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Resumo

O objetivo deste estudo foi determinar a magnitude do desenvolvimento de resistência à fosfina e

estabilidade da resistência em populações de Rhyzopetha dominica F. (Coleoptera: Bostrichidae).

Uma população suscetível à fosfina foi submetida à seleção para resistência e uma população

resistente à fosfina foi mantida sem exposição ao fumigante, ambas por 10 gerações. Foram

estimadas as curvas de concentração-mortalidade para todas as gerações, parentais até F
10

, das

duas populações. Observou-se aumento da razão de resistência à fosfina de 69 vezes entre as

gerações. A população mantida sem pressão de seleção manteve níveis estáveis de resistência à

fosfina entre as gerações.

Palavras-chave: Menor boqueador dos grãos, resistência a inseticidas, fumigação, manejo de

resistência, pragas de grãos armazenados

Introdução

O controle de insetos-praga na pós-colheita de grãos e produtos processados é geralmente rea-

lizado através do uso de inseticidas de contato ou fumigantes, como o fosfeto de alumínio ou

fosfina (PH
3

). Apesar da importância, inclusive econômica do problema da resistência à fosfina
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(Collins, 1990, Whalon et al., 2008), são poucos os estudos desenvolvidos sobre este inseticida,

limitando-se muitas vezes apenas à detecção do problema (Champ & Dyte, 1976; Pacheco et al.,

1990; Sartori et al., 1990), salvo alguns poucos esforços recentes no país (Lorini et al., 2007;

Pimentel et al., 2007, 2008, 2009).

Nos programas de manejo da resistência são fundamentais o levantamento de informações e a

elucidação de aspectos relacionados à herança de resistência, resistência cruzada, mecanismos

fisiológicos e comportamentais, evolução do fenômeno e custo adaptativo dos indivíduos resis-

tentes na ausência de seleção, além do contínuo monitoramento das populações de determinada

região ou país (Roush & McKenzie, 1987; Andow et al., 2008).

O principal foco das investigações sobre seleção para resistência é voltado, principalmente, às altera-

ções fisiológicas que acompanham a seleção. Estas alterações são medidas pela capacidade adqui-

rida pelos insetos de sobreviver a uma determinada dose de inseticida (Groeers & Tabashnik, 2000).

Estudos a respeito da evolução da resistência à fosfina podem gerar implicações significativas no

manejo destas populações e no refino e amplificação das táticas de manejo e de mitigação da resis-

tência (Roush & McKenzie, 1987; Subramanyam & Hagstrum, 1996; Andow et al., 2008).

A seleção intensa e a evolução rápida da resistência a inseticidas em populações naturais têm

sido um dos principais obstáculos a serem superados no manejo satisfatório de insetos-praga

(Berticat et al., 2008). Assim, o objetivo deste estudo é determinar a magnitude do desenvolvi-

mento de resistência à fosfina e se a resistência é estável em populações brasileiras de Rhyzopertha

dominica F. (Coleoptera: Bostrichidae).

Material e métodos

Os bioensaios foram realizados utilizando-se duas populações de R. dominica. A primeira popula-

ção é considerada padrão de susceptibilidade à fosfina, proveniente do Centro de Energia Nucle-

ar na Agricultura (CENA)/USP, localizado no município de Piracicaba, SP. A segunda população

foi originalmente coletada em silos com grãos de milho e sorgo infestados no município de

Uberlândia, MG, em 2004. A população de Uberlândia é resistente à fosfina e não apresenta custo

adaptativo devido à resistência com suscetibilidade conhecida (Pimentel et al., 2007, 2008). As

criações foram mantidas em recipientes de vidro (1,5 L), sob condições controladas de tempera-

tura (30 ± 2 °C) e umidade relativa (70 ± 10%). O substrato utilizado para manutenção das popu-

lações foram grãos de trigo inteiros com 13% de umidade.

