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RESUMO 

 
Dominância funcional e monitoramento da resistência de Spodoptera frugiperda (J. E. 

Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae) a tecnologias Bt no Brasil 
 

      Plantas transgênicas que expressam toxinas de Bacillus thuringiensis Berliner (Bt) têm 
sido amplamente utilizadas para o controle de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) no Brasil. 
Entretanto, a evolução da resistência é um dos maiores entraves para a continuidade do uso 
desta tecnologia. Para subsidiar programas de Manejo da Resistência de Insetos (MRI), foram 
conduzidos estudos para o aprimoramento dos programas de manejo da resistência de S. 

frugiperda a tecnologias Bt. Foram realizadas estudos para determinar a dominância funcional 
da resistência de S. frugiperda a tecnologias Bt mediante a avaliação da sobrevivência de 
larvas neonatas provenientes das linhagens de S. frugiperda resistentes ao milho Herculex® 
que expressa a proteína Cry1F (HX-R), ao milho YieldGard VT PRO™ que expressa as 
proteínas Cry1A.105 e Cry2Ab2 (VT-R), ao milho PowerCore™ que expressa as proteínas 
Cry1A.105, Cry2Ab2 e Cry1F (PW-R), e ao milho Agrisure Viptera™ que expressa a 
proteína Vip3Aa20 (Vip-R), além da linhagem suscetível (Sus) e de suas respectivas 
linhagens heterozigotas em diversas tecnologias de milho e algodão Bt. Posteriormente, um 
método prático para o monitoramento fenotípico da suscetibilidade a diferentes tecnologias de 
milho e algodão Bt foi testado a partir da avaliação da sobrevivência de larvas neonatas em 
folhas de plantas Bt em populações de S. frugiperda provenientes dos Estados do Rio Grande 
do Sul, Paraná, São Paulo, Goiás e Bahia na safra agrícola 2014/15. E por último, a estimativa 
da frequência de alelos de resistência de S. frugiperda a Vip3Aa20 foi validada pelo método 
de F1 screen. Em geral, observou-se alta mortalidade dos heterozigotos nas tecnologias Bt 
testadas, comprovando que a resistência de S. frugiperda a proteínas Bt é funcionalmente 
recessiva o que suporta a estratégia de refúgio em programas de MRI. Verificou-se também 
que linhagens resistentes a eventos que expressam proteínas Cry não sobrevivem em 
tecnologias que expressam proteína Vip. No monitoramento prático da suscetibilidade a 
tecnologias Bt, sobrevivência larval superior a 70% foi observada para populações de campo 
do Paraná, Goiás e Bahia no milho Herculex®. Em tecnologias de milho PowerCore™ e 
YieldGard VT PRO™ houve sobrevivência larval variando de 1,1 a 17,9%. Em contraste, não 
houve sobreviventes em tecnologias de milho Viptera™. Em algodão WideStrike® que 
expressa as proteínas Cry1Ac e Cry1F, sobrevivência acima de 41% foi observada para 
populações de campo de S. frugiperda. A sobrevivência larval em Bollgard II® que expressa 
as proteínas Cry1Ac e Cry2Ab2 variou de 14 a 40%. No algodão TwinLink® que expressa as 
proteínas Cry1Ab e Cry2Ae, a sobrevivência larval das populações foi menor que 20%. O 
método de F1 screen foi eficiente na detecção de alelos de resistência a Vip3Aa20 em 
populações de S. frugiperda provenientes de diferentes regiões produtoras de milho no Brasil 
na safra 2014/2015. De 263 isofamílias testadas, foram detectadas três isofamílias positivas 
oriundas do Paraná, Mato Grosso e Goiás. A frequência de resistência estimada a Vip3Aa20 
variou de 0,0140 a 0,0367 nas populações avaliadas, sendo que a frequência total foi de 
0,0076. Neste estudo, fornecemos informações para refinar as estratégias de MRI, além de 
introduzir novas técnicas para monitorar a resistência de S. frugiperda a tecnologias Bt no 
Brasil. 
 
Palavras-chave: Lagarta-do-cartucho; Milho Bt; Algodão Bt; Manejo da resistência a insetos 
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ABSTRACT 

 
Functional dominance and monitoring of Spodoptera frugiperda (J. E. Smith, 1797) 

(Lepidoptera: Noctuidae) resistance to Bt technologies in Brazil 
 
      Transgenic plants expressing toxins from Bacillus thuringiensis Berliner (Bt) have been 
widely used to the control of Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) in Brazil. However, the 
resistance evolution is one of the major threats to the continuous use of this technology. To 
subsidize Insect Resistance Management (IRM), studies were conducted to improve S. 

frugiperda resistance management programs to Bt technologies. Studies to determine 
functional dominance of resistance of S. frugiperda to Bt technologies were conducted by 
evaluating neonate larval survival of S. frugiperda strains resistant to Herculex® maize 
expressing Cry1F protein (HX-R), to YieldGard VT PRO™ maize expressing Cry1A.105 and 
Cry2Ab2 proteins (VT-R), to PowerCore™ maize expressing Cry1A.105, Cry2Ab2 and 
Cry1F proteins (PW-R) and to Agrisure Viptera™ maize expressing Vip3Aa20 protein (Vip-
R), in addition to susceptible strain (Sus) and the respective heterozygous strains in several Bt 
maize and cotton technologies cultivated in Brazil. Then, a practical method for phenotypic 
resistance monitoring of several Bt maize and cotton were tested, based on neonate larval 
survival on Bt leaf tissue in S. frugiperda populations collected from Rio Grande do Sul, 
Paraná, São Paulo, Goiás and Bahia States. Finally, the F1 screen method was validated to 
estimate the frequency of Vip3Aa20 resistance alleles in S. frugiperda. In general, high 
mortality of heterozygous individuals was observed on Bt technologies, confirming that 
resistance of S. frugiperda to Bt proteins is functionally recessive and supporting the 
importance of refuge areas in IRM programs. No larval survival on Vip expressing maize  
was found with strains of S. frugiperda resistant to maize expressing Cry toxins. In the 
practical resistance monitoring, more than 70% of larval survival in field populations of S. 

frugiperda from Paraná, Goiás and Bahia was detected in Herculex® maize. Larval survival 
on PowerCore™ and YieldGard VT PRO™ maize technologies ranged from 1.1 to 17.9%. In 
contrast, no larval survival of field populations was observed on Viptera™ maize 
technologies. On WideStrike® cotton, more than 41% larval survival was observed in field 
populations of S. frugiperda. The larval survival was on Bollgard II® ranged from 14 to 40%. 
In TwinLink® the larval survival was lower than 20%. The F1 screen method was efficient in 
detecting Vip3Aa20 resistance alleles in field populations of S. frugiperda. From a total of 
263 isofamily lines tested, three positive isofamily lines from Paraná, Mato Grosso and Goiás 
were found. The frequency of Vip3Aa20 resistance alleles ranged from 0.0140 to 0.0367, 
with overall frequency of 0.0076. In this study, we provide valuable information to improve 
IRM strategies and propose new methods to monitor resistance of S. frugiperda to Bt 
technologies in Brazil. 
 

Keywords: Fall armyworm; Bt maize; Bt cotton; Insect resistance management 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Plantas transgênicas que expressam proteínas inseticidas da bactéria Bacillus 

thuringiensis Berliner (Bt) têm sido amplamente utilizadas para o controle de insetos-praga no 

mundo (TABASHNIK; BREVAULT; CARRIÈRE, 2013). No Brasil, as plantas transgênicas 

Bt começaram a ser liberadas em 2005, com a aprovação comercial do algodão, Gossypium 

hirsutum L. que expressa a proteína Cry1Ac (CTNBIO; 2005). Inicialmente, as plantas 

liberadas expressavam uma única proteína Bt, entretanto, a partir de 2009, ocorreu a liberação 

comercial de algodão e milho, Zea mays L. que expressam duas ou mais proteínas Bt 

(CTNBIO, 2009). Entre os inúmeros benefícios desta tecnologia estão: o controle eficiente de 

algumas pragas-alvo e, consequentemente, maior retorno econômico (CARPENTER, 2010; 

HUTCHISON et al., 2010; EDGERTON et al., 2012; KATHAGE; QAIM, 2012); redução no 

uso de inseticidas (KOUSER; QAIM, 2011; KLÜMPER; QAIM, 2014), e a preservação de 

inimigos naturais (LU et al., 2012; COMAS et al., 2014). A área plantada com culturas Bt foi 

de aproximadamente 78,8 milhões de hectares no mundo em 2014 (JAMES, 2014). No Brasil, 

durante a safra 2014-2015, a área total cultivada com tecnologias de plantas Bt foi de 18,5 

milhões de hectares, dos quais o milho Bt foi cultivado em aproximadamente 80% da área 

total ocupada por essa cultura, e o algodão Bt em 40% da área total de algodão (CÉLERES, 

2015) 

A lagarta-do-cartucho, Spodoptera frugiperda (J. E. Smith, 1797) (Lepidoptera: 

Noctuidae) é uma praga encontrada desde o Sul da América do Sul, como Uruguai e a 

Argentina, até ao sul dos Estados Unidos da América (EUA) (SPARKS, 1979; ASHLEY et 

al., 1989; NAGOSHI; MEAGHER, 2008). Trata-se do principal inseto-praga do milho nas 

América do Sul e Central (POGUE, 2002). Além do milho, no Brasil tem sido relatada 

também como uma das principais espécies desfolhadores do algodão (MARTINELLI et al., 

2006). Alguns aspectos bioecológicos desta espécie e particularidades do sistema de produção 

de cultivos, tais como (i) polifagia (PASHLEY, 1988; NAGOSHI et al., 2007; NAGOSHI et 

al., 2015), (ii) elevada capacidade reprodutiva e dispersão de adultos (NAGOSHI; 

MEAGHER, 2008; NAGOSHI et al., 2015), (iii) múltiplas gerações por ano (FITT et al., 

2006; FARIAS et al., 2014) (iv) sobreposição de cultivos de plantas hospedeiras 

(MARTINELLI et al., 2006; MARTINELLI et al., 2007; STORER et al., 2012), favorecem a 

ocorrência de severas infestações em qualquer época de cultivo e estádio fenológico do milho 

e algodão (FARIAS et al., 2014; BERNARDI, O. et al., 2015a). 
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 O uso de tecnologias de milho e algodão que expressam proteínas Bt tem sido 

eficiente no controle de S. frugiperda (OKUMURA et al., 2013; WAQUIL et al., 2013; 

BERNARDI, O. et al., 2015a; SORGATTO; BERNARDI; OMOTO, 2015). Apesar da 

disponibilidade de diversas tecnologias de milho e algodão Bt para cultivo comercial, a 

maioria expressa proteínas inseticidas do grupo Cry1 (CTNBIO, 2015). Várias proteínas 

desse grupo expressas em milho ou algodão Bt apresentam resistência cruzada, tais como 

Cry1F, Cry1A.105, Cry1Ac e Cry1Ab (HERNANDEZ-RODRIGUEZ et al., 2013; VÉLEZ et 

al., 2013; HUANG et al., 2014; BERNARDI, D. et al., 2015; SANTOS-AMAYA et al., 

2015). Além disso, os plantios de milho e algodão são realizados na mesma região em alguns 

sistemas de produção de cultivos no Brasil e as mesmas populações de S. frugiperda infestam 

ambas as culturas (MARTINELLI et al., 2007). Neste contexto, a evolução da resistência de 

S. frugiperda é uma das maiores ameaças para a continuidade do uso destas tecnologias no 

Brasil. Casos de resistência a campo já foram reportados para S. frugiperda a proteína Cry1F 

em Porto Rico (STORER et al., 2010) e no Brasil (FARIAS et al., 2014) e para proteína 

Cry1Ab no Brasil (OMOTO et al., 2016). Além de S. frugiperda, a evolução da resistência a 

campo foi reportada para Busseola fusca (Füller) a Cry1Ab na África do Sul (VAN 

RENSBURG, 2007), Pectinophora gossypiella (Saunders) a Cry1Ac na Índia (DHURUA; 

GUJAR, 2011) e Diabrotica virgifera virgifera LeConte a Cry3Bb1 e mCry3A nos EUA 

(GASSMANN et al., 2011; GASSMANN et al., 2014). 

 Para o manejo da resistência de S. frugiperda a tecnologias de plantas Bt, a estratégia 

de alta-dose e refúgio tem sido utilizada. Esta estratégia combina o refúgio, que tem a função 

de gerar indivíduos suscetíveis para acasalamento com os raros resistentes que sobrevivem na 

área de cultivo Bt, com a expressão da(s) proteína(s) em alta dose, o que torna a resistência 

“funcionalmente” recessiva (ALSTAD; ANDOW, 1995; GOULD, 1998; TABASHNIK, 

2008). Para o manejo da resistência, também estão sendo usadas plantas piramidadas que 

expressam duas ou mais proteínas Bt. A piramidação de genes consiste na expressão de duas 

ou mais proteínas Bt com elevada atividade inseticida contra a mesma praga-alvo (GHIMIRE 

et al., 2011; CARRIÈRE; CRICKMORE; TABASHNIK, 2015). Nessa estratégia, apenas os 

indivíduos homozigotos resistentes a todas as proteínas expressas sobreviveriam na planta Bt 

(BREVAULT et al., 2013). Para que a estratégia de piramidação funcione efetivamente, há 

necessidade de disponibilidade de áreas de refúgio, baixa frequência de alelos de resistência e 

ausência de resistência cruzada entre as proteínas expressas na planta (CARRIÈRE; 

CRICKMORE; TABASHNIK, 2015). Modelos matemáticos demonstram que o uso de 

plantas piramidadas é mais eficiente para retardar a evolução da resistência, se comparado 
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com plantas que expressam apenas uma proteína inseticida (ROUSH, 1998; ZHAO et al., 

2003).  

 O monitoramento da resistência é essencial para subsidiar a mudança ou a manutenção 

destas estratégias antes que ocorram falhas generalizadas de controle no campo devido à 

resistência (ROUSH; MILLER, 1986; ANDOW; IVES, 2002; ANDOW, 2008). Atualmente, 

existem várias metodologias para se realizar o monitoramento, tanto por métodos fenotípicos 

quanto genotípicos (HUANG, 2006; SIEGFRIED et al., 2007; ANDOW, 2008). 

 Tradicionalmente, o método de bioensaio de concentração-resposta tem sido utilizado 

para a detecção e monitoramento fenotípico da resistência (HUANG, 2006; SIEGFRIED et 

al., 2007). Entretanto, devido à sua baixa capacidade de detecção de indivíduos resistentes, o 

método de bioensaio de concentração diagnóstica tem sido recomendado, e consiste em testar 

um grande número de insetos em uma concentração fixa (ROUSH; MILLER, 1986; 

HALLIDAY; BURNHAM, 1990). O maior fator limitante nestas metodologias é o alto custo 

das proteínas Bt (SIEGFRIED et al., 2007). Métodos práticos têm sido desenvolvidos para o 

monitoramento da resistência a inseticidas, visando principalmente à redução de custo, além 

da simplicidade, facilidade e agilidade de execução (DENNEHY et al., 1987; MAGARO; 

EDELSON, 1990; BISHOP; GRAFIUS, 1991). Neste sentido, o uso de folhas de plantas Bt 

para o monitoramento fenotípico poderia ser mais acessível, pois depende apenas da aquisição 

de semente e espaço em casa de vegetação ou campo.  

 Para estimativa da frequência de alelos de resistência em baixa frequência, métodos 

genotípicos como o F1 e F2 screen são mais recomendados (GOULD et al., 1997; ANDOW; 

ALSTAD, 1998). A técnica do F2 screen exige alto custo com mão de obra e material de 

criação, devido à necessidade de criação dos insetos por duas gerações para que ocorra 

endogamia (ANDOW; ALSTAD, 1998; SIEGFRIED et al., 2007). O método de F2 screen 

permite a seleção de populações resistentes, e a partir destas é possível validar e estimar a 

frequência de resistência pelo método de F1 screen (GOULD et al., 1997; YUE et al., 2008). O 

método de F1 screen tem a vantagem de apresentar menor custo, ser mais rápido e prático, 

bem como possibilita uma estimativa mais robusta da frequência de resistência (GOULD et 

al., 1997; MAHON et al., 2010). O F1 screen tem sido utilizado para estimativa de frequência 

de alelos de resistência em diversas espécies de pragas, tais como: Heliothis virescens (F.) 

(Lepidoptera: Noctuidae) a Cry1Ac (GOULD et al., 1997), Diatraea saccharalis (F.) 

(Lepidoptera: Crambidae) a Cry1Ab (YUE et al., 2008), Helicoverpa armigera (Hübner) 

(Lepidoptera: Noctuidae) a Cry1Ac e Cry2Ab2 (LIU et al., 2008; MAHON et al., 2010; 
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ZHANG et al., 2012), Ostrinia nubilalis (Hübner) (Lepidoptera: Crambidae) a Cry1F 

(SIEGFRIED et al., 2014). 

 A expressão contínua de proteína Bt nos tecidos das plantas acarreta em elevada 

pressão de seleção sobre as pragas-alvo (MCGAUGHEY E WHALON, 1992). Este fato 

associado à agricultura intensiva podem comprometer as tecnologias Bt no Brasil. A evolução 

da resistência pode ser retardada, entretanto, depende de informações e ferramentas para a 

implementação e aprimoramento do Manejo da Resistência de Insetos (MRI). Sendo assim, os 

objetivos da presente dissertação foram: 

  

• Determinar a dominância funcional da resistência de S. frugiperda a tecnologias Bt 

mediante a avaliação da sobrevivência de larvas neonatas provenientes das linhagens 

de S. frugiperda resistentes ao milho Herculex® que expressa a proteína Cry1F (HX-

R), ao milho YieldGard VT PRO™ que expressa as proteínas Cry1A.105 e Cry2Ab2 

(VT-R), ao milho PowerCore™ que expressa as proteínas Cry1A.105, Cry2Ab2 e 

Cry1F (PW-R), e ao milho Agrisure Viptera™ que expressa a proteína Vip3Aa20 

(Vip-R), além da linhagem suscetível (Sus) e de suas respectivas linhagens 

heterozigotas em diversas tecnologias de milho e algodão Bt.  

• Avaliar o uso de folhas provenientes de plantas Bt para o monitoramento prático da 

resistência de S. frugiperda a eventos Bt. 

• Avaliar o método de F1 screen para o monitoramento genotípico da resistência de S. 

frugiperda a Vip3Aa20 no Brasil.  
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2 DOMINÂNCIA FUNCIONAL DA RESISTÊNCIA DE Spodoptera frugiperda (J. E. 

Smith, 1797) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) A TECNOLOGIAS DE MILHO E 

ALGODÃO Bt: IMPLICAÇÕES PARA A EVOLUÇÃO E MANEJO DA 

RESISTÊNCIA 

 

Resumo 

 
      A lagarta-do-cartucho, Spodoptera frugiperda (J. E. Smith), é uma das principais pragas-
alvo de tecnologias de milho e algodão Bt que expressam proteínas inseticidas de Bacillus 

thuringiensis Berliner (Bt) no Brasil. Foram conduzidos estudos para determinar a 
dominância funcional da resistência de S. frugiperda a tecnologias Bt mediante a avaliação da 
sobrevivência de larvas neonatas provenientes das linhagens de S. frugiperda resistentes ao 
milho Herculex® que expressa a proteína Cry1F (HX-R), ao milho YieldGard VT PRO™ que 
expressa as proteínas Cry1A.105 e Cry2Ab2 (VT-R), ao milho PowerCore™ que expressa as 
proteínas Cry1A.105, Cry2Ab2 e Cry1F (PW-R), e ao milho Agrisure Viptera™ que expressa 
a proteína Vip3Aa20 (Vip-R), além da linhagem suscetível (Sus) e de suas respectivas 
linhagens heterozigotas em diversas tecnologias de milho e algodão Bt. Em geral, observou-se 
alta mortalidade dos heterozigotos nas tecnologias testadas, comprovando que a resistência de 
S. frugiperda a tecnologias Bt é funcionalmente recessiva o que suporta a estratégia de 
refúgio em programas de Manejo da Resistência de Insetos (MRI). No milho Herculex®, as 
linhagens HX-R, VT-R, PW-R e Vip-R apresentaram alta sobrevivência (> 64%), enquanto 
que os heterozigotos de HX-R × Sus e Vip-R × Sus apresentaram baixa sobrevivência, 1,6 e 
7,8%, respectivamente. Em contraste, os heterozigotos VT-R × Sus e PW-R × Sus não 
sobrevivem nesta tecnologia de milho Bt. Nos eventos de milho YieldGard VT PRO™ e 
PowerCore™, a sobrevivência dos indivíduos das linhagens VT-R, PW-R e HX-R variou 
entre 7,8 a 99,2%; no entanto, as linhagens Vip-R e todos os heterozigotos não apresentaram 
sobrevivência. Em tecnologias de milho Agrisure Viptera™ e Agrisure Viptera™ 3, apenas a 
linhagem Vip-R apresentou sobreviventes (>83%), enquanto que todas as outras linhagens 
apresentaram 100% de mortalidade nestas tecnologias. Em tecnologias de algodão Bt, a 
sobrevivência larval das linhagens HX-R, VT-R, PW-R e Vip-R variou entre 1,6 a 85,2% nos 
eventos de algodão Bollgard II® e Widestrike®. Em algodão Widestrike®, apenas os 
heterozigotos Vip-R × Sus sobreviveram; enquanto que HX-R × Sus e VT-R × Sus 
sobreviveram em Bollgard II®. Em algodão TwinLink®, apenas as linhagens PW-R e Vip-R × 
Sus sobreviveram, sendo que as demais linhagens testadas apresentaram 100% de 
mortalidade. A linhagem Sus apresentou mortalidade completa em todos as tecnologias de 
milho e algodão Bt avaliadas. Os resultados deste estudo fornecem informações para 
programas de MRI destinadas a prevenir ou retardar a evolução da resistência de S. 

frugiperda a proteínas Bt expressas em tecnologias de milho e algodão Bt. 
 
Palavras chave: Lagarta-do-cartucho; Proteínas Bt; Resistência cruzada; Manejo da resistência 

de insetos 
 
Abstract 

 
      Th fall armyworm, Spodoptera frugiperda (J. E. Smith), is one of the major target pests of 
Bt maize and cotton technologies expressing insecticidal proteins from Bacillus thuringiensis 
Berliner (Bt) in Brazil. In this study, we determined the functional dominance of S. frugiperda 
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resistance to Bt technologies by evaluating neonate larval survival of S. frugiperda strains 
resistant to Herculex® maize expressing Cry1F protein (HX-R), to YieldGard VT PRO™ 
maize expressing Cry1A.105 and Cry2Ab2 proteins (VT-R), to PowerCore™ maize 
expressing Cry1A.105, Cry2Ab2 and Cry1F proteins (PW-R), and to Agrisure Viptera™ 
maize expressing Vip3Aa20 protein (Vip-R), in addition to the susceptible strain (Sus) and 
the respective heterozygous strains in several Bt maize and cotton technologies. In general, 
high mortality of heterozygotes was observed in the Bt technologies tested, confirming that 
resistance of S. frugiperda to Bt technologies is functionally recessive and supporting the use 
of refuge in Insect Resistance Management (IRM) programs. In Herculex® maize, HX-R, VT-
R, PW-R and Vip-R strains showed high survival (> 64%), and heterozygous larvae from HX-
R × Sus and Vip-R × Sus present some survival, 1.6 and 7.8%, respectively. In contrast, 
heterozygous from VT-R × Sus and PW-R × Sus do not survive in this Bt maize technology. 
In YieldGard VT PRO™ and PowerCore™ maize events, survival of larvae from VT-R, PW-
R and HX-R ranged from 7.8 to 99.2%; however, Vip-R strain and all heterozygous do not 
survived. In Agrisure Viptera™ and Agrisure Viptera™ 3 maize technologies only Vip-R 
strain showed survivors larvae (>83%), while all other strains showed 100% mortality in these 
technologies. In Bt cotton technologies, HX-R, VT-R, PW-R and Vip-R strains showed larval 
survival ranging from 1.6 to 85.2% on WideStrike® and Bollgard II® cotton events. In 
Widestrike® cotton, only heterozygous larvae from Vip-R × Sus survived; while, HX-R × Sus 
and VT-R × Sus survived in Bollgard II®. In TwinLink® cotton only PW-R and Vip-R × Sus 
strains showed survivors larvae, the other strains showed 100% mortality in this cotton 
technology. The Sus strain present complete mortality in all Bt maize and cotton technologies 
evaluated. Our results provide useful information for IRM programs designed to prevent or 
delay resistance evolution to Bt proteins expressed on Bt maize and cotton technologies in S. 

frugiperda. 
 
Keywords: Fall armyworm; Bt proteins; Cross resistance; Insect resistance management 
 

2.1 Introdução 

 

A lagarta-do-cartucho, Spodoptera frugiperda (J. E. Smith, 1797) (Lepidoptera: 

Noctuidae), é considerada um dos principais insetos-praga do milho na América do Sul e 

Central (POGUE, 2002). Além do milho, no Brasil tem sido relatada também como uma das 

principais espécies desfolhadores do algodão (MARTINELLI et al., 2006). Alguns aspectos 

bioecológicos desta espécie e particularidades do sistema de produção de cultivos no Brasil, 

tais como (i) polifagia (BARROS et al., 2010), (ii) elevada capacidade reprodutiva e dispersão 

de adultos (NAGOSHI et al., 2015), (iii) múltiplas gerações por ano (FITT et al., 2006; 

FARIAS et al., 2014) e (iv) sobreposição de cultivos de plantas hospedeiras (MARTINELLI 

et al., 2007) favorecem a ocorrência de severas infestações em qualquer época de cultivo e 

estádio fenológico do milho e algodão. 

O uso de tecnologias de milho e algodão que expressam proteínas de Bacillus 

thuringiensis Berliner (Bt) tem sido eficiente no controle de S. frugiperda (OKUMURA et al., 

2013; WAQUIL et al., 2013; BERNARDI, O. et al., 2015a; SORGATTO; BERNARDI; 
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OMOTO, 2015). No Brasil, durante a safra 2014-2015, o milho Bt foi cultivado em 

aproximadamente 80% da área total ocupada por essa cultura, e o algodão Bt em 40% da área 

total de algodão (CÉLERES, 2015). Apesar da disponibilidade de diversas tecnologias de 

milho e algodão Bt para cultivo comercial, a maioria expressa proteínas inseticidas do grupo 

Cry1 (CTNBIO, 2015). Várias proteínas desse grupo expressas em milho ou algodão Bt 

apresentam resistência cruzada como Cry1F, Cry1A.105, Cry1Ac e Cry1Ab (HERNANDEZ-

RODRIGUEZ et al., 2013; VÉLEZ et al., 2013; HUANG et al., 2014; BERNARDI, D. et al., 

2015; SANTOS-AMAYA et al., 2015). Além disso, no atual sistema de produção de cultivos, 

em algumas regiões brasileiras o milho e algodão são cultivados em áreas adjacentes, onde as 

mesmas populações de S. frugiperda infestam ambas as culturas (MARTINELLI et al., 2007).  

Nesse cenário, a possibilidade de evolução da resistência em populações de S. 

frugiperda é a principal ameaça à sustentabilidade das tecnologias de milho e algodão Bt no 

Brasil. Um exemplo disso foi a evolução de resistência a campo de S. frugiperda à proteína 

Cry1F expressa em milho Herculex® (TC1507) (FARIAS et al., 2014) e à proteína Cry1Ab 

expressa em milho MON810 (OMOTO et al., 2016). Essa mesma espécie também evoluiu 

para resistência ao milho que expressa Cry1F em Porto Rico (STORER et al., 2010). Além da 

resistência a Cry1F, estudos recentes reportaram a seleção em laboratório a partir de 

populações de campo, e caracterização da resistência de linhagens de S. frugiperda ao milho 

YieldGard VT PRO™ que expressa Cry1A.105/Cry2Ab2 (BERNARDI, D. et al., 2015; 

SANTOS-AMAYA et al., 2015), PowerCore™ que expressa Cry1A.105/Cry2Ab2/Cry1F 

(BERNARDI, 2015) e Agrisure Viptera™ e Agrisure Viptera™ 3 expressando Vip3Aa20 e 

Vip3Aa20/Cry1Ab, respectivamente (BERNARDI et al., 2016). Isso demonstra a existência 

de alelos da resistência a essas tecnologias de milho em populações de campo de S. 

frugiperda e a possibilidade de evolução de resistência, caso estratégias de manejo sejam 

negligenciadas.   

 Para o manejo da resistência de S. frugiperda a plantas Bt, a estratégia de alta-dose e 

refúgio tem sido utilizada (TABASHNIK, 2008; BERNARDI, O. et al., 2015b). Esta 

estratégia combina o refúgio, que tem a função de gerar indivíduos suscetíveis para 

acasalamento com os raros resistentes que sobrevivem na área de cultivo Bt, com a expressão 

da(s) proteína(s) em alta dose, o que torna a resistência “funcionalmente” recessiva 

(ALSTAD; ANDOW, 1995; GOULD, 1998; TABASHNIK, 2008). Para o manejo da 

resistência, também estão sendo usadas plantas piramidadas que expressam duas ou mais 

proteínas Bt. A piramidação de genes consiste na expressão de duas ou mais proteínas Bt com 

elevada atividade inseticida contra a mesma praga-alvo (GHIMIRE et al., 2011; CARRIÈRE; 
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CRICKMORE; TABASHNIK, 2015). Nessa estratégia, apenas os indivíduos homozigotos 

resistentes a proteínas piramidadas sobreviveriam na planta Bt (BREVAULT et al., 2013). 

Modelos matemáticos mostram que o uso de plantas piramidadas é mais eficiente para 

retardar a evolução da resistência, se comparado com plantas que expressam apenas uma 

proteína inseticida (ROUSH, 1998; ZHAO et al., 2003). Nesse contexto, para entender a 

evolução da resistência de S. frugiperda a tecnologias de milho e algodão Bt e subsidiar 

programas de manejo da resistência, foi determinada a dominância funcional da resistência de 

S. frugiperda a tecnologias Bt, mediante a avaliação da sobrevivência de indivíduos 

resistentes, heterozigotos e suscetíveis de S. frugiperda em cinco tecnologias de milho Bt e 

três de algodão Bt usadas comercialmente no Brasil.  

 

2.2 Material e Métodos 

 

2.2.1 Linhagens de S. frugiperda 

 

2.2.1.1 Linhagem suscetível   

A linhagem suscetível de referência de S. frugiperda (Sus) foi proveniente da Embrapa Milho 

e Sorgo e tem sido mantida em laboratório em dieta artificial (KASTEN JR; PRECETTI; 

PARRA, 1978) por mais de 10 anos, livre da pressão de seleção por inseticidas ou proteínas 

Bt. Essa linhagem foi utilizada em cruzamentos recíprocos com todas as linhagens resistentes 

avaliadas no presente estudo, para obtenção dos indivíduos heterozigotos.  

 

2.2.1.2 Linhagem resistente ao milho Herculex®  

A linhagem de S. frugiperda resistente ao milho Herculex® (evento TC1507) que expressa a 

proteína Cry1F (HX-R) foi selecionada de uma população de campo oriunda de Barreiras, 

Bahia, Brasil, conforme descrito por Farias et al. (2014). Essa linhagem foi usada em 

sucessivos retrocruzamentos, autocruzamentos para a obtenção de uma linhagem isogênica 

(HORIKOSHI et al., 2016). Antes dos bioensaios, a linhagem isogênica foi exposta, 

novamente, a uma concentração discriminatória de Cry1F (2000 ng/cm2 de deita). A razão de 

resistência para a proteína Cry1F foi superior a 5500 vezes. A herança da resistência foi 

caracterizada como autossômica e recessiva (FARIAS et al., 2014). Também foram avaliados 

os indivíduos heterozigotos resultantes do cruzamento recíproco HX-R♀ × Sus♂.  
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2.2.1.3 Linhagens resistentes ao milho YieldGard VT PRO™ ao milho PowerCore™  

As linhagens de S. frugiperda resistentes ao milho YieldGard VT PRO™ que expressa as 

proteínas Cry1A.105/Cry2Ab2 (evento MON89034) (VT-R) e ao milho PowerCore™ que 

expressa as proteínas Cry1A.105/Cry2Ab2/Cry1F (evento MON89034 × TC1507) (PW-R) 

foram selecionadas via F2 screen de uma população oriunda de São Desidério, Bahia, Brasil 

(BERNARDI, D. et al., 2015). Após seleção, e durante nove gerações consecutivas, as 

lagartas foram criadas exclusivamente em folhas dos respectivos eventos de milho Bt. Nas 

gerações seguintes, as lagartas foram mantidas até o terceiro ínstar nos respectivos eventos de 

milho Bt e, posteriormente transferidas para dieta artificial, onde completaram o ciclo 

biológico. A razão de resistência da linhagem VT-R foi superior a 3300 e 10 vezes para 

Cry1A.105 e Cry2Ab2, respectivamente (BERNARDI, D. et al., 2015). O padrão de herança 

da resistência para as duas linhagens foi caracterizada como autossômica e recessiva 

(BERNARDI, 2015; BERNARDI, D. et al., 2015). A partir das linhagens resistentes foram 

obtidos os indivíduos heterozigotos dos cruzamentos recíprocos VT-R♀ × Sus♂ e PW-R♀ × 

Sus♂, os quais também foram avaliados no presente estudo.  

 

2.2.1.4 Linhagem resistente ao milho Agrisure Viptera™  

A linhagem resistente de S. frugiperda ao milho Agrisure Viptera™ que expressa a proteína 

Vip3Aa20 (evento MIR162) (Vip-R) foi selecionada via F2 screen a partir de isofamílias 

positivas de uma população de campo de Correntina, Bahia, Brasil (BERNARDI, O. et al., 

2015b). Após seleção, em cada geração a linhagem Vip-R foi criada em milho MIR162 até o 

terceiro ínstar larval quando foram transferidas para dieta artificial, onde permaneceram até a 

fase de pupa. A herança de resistência foi caracterizada como autossômica, monogênica e 

recessiva (BERNARDI et al., 2016). A razão de resistência a Vip3Aa20 foi superior a 3200 

vezes na linhagem Vip-R (BERNARDI et al., 2016). Além da linhagem resistente, os 

heterozigotos obtidos do cruzamento recíproco Vip-R♀ × Sus♂ também foram testados neste 

estudo.  

 

2.2.2 Plantas Bt 

 A sobrevivência das linhagens resistentes, heterozigotos e suscetível de S. frugiperda foi 

avaliada em cinco tecnologias de milho Bt e três de algodão Bt cultivadas comercialmente no 

Brasil (Tabela 1). O tratamento controle foi constituído de plantas de milho e algodão não-Bt. 

O cultivo de milho e algodão foi realizado a campo, na densidade de 10 plantas por metro 

linear e espaçamento entre linhas de 0.5 m. Antes de bioensaios, todas as plantas foram 
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testadas quanto à expressão de proteínas inseticidas, mediante uso de kits de detecção de 

proteína Bt (Envirologix, Quick Stix).  

 

Tabela 2.1 - Tecnologias de milho e algodão Bt utilizadas no estudo 

Variedade/Híbrido Nome comercial Evento Proteína Bt 

Algodão 

FM 975 WideStrike® 281-24-236 + 3006-210-23 Cry1Ac/Cry1F 

DP 1228 Bollgard II® MON15985 Cry2Ab2/Cry1Ac 

FM 940 TwinLink® T304-40 + GHB119 Cry1Ab/Cry2Ae 

FM 993 Não-Bt - - 
 
Milho 
2B587 Herculex® TC1507 Cry1F 

2B587 PowerCore™ MON89034 + TC1507 Cry1A.105/Cry2Ab2/Cry1F 

DKB 390 YieldGard VT PRO™ MON89034 Cry1A.105/Cry2Ab2 

Maximus Agrisure Viptera™ 3 Bt11 + MIR162 Cry1Ab/Vip3Aa20 

Maximus Agrisure Viptera™ MIR162 Vip3Aa20 

2B587 Não-Bt - - 

 

2.2.3 Bioensaios 

Os bioensaios foram realizados com plantas nos estádios fenológicos V4 a V8 (milho) e B1 a 

B4 (algodão). Nos bioensaios com plantas de milho, as folhas completamente expandidas 

foram retiradas da região do “cartucho”, e nos bioensaios com plantas de algodão, as folhas 

foram removidas do terço superior das plantas. Em laboratório, as folhas foram lavadas e, 

após secagem, cortadas em pedaços de ~4 cm2. Em seguida, as folhas foram acondicionadas 

sobre uma mistura gelificada de ágar-água a 2% em placas plásticas de 32 células (Advento 

do Brasil, São Paulo, Brasil). Posteriormente, em cada célula foi infestada uma neonata (< 24 

h de idade). Em seguida, as placas foram vedadas com as respectivas tampas plásticas e 

acondicionadas em sala climatizada a 27 ± 1°C, umidade relativa 60 ± 10% e fotofase 14 h. O 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 128 lagartas (4 repetições com 

32 neonatas/repetição). As folhas foram substituídas pelo respectivo material vegetal fresco 

após 3 dias. A sobrevivência larval e o peso dos sobreviventes foram avaliados após 7 dias da 

infestação das lagartas.  
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2.2.4 Análise estatística  

Modelo linear generalizado com distribuição do tipo binomial foi utilizado para a análise dos 

dados de sobrevivência, com evento e genótipo do inseto como fatores de efeito fixo. Os 

dados de milho e algodão foram separados para a análise. A verificação da qualidade do 

ajuste foi feita pelo gráfico meio-normal de probabilidades com envelope de simulação 

(DEMÉTRIO; HINDE; MORAL, 2014). Quando houve diferença significativa na análise de 

variância, as médias foram comparadas pela sobreposição dos intervalos de confiança IC 

95%, os dados previstos e respectivos intervalos de confiança foram obtidos mediante PROC 

GENMOD (SAS Institute, 2010). A análise de peso foi feita considerando-se apenas o 

genótipo do inseto como fator. Os dados de peso foram transformados via Box-cox e 

submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste Tukey (P = 0,05) 

utilizando o procedimento PROC GLM no SAS 9.3 (SAS Institute, 2010).  

 

2.3 Resultados 

 

2.3.1 Sobrevivência de linhagens de S. frugiperda em tecnologias de milho Bt  

Houve interação significativa entre os fatores eventos de milho Bt e a linhagens de S. 

frugiperda (df= 40; Deviance = 1905,00; Pr > χ2 < 0,0001). O efeito foi significativo para 

eventos de milho Bt (df= 5; Deviance = 3536,80; Pr > χ
2 < 0,0001) e linhagem (df = 8; 

Deviance = 1103,70; Pr > χ2 < 0,0001). A maior sobrevivência larval (96,8%) foi encontrada 

na linhagem HX-R quando alimentada de milho Herculex® (Figura 1). Nessa tecnologia de 

milho, a sobrevivência das linhagens VT-R, PW-R e Vip-R foi similar, variando de 64 a 80%. 

Em contraste, uma baixa sobrevivência larval, variando de 1,6 e 7,8%, foi detectada para os 

heterozigotos oriundos dos cruzamentos recíprocos HX-R × Sus e Vip-R × Sus, 

respectivamente. Para a linhagem Sus e heterozigotos VT-R × Sus e PW-R × Sus não houve 

sobrevivência larval em milho Herculex®. Em milho YieldGard VT PRO™ e PowerCore™, a 

sobrevivência larval das linhagens VT-R e PW-R foi superior a 75% (Figura 1). A linhagem 

HX-R apresentou sobrevivência significativamente menor em milho YieldGard VT PRO™ e 

PowerCore™ (< 11%) (Figura 1). Em contraste, as linhagens Sus, Vip-R e heterozigotos não 

sobreviveram nessas tecnologias de milho Bt. Em milho Agrisure Viptera™ e Agrisure 

Viptera™ 3, apenas a linhagem Vip-R apresentou sobrevivência larval, variando de 83 a 86%, 

respectivamente (Figura 1). Em milho não-Bt a sobrevivência de resistentes, heterozigotos e 

suscetíveis foi superior a 80% (Figura 1).  
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Figura 2.1 -  Sobrevivência de linhagens de Spodoptera frugiperda resistentes, heterozigotos e 

suscetível a Bt em folhas de milho Bt e não-Bt aos 7 dias. Colunas representam 

a média de sobrevivência. Barras de erro (± EP) com as mesmas letras não 

diferem significativamente pela sobreposição dos intervalos de confiança (95% 

IC). *IC não estimado devido à ausência de variabilidade 
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A sobrevivência larval da linhagem HX-R foi semelhante quando mantida em milho 

Herculex® e não-Bt (96%) (Tabela 2). A sobrevivência em milho YieldGard VT PRO™ e 

PowerCore™ foi significativamente menor, variando de 7 a 10%, respectivamente. Em 

contraste, a linhagem HX-R não apresentou sobrevivência larval em milho Viptera™. O peso 

larval dos sobreviventes da linhagem HX-R foi similar em milho Herculex®, YieldGard VT 

PRO™ e não-Bt (5,3 a 5,9 mg/larva), mas significativamente menor em  milho PowerCore™ 

(3,8 mg/larva) (Tabela 3). A linhagem VT-R apresentou sobrevivência larval superior a 99% 

em milho YieldGard VT PRO™, não diferindo da sobrevivência em milho não-Bt (Tabela 2). 

Em contraste, apresentou sobrevivência significativamente menor em milho Herculex® e 

PowerCore™, variando de 64 a 75%, respectivamente. A linhagem VT-R também não 

sobreviveu em milho Viptera™. O peso larval dos sobreviventes da linhagem VT-R foi 

similar em milho Herculex®, YieldGard VT PRO™ e PowerCore™ (~7,0 mg/larva), mas foi 

significativamente superior em milho não-Bt, 5,8 mg/larva (Tabela 3). A linhagem PW-R 

apresentou similar sobrevivência larval em milho Herculex®, YieldGard VT PRO™ e 

PowerCore™, variando de 78 a ~83% (Tabela 2). Em tecnologias de milho Viptera™ não 

houve sobreviventes da linhagem PW-R. O peso larval da linhagem PW-R foi 

significativamente menor em milho YieldGard VT PRO™, quando comparado ao milho não-

Bt, Herculex® e PowerCore™, os quais não diferiram entre si (Tabela 3). A linhagem Vip-R 

apresentou sobrevivência larval superior a 83% em milho Agrisure Viptera™ e Agrisure 

Viptera™ 3, não diferindo da sobrevivência em milho não-Bt e Herculex®, 73 a 82%, 

respectivamente (Tabela 2). Em contraste, a linhagem Vip-R não sobreviveu em milho 

YieldGard VT PRO™ e PowerCore™. Dos insetos sobreviventes, o peso larval foi similar em 

eventos de milho Viptera™ e não-Bt (8 a 9.6 mg/larva), mas significativamente maior 

daquele em milho Herculex®, 6,2 mg/larva (Tabela 3). Dos indivíduos heterozigotos, somente 

aqueles oriundos dos cruzamentos recíprocos HX-R × Sus e Vip-R × Sus apresentaram 

sobrevivência 1,6 a 7,8% em milho Herculex® (Tabela 2). Em contraste, não houve 

sobreviventes da linhagem Sus e heterozigotos VT-R × Sus e PW-R × Sus em qualquer 

evento de milho Bt avaliado. Em contraste, em milho não-Bt a sobrevivência de heterozigotos 

e da linhagem Sus foi superior a 82% (Tabela 2). O peso dos heterozigotos não foi 

contabilizado, pois a porcentagem de sobrevivência foi baixa, não permitindo uma estimativa 

precisa do peso. 
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Tabela 2.2 - Sobrevivência larval de linhagens de Spodoptera frugiperda resistentes, heterozigotos e suscetível a Bt em folhas de milho Bt e não-
Bt aos 7 dias 

Milho Bt1 
Linhagens resistentes 

 
Linhagens heterozigotas 

 
Linhagem suscetível 

HX-R VT-R PW-R Vip-R HX-R × Sus VT-R × Sus PW-R × Sus Vip-R × Sus Sus 

Herculex® 96,9 ± 1,8 a 64,1 ± 2,0 b 80,5 ± 6,3 b 73,4 ± 3,3 a  1,6 ± 0,9 b 0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0* 7,8 ± 2,7 b  0,0 ± 0,0* 

YieldGard VT PRO™ 10,2 ± 0,8 c 99,2 ± 0,8 a 78,1 ± 6,5 b 0,0 ± 0,0*  0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0*  0,0 ± 0,0* 

PowerCore™ 7,8 ± 3,3 d 75,0 ± 5,6 b 82,8 ± 4,3 b 0,0 ± 0,0*  0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0*  0,0 ± 0,0* 

Agrisure Viptera™ 0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0* 83,6 ± 4,8 a  0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0*  0,0 ± 0,0* 

Agrisure Viptera™ 3 0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0* 85,9 ± 2,7 a  0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0*  0,0 ± 0,0* 

Não-Bt 92,2 ± 3,0 b 98,4 ± 0,9 a 96,1 ± 1,5 a 82,0 ± 2,9 a  98,4 ± 1,6 a 94,5 ± 2,7 a 87,5 ± 5,6 a 86,7 ± 2,3 a  82,0 ± 6,0 a 

*IC não estimado devido a ausência de variabilidade. 

1Médias (± EP) seguidos de mesma letra na coluna não diferem devido a sobreposição dos intervalos de confiança (95% IC). 
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Tabela 2.3 - Peso larval de linhagens resistentes de Spodoptera frugiperda sobreviventes em 

folha de milho Bt e não-Bt aos 7 dias 

Milho Bt  
Peso larval por linhagem (mg)1 

HX-R VT-R PW-R Vip-R 

Herculex® 5,8 ± 0,3 a 9,3 ± 0,6 a 9,6 ± 0,2 a 6,2 ± 0,3 b 

YieldGard VT PRO™ 5,3 ± 0,2 a 7,3 ± 0,2 a 5,9 ± 0,2 b -* 

PowerCore™ 3,8 ± 0,9 b 7,5 ± 0,6 a 7,5 ± 0,6 a -* 

Agrisure Viptera™ -* -* -* 9,6 ± 0,4 a 

Agrisure Viptera™ 3 -* -* -* 8,0 ± 0,4 a 

Não-Bt  5,9 ± 0,2 a 5,8 ± 0,2 b 10,3 ± 0,1 a 8,8 ± 0,5 a 

*Dados não considerados na análise devido a ausência de resposta. 

1Médias (± EP) seguidos de mesma letra na coluna não diferem significativamente (Teste Tukey, P > 0,05). 

 

2.3 Sobrevivência de linhagens de S. frugiperda em tecnologias de algodão Bt 

  A sobrevivência de S. frugiperda diferiu entre os eventos de algodão Bt (df = 3; 

Deviance = 2255,18; P > χ2 < 0,0001) e suas linhagens (df = 8; Deviance = 427,92; P > χ2 < 

0,0001). Além disso, houve interação significativa entre esses dois fatores (df = 24; Deviance 

= 602,86; P > χ2 < 0,0001). Em Bollgard II®, a linhagem HX-R, VT-R e PW-R apresentaram 

similar sobrevivência larval, variando de 41 a 46% (Figura 2). Em contraste, sobrevivência 

significativamente menor, de 1,5 a 3,9% foi constatada para a linhagem Vip-R e heterozigotos 

HX-R × Sus e VT-R × Sus (Figura 2). A linhagem Sus e os heterozigotos PW-R × Sus e Vip-

R × Sus não sobreviveram em Bollgard II®. Em WideStrike®, as linhagens HX-R, VT-R e 

PW-R apresentaram sobrevivência larval superior a 70%, não diferindo entre si. A 

sobrevivência para a linhagem Vip-R e Vip-R × Sus foi de 33 a 43%, respectivamente (Figura 

2). Em contraste, a linhagem Sus e heterozigotos HX-R × Sus, VT-R × Sus, PW-R × Sus não 

sobreviveram em WideStrike®. Em TwinLink®, somente as linhagens PW-R e Vip-R × Sus 

apresentaram sobrevivência larval de 28 e ~1%, respectivamente (Figura 2). Por outro lado, 

em algodão não-Bt a sobrevivência larval foi superior a 63% para todas as linhagens 

avaliadas. 
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Figura 2.2 - Sobrevivência de linhagens de Spodoptera frugiperda resistentes, heterozigotos e 

suscetível a Bt em folhas de algodão Bt e não-Bt aos 7 dias. Colunas representam 

a média de sobrevivência. Barras de erro (± EP) com as mesmas letras não 

diferem significativamente pela sobreposição dos intervalos de confiança (95% 

IC). *IC não estimado devido à ausência de variabilidade 

 

A linhagem HX-R apresentou elevada sobrevivência larval em WideStrike® (>70%), 

não diferindo daquela em algodão não-Bt (~ 65%) (Tabela 4). A sobrevivência dessa 

linhagem foi ~40% em Bollgard II® e sem sobreviventes em TwinLink®. O peso dos 

sobreviventes foi similar em tecnologias de algodão-Bt e não-Bt (Tabela 5). A linhagem VT-

R teve sobrevivência superior a 83% em WideStrike® e não-Bt. Em Bollgard II® a 

sobrevivência foi de 42% (Tabela 4). Em TwinLink® não houve sobreviventes da linhagem 

VT-R. O peso das lagartas sobreviventes da linhagem VT-R foi similar em WideStrike® e 

não-Bt e, significativamente menor em Bollgard II® (Tabela 5). Diferentemente das demais 

linhagens avaliadas, a linhagem PW-R sobreviveu em todas as tecnologias de algodão Bt 
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avaliadas (Tabela 4). A sobrevivência da linhagem PW-R foi similar em WideStrike® e não-

Bt (78%) e, significativamente maior daquela em Bollgard II® e Twinlink®, de 45 e 28%, 

respectivamente (Tabela 4). O peso larval da linhagem PW-R também variou 

significativamente, sendo superior em  WideStrike® e não-Bt (9 a ~12 mg/larva) e inferior em 

Bollgard II® e Twinlink® (1,7 a 3,2 mg/larva) (Tabela 5). A linhagem Vip-R foi aquela que 

apresentou menor sobrevivência em eventos de algodão Bt (Tabela 4). Sobrevivência larval 

de 43 e 1,6% foi detectada somente em WideStrike® e Bollgard II®, respectivamente, sendo 

significativamente inferior daquela em algodão não-Bt (~64%) (Tabela 4). O peso dos 

sobreviventes da linhagem Vip-R foi similar em algodão Bt e não-Bt (Tabela 5). Dos 

indivíduos heterozigotos, a maior sobrevivência larval foi detectada para os descendentes dos 

cruzamentos recíprocos Vip-R × Sus e VT-R × Sus, com ~34 e 4% de sobrevivência em 

WideStrike® e Bollgard II®, respectivamente (Tabela 4). Em contraste, menos de 2% dos 

indivíduos oriundos do cruzamento Vip-R × Sus sobreviveram em Bollgard II®. Não houve 

sobreviventes da linhagem Sus em qualquer tecnologia de algodão Bt; no entanto, houve mais 

de 86% de sobrevivência em algodão não-Bt (Tabela 4). O peso larval dos heterozigotos 

sobreviventes em algodão Bt não foi contabilizado, pois a sobrevivência foi relativamente 

baixa, não permitindo uma estimativa precisa do peso.  
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Tabela 2.4 -  Sobrevivência larval de linhagens de Spodoptera frugiperda resistentes, heterozigotos e suscetível a Bt em folhas de algodão Bt e 

não-Bt aos 7 dias 

Algodão Bt1 
Linhagens resistentes 

 
Linhagens heterozigotas 

 
Linhagem suscetível 

HX-R VT-R PW-R Vip-R HX-R × Sus VT-R × Sus PW-R × Sus Vip-R × Sus Sus 

WideStrike® 70,3 ± 4,5 a 85,2 ± 2,3 a 78,9 ± 2,3 a 42,9 ± 2,7 b  0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0* 33,6 ± 7,2 b  0,0 ± 0,0* 

Bollgard II® 41,4 ± 5,2 b 42,2 ± 3,0 b 45,3 ± 5,3 b 1,6 ± 0,9 c  1,6 ± 1,2 b 3,9 ± 2,3 b 0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0*  0,0 ± 0,0* 

TwinLink® 0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0* 28,1 ± 4,6 c 0,0 ± 0,0*  0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0* 0,8 ± 0,7 c  0,0 ± 0,0* 

Não-Bt 64,8 ± 5,3 a 83,6 ± 3,7 a 88,3 ± 3,5 a 63,7 ± 3,3 a  85,8 ± 2,7 a 83,6 ± 2,3 a 73,4 ± 3,7 a 94,2 ± 0,9 a  86,7 ± 2,9 a 

*IC não estimado devido a ausência de variabilidade. 

1Médias (± EP) seguidos de mesma letra na coluna não diferem devido a sobreposição dos intervalos de confiança (95% IC). 
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Tabela 2.5 - Peso larval de linhagens resistentes de Spodoptera frugiperda sobreviventes em 

folha de algodão Bt e não-Bt aos 7 dias 

Algodão Bt  
Peso larval por linhagem (mg)1 

HX-R VT-R PW-R Vip-R 

WideStrike® 1,8 ± 0,1 a 2,2 ± 0,2 a   9,1 ± 0,9 a 1,9 ± 0,2 a 

Bollgard II® 1,6 ± 0,2 a 1,2 ± 0,1 b   3,2 ± 0,3 b -* 

TwinLink® -* -*   1,7 ± 0,2 c -* 

Não-Bt 1,9 ± 0,1 a 2,2 ± 0,1 a 11,7 ± 0,2 a 2,2 ± 0,3 a 

*Dados não considerados na análise devido a ausência de resposta. 

1Médias (± EP) seguidos de mesma letra na coluna não diferem significativamente (Teste Tukey, P > 0,05). 

 

2.4 Discussão 

 

No atual sistema de produção de cultivos do Brasil ocorre uma sobreposição espacial e 

temporal de cultivos de milho e algodão Bt com infestação constante de populações de S. 

frugiperda. Nesse cenário, garantir a mortalidade dos indivíduos de genótipo heterozigotos é um 

dos principais aspectos a serem considerados no manejo da resistência de insetos (GOULD, 

1998; TABASHNIK; VAN RENSBURG; CARRIERE, 2009). No presente estudo, as 

tecnologias de milho YieldGard VT PRO™, PowerCore™, Agrisure Viptera™ e Agrisure 

Viptera™ 3 ocasionaram mortalidade completa de todos os heterozigotos de S. frugiperda 

testados (HX-R × Sus, VT-R × Sus, PW-R × Sus, Vip-R × Sus), demonstrando que a expressão 

in-planta das proteínas inseticidas atende ao conceito de alta dose. Sobrevivência acima de 5% 

para heterozigotos foi observada apenas para Vip-R × Sus nos eventos Herculex® e WideStrike®. 

A elevada mortalidade dos heterozigotos nas tecnologias de milho e algodão Bt suporta a 

importância da adoção de áreas de refúgio estruturado dentro da estratégia de alta-dose e refúgio 

do manejo da resistência de insetos. 

A elevada sobrevivência larval das linhagens de S. frugiperda resistentes nos diferentes 

eventos Bt (Tabela 2.1) confirmam a resistência a esses eventos que foram previamente 

caracterizados para as linhagens HX-R em milho Herculex® (FARIAS et al., 2014), VT-R em 

milho YieldGard VT PRO™ (BERNARDI, D. et al., 2015) PW-R em milho Powercore™ 

(BERNARDI, 2015) e Vip-R em milho Agrisure Viptera™ e Agrisure Viptera™ 3 (BERNARDI 

et al., 2016). Neste estudo, fica evidente que a resistência ao milho que expressa Cry1A.105 
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possibilita a sobrevivência em milho que expressa a proteína Cry1F, e vice versa, pois houve 

elevada sobrevivência larval das linhagens HX-R, VT-R e PW-R nas tecnologias de milho 

Herculex®, YieldGard VT PRO™ e PowerCore™. Isso foi reportado em estudos prévios entre 

proteínas do grupo Cry1, tais como Cry1F, Cry1A.105, Cry1Ab, Cry1Ac (VÉLEZ et al., 2013; 

HUANG et al., 2014; BERNARDI, D. et al., 2015; SANTOS-AMAYA et al., 2015). As 

proteínas inseticidas do grupo Cry1 apresentam similaridade da sequência de aminoácidos, como 

por exemplo, Cry1F e Cry1A.105 cuja similaridade é de 72% (CARRIÈRE; CRICKMORE; 

TABASHNIK, 2015). Além disso, Cry1F, Cry1A.105, Cry1Ac e Cry1Ab competem pelo mesmo 

sítio de ligação (FERRE, VAN RIE, 2002; HERNANDEZ-RODRIGUEZ et al., 2013). Em 

contraste, Cry2Ab2 presente nos eventos YieldGard VT PRO™ e PowerCore™ apresenta 

aproximadamente 35 e 34% de similaridade com Cry1F e Cry1A.105, e não utiliza o mesmo sítio 

de ligação de proteínas do grupo Cry1 (HERNANDEZ-RODRIGUEZ et al., 2013; CARRIÈRE; 

CRICKMORE; TABASHNIK, 2015). Nesse contexto, nas tecnologias de milho YieldGard VT 

PRO™ e PowerCore™, a proteína Cry2Ab2 é aquela que tem papel fundamental na mortalidade 

de indivíduos resistentes a Cry1F (STORER et al., 2012; VÉLEZ et al., 2013; HUANG et al., 

2014; BERNARDI, D. et al., 2015). No entanto, devido à baixa expressão desta proteína na 

planta, Cry2Ab2 isoladamente tem baixo efeito tóxico contra S. frugiperda resistentes a Cry1F 

e/ou Cry1A.105  (NIU et al., 2013).  

Neste estudo, a linhagem resistente Vip-R apresentou elevada sobrevivência larval em 

milho Agrisure Viptera™ e Agrisure Viptera™ 3, enquanto as demais linhagens (HX-R, VT-R, 

PW-R, HX-R × Sus, VT-R × Sus, PW-R × Sus, Vip-R × Sus e Sus) não sobreviveram. A proteína 

Vip não compete pelo mesmo sítio de ligação com proteínas do grupo Cry1 ou Cry2 (De 

MAAGD et al., 2003; SENA; HERNANDEZ-RODRIGUEZ; FERRE, 2009; GOUFFON et al., 

2011; CARRIERE; CRICKMORE; TABASHNIK, 2015). Nossos resultados confirmam que não 

há resistência cruzada entre proteínas Cry com Vip3 em S. frugiperda devido à mortalidade 

completa das linhagens resistente HX-R, VT-R e PW-R nas tecnologias de milho Viptera™. 

Ausência de resistência cruzada entre Vip3A e Cry1Ac também foi reportada em Heliothis 

virescens (JACKSON et al., 2007) e Vip3A e Cry1F em S. frugiperda (NIU et al., 2013; VÉLEZ 

et al., 2013; HUANG et al., 2014; NIU et al., 2014). A mortalidade completa da linhagem HX-R 

em milho Viptera™ e a alta sobrevivência da linhagem Vip-R em milho Herculex® evidenciam a 

possibilidade de resistência múltipla na linhagem Vip-R. Em outras palavras, a alta frequência de 



39 

 

resistência a Cry1F no Brasil (FARIAS et al., 2014), possibilitou a seleção de indivíduos 

contendo o gene de resistência a Vip3Aa20 e Cry1F. 

 Em eventos de algodão Bt, as linhagens HX-R, VT-R e PW-R apresentaram elevada 

sobrevivência em algodão Bollgard II® e WideStrike®. Apesar das tecnologias Bollgard II® e 

WideStrike® expressarem duas proteínas inseticidas, ambas não atendem uma das pressuposições 

básicas da piramidação de genes, que é a elevada toxicidade de cada toxina sobre a mesma praga 

(IVES et al., 2011; CARRIÈRE; CRICKMORE; TABASHNIK, 2015; SORGATTO; 

BERNARDI; OMOTO, 2015). A baixa toxicidade da proteína Cry1Ac para S. frugiperda 

(ADAMCZYK et al., 2008; SIVASUPRAMANIAM et al., 2008; SORGATTO; BERNARDI; 

OMOTO, 2015), em associação com a evolução da resistência de S. frugiperda a Cry1F 

(FARIAS et al., 2014) impactaram negativamente a eficiência do algodão WideStrike® para o 

controle de S. frugiperda no Brasil. Em algodão Bollgard II® ambas as proteínas tem relativa 

baixa eficácia para S. frugiperda (ADAMCZYK et al., 2008; ARMSTRONG; ADAMCZYK; 

GREENBERG, 2011; SORGATTO; BERNARDI; OMOTO, 2015). Na tecnologia de algodão 

TwinLink®, com exceção da linhagem PW-R e Vip-R × Sus, houve mortalidade completa dos 

demais genótipos de S. frugiuperda. Neste caso, a sobrevivência da Vip-R × Sus foi baixa (<1%), 

e possivelmente os indivíduos não chegariam à fase adulta, entretanto, na linhagem PW-R, a 

resistência a múltiplas proteínas Bt permitiu a sobrevivência na tecnologia TwinLink®. Embora S. 

frugiperda apresente suscetibilidade moderada a Cry1Ab (ADAMCZYK; MAHAFFEY, 2008; 

NIU et al., 2014; BERNARDI, O. et al., 2015a; OMOTO et al. 2016), a expressão da proteína 

Cry2Ae em algodão  TwinLink® mostrou-se eficiente no controle das linhagens resistentes HX-

R, VT-R e Vip-R de S. frugiperda. A proteína Cry2Ae compartilha sítio de ligação com Cry2Ab, 

mas não compete pelo mesmo sítio de ligação das proteínas do grupo Cry1 ou Vip3 (GOUFFON 

et al., 2011). 

 Em resumo, os dados deste estudo demonstram que a dominância funcional da resistência 

de S. frugiperda a proteínas Bt é recessiva, devido a alta mortalidade dos heterozigotos observado 

nas tecnologias de milho e algodão Bt testadas. Esta recessividade suporta a importância da 

adoção de áreas de refúgio estruturado, uma vez que a maioria dos indivíduos de genótipo 

heterozigoto pode ser efetivamente controlada com as plantas Bt usadas para o controle de S. 

frugiperda no Brasil. 
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2.5 Conclusão 

 

• A resistência das linhagens HX-R, VT-R, PW-R e Vip-R de S. frugiperda é 

funcionalmente recessiva para proteínas Bt expressas em tecnologias de milho e algodão 

Bt. 
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3 MONITORAMENTO PRÁTICO DA RESISTÊNCIA A PLANTAS Bt EM 

POPULAÇÕES DE Spodoptera frugiperda (J. E. Smith, 1797) (LEPIDOPTERA: 

NOCTUIDAE)   

 
Resumo 

 
      O desenvolvimento de métodos práticos de monitoramento da resistência de insetos a 
inseticidas é de grande valia para a implementação de programas de Manejo da Resistência de 
Insetos (MRI). Atualmente, o monitoramento da resistência a Bacillus thuringiensis Berliner (Bt) 
tem sido baseado na utilização de proteína Bt purificada, entretanto, estes métodos são caros e 
dependem de estrutura e técnicos especializados. Neste estudo, foi avaliado um método prático 
para o monitoramento da suscetibilidade de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith, 1797) a 
diferentes tecnologias de milho e algodão Bt, a partir da avaliação da sobrevivência de larvas 
neonatas em folhas de plantas Bt em populações de S. frugiperda provenientes dos Estados do 
Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Goiás e Bahia na safra agrícola 2014/15. Mais de 70% de 
sobrevivência larval foi observada no milho Herculex® para populações de campo provenientes 
do Paraná, Goiás e Bahia. Em tecnologias de milho PowerCore™ e YieldGard VT PRO™ houve 
sobrevivência larval variando de 1,1 a 17,9%. Em contraste, não houve sobreviventes em 
tecnologias de milho Viptera™. Em algodão WideStrike®, sobrevivência acima de 41% foi 
observada para populações de campo de S. frugiperda. Menor sobrevivência foi observada em 
Bollgard II®, variando de 14 a 40%. No algodão TwinLink®, a sobrevivência larval foi menor que 
20%. O método de bioensaio em folha demonstrou ser prático para o monitoramento da 
suscetibilidade de populações de S. frugiperda a tecnologias de milho e algodão Bt no Brasil. 
 
Palavras-chave: Lagarta-do-cartucho; Milho Bt; Algodão Bt; Manejo da resistência 
 
Abstract 

 
      The development of practical methods for monitoring insect resistance to insecticides is 
crucial for implementing Insect Resistance Management (IRM) programs. Currently, resistance 
monitoring methods to Bacillus thuringiensis Berliner (Bt) are based on the use of purified Bt 
proteins, but this method requires specialized facilities and laboratory technicians. In this study, 
we developed a practical method for monitoring the susceptibility of Spodoptera frugiperda (J. E. 
Smith, 1797) to Bt maize and cotton technologies by evaluating the neonate larval survival on Bt 
leaf tissue in S. frugiperda populations collected from Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, 
Goiás and Bahia on 2014/15 growing season. More than 70% larval survival was observed in 
Herculex® maize in field populations of S. frugiperda from Paraná, Goiás and Bahia. In 
PowerCore™ and YieldGard VT PRO™ maize technologies, larval survival ranged from 1.1 to 
17.9%. In contrast, no larval survival was observed on Viptera™ maize technologies. In Bt 
cotton technologies, more than 41% of neonates from field populations of S. frugiperda survived 
on WideStrike®. The larval survival in Bollgard II® ranged from 14 to 40%. In TwinLink® the 
larval survival was lower than 20%. The leaf bioassay method demonstrated to be practical for 
susceptibility monitoring of S. frugiperda to Bt maize and cotton in Brazil. 
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3.1 Introdução 

 

 Para avaliar a efetividade das estratégias de manejo da resistência de insetos a inseticidas 

em retardar ou evitar a evolução da resistência tem sido comumente utilizadas técnicas de 

monitoramento fenotípico e genotípico da resistência. Especificamente para proteínas de Bacillus 

thuringiensis Berliner (Bt) expressas em plantas geneticamente modificadas, diversos métodos de 

bioensaio para o monitoramento da resistência têm sido utilizados, tais como: bioensaios de 

linha-básica de suscetibilidade com incorporação da proteína Bt na dieta artificial (LUTTRELL; 

WAN; KNIGHTEN, 1999) ou aplicação na superfície da dieta (MARÇON et al., 1999; FARIAS 

et al., 2014b; BERNARDI et al., 2014a); bioensaios com concentração diagnóstica de proteínas 

Bt em dieta (MARÇON et al., 2000; BERNARDI, O. et al., 2015b); F2 screen com proteína Bt 

em dieta artificial ou expressas em folhas de plantas Bt (ANDOW and ALSTAD, 1998; 

BERNARDI, D. et al., 2015; BERNARDI, O. et al., 2015b); F1 screen (GOULD et al, 1997); 

parcelas sentinelas (VENETTE et al., 2000) e marcadores moleculares (MORIN et al., 2004). O 

uso de técnicas de monitoramento da resistência possibilita identificar potenciais decréscimos de 

base genética na suscetibilidade de populações de campo e subsidiar as estratégias de manejo e 

mitigação da resistência (ROUSH; MILLER, 1986; ANDOW; IVES, 2002; ANDOW, 2008). 

Entretanto, a maioria destes métodos depende de estrutura de laboratório e métodos complexos. 

Métodos práticos têm sido desenvolvidos para o monitoramento da resistência a inseticidas, 

visando principalmente à redução de custo, além da simplicidade, facilidade e agilidade de 

execução (DENNEHY et al., 1987; MAGARO; EDELSON, 1990; BISHOP; GRAFIUS, 1991). 

No Brasil, plantas geneticamente modificadas que expressam proteínas Bt tem sido 

amplamente utilizadas para o controle de insetos-praga. A área total com tecnologias Bt durante 

2014-2015 foi de 18,5 milhões de hectares, dos quais 64,1; 33,8 e 2,1% cultivados com milho, 

soja e algodão, respectivamente (CÉLERES, 2015). A maioria das tecnologias de milho e 

algodão Bt tem como praga-alvo de controle Spodoptera frugiperda (J. E. SMITH, 1797) 

(Lepidoptera: Noctuidae). Essa espécie é considerada a mais destrutiva do milho, podendo 

ocasionar perdas de até 60% na produção (BARROS et al., 2010). Além do milho, tem sido um 

dos principais insetos-praga desfolhador do algodão (MARTINELLI et al., 2006). Além da 
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desfolha, S. frugiperda também ataca as estruturas reprodutivas do algodão (ALI; LUTTRELL, 

1990, LUTTRELL; MINK, 1999).  

 No Brasil, tecnologias de milho e algodão Bt têm sido amplamente utilizadas no controle 

de S. frugiperda (OKUMURA et al., 2013; WAQUIL et al., 2013; BERNARDI, O. et al., 2015a; 

SORGATTO; BERNARDI; OMOTO, 2015). Entretanto, a alta adoção de plantas Bt e a 

expressão contínua de proteínas inseticidas de B. thuringiensis impõem elevada pressão de 

seleção nas populações das pragas-alvo, favorecendo a evolução da resistência (McGAUGHEY; 

WHALON, 1992). No Brasil, a evolução da resistência a campo de S. frugiperda foi reportada às 

proteínas Cry1F e Cry1Ab (FARIAS et al., 2014a; OMOTO et al., 2016). Resistência a campo de 

S. frugiperda também foi reportada para o milho Cry1F em Porto Rico (STORER et al., 2010). 

Diante da rápida evolução da resistência a Cry1F e decréscimo da suscetibilidade de S. 

frugiperda a outras tecnologias Bt utilizadas no Brasil se faz necessário o refinamento das 

estratégias de manejo da resistência. Sendo assim, o uso de técnicas de monitoramento que 

resultem em dados diretos da suscetibilidade de populações de campo de S. frugiperda podem 

auxiliar no direcionamento destas estratégias. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar 

um método prático de monitoramento da suscetibilidade de populações de campo de S. 

frugiperda a tecnologias de milho e algodão Bt no Brasil, baseando-se na sobrevivência de 

lagartas neonatas em bioensaios com folhas de plantas Bt em laboratório.  

 

3.2 Material e métodos 

 

3.2.1 Populações de S. frugiperda 

 Para avaliar a suscetibilidade de S. frugiperda a plantas Bt disponíveis comercialmente no 

Brasil, populações de campo desta espécie praga foram coletadas em regiões geográficas distintas 

(Tabela 1). Todas as populações foram coletadas em plantios comerciais de milho não-Bt (700-

1000 lagartas/localidade). Após a coleta, as lagartas de S. frugiperda foram mantidas em bandejas 

plásticas de 16 células (Advento do Brasil, São Paulo, Brasil), contendo a dieta artificial proposta 

por Kasten, Preceti e Parra (1978), onde permaneceram até a fase de pupa (1 lagarta por célula). 

As pupas foram acondicionadas em gaiolas de PVC (policloreto de vinila, de 24 cm de altura × 

14,5 cm de diâmetro), revestidas internamente com papel jornal e fechadas na parte superior e 

inferior com pratos de acrílico, sendo que o prato inferior foi forrado com papel filtro umedecido. 
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Após a emergência, os adultos foram agrupados em aproximadamente 20 casais nas mesmas 

gaiolas de PVC e alimentados com uma solução aquosa de mel a 10% fornecida em algodão. Os 

ovos foram recolhidos a cada 2 dias e mantidos em copos plásticos (100 ml) contendo papel filtro 

umedecido. Após a eclosão, as neonatas foram transferidas para copos plásticos (100 ml) 

contendo dieta artificial até atingirem o terceiro ínstar larval. Aproximadamente 350 lagartas de 

terceiro ínstar foram individualizadas em copos plástico de 50 ml contendo dieta artificial e 

fechadas com tampa acrílica, onde permaneceram até a fase de pupa. Os procedimentos foram 

repetidos até se obter ovos da geração F2, as quais foram utilizados nos bioensaios. Os insetos 

foram mantidos a temperatura de 25 ± 1ºC, umidade relativa de 70 ± 10% e fotofase de 14h. 

 A população suscetível de referência (Sus) foi obtida da EMBRAPA Milho e Sorgo, Sete 

Lagoas, Minas Gerais, Brasil, e mantida em laboratório sobre dieta artificial por mais de 10 anos, 

livre da pressão de seleção de inseticidas e proteínas Bt. 

 

Tabela 3.1 - Populações de campo de S. frugiperda utilizados no estudo de monitoramento 
prático 

População Cidade, Estado Fazenda Latitude Longitude Data de coleta 

Sus Sete Lagoas, MG EMBRAPA - - - 

RS Não-Me-Toque, RS Granja Resse 28°16’19” S 52°27’44” W Nov. 2014 

SP Casa Branca, SP Cocais do Rio Verde 21°30’02” S 47°00’34” W Nov. 2014 

PR Palotina, PR Estância Garbin 24°07’26” S 53°30’21” W Nov. 2014 

GO Água Fria de Goiás, GO Água Fria 15°00’18” S 47°47’58” W Dez. 2014 

BA Correntina, BA Sementes Talismã 13°40’37” S 45°40’40” W Dez. 2014 

 

3.2.2 Plantas Bt 

 A sobrevivência larval de populações S. frugiperda foi avaliada em cinco tecnologias de 

milho Bt e três de algodão Bt cultivadas comercialmente no Brasil (Tabela 2). O tratamento 

controle foi constituído de plantas de milho e algodão não-Bt. O cultivo das plantas foi realizado 

a campo, na densidade de 10 plantas por metro linear e espaçamento entre linhas de 0.5 m. Antes 

de bioensaios, todas as plantas foram avaliadas quanto à expressão de proteínas inseticidas 

mediante uso de kits de detecção de proteína Bt (Envirologix, Quick Stix).  
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Tabela 3.2 - Tecnologias de milho e algodão Bt utilizadas no estudo 

Planta Nome comercial Abreviação Evento Proteína Bt 

Tecnologias de milho 

2B587 Herculex® HX TC1507 Cry1F 

2B587 PowerCore™ PW MON89034 + TC1507 Cry1A.105/Cry2Ab2/Cry1F 

DKB 390 YieldGard VT PRO™ VT MON89034 Cry1A.105/Cry2Ab2 

MAXIMUS Agrisure Viptera™ 3 VIP3 Bt11 + MIR162 Cry1Ab/VIP3Aa20 

MAXIMUS Agrisure Viptera™ VIP MIR162 VIP3Aa20 

2B587 Não-Bt N-Bt - - 

Tecnologias de algodão 

FM 975 WideStrike® WS 281-24-236 + 3006-210-23 Cry1Ac/Cry1F 

DP 1228 Bollgard II® BGII MON15985 Cry2Ab2/Cry1Ac 

FM 940 TwinLink® TL T304-40 + GHB119 Cry1Ab/Cry2Ae 

FM 993 Não-Bt N-Bt - - 

 

3.2.3 Bioensaios 

 Os bioensaios foram realizados com plantas nos estádios fenológicos V4 a V8 (milho) e B1 

a B4 (algodão). Nos bioensaios com plantas milho, as folhas completamente expandidas foram 

retiradas da região do “cartucho” do milho, e nos bioensaios com plantas de algodão, as folhas 

foram removidas do terço superior das plantas. Em laboratório, as folhas foram lavadas com água 

e, após secagem, cortadas em pedaços de ~4 cm2. Em seguida, as folhas foram acondicionadas 

sobre uma mistura gelificada de ágar-água a 2% em placas plásticas de 32 células (Advento do 

Brasil, São Paulo, Brasil). Em cada célula foram infestadas três neonatas (<24 h de idade). Em 

seguida, as placas foram vedadas com as respectivas tampas plásticas e acondicionadas em sala 

climatizada a 27 ± 1°C, umidade relativa 60 ± 10% e fotofase 14 h. Para cada população de S. 

frugiperda e planta Bt foram utilizadas 10 repetições (placas), com 96 lagartas/repetição. A 

sobrevivência larval foi avaliada aos 4 dias. 

 

3.2.4 Análise estatística 

Um modelo linear generalizado com distribuição do tipo binomial foi utilizado para a análise dos 

dados de sobrevivência, com evento e população como fatores de efeito fixo. As sobrevivências 

de populações de campo de S. frugiperda em milho e algodão Bt foram analisadas 

separadamente. O número de indivíduos testados em plantas Bt foi agrupado e a proporção de 
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sobreviventes foi utilizada para a entrada de dados, de forma que todos os tratamentos tivessem 

mesmo número de repetições (quatro) para a análise. A verificação da qualidade do ajuste foi 

feita pelo gráfico meio-normal de probabilidades com envelope de simulação conforme proposto 

por Demétrio et al. (2014). Quando houve diferença significativa na análise de variância, as 

médias foram comparadas pelo teste Tukey (P = 0,05), por meio da função "glht" do pacote 

"multcomp" no software estatístico R, versão 3.1.2 (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2014).  

 

3.3 Resultados 

 

3.3.1 Sobrevivência de S. frugiperda em tecnologias de milho Bt 

Houve interação significativa entre a tecnologia de milho Bt e população de S. frugiperda 

(df = 25, 14364; Pr > χ2 < 0,0001). O efeito foi significativo para a tecnologia de milho Bt (df = 

5, 14389; Pr > χ2 < 0,0001) e população (df = 5, 14394; Pr > χ2 < 0,0001). Em milho Herculex®, 

as populações PR, GO e BA de S. frugiperda apresentaram alta sobrevivência larval, variando de 

70 a 80% (Figura 1). Em contraste, a sobrevivência das populações oriundas do RS e SP foi 

significativamente menor, 60,3 e 44,3%, respectivamente. Em milho PowerCore™, as 

populações PR e BA tiveram sobrevivência superior a 14% (Figura 1). Nessa tecnologia de milho 

Bt, as populações RS, SP e GO apresentaram sobrevivência inferior a 5%, não diferindo entre si. 

Em milho YieldGard VT PRO™, a sobrevivência da população BA (13,4%) não diferiu daquela 

da população RS (10,0%); em contraste, as populações SP, PR e GO apresentaram sobrevivência 

inferior a 7%. Em milho Agrisure Viptera™ 3 e Agrisure Viptera™ não houve sobreviventes de 

populações de campo de S. frugiperda (Figura 1). Em milho não-Bt, a sobrevivência foi superior 

a 64% para todas as populações.  
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Figura 3.1 - Sobrevivência de populações de Spodoptera frugiperda em folhas de milho Bt e não-

Bt aos quatro dias. Colunas representam a média de sobrevivência. Barras de erro (± 

EP) com as mesmas letras dentro de evento não diferem significativamente pelo 

teste de Tukey (P > 0,05).  *Dados excluído da análise devido à ausência de 

variabilidade 

 

As populações de campo RS, SP, PR, GO e BA de S. frugiperda apresentaram 

sobrevivência larval em milho Herculex® variando de 44% (população RS) a 79,5% (população 

BA) (Tabela 3). A sobrevivência dessas populações em milho Herculex® foi sempre superior 

daquela em milho PowerCore™ (1,1 a 14,8%), YieldGard VT PRO™ (3,5 a 13,4%), Agrisure 

Viptera™ e Agrisure Viptera™ 3 (sem sobreviventes) (Tabela 3). As populações RS, SP, GO e 

BA tiveram similar sobrevivência larval em milho PowerCore™ e YieldGard VT PRO™. Por 

outro lado, a sobrevivência da população PR foi significativamente maior em milho 

PowerCore™ do que em YieldGard VT PRO™. Em contraste, a população Sus não sobreviveu 

em qualquer tecnologia de milho Bt. Para todas as populações de campo e população Sus a 

sobrevivência larval foi superior a 64% em milho não-Bt (Tabela 3). As populações RS e BA 

apresentaram sobrevivência similar em milho não-Bt e Herculex®.  
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Tabela 3.3 - Sobrevivência (± EP)  larval de populações de S. frugiperda em folhas de milho Bt e 

não-Bt aos quatro dias 

Milho Bt 
População de S. frugiperda

1  

RS SP PR GO BA Sus 

Herculex® 60,3 ± 2,7 a 44,3 ± 1,8 b 70,8 ± 1,0 b 77,7 ± 4,8 b 79,5 ± 2,6 a 0,0 ± 0,0* 

PowerCore™ 4,9 ± 1,7 b 3,8 ± 1,0 c 17,9 ± 1,7 c 1,1 ± 0,8 c 14,8 ± 1,7 b 0,0 ± 0,0* 

YieldGard VT PRO™ 10,0 ± 1,5 b 6,8 ± 1,6 c 3,5 ± 1,0 d 4,4 ± 1,9 c 13,4 ± 1,8 b 0,0 ± 0,0* 

Agrisure Viptera™ 0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0* 

Agrisure Viptera™ 3 0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0* 0,0 ± 0,0* 

Não-Bt 68,5 ± 3,7 a 64,8 ± 5,6 a 79,7 ± 3,7 a 87,1 ± 2,0 a 79,9 ± 3,4 a 99,5 ± 0,3 a 

* Dados excluído da análise devido a ausência de variabilidade. 

1Médias  (± EP) seguidos de mesma letra na coluna não diferem significativamente pelo teste de Tukey (P > 0,05). 

 

3.3.2 Sobrevivência de S. frugiperda em tecnologias de algodão Bt 

Houve interação significativa entre a tecnologia de algodão Bt e população de campo de S. 

frugiperda (df = 15, 9576; Pr > χ
2 < 0,0001). O efeito foi significativo para tecnologia de 

algodão Bt (df = 3, 9591; Pr > χ2 < 0,0001) e população (df = 5, 9594; Pr > χ2 < 0,0001). Em 

WideStrike®, a população BA (90% de sobrevivência)  apresentou sobrevivência 

significativamente maior das demais populações de campo (Figura 2). Nesta tecnologia de 

algodão Bt, as populações SP, PR e GO apresentaram sobrevivência variando de 59 a 65%. Em 

contraste, em WideStrike® a população RS foi aquela que apresentou a menor sobrevivência 

(inferior a 42%) (Figura 2). Em Bollgard II®, a população RS apresentou a maior sobrevivência 

larval (40%) (Figura 2). Nessa tecnologia de algodão Bt, as demais populações apresentaram 

sobrevivência larval variando de 14 a 40% (Fig. 2). Em TwinLink®, as populações RS, PR e BA 

apresentaram sobrevivência variando de 13,6 a 20,2 (Figura 2). Em contraste, a sobrevivência das 

populações SP e GO foi inferior a 8,7%. A sobrevivência de todas as populações de campo em 

algodão não-Bt foi superior a 71% (Figura 2). 
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Figura 3.2 -  Sobrevivência de populações de Spodoptera frugiperda em folhas de algodão Bt e 

não-Bt aos quatro dias. Colunas representam a média de sobrevivência. Barras de 

erro (± EP) com as mesmas letras dentro de evento não diferem significativamente 

pelo teste de Tukey (P > 0,05).  *Dado excluído da análise devido à ausência de 

variabilidade 

 

As populações de campo SP, PR, GO, BA de S. frugiperda apresentaram sobrevivência 

significativamente superior (>59%) em WideStrike®, quando comparado a sobrevivência nas 

demais tecnologias de algodão Bt (Tabela 4). A população RS em WideStrike® e Bollgard II® 

teve similar sobrevivência (~40%). Enquanto que a sobrevivência das demais populações foi 

inferior a 30% em Bollgard II® (Tabela 4). A sobrevivência das populações RS, SP, GO e BA em 

Bollgard II® foi significativamente maior do que em TwinLink®. Por outro lado, a população PR 

apresentou similar sobrevivência em Bollgard II® e TwinLink® (20 a 26%). A população Sus 

apresentou sobrevivência larval inferior a 9% em WideStrike® e Bollgard II®, e não houve 

sobreviventes em TwinLink®. Em contraste, em algodão não-Bt a sobrevivência foi superior a 

80% em todas as populações de campo e população Sus.  
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Tabela 3.4 - Sobrevivência (± EP)  larval de populações de S. frugiperda em folhas de algodão Bt 

e não-Bt aos quatro dias 

Algodão Bt 
População de S. frugiperda

1  

RS SP PR GO BA Sus 

WideStrike® 41,3 ± 1,9 b 64,3 ± 2,9 b 62,7 ± 2,2 a 59,9 ± 2,8 b 92,6 ± 1,4 a 2,1 ± 1,2 c 

Bollgard II® 40,2 ± 3,5 b 14,7 ± 3,6 c 26,0 ± 3,5 b 20,3 ± 3,1 c 29,2 ± 3,3 c 8,3 ± 3,8 b 

TwinLink® 13,6 ± 1,7 c 8,7 ± 1,8 d 20,2 ± 3,2 b 3,1 ± 0,6 d 16,5 ± 2,0 d 0,0 ± 0,0* 

Não-Bt 87,2 ± 2,2 a 77,4 ± 4,6 a 71,5 ± 4,5 a 81,8 ± 1,9 a 80,2 ± 3,6 b 95,8 ± 4,2 a 

* Dados excluído da análise devido a ausência de variabilidade. 

1Médias  (± EP) seguidos de mesma letra na coluna não diferem significativamente pelo teste de Tukey (P > 0,05). 

 

3.4 Discussão 

 

 O uso de bioensaios com folhas de milho e algodão Bt foi eficaz para a avaliação da 

suscetibilidade de populações de campo de S. frugiperda a tecnologias Bt. Em diversos estudos, 

folhas de plantas Bt têm sido usadas para o monitoramento genotípico da frequência dos alelos de 

resistência (BOURGUET et al., 2003; WENES et al., 2006; HUANG et al., 2008; LIU et al., 

2008; YUE et al., 2008; HUANG et al., 2009; ENGELS et al., 2010; HUANG et al., 2014; 

BERNARDI, O. et al., 2015b). No entanto, para o monitoramento fenotípico da frequência de 

resistência ainda tem sido pouco usados (STORER et al., 2012; BERNARDI, D. et al., 2015). 

Bioensaios com folhas tem a vantagem de ser mais práticos, pois independe de proteínas Bt 

purificadas de alto custo e disponibilidade limitada (SIEGFRIED et al., 2007), sendo necessário 

apenas a aquisição de sementes e o cultivo das plantas. Além disso, este método fornece a 

sobrevivência dos insetos próxima aquela esperada sobre determinada cultura Bt em condições de 

campo. Atualmente, o monitoramento da resistência tem sido realizado isoladamente com apenas 

uma proteína, entretanto, estudos recentes mostram que há interação entre proteínas inseticidas de 

B. thuringiensis (LEMES et al., 2014; LI; BOUWER, 2014). Neste sentido, levando em 

consideração o sinergismo ou antagonismo entre as proteínas expressas na planta, a avaliação da 

sobrevivência em folha Bt nos fornece resultados mais realísticos. Além disso, o monitoramento 

deve fornecer informações para subsidiar a mudança ou a manutenção das estratégias de MRI 

antes ocorram falhas generalizadas de controle no campo devido à resistência (ROUSH; 

MILLER, 1986; ANDOW; IVES, 2002; ANDOW, 2008). Frequentemente, o aumento da 
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sobrevivência é percebido tardiamente, quando a frequência do alelo da resistência aumentou em 

populações de campo (ANDOW, 2002). Em conjunto com o monitoramento em laboratório, o 

uso de parcelas sentinelas no campo (VENNETE et al., 2010) pode ser implementado, dispondo 

dos mesmos benefícios de praticidade e simplicidade do monitoramento em folha para fornecer 

resultados diretos da suscetibilidade das populações no campo, acrescentando-se como 

ferramenta auxiliar no monitoramento da frequência de resistência. 

 Nos bioensaios com folhas foi detectada uma alta sobrevivência de populações de campo 

de S. frugiperda em milho Herculex®. Esse resultado corrobora a elevada frequência de 

resistência detectada nos bioensaios com uso de concentração discriminatória de Cry1F aplicada 

na superfície da dieta, durante as safras 2012/13 (FARIAS et al., 2014b). De modo similar, uma 

estabilidade na frequência da resistência também foi reportada para populações de S. frugiperda 

de Porto Rico (STORER et al., 2012). Em milho Herculex®, além da sobrevivência de indivíduos 

de genótipo homozigoto resistente, espera-se também a sobrevivência de uma fração dos 

indivíduos de genótipo heterozigoto. Isso se deve a expressão in-planta da proteína Cry1F em 

baixa dose, o que permite a sobrevivência de heterozigotos (FARIAS et al., 2015). Sem dúvida, 

esse aspecto foi um dos principais responsáveis pela rápida evolução da resistência em 

populações de campo de S. frugiperda a proteína Cry1F em Porto Rico (STORER et al., 2012) e 

no Brasil (FARIAS et al., 2014a). Além disso, outros fatores como: baixa adoção de áreas de 

refúgio, elevado número de gerações da praga e alta adoção do milho Herculex® também 

favoreceram para a evolução da resistência em S. frugiperda. 

 Em milho PowerCore™ e YieldGard VT PRO™ a sobrevivência de populações de campo 

de S. frugiperda foi menor daquela em milho Herculex®. No entanto, o fato de haver 

sobreviventes é preocupante, pois esses indivíduos são aqueles de genótipo homozigoto 

resistente, pois ambas as tecnologias tem expressão in-planta das proteínas Bt em níveis que 

constituem alta dose contra S. frugiperda (BERNARDI, O. et al., 2015a). Essa sobrevivência se 

deve a existência de resistência cruzada entre Cry1F e Cry1A.105 presentes em milho 

PowerCore™ (HERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ et al., 2013; VÉLEZ et al., 2013; HUANG et al., 

2014; BERNARD, D. et al., 2015). Além disso, mesmo não havendo resistência cruzada com a 

proteína Cry2Ab2 presente em milho PowerCore™ e YieldGard VT PRO™, a  expressão dessa 

proteína Bt não é alta o suficiente para ocasionar alta mortalidade dos indivíduos resistentes (NIU 

et al, 2013). Os resultados deste estudo confirmam os dados reportados recentemente por  
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Bernardi, D. et al. (2015), os quais detectaram uma elevada frequência fenotípica da resistência 

ao milho YieldGard VT PRO™ em populações de campo S. frugiperda no Brasil, especialmente 

aquelas oriundas da Bahia e Goiás. Esses resultados demonstram que as estratégias de manejo da 

resistência tem tido pouco sucesso em retardar ou evitar a evolução de resistência a tecnologias 

de milho Bt nas condições de cultivo do Brasil. 

Nas tecnologias de milho Agrisure Viptera™ e Agrisure Viptera™ 3, nenhuma população 

de campo S. frugiperda apresentou larvas sobreviventes. Esses resultados confirmam a baixa 

frequência de alelos da resistência de S. frugiperda a Vip3Aa20 observada entre 2013 a 2015 por 

Bernardi, O. et al. (2015b). Além disso, diversos estudos demonstram que não há resistência 

cruzada entre Vip3A e proteínas do grupo Cry1 (NIU et al., 2013; VÉLEZ, et al., 2013; NIU, et 

al., 2014; HUANG et al., 2014). Nesse contexto, a elevada frequência de resistência de S. 

frugiperda a Cry1F no Brasil não tem afetado a eficácia das tecnologias de milho Viptera™ em 

controlar essa espécie. No contexto de manejo da resistência, a proteína Vip3Aa20 é fundamental 

para reduzir a frequência de resistência a proteínas do grupo Cry1 em populações de S. 

frugiperda, e vice-versa.  

Os resultados observados para as populações refletem o número de pulverizações que são 

realizadas na cultura do milho. Quanto maior a sobrevivência de S. frugiperda nos bioensaios em 

folha, maior o número de pulverizações realizadas no campo. Na região oeste da Bahia, são 

realizadas em média, 6 pulverizações de inseticidas em milho Herculex® para o controle de S. 

frugiperda, sendo que o milho convencional recebe o mesmo número de pulverizações 

(OMOTO, C., informação verbal). Em tecnologias de milho YieldGard VT PRO™ e 

PowerCore™, são realizadas de 2 a 4 pulverizações, enquanto que em milho Viptera™ não é 

necessário o uso de inseticidas para o controle de S. frugiperda (OMOTO, C., informação 

verbal). 

De modo similar a tecnologias de milho Bt, na maioria das tecnologias de algodão Bt 

também houve sobrevivência de populações de campo de S. frugiperda. Em algodão WideStrike® 

que expressa Cry1F/Cry1Ac a sobrevivência de neonatas de S. frugiperda foi superior a 41%. 

Isso se deve, em parte, a evolução da resistência dessa espécie a Cry1F expressa em milho 

Herculex®. Um exemplo disso pode ser percebido em nosso estudo, no qual a população oriunda 

da Bahia foi aquela que apresentou maior sobrevivência em algodão WideStrike® e também em 

milho Herculex®. Este resultado evidencia que a sobrevivência de populações de S. frugiperda no 
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milho Bt afeta negativamente a eficiência das tecnologias de algodão Bt. Além disso, a baixa 

toxicidade de  Cry1Ac não tem potencial ocasionar elevada mortalidade para de S. frugiperda 

(SIVASUPRAMANIAM et al., 2008; ARMSTRONG; ADAMCZYK JR.; GREENBERG, 2011; 

BERNARDI et al., 2014b; SORGATTO; BERNARDI; OMOTO, 2015). Soma-se a isso o fato de 

ocorrer resistência cruzada entre Cry1F e Cry1Ac (HERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ et al., 2013).  

Nas tecnologias de algodão Bollgard II® (Cry1Ac/Cry2Ab2) e TwinLink® 

(Cry1Ab/Cry2Ae), as proteínas Cry1Ac e Cry1Ab apresentam baixa atividade biológica contra S. 

frugiperda, além de resistência cruzada com Cry1F (ADAMCZYK et al., 2008; HERNÁNDEZ-

RODRÍGUEZ et al., 2013; VÉLEZ et al., 2013; JAKKA et al., 2014). Sendo assim, as proteínas 

Cry2Ab2 e Cry2Ae são as que principais responsáveis pela mortalidade de S. frugiperda. 

Entretanto, a expressão de Cry2Ab2 em algodão Bollgard II® parece não ser suficientemente alta 

para ocasionar mortalidade completa de S. frugiperda (ARMSTRONG; ADAMCZYK JR.; 

GREENBERG, et al., 2011; SORGATTO; BERNARDI; OMOTO, 2015). Embora não haja 

estudos de suscetibilidade de S. frugiperda a Cry2Ae, esta parece apresentar elevada toxicidade 

contra essa espécie. Em nosso estudo, o algodão TwinLink® foi aquele que ocasionou 

relativamente a maior mortalidade de populações de campo de S. frugiperda. 

 Em resumo, uma alta sobrevivência das populações de S. frugiperda oriundas de 

diferentes estados do Brasil foi detectada em laboratório para diversas tecnologias de milho e 

algodão Bt. Isso é um indicativo que as estratégias de manejo da resistência não estão sendo 

efetivas em retardar ou evitar a evolução da resistência. A alta sobrevivência de populações de S. 

frugiperda em milho Bt está ocasionando redução da eficiência de tecnologias de algodão Bt. 

Nesse cenário, várias tecnologias de milho e algodão Bt disponíveis para cultivo comercial estão 

e podem se tornar ineficientes no controle de S. frugiperda em curto prazo, e o aumento do uso 

de inseticidas é consequência deste fato. Nesse contexto, o uso efetivo de estratégias de manejo 

de resistência, especialmente o aumento na adoção de áreas de refúgio é urgente no atual sistema 

de produção de cultivos do Brasil. Paralelamente, o contínuo monitoramento da resistência é 

parte essencial de programas de manejo da resistência para avaliar a efetividade das estratégias de 

manejo usadas manejo da resistência. Nesse sentido, bioensaio com folhas de plantas Bt podem 

ser uma opção viável de monitoramento, pois é um método rápido, prático de fácil execução 

permitindo que seja realizado em nível de propriedade rural (fazenda) pelo próprio agricultor. 
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3.5 Conclusões 

 

• O monitoramento prático da suscetibilidade de populações de S. frugiperda a tecnologias 

Bt mediante uso de folhas de plantas Bt é eficiente. 

• A maior sobrevivência de lagartas de S. frugiperda para as tecnologias de milho Bt é 

observada para Herculex® na safra agrícola 2014/2015, seguidas das tecnologias 

PowerCore™ e YieldGard VT PRO™.  Não há sobreviventes em Viptera™.  

• A maior sobrevivência de lagartas de S. frugiperda para as tecnologias de algodão Bt é 

observada para WideStrike®, seguidas pelas tecnologias Bollgard II® e TwinLink® na 

safra agrícola 2014/2015. 
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4 AVALIAÇÃO DO MÉTODO DE F1 SCREEN PARA O MONITORAMENTO DA 

FREQUÊNCIA DE ALELOS DA RESISTÊNCIA A VIP3Aa20 EM POPULAÇÕES DE 

Spodoptera frugiperda (J. E. Smith, 1797) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) NO BRASIL 

 

Resumo 

 
      Os métodos de F1 e F2 screen têm sido comumente usados para estimar a frequência de alelos 
de resistência de pragas a proteínas inseticidas de Bacillus thuringiensis Berliner expressas em 
plantas transgênicas. Com a recente seleção e caracterização da resistência de Spodoptera 

frugiperda (J. E. Smith, 1797) à proteína Vip3Aa20 no Brasil, o objetivo desse estudo foi avaliar 
o método do F1 screen para o monitoramento da frequência de alelos da resistência de S. 

frugiperda a Vip3Aa20, utilizando-se da população resistente a Vip3a20 previamente 
caracterizada. Foram testadas nove populações de campo de S. frugiperda coletadas nas 
principais regiões produtoras de milho no Brasil na safra 2014/2015. Foram formadas 450 
isofamílias, das quais, 263 foram testadas mediante exposição de neonatas a folhas de milho 
expressando Vip3Aa20 (Agrisure Viptera™). Foram detectadas três isofamílias positivas 
oriundas dos Estados do Paraná, Mato Grosso e Goiás, indicando que o alelo de resistência a 
Vip3Aa20 ocorre em populações de campo de S. frugiperda de diferentes estados do Brasil. A 
frequência de resistência variou de 0,0140 a 0,0367, com frequência total de 0,0076. No presente 
estudo foi confirmada a presença do mesmo alelo de resistência de S. frugiperda à proteína 
Vip3Aa20 em diferentes regiões do Brasil, validando o método de F1 screen para o 
monitoramento da resistência de S. frugiperda a Vip3Aa20 no Brasil. 
 
Palavras-chave: Lagarta-do-cartucho; Milho Bt; Vip3A; Manejo da resistência de insetos 
 
Abstract 

 
      F1 and F2 screen methods are commonly used to estimate the frequency of resistance alleles to 
Bacillus thuringiