classes de proteínas de 

ligação foram identificadas em intestinos de lepidópteros, como caderinas e 

fosfatases alcalinas (ALP) (GAHAN et al., 2013). 

Higuchi et al. (2007) e Gong et al. (2010) demonstraram que algumas 

populações de P. xylostella da China e do Japão perderam a ligação dos receptores 

com Cry1Ac, se tornando resistentes. Tal fato também pode acontecer para 

populações brasileiras se forem expostas a alta pressão de seleção devido a 

pulverizações sucessivas com bioinseticidas à base das mesmas toxinas ou com 

toxinas que se ligam aos mesmos receptores.  

As proteínas Cry1Fa, presente no isolado 49.19A, e Cry1Bd, encontrada nos 

isolados 49.19A e E47, também são consideradas tóxicas para P. xylostella (VAN 

FRANKENHUYZEN, 2009), podendo estar relacionadas com a eficiência dos 

isolados no controle da traça-das-crucíferas. Hernández-Martínez et al. (2012) 

relataram que a ocorrência de mutação no locus ABCC2 pode causar a perda da 

ligação da proteína Cry1Fa.  
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Tabela 8. Efeito dos produtos e dos isolados de Bacillus thuringiensis sobre os 
parâmetros analisados nas populações de Plutella xylostella. 
 Fator GL F P 
Consumo área foliar Modelo completo 59 67,37 <0,0001 

(cm2) Populações  3 37,85 <0,0001 
 Produtos e isolados  14 244,29 <0,0001 
 Pop. x prod. e isol. 42 10,50 <0,0001 
 Erro  540   

Viabilidade larval  Modelo completo 35 10,50 <0,0001 
(%) Populações  3 3,31 0,0204 
 Produtos e isolados  8 38,50 <0,0001 
 Pop. x prod. e isol. 24 2,07 0,0027 
 Erro  324   

Viabilidade pupal  Modelo completo 35 3,82 <0,0001 
(%) Populações  3 5,41 0,0012 
 Produtos e isolados  8 9,09 <0,0001 
 Pop. x prod. e isol. 24 1,87 0,0091 
 Erro  324   

Duração larval  Modelo completo 35 2,16 0,0003 
(dias) Populações  3 4,69 0,0032 
 Produtos e isolados  8 2,64 0,0081 
 Pop. x prod. e isol. 24 1,68 0,0252 
 Erro  324   

Duração pupal  Modelo completo 35 4,12 <0,0001 
(dias) Populações  3 2,11 0,0990 
 Produtos e isolados  8 12,06 <0,0001 
 Pop. x prod. e isol. 24 1,73 0,0198 
 Erro  324   

Ovos/fêmea/dia Modelo completo 34 3,11 <0,0001 
 Populações  3 6,72 0,0003 
 Produtos e isolados  8 6,63 <0,0001 
 Pop. x prod. e isol. 23 1,41 0,1232 
 Erro  105   

Peso das pupas  Modelo completo 35 4,31 <0,0001 
(mg) Populações  3 3,16 0,0550 
 Produtos e isolados  8 12,12 <0,0001 
 Pop. x prod. e isol. 24 1,85 0,0101 
 Erro  324   

Longevidade  Modelo completo 34 1,41 0,0897 
(dias) Populações  3 2,85 0,0508 
 Produtos e isolados  8 2,26 0,0284 
 Pop. x prod. e isol. 23 0,94 0,5415 
 Erro  105   

Viabilidade ovos  Modelo completo 33 1,48 0,0712 
(%) Populações  3 1,14 0,3362 
 Produtos e isolados  8 0,79 0,6137 
 Pop. x prod. e isol. 22 1,78 0,0291 
 Erro  102   

Período incubação  Modelo completo 34 28,74 <0,0001 
(dias) Populações  3 19,91 <0,0001 
 Produtos e isolados  8 69,63 <0,0001 
 Pop. x prod. e isol. 23 15,67 <0,0001 
 Erro  105   
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Tabela 9. Efeito dos produtos e dos isolados de Bacillus thuringiensis na viabilidade 
larval (%) das diferentes populações de Plutella xylostella (Média ± EP). 
Produtos/Isolados Populações 

PX PA PC PJ 
153.30A 77,0 ± 4,49Aa 70,0 ± 4,94Aabc 75,0 ± 5,82Aa 70,0 ± 4,71Aabc 
20.7L 64,0 ± 11,47ABa 78,0 ± 6,29Aab 86,0 ± 6,86Aa 46,0 ± 5,62Bcd 
41.7L 33,0 ± 8,70Ab 53,0 ± 7,00Abc 62,0 ± 10,83Aab 61,0 ± 8,88Abcd 
Btt090® 68,0 ± 6,63Aa 59,0 ± 7,67Aabc 63,0 ± 8,17Aab 72,0 ± 4,16Aabc 
E28 13,0 ± 3,35Ab 41,0 ± 10,69Acd 40,0 ± 9,55Abc 38,0 ± 6,63Ad 
E7 66,0 ± 5,21Aa 71,0 ± 8,62Aabc 88,0 ± 3,89Aa 66,0 ± 6,36Aabc 
T08.024 24,0 ± 5,42Ab 21,0 ± 3,48Ad 20,0 ± 9,89Ac 35,0 ± 5,82Ad 
Bt tenebrionis 74,0 ± 6,70Aa 68,0 ± 5,74Aabc 75,0 ± 4,28Aa 76,0 ± 5,42Aab 
Testemunha 88,0 ± 2,49Aa 89,0 ± 2,77Aa 87,0 ± 2,60Aa 90,0 ± 2,11Aa 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem (maiúscula=linha; minúscula=coluna), ao nível de 5% 
de significância de acordo com o teste de Tukey. 

 
 

As variações na suscetibilidade podem estar relacionadas a fatores 

intrínsecos da população ou então ao modo de ação da bactéria, como condições 

ideais para ocorrer a dissolução do cristal, a ativação da protoxina e, principalmente, 

a presença de receptores específicos na membrana epitelial do intestino dos insetos 

que se ligam às proteínas Cry (HÖFTE; WHITELEY, 1989; GILL et al., 1992; 

PEYRONNET et al., 1997; SCHNEPF et al., 1998). 

A ligação de alguns receptores com determinadas toxinas pode não ser forte 

o suficiente para causar a morte do inseto, pois algumas toxinas menos específicas 

se ligam reversivelmente e de maneira pouco estável aos receptores (MONNERAT; 

BRAVO, 2000). As diferenças na eficiência dos produtos/isolados nas populações 

testadas podem estar relacionadas com a perda da ligação das toxinas com os 

receptores (FERRÉ; VAN RIE, 2002; SAYYED et al., 2004). 

Estudos sobre a ligação do receptor através de BBMV em lagartas resistentes 

de Plodia interpunctella (Hubner, 1813) (Lepidoptera: Pyralidae) mostraram que 

houve redução de 50 vezes na afinidade de ligação (Kd), porém não alterou o 

número de sítios de ligação (Rt) para Cry 1Ab. Para Cry1Ca, o valor de Kd foi 

semelhante para os insetos resistentes e suscetíveis, mas o valor de Rt foi 3 vezes 

maior para os resistentes. Estes dados sugerem que a resistência foi desencadeada 

pela alteração do local de ligação para Cry1Ab. O aumento no número de sítios de 
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ligação para Cry1Ca pode explicar a elevada suscetibilidade dos insetos a esta 

proteína (VAN RIE et al., 1990). 

Alterações na ativação das protoxinas por proteases do intestino médio do 

inseto, variações do pH no lúmen do mesêntero e a recuperação das células do 

intestino após exposição às toxinas também podem reduzir a toxicidade por Bacillus 

thuringiensis (LOEB et al., 2001; MA et al., 2005). 

O consumo foliar foi significativo entre as populações e entre os 

produtos/isolados (Tabela 8). Para os isolados 153.30A e E7, foi observado menor 

consumo nas populações PX (11,1 e 8,7 cm2), PC (15,4 e 16 cm2) e PJ (13,9 e 12,7 

cm2) (Tabela 10). O isolado 20.7L provocou menor consumo foliar somente na 

população PX (23,1 cm2) e o isolado E28 nas populações PX (4,5 cm2), PA (5,6 cm2) 

e PJ (8,3 cm2). Para a testemunha foi observado menor consumo na população PX 

(28,3 cm2), sugerindo que o baixo consumo para essa população pode não estar 

associado com a ingestão de cristais protéicos, mas a característica intrínseca da 

população.  

 

Tabela 10. Efeito dos produtos e dos isolados de Bacillus thuringiensis no consumo 
foliar (cm2) das diferentes populações de Plutella xylostella (Média ± EP). 

Produtos/ 
Isolados 

Populações 
PX PA PC PJ 

153.30A      11,1 ± 1,41Bcd  29,4 ± 2,10Ab 15,4 ± 1,36Bef  13,9 ± 1,29Bde 
20.7L 23,1 ± 2,11Bab 28,4 ± 2.38ABb 33,4 ± 2,54Aab 28,9 ± 2,26ABab  
41.7L       15,7 ± 3,45Abc 22,0 ± 2,20Ab  24,6 ± 3,93Abcde  25,2 ± 2,96Aabc  
Btt090® 26,8 ± 2,25Aa 27,3 ± 2,46Ab 28,3 ± 3,31Aabc 25,8 ± 2,01Aabc 
E28 4,5 ± 0,63Bd 5,6 ± 0,60Bc 20,9 ± 2,25Acdef 8,3 ± 0,89Be 
E7 8,7 ± 0,78Bcd 30,9 ± 3,60Ab 16,0 ± 0,59Bdef 12,7 ± 1,31Bde 
T08.024 11,5 ± 2,64Acd 11,6 ± 1,60Ac 11,4 ± 2,41Af 19,7 ± 2,83Acd 
Bt tenebrionis 23,6 ± 1,71Aab  31,6 ± 2,47Ab  27,0 ± 2,50Aabcd  23,6 ± 1,44Abc  
Testemunha 28,3 ± 1,84Ca  65,0 ± 1,92Aa  37,6 ± 2,50Ba  34,2 ± 2,13BCa  
Médias seguidas pela mesma letra não diferem (maiúscula=linha; minúscula=coluna), ao nível de 5% 
de significância de acordo com o teste de Tukey. 

 
 

Na população PX, o menor consumo foliar ocorreu quando os insetos se 

alimentaram das folhas tratadas com o isolado E28 (4,5 cm2). Insetos da população 

PA consumiram menos nos tratamentos com os isolados E28 (5,6 cm2) e T08.024 

(11,6 cm2). O menor consumo na população PC foi com o isolado T08.024 (11,4 

cm2) e na população PJ com o isolado E28 (8,3 cm2), evidenciando que a bactéria 

pode influenciar negativamente a alimentação dos insetos (PRAÇA et al., 2007) ou 
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causar parada alimentar em populações suscetíveis (ARONSON et al., 1991; 

GUPTA et al., 1985; NAVON, 2000). A redução do consumo foliar nas demais 

populações de P. xylostella pode estar relacionada com a ação de alguns isolados, 

sendo que Hoy e Hall (1993) constataram que a ingestão de B. thuringiensis reduziu 

significativamente o consumo de folhas de repolho por lagartas de P. xylostella. 

Os sintomas de intoxicação das lagartas são observados logo após a ingestão 

das proteínas de B. thuringiensis e a injúria na planta pode ser reduzida antes 

mesmo da morte do inseto, devido ao modo de ação da bactéria (ARONSON et al., 

1986), que paralisa a alimentação. 

Noss tratamentos que causaram 100% de mortalidade não foi avaliado o 

consumo foliar que foi imperceptível pelo feixe de laser do medidor de área foliar. 

A duração larval apresentou diferença significativa entre as populações e 

entre os produtos e isolados (Tabela 8). Os insetos que se alimentaram dos isolados 

20.7L e T08.024 apresentaram maior duração larval para as populações PA (8,80 e 

8,73 dias) e PJ (8,83 e 9,33 dias) e E7 para PA (8,76 dias) (Tabela 11). Para a 

população PC os tratamentos 153.30A, 20.7L e Btt090® provocaram os maiores 

valores da duração larval (7,91, 7,96 e 8,26 dias, respectivamente) e, para a 

população PJ, o isolado T08.024 (9, 33 dias). Dessa maneira, mesmo que tais 

produtos/isolados não causaram 100% de mortalidade, a duração larval da praga foi 

prolongada, o que é prejudicial à traça-das-crucíferas, pois aumenta a exposição da 

praga aos inimigos naturais e diminui o número de gerações, implicando em 

diminuição populacional do inseto no campo (LARA, 1991). 

Além de alguns isolados da bactéria favorecerem o aumento da exposição da 

praga aos inimigos naturais facilitando a ação dos mesmos, a interação desses dois 

agentes de controle é comum em programas de Manejo Integrado de Pragas, como, 

por exemplo, na cultura do tomate no México, Colômbia e Brasil (TRUMBLE; 

ALVARADO-RODRIGUEZ, 1993; HAJI et al., 2002). Neste sentido, vários estudos 

vêm sendo realizados no sentido de verificar a eficiência e a compatibilidade da 

associação dessas táticas de controle biológico, ou seja, a interação de parasitoides 

e predadores com controle microbiano. 

Dequech et al. (2005) estudaram em laboratório a interação entre o 

parasitoide Campoletis flavicincta  (Ashmead, 1890) (Hymenoptera: Ichneumonidae) 
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e B. thuringiensis aizawai para o controle de S. frugiperda (J.E. Smith, 1757) e 

observaram que esta interação foi positiva, devido ao aumento da mortalidade larval 

da praga sem afetar negativamente as características biológicas do parasitoide e de 

seus descendentes. 

Pratissoli et al. (2006) forneceram suspensões de B. thuringiensis como 

alimento para adultos de Trichogramma pratissolii Querino & Zucchi, 2003 

(Hymenoptera:Trichogrammatidae) e observaram que a bactéria não prejudicou o 

parasitismo, entretanto, em alguns tratamentos, foi verificado efeito negativo indireto 

sobre a porcentagem de emergência dos parasitoides. Em estudo semelhante, 

Santos Jr. (2009), alimentando Trichogramma pretiosum Riley, 1879 (Hymenoptera: 

Trichogrammatidae) com mel contaminado com produtos comerciais a base de B. 

thuringiensis, obteve percentuais de parasitismo em ovos de H. zea superiores a 

50%, e similares à testemunha. 

Os resultados obtidos em laboratório por Carvalho et al. (2012) também 

mostram a possibilidade de interação da bactéria B. thuringiensis com o predador 

Podisus nigrispinus (Dallas, 1851) (Hemiptera: Pentatomidae) através da avaliação 

dos efeitos sobre as características biológicas do inimigo natural após a ingestão 

direta da suspensão bacteriana ou de lagartas contaminadas. 

 

Tabela 11. Efeito dos produtos e dos isolados de Bacillus thuringiensis na duração 
larval (dias) das diferentes populações de Plutella xylostella (Média ± EP). 
Produtos/Isolados Populações 

PX PA PC PJ 
153.30A      8,11 ± 0,30Aa 8,86 ± 0,37Aa  7,91 ± 0,33Aa  8,20 ± 0,24Aab 
20.7L 6,17 ± 1,03Ba 8,80 ± 0,11Aa 7,96 ± 0,33ABa 8,83 ± 0,24Aab 
41.7L 8,03 ± 0,98Aa 7,97 ± 0,21Aa 6,41 ± 1,10Aab 6,95 ± 0,79Ab 
Btt090® 8,29 ± 0,17Aa 8,45 ± 0,16Aa 8,26 ± 0,27Aa 8,56 ± 0,20Aab 
E28 6,43 ± 1,45Aa 8,12 ± 1,36Aa  7,81 ± 0,88Aab 7,27 ± 1,22Aab 
E7 8,09 ± 0,14Ba 8,76 ± 0,22Aa 7,42 ± 0,15Cab 8,04 ± 0,16BCab 
T08.024 8,21 ± 1,00ABa 8,73 ± 1,02Aa  4,57 ± 1,57Bb 9,33 ± 0,24Aa 
Bt tenebrionis 7,42 ± 0,20Aa 9,17 ± 0,15Aa  7,03 ± 0,23Aab 7,48 ± 0,16Aab 
Testemunha 8,61 ± 0,13Aa 7,91 ± 0,33Aa 8,64 ± 0,26Aa  8,80 ± 0,30Aab 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem (maiúscula=linha; minúscula=coluna), ao nível de 5% 
de significância de acordo com o teste de Tukey. 

 

A viabilidade pupal foi menor quando foram utilizados os isolados 20.7L e E28 

na população PX (60,2 e 38,3 %, respectivamente) e o isolado T08.024 na 

população PC (19,4 %). A testemunha também apresentou valores de viabilidade 

com diferença significativa entre as populações, sendo menor na população PA 
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(75,5 %). Na população PX, a viabilidade foi menor com o isolado E28 e nas 

populações PC e PJ menores viabilidades foram obtidas devido a utilização do 

isolado T08.024 (19,4 e 46,1 %, respectivamente), havendo diferença significativa 

entre as populações e produtos/isolados (Tabela 8 e 12). 

 

Tabela 12. Efeito dos produtos e dos isolados de Bacillus thuringiensis na 
viabilidade pupal (%) das diferentes populações de Plutella xylostella (Média ± EP). 

Produtos/ 
Isolados 

Populações 
PX PA PC PJ 

153.30A      77,0 ± 6,10Aab 75,4 ± 5,04Aa 66,9 ± 7,14Aabc 86,2 ± 5,51Aab 
20.7L 60,2 ± 10,95Bab 89,2 ± 3,44Aa 78,6 ± 6,15ABab 64,2 ± 7,38ABabc 
41.7L       53,0 ± 12,74Aab 77,7 ± 5,40Aa 52,2 ± 9,43Abcd 58,4 ± 10,45Aabc 
Btt090® 66,4 ± 7,37Aab 74,2 ± 8,50Aa 71,4 ± 3,51Aabc 86,1 ± 2,64Aab 
E28 38,3 ± 14,50Ab 76,0 ± 12,82Aa 43,8 ± 10,23Acd 53,3 ± 10,47Abc 
E7 59,0 ± 5,06Aab 66,7 ± 6,02Aa 51,3 ± 9,03Abcd 61,5 ± 7,97Aabc 
T08.024 58,3 ± 12,24ABab 71,7 ± 10,84Aa 19,4 ± 10,71Bd 46,1 ± 11,95ABc 
Bt tenebrionis 82,5 ± 3,48Aa 78,3 ± 6,65Aa 87,0 ± 4,16Aa 69,2 ± 8,05Aabc 
Testemunha 83,2 ± 3,65ABa 75,5 ± 1,87Ba 83,4 ± 4,30ABab 89,8 ± 2,02Aa 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem (maiúscula=linha; minúscula=coluna), ao nível de 5% 
de significância de acordo com o teste de Tukey. 

 
 

A duração pupal no tratamento Bt tenebrionis foi maior na população PA (4,8 

dias). Na população PX os tratamentos que mostraram maior duração pupal foram 

153.30A (4,3 dias), E7 (4,4 dias) e Bt tenebrionis (4,7 dias). O mesmo foi observado 

para Bt tenebrionis na população PA (4,8 dias) e para todos os tratamentos na 

população PC, exceto o isolado T08.024 que apresentou menor período (1,4 dias) 

(Tabela 8 e 13). 

 

Tabela 13. Efeito dos produtos e dos isolados de Bacillus thuringiensis na 
duração pupal (dias) das diferentes populações de Plutella xylostella (Média ± 
EP). 

Produtos/Isolados Populações 
PX PA PC PJ 

153.30A 4,3 ± 0,08Aa 4,3 ± 0,09Aab 4,4 ± 0,10Aa 4,3 ± 0,09Aa 
20.7L 3,5 ± 0,60Aab 4,1 ± 0,09Aabc 4,6 ± 0,11Aa 4,2 ± 0,08Aa 
41.7L 3,0 ± 0,68Aab 4,5 ± 0,16Aab 3,5 ± 0,59Aa 4,3 ± 0,48Aa 
Btt090® 4,3 ± 0,11Aab 4,4 ± 0,12Aab 4,5 ± 0,12Aa 4,5 ± 0,14Aa 
E28 2,2 ± 0,74Ab 3,1 ± 0,52Ac 3,4 ± 0,59Aa 3,6 ± 0,61Aa 
E7 4,4 ± 0,16Aa 4,4 ± 0,11Aab 4,8 ± 0,09Aa 4,4 ± 0,11Aa 
T08.024 3,3 ± 0,74Aab 3,6 ± 0,48Abc 1,4 ± 0,71Ab 3,1 ± 0,69Aa 
Bt tenebrionis 4,7 ± 0,13ABa 4,8 ± 0,06Aa 4,5 ± 0,10Ba 4,6 ± 0,68ABa 
Testemunha 4,5 ± 0,07Aa 4,4 ± 0,08Aab 4,4 ± 0,07Aa 4,2 ± 0,11Aa 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem (maiúscula=linha; minúscula=coluna), ao nível de 
5% de significância de acordo com o teste de Tukey. 
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O peso pupal foi afetado negativamente quando insetos se alimentaram do 

isolado 20.7L para a população PX (4,0 mg) e do isolado T08.024 na população PC 

(1,9 mg). Nas populações PA e PC, o isolado T08.024 influenciou negativamente o 

peso das pupas (3,8 e 1,9 mg, respectivamente), sendo PJ prejudicada por E28 (3,5 

mg) (Tabelas 8 e 14). 

 

Tabela 14. Efeito dos produtos e dos isolados de Bacillus thuringiensis no peso das 
pupas (mg) das diferentes populações de Plutella xylostella (Média ± EP). 
Produtos/Isolados Populações 

PX PA PC PJ 
153.30A      4,7 ± 0,19Aa 5,3 ± 0,20Aab 4,9 ± 0,16Aa 4,8 ± 0,10Aabc 
20.7L 4,0 ± 0,71Ba 5,7 ± 0,16Aa 5,0 ± 0,12ABa 4,8 ± 0,26ABabc 
41.7L       4,3 ± 0,52Aa 4,6 ± 0,15Aab 3,7 ± 0,63Aa 3,9 ± 0,46Abc 
Btt090® 4,8 ± 0,23Aa 4,6 ± 0,18Aab 5,0 ± 0,12Aa 5,2 ± 0,11Aab  
E28 3,3 ± 0,73Aa 4,3 ± 0,75Aab 4,0 ± 0,46Aa 3,5 ± 0,62Ac 
E7 5,0 ± 0,08Aa 5,1 ± 0,19Aab 5,2 ± 0,09Aa 5,1 ± 0,16Aab 
T08.024 3,7 ± 0,60ABa 3,8 ± 0,45ABb 1,9 ± 0,65Bb 4,6 ± 0,18Aabc 
Bt tenebrionis 5,1 ± 0,18Aa 5,1 ± 0,11Aab 5,0 ± 0,14Aa 5,1 ± 0,12Aab 
Testemunha 5,2 ± 0,13Aa 5,2 ± 0,20Aab 5,1 ± 0,12Aa 5,5 ± 0,15Aa 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem (maiúscula=linha; minúscula=coluna), ao nível de 5% 
de significância de acordo com o teste de Tukey. 

 
 

Os produtos/isolados não afetaram a razão sexual dos adultos sobreviventes 

das populações PA e PJ. Menores valores foram observados para 20.7L em PX (0,4) 

e PC (0,3). Em PC, o menor valor foi para T08.024 (0,1) quando comparado aos 

demais produtos/isolados (Tabela 15). 

 

Tabela 15. Efeito dos produtos e dos isolados de Bacillus thuringiensis na razão 
sexual das diferentes populações de Plutella xylostella (Média ± EP). 

Produtos/Isolados Populações 
PX PA PC PJ 

153.30A      0,5 ± 0,06Aa 0,4 ± 0,09Aa 0,5 ± 0,08Aab 0,5 ± 0,06Aa 
20.7L 0,4 ± 0,07Ba 0,5 ± 0,06ABa 0,3 ± 0,06Bab 0,5 ± 0,05Aa 
41.7L       0,5 ± 0,13Aa 0,6 ± 0,09Aa 0,4 ± 0,10Aab 0,4 ± 0,11Aa 
Btt090® 0,5 ± 0,10Aa 0,5 ± 0,10Aa 0,4 ± 0,09Aab 0,6 ± 0,07Aa 
E28 0,2 ± 0,12Aa 0,4 ± 0,11Aa 0,4 ± 0,13Aab 0,3 ± 0,11Aa 
E7 0,5 ± 0,10Aa 0,5 ± 0,07Aa 0,6 ± 0,10Aa 0,5 ± 0,11Aa 
T08.024 0,3 ± 0,14ABa 0,6 ± 0,14Aa 0,1 ± 0,07Bb 0,3 ± 0,11ABa 
Bt tenebrionis 0,5 ± 0,04Aa 0,4 ± 0,08Aa 0,5 ± 0,06Aa 0,5 ± 0,06Aa 
Testemunha 0,4 ± 0,07Aa 0,5 ± 0,08Aa 0,4 ± 0,07Aab 0,6 ± 0,07Aa 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem (maiúscula=linha; minúscula=coluna), ao nível de 5% 
de significância de acordo com o teste de Tukey. 
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A longevidade apresentou diferença significativa entre as populações, sendo 

menor na população PX quando tratada com o isolado T08.024 (6,8 dias) (Tabelas 8 

e 16). Para o mesmo tratamento, na população PA, o número de adultos não foi 

suficiente para avaliar as características reprodutivas e longevidade. 

 

Tabela 16. Efeito dos produtos e dos isolados de Bacillus thuringiensis na 
longevidade (dias) das diferentes populações de Plutella xylostella (Média ± EP). 

Produtos/Isolados Populações 
PX PA PC PJ 

153.30A      7,5 ± 0,98Aa 8,6 ± 2,10Aa 7,7 ± 0,36Aa 8,9 ± 0,40Aa 
20.7L 6,7 ± 0,75Aa 8,8 ± 0,62Aa 7,4 ± 0,86Aa 6,5 ± 0,61Aa 
41.7L       8,2 ± 1,20Aa 6,3 ± 0,82Aa 7,3 ± 1,78Aa 8,4 ± 1,12Aa 
Btt090® 9,5 ± 0,81Aa 8,1 ± 0,58Aa 9,5 ± 1,30Aa 13,3 ± 1,96Aa 
E28 7,8 ± 0,00Aa 8,0 ± 1,10Aa 7,8 ± 0,88Aa 10,7 ± 1,53Aa 
E7 9,3 ± 0,51Aa 7,9 ± 0,75Aa 8,0 ± 1,24Aa 8,3 ± 0,55Aa 
T08.024 6,8 ± 0,00Ba - 8,3 ± 0,00Aa 8,5 ± 0,51Aa 
Bt tenebrionis 6,4 ± 0,26Aa 8,8 ± 1,59Aa 7,1 ± 0,58Aa 9,3 ± 1,94Aa 
Testemunha 8,8 ± 0,52Aa 10,1 ± 1,46Aa 8,3 ± 1,15Aa 9,4 ± 2,48Aa 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem (maiúscula=linha; minúscula=coluna), ao nível de 5% 
de significância de acordo com o teste de Tukey. 

 

O número de ovos/fêmea/dia foi significativamente diferente entre as 

populações. O tratamento Btt090® afetou negativamente a população PC (13,6 ovos) 

e T08.024 a população PX (12,5 ovos) (Tabelas 8 e 17). Dentre os produtos/isolados 

testados na mesma população, a população PX teve menor quantidade de 

ovos/fêmea/dia com o isolado T08.024 (12,5 ovos) e a população PJ com o isolado 

E28 (14,0 ovos) (Tabela 17). 

 

Tabela 17. Efeito dos produtos e dos isolados de Bacillus thuringiensis no número 
de ovos/fêmea/dia das diferentes populações de Plutella xylostella (Média ± EP). 
Produtos/Isolados Populações 

PX PA PC PJ 
153.30A      29,9 ± 3,02Aabc 34,0 ± 9,29Aa 22,9 ± 4,84Aa 36,8 ± 7,07Aab 
20.7L 24,6 ± 1,46Aabc 23,3 ± 6,34Aa 26,8 ± 2,05Aa 26,9 ± 4,42Aab 
41.7L       17,6 ± 4,26Abc 16,5 ± 2,89Aa 15,8 ± 5,07Aa 20,0 ± 3,00Aab 
Btt090® 39,8 ± 3,60Aa 39,4 ± 3,33Aa 13,6 ± 4,00Ba 28,1 ± 5,55ABab 
E28 21,2 ± 0,00Abc 27,3 ± 4,00Aa 14,3 ± 0,15Aa 14,0 ± 6,00Ab 
E7 29,6 ± 3,12Aabc 26,8 ± 9,6Aa 23,6 ± 7,92Aa 37,3 ± 7,08Aab 
T08.024 12,5 ± 0,00Bc - 17,0 ± 0,00ABa 20,1 ± 2,60Aab 
Bt tenebrionis 39,7 ± 4,71Aa 31,4 ± 2,16Aa 22,1 ± 5,88Aa 36,1 ± 4,60Aab 
Testemunha 30,2 ± 6,79Aab 30,6 ± 0,70Aa 24,9 ± 4,79Aa 42,8 ± 4,48Aa 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem (maiúscula=linha; minúscula=coluna), ao nível de 5% 
de significância de acordo com o teste de Tukey. 
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Estes resultados evidenciam o potencial do isolado T08.024, que apesar de 

não ter causado 100% de mortalidade na fase larval, prejudicou as características 

reprodutivas das fêmeas da traça-das-crucíferas, reduzindo o número de 

descendentes, devido ao maior número de machos nas populações e a menor 

produção de ovos pelas fêmeas. 
O período de incubação dos ovos foi maior para o isolado 20.7L na população 

PA (3,5 dias), para o isolado 41.7L nas populções PA (4,0 dias) e PX (4,2 dias) e 

para o isolado T08.024 na população PJ (5,5 dias) (Tabela 18). Como o período 

também foi maior na testemunha da população PA, isso pode descaracterizar o 

efeito dos isolados sobre a população. Na população PX, os maiores períodos de 

incubação de ovos foram encontrados quando os insetos foram tratados com os 

isolados 41.7L (4,2 dias) e T08.024 (4,0 dias). Na população PA, o maior valor foi 

para 41.7L (4,0 dias) e em PJ para T08.024 (5,5 dias). 

 

Tabela 18. Efeito dos produtos e dos isolados de Bacillus thuringiensis na no 
período de incubação dos ovos (dias) de Plutella xylostella de diferentes populações 
(Média ± EP). 
Produtos/Isolados Populações 

PX PA PC PJ 
153.30A 2,7 ± 0,12 Acd 2,5 ± 0,10 Ae 2,5 ± 0,11 Aa 2,5 ± 0,11 Ade 
20.7L 3,2 ± 0,12 ABbc 3,5 ± 0,10 Aabc 2,7 ± 0,12 Ca 2,8 ± 0,12 BCcd 
41.7L 4,2 ± 0,12 Aa 4,0 ± 0,20 Aa 3,0 ± 0,12 Ba 3,3 ± 0,12 Bb 
Btt090® 2,7 ± 0,12 Acd 2,5 ± 0,10 Ae 2,5 ± 0,11 Aa 2,5 ± 0,10 Ade 
E28 3,0 ± 0,00 Abcd 3,0 ± 0,00 Acde 3,0 ± 0,00 Aa 3,0 ± 0,00 Abc 
E7 3,3 ± 0,12 Ab 3,3 ± 0,12 Abcd 2,8 ± 0,23 Aa 3,0 ± 0,10 Abc 
T08.024 4,0 ± 0,11 Ba - 3,0 ± 0,10 Ca 5,5 ± 0,20 Aa 
Bt Tenebriones  2,7 ± 0,12 Acd 2,8 ± 0,23 Ade 2,8 ± 0,23 Aa 2,7 ± 0,12 Acde 
Testemunha       2,5 ± 0,20 Bd 3,7 ± 0,12 Aab 2,7 ± 0,12 Ba 2,3 ± 0,12 Be 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem (maiúscula=linha; minúscula=coluna), ao nível de 5% 
de significância de acordo com o teste de Tukey. 

 

A viabilidade dos ovos foi menor somente na população PA, com o isolado 

41.7L (92,5 %) (Tabelas 8 e 19). 

Os resultados obtidos neste estudo mostram a eficiência de isolados ou 

produtos comerciais à base de B. thuringiensis para o controle da traça-das-

crucíferas no Brasil. As populações estudadas responderam de maneira diferente 

quando expostas a ação da bactéria. Tratamentos que apresentaram menor 

eficiência para o controle de determinada população não devem ser descartados, 

pois podem mostrar alta eficiência para outras. 
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Tabela 19. Efeito dos produtos e dos isolados de Bacillus thuringiensis na 
viabilidade dos ovos (%) de Plutella xylostella de diferentes populações (Média ± 
EP). 

           
Produtos/Isolados 

Populações 
PX PA PC PJ 

153.30A 99,1 ± 0,61 Aa 99,5 ± 0,38 Aa 98,7 ± 0,57 Aa 100,0 ± 0,00 Aa 
20.7L 95,2 ± 1,92 Aa 96,2 ± 2,31 Aab 98,6 ± 2,14 Aa 97,5 ± 1,11 Aa 
41.7L 97,0 ± 1,04 Aa 92,5 ± 1,36 Ab 95,8 ± 2,55 Aa 96,0 ± 1,04 Aa 
Btt090® 98,3 ± 1,17 Aa 99,7 ± 0,32 Aa 98,7 ± 0,94 Aa 94,0 ± 3,70 Aa 
E28 93,6 ± 3,15 Aa 98,1 ± 0,94 Aa 100,0 ± 0,00 Aa 97,9 ± 1,44 Aa 
E7 97,0 ± 1,08 Aa 98,0 ± 0,82 Aa 95,0 ± 3,51 Aa 99,0 ± 0,41 Aa 
T08.024 - - 96,9 ± 2,21 Aa 91,7 ± 5,89 Aa 
Bt Tenebriones  99,4 ± 0,40 Aa 100,0 ± 0,00 Aa 88,3 ± 7,65 Aa 99,2 ± 0,59 Aa 
Testemunha       81,7 ± 1,96 Aa 100 ± 0,00 Aa 100 ± 0,00 Aa 99 ± 0,68 Aa 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem (maiúscula=linha; minúscula=coluna), ao nível de 5% 
de significância de acordo com o teste de Tukey. 

 

Frente ao fato das condições climáticas serem controladas em laboratório, 

pode-se assumir que as respostas dos produtos/isolados estão relacionadas a 

características inerentes de cada população e, sendo assim, a adoção de táticas de 

controle se tornam peculiares para o manejo de P. xylostella e dependentes da 

região de ocorrência da praga. Porém, antes desses resultados serem extrapolados 

para condição de campo, é necessário a realização de novas pesquisas com a 

finalidade de verificar se as variações ambientais interferem na eficiência de B. 

thuringiensis no controle de populações da traça-das-crucíferas. 

 
4.4. Estimativa da Concentração Letal 50 (CL50) 

Os isolados 49.19A, E47 e HD-1 e os produtos Agree®, Xentari® e Dipel® 

foram selecionados no teste de patogenicidade e submetidos ao teste de virulência 

para a estimativa da CL50, pelo fato de causarem mortalidade das lagartas de P. 

xylostella superior a 80%, nas quatro populações. 

O isolado E47 apresentou virulência semelhante para as populações de P. 

xylostella testadas e a estimativa da CL50 foi igual devido à sobreposição dos valores 

dos intervalos de confiança a 95%. A população PX apresentou o maior coeficiente 

angular, o que pode indicar maior homogeneidade entre os indivíduos da população, 

pois pequenas variações na dose promovem grande variação na mortalidade, 

resultando em uma resposta homogênea da população ao isolado (Tabela 20). 

A determinação de padrões de suscetibilidade ou resistência de uma 

população a determinado isolado ou produto pode estar relacionada com o 
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coeficiente angular. Valores altos de inclinação da curva (coeficiente angular) 

indicam que pequenas variações na dose do produto promovem grandes variações 

na mortalidade, resultando em resposta homogênea da população a este produto 

(ATKINS et al., 1973), o que permite maximizar as diferenças entre indivíduos 

suscetíveis e resistentes. 

 

Tabela 20. Inclinação (médias ± erro padrão) das curvas, CL50, χ2 e P (teste de 
Pearson) das curvas de concentração-mortalidade de isolados de Bacillus 
thuringiensis a lagartas de segundo ínstar de diferentes populações de Plutella 
xylostella. 
Isolados Populações n CL50 (95% I.C.) 

(esporos/mL) 
Coeficiente 

angular ± EP χ2 GL P 

E47 

PA 120 54321 
(42933-65301) 1,59 ± 0,15 100,35 3 0,5902 

PC 120 73198 
(62263-84148) 1,94 ± 0,16 138,36 3 0,4261 

PX 120 81961 
(25481-148685) 2,07 ± 0,46 20,35 3 <0,0001 

PJ 120 58600 
(48746-68236) 1,94 ± 0,16 135,61 3 0,3675 

HD-1 

PA 120 59559 
(49500-69402) 1,90 ± 0,16 132,0 3 0,5711 

PC 120 39161 
(17773-58634) 2,00 ± 0,28 51,09 3 0,0622 

PX 120 39272 
(32931-45385) 2,57 ± 0,21 148,12 3 0,2140 

PJ 120 47214 
(37951-56137) 1,86 ± 0,16 121,44 3 0,9221 

49.19A 

PA 120 941133 
(845795-1038890) 2,86 ± 0,19 209,67 3 0,6379 

PC 120 489948 
(267531-696086) 1,97 ± 0,25 60,59 3 0,0914 

PX 120 593141 
(347548-827372) 1,97 ± 0,24 63,10 3 0,0879 

PJ 120 666014 
(575633-756038) 2,28 ± 0,17 167,79 3 0,2384 

 

A virulência do isolado HD-1 também não apresentou diferença sobre as 

populações e o coeficiente angular da população PX que foi maior quando 

comparado com as demais populações (Tabela 20).  

O isolado 49.19A apresentou comportamento semelhante aos demais, 

causando a sobreposição dos intervalos, porém a população PA teve 

comportamento mais homogêneo, devido ao maior valor de coeficiente angular 

(Tabela 20). 
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Comparando os valores de CL50 dos diferentes isolados para a população PA, 

pode-se observar que os mais virulentos são os isolados E47 e HD-1, que 

apresentam os menores valores, 54.321 e 59.559 esporos/mL, respectivamente, e o 

isolado 49.19A o maior valor, 941.133 esporos/mL. Para a população PC, o isolado 

HD-1 foi o mais virulento (39.161 esporos/mL), seguido pelo E47 (73.198 

esporos/mL) e 49,19A (489.948 esporos/mL). A mesma sequência de toxicidade dos 

isolados foi observada na população PX, com valores de CL50 (39.272, 81.961 e 

59.3141 esporos/mL) e na população PJ (47.214, 58.600 e 666.014 esporos/mL) 

(Tabela 20).  

A virulência de entomopatógenos está relacionada à capacidade de 

produzirem suas toxinas, o que pode gerar diferença na ação, como na quantidade 

de inóculo para o controle, e ainda, no tempo de ação (STÜMER et al., 2003). 

Menores valores de CL50 caracterizam produtos/isolados de B. thuringiensis mais 

eficientes, além de contribuir para economia no uso de formulados, pois será 

necessário menor quantidade de inóculo para matar 50% da população da praga 

(GRECCO et al., 2010). 

Os produtos Agree® e Xentari® não apresentaram diferenças na virulência 

sobre as diferentes populações devido à sobreposição dos intervalos de confiança. 

Em ambos os tratamentos, PC foi a população com resposta mais homogênea dos 

indivíduos em relação à ação da bactéria, devido aos maiores valores de coeficiente 

angular (Tabela 21).  

Os resultados mostraram que para Dipel®, as populações PA e PJ foram 

semelhantes, por haver sobreposição entre eles, diferindo das demais populações. 

Dessa maneira, as populações PA e PJ foram mais suscetíveis (Tabela 21). 

Para a população PA, os produtos mais virulentos foram Agree® (3,95×10-3 

mg i.a./L) e Dipel® (3,20×10-3 mg i.a./L), sendo Xentari® o menos eficiente (8,12×10-2 

mg i.a./L) (Tabela 21). Para as populações PC, PX e PJ, o produto Dipel® foi o mais 

tóxico, por apresentar os menores valores de CL50 (1,03×10-2, 1,11×10-2 e 4,76×10-3 

mg i.a./L, respectivamente), seguido pelo Agree® (7,36×10-3, 4,64×10-3 e 4,66×10-3 

mg i.a./L) e Xentari® (1,14×10-1, 1,69×10-1 e 1,36×10-1 mg i.a./L) (Tabela 21). 

Os valores de CL50 para as populações de P. xylostella encontrados neste 

trabalho, para o produto comercial Dipel®, são consideravelmente menores quando 
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comparados ao encontrado por MOHAN; GUJAR (2001), que foi de 9,93 mg i.a./L 

(6,29 – 15,24 mg i.a./L), em uma população indiana de P. xylostella. A população 

utilizada apresentava resistência à bactéria em campo, porém após ser mantida em 

condições do laboratório, por 48 gerações sem sofrer pressão de seleção, os 

autores relataram que os insetos não expressaram mais resistência. Mesmo com 

indícios da população não expressar características de resistência a Dipel®, esse 

produto comercial é mais virulento para as populações brasileiras testadas neste 

trabalho. 

 

Tabela 21. Inclinação (médias ± erro padrão) das curvas de concentração-
mortalidade, CL50, χ2 e P (teste de Pearson) de produtos a base de Bacillus 
thuringiensis em lagartas de segundo ínstar de diferentes populações de Plutella 
xylostella. 
Produtos Populações n CL50 (95% I.C.) 

(mg i.a./L) 
Coeficiente 

angular ± EP χ2 GL P 

Agree® 

PA 120 3,95×10-3 
(2,07×10-3-6,38×10-3) 0,75 ± 0,07 111,03 4 0,1793 

PC 120 7,36×10-3 

(5,98×10-3-9,17×10-3) 1,20 ± 0,08 222,12 4 0,3194 

PX 120 4,64×10-3 

(3,38×10-3-6,17×10-3) 0,93 ± 0,07 181,91 4 0,2070 

PJ 120 4,66×10-3 

(3,26×10-3-6,35×10-3) 0,87 ± 0,07 166,94 4 0,3099 

Dipel® 

PA 120 3,20×10-3 

(9,51×10-4-6,66×10-3) 0,99 ± 0,11 77,13 4 0,0636 

PC 120 1,03×10-2 

(8,31×10-3-1,28×10-2) 1,21 ± 0,07 299,20 4 0,2743 

PX 120 1,11×10-2 

(7,26×10-3-1,78×10-2) 1,28 ± 0,12 109,71 4 0,0537 

PJ 120 4,76×10-3 

(3,75×10-3-6,01×10-3) 1,14 ± 0,08 223,00 4 0,9109 

Xentari® 

PA 120 8,12×10-2 
(5,00×10-2-1,26×10-1) 0,51 ± 0,04 124,13 4 0,2168 

PC 120 1,14×10-1 
(9,13×10-2-1,40×10-1) 1,19 ± 0,09 172,52 4 0,2192 

PX 120 1,69×10-1 
(1,37×10-1-2,10×10-1) 1,17 ± 0,08 212,67 4 0,6430 

PJ 120 1,36×10-1 
(1,06×10-1-1,75×10-1) 0,94 ± 0,07 184,69 4 0,1120 

 

Os resultados obtidos nesta pesquisa contribuem para melhor entendimento 

da suscetibilidade de diferentes populações de P. xylostella a produtos/isolados a 

base de B. thuringiensis. Com base nessas informações, fica evidente que o manejo 

integrado de pragas deve ser regionalizado, frente as respostas diferentes de 

eficiência de produtos/isolados a populações de P. xylostella. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Há variabilidade genética entre as populações de Plutella xylostella, 

comprovada através do sequenciamento do gene COI e de ISSR-PCR, sendo a 

população PJ com maior diferença genética e PA a população mais homogênea.  

A variabilidade genética entre as populações da traça-das-crucíferas 

influencia a suscetibilidade da praga aos produtos/isolados de B. thuringiensis. 

Todas as populações de P. xylostella utilizadas são suscetíveis aos produtos 

Agree®, Dipel® e Xentari® e aos isolados 49.19A, E47 e HD-1. De modo geral, Dipel® 

e HD-1 foram mais tóxicos dentre os produtos e isolados, respectivamente, devido 

às menores CL50. 

Os isolados T08.024 e E28 destacaram-se dos demais por afetar 

negativamente as características biológicas da praga, apesar de não causarem 100 

% de mortalidade, 

Populações de P. xylostella de diferentes regiões do Brasil apresentam 

respostas diferentes aos produtos/isolados de B. thuringiensis, portanto, antes da 

adoção do controle deve-se considerar a população e região de ocorrência da praga. 
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