Os bioensaios de toxicidade à fosfina para as gerações das duas populações foram conduzidos

conforme método padrão, recomendado pela Food and Agriculture Organization of the United

Nations (FAO) (FAO, 1975). Para a estimativa das curvas de concentração-resposta, para as

duas populações, procedeu-se à exposição de 50 insetos adultos, em quatro repetições, por um

período de 20 horas à concentração discriminante (CD) do gás fumigante (0,03 mg L
-1

 para R.

dominica), a 25 ºC e 70% UR. Com base na mortalidade dos insetos nesta concentração, foram

estipuladas concentrações maiores ou menores a fim de obter valores de mortalidade variando

de 0 a 100%. Assim, foi estipulada uma faixa de cinco a oito concentrações, que contemplassem

o intervalo de mortalidade de 0 a 100%, para as duas populações testadas (resistente e suscetí-

vel) e suas respectivas gerações.

Sem título-16 30/9/2010, 19:15457



458

A seleção para resistência à fosfina foi realizada com a população padrão de suscetibilidade

(suscetível). Ensaios preliminares de concentração-resposta foram realizados para determinar a

suscetibilidade à fosfina da geração parental (P) desta população. O experimento de seleção

para resistência à fosfina foi conduzido a partir da geração P e foi mantido até a décima geração

(F
10

), totalizando 11 gerações mantidas sob seleção (P-F
10

). Foram realizadas curvas de concen-

tração-resposta para cada geração estimando a CL
50

 e CL
95

. Insetos adultos, não-sexados, de

cada geração, foram selecionados para a resistência, expondo-os à fosfina em concentrações

suficientes para fornecer aproximadamente 80% de mortalidade (CL
80

 da geração anterior)

(Subramanyam & Hagstrum, 1996). Em cada geração, aproximadamente 1.800 insetos adultos

(com no máximo sete dias de emergidos) foram submetidos à fumigação com a CL
80

 estimada

para a geração anterior. As concentrações de fosfina utilizadas em cada seleção foram 0,232,

0,597, 0,516, 0,696, 1,741, 4,370, 4,183, 5,480, 5,430 e 6,066 mg L
-1

, da geração P até a décima

primeira geração (geração F
10

), respectivamente. Após a exposição dos insetos à fosfina, os

sobreviventes foram transferidos para frascos de vidro (1,5 L) com substrato alimentar (grãos de

trigo) para oviposição e desenvolvimento até o surgimento da próxima geração (F
1

). Os indivídu-

os desta geração (progênie) foram expostos novamente à fosfina, como descrito acima, e todo o

procedimento foi repetido até o surgimento da geração F
10

. O número mínimo de sobreviventes

em cada seleção, que foram utilizados como pais para as gerações posteriores, foi superior a 500

insetos (
≈

27% de sobrevivência).

O experimento de estabilidade da resistência à fosfina foi conduzido com a população resistente

a partir da geração P e foi mantido até a décima geração (F
10

), totalizando 11 gerações mantidas

sem exposição à fosfina (P-F
10

). Foram realizadas curvas de concentração-resposta para cada

geração estimando a CL
50

 e CL
95

. Os frascos com as criações foram mantidos para o desenvolvi-

mento dos ovos e imaturos até o surgimento da geração F
1

. Posteriormente, para obtenção da

próxima geração, os indivíduos desta geração foram removidos da geração anterior, e todo o

procedimento foi repetido até o surgimento da geração F
10

.

Os resultados de mortalidade foram submetidos à análise de Probit (Finney, 1971), por intermédio

do procedimento PROC PROBIT do programa SAS (SAS Institute, 2000), gerando as curvas de

concentração-mortalidade para cada geração (P a F
10

) das duas populações. Os dados de morta-

lidade obtidos para cada geração das duas populações foram corrigidos pela mortalidade que

ocorreu no tratamento controle (Abbott, 1925). Foram realizadas três curvas de concentração-

resposta para cada geração das duas linhagens, independentemente, assim cada uma das cur-

vas foi considerada uma repetição, totalizando três repetições. As CL
50

 e CL
95

 estimadas a partir

das três curvas foram submetidas à análise univariada de variância e estimadas as médias e erro

padrão da média (PROC GLM; SAS Institute, 2000). A razão de resistência (RR) e o intervalo de

confiança (P < 0,95) das duas populações foram calculados segundo metodologia proposta por

Robertson et al. (2007).

Resultados e discussão

A população de R. dominica mantida sob seleção para resistência apresentou variação significa-

tiva quanto à suscetibilidade à fosfina entre as gerações (P-F
10

) (F
10,32

 = 263,07; P < 0,0001).
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Observou-se aumento da razão de resistência à fosfina de aproximadamente 69 vezes entre a

geração P e a geração F
10

 (Tabela 1). O incremento na razão de resistência à fosfina foi de

aproximadamente 13 vezes até a geração F
4

 e mais pronunciada da geração F
4

 a F
10

, atingindo

aproximadamente 69 vezes (Tabela 1). A variação na razão de resistência para a população

resistente, mantida sem exposição à fosfina, não apresentou variação significativa (F
10,32

 = 7,72,

P > 0,1329) entre as gerações (P-F
10

). A razão de resistência para a CL
50

 foi de aproximadamente

1,27 vezes (Tabela 2). Observa-se, pelos resultados obtidos para a população não selecionada

(resistente), que a resistência à fosfina apresenta estabilidade entre as gerações avaliadas neste

estudo.

Tabela 1. Toxicidade de fosfina para a população suscetível de Rhyzopertha dominica e gerações subsequentes (F
1

–

F
10

).

Inclinação CL
50

 (IF 95%) RR CL
50

 (IF 95%) CL
95

 (IF 95%)

Gerações   N
a

 ± E.P.M.
b

      mg L
-1

            -        mg L
-1

  X
2

  P

Parental 700 1,55 ± 0,12 0,067 (0,055-0,079) - 0,763 (0,578-1,097) 3,52 0,62

F
1

800 1,20 ± 0,10 0,119 (0,099-0,143) 1,78 (1,38-2,30) 2,786 (1,753-5,197) 1,44 0,96

F
2

600 2,94 ± 0,21 0,267 (0,244-0,293) 3,99 (3,26-4,90) 0,967 (0,801-1,235) 3,34 0,85

F
3

600 3,73 ± 0,28 0,414 (0,383-0,447) 6,21 (5,09-7,60) 1,143 (0,987-1,385) 8,63 0,12

F
4

550 2,86 ± 0,35 0,885 (0,806-0,968) 13,26 (10,82-16,25) 3,321 (2,556-5,048) 5,55 0,23

F
5

1250 3,06 ± 0,22 2,321 (2,197-2,454) 34,79 (28,76-42,07) 7,994 (6,785-9,920) 6,69 0,35

F
6

550 5,30 ± 0,39 2,902 (2,750-3,061) 43,49 (35,97-52,57) 5,929 (5,355-6,766) 7,77 0,13

F
7

650 3,25 ± 0,25 3,017 (2,760-3,267) 45,21 (36,99-55,25) 9,688 (8,370-11,730) 9,74 0,14

F
8

550 4,66 ± 0,40 3,584 (3,339- 3,810) 53,71 (44,26-65,17) 8,073 (7,243-9,346) 6,62 0,16

F
9

550 5,36 ± 0,46 4,226 (3,980-4,455) 63,33 (52,35-76,62) 8,565 (7,788-9,733) 3,48 0,48

F
10

600 5,83 ± 0,45 4,663 (4,439-4,879) 69,88 (57,91-84,33) 8,933 (8,203-9,989) 4,41 0,35

Tabela 2. Toxicidade de fosfina para a população resistente de Rhyzopertha dominica e gerações subsequentes (F
1

–

F
10

).

Inclinação CL
50

 (IF 95%) RR CL
50

 (IF 95%) CL
95

 (IF 95%)

Gerações  N
a

 ± E.P.M.
b

      mg L
-1

            -        mg L
-1

   X
2

  P

Parental 600 2,08 ± 0,15 2,73 (2,37-3,10) - 16,89 (13,32-22,94)   3,99 0,55

F
1

250 2,06 ± 0,26 2,46 (2,01-3,05) 0,90 (0,70-1,15) 15,45 (10,02-31,02)   4,81 0,19

F
2

700 2,72 ± 0,18 2,24 (2,05-2,45) 0,82 (0,70-0,97) 8,99 (7,47-11,33) 12,99 0,11

F
3

650 2,42 ± 0,20 2,44 (2,18-2,77) 0,90 (0,75-1,07) 11,66 (8,94-16,74)   6,09 0,30

F
4

750 2,62 ± 0,20 3,03 (2,77-3,31) 1,11 (0,94-1,31) 12,86 (10,43-16,95)   9,96 0,19

F
5

1000 2,60 ± 0,17 2,98 (2,76-3,22) 1,09 (0,93-1,28) 12,75 (10,56-16,22)   8,76 0,46

F
6

700 4,19 ± 0,28 3,27 (3,07-3,49) 1,20 (1,03-1,40) 8,09 (7,26-9,27)   5,91 0,66

F
7

600 2,21 ± 0,18 2,49 (2,18-2,80) 0,91 (0,76-1,10) 13,78 (10,92-18,80)   8,40 0,30

F
8

500 2,38 ± 0,28 3,26 (2,90-3,66) 1,20 (1,00-1,43) 16,02 (11,72-26,08)   2,72 0,74

F
9

600 2,60 ± 0,24 3,72 (3,36-4,11) 1,37 (1,15-1,62) 15,96 (12,65-22,17)   7,34 0,12

F
10

600 2,48 ± 0,22 3,46 (3,11-3,84) 1,27 (1,07-1,51) 15,92 (12,52-22,23)   4,73 0,32

a 

N = Número total de insetos por bioensaio; 
b

 EPM = Erro padrão da média; CL = Concentração letal; IF 95% = Intervalo

Fiducial a 95% de probabilidade; RR = Razão de Resistência: CL
50

 da população resistente/CL
50

 da população suscep-

tível; X
2

 = Qui-quadrado; P = Probabilidade.

Os níveis de resistência obtidos podem ser atribuídos ao uso de concentrações crescentes de
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fosfina, aliado à variabilidade genética da população suscetível, que, segundo Georghiou (1972)

e Haynes (1988), são fatores que favorecem a evolução da resistência. Os valores de CL
50

 obti-

dos após a seleção assemelham-se com índices considerados altos, já obtidos em estudos com

populações brasileiras de R. dominica (Lorini et al., 2007; Pimentel et al., 2007). El-Lakwah et al.

(1992) selecionaram uma população de Tribolium castaneum Herbst (Coleoptera: Tenebrionidae)

para resistência à fosfina com dose fixa de fosfina por seis gerações. Estes autores verificaram

incremento de 4,5 vezes no tempo letal estimado para controle de 50% da população (TL
50

) após

seis gerações sob seleção para resistência à fosfina. Excetuando-se o estudo de El-Lakwah et al.

(1992) de seleção para resistência, com dose fixa de fosfina, a presente investigação é o primeiro

relato de seleção para resistência à fosfina e estabilidade de resistência em populações de insetos-

praga de produtos armazenados.

O desenvolvimento de resistência à fosfina em população de R. dominica é rápida, atingindo

níveis consideráveis de resistência em poucas gerações, em um intervalo de tempo relativamen-

te curto. Estudos futuros podem determinar se a resistência desenvolvida em laboratório torna-se

estável ou pode erodir a partir do relaxamento da pressão de seleção. Esforços futuros podem

ainda determinar a dominância da resistência à fosfina.
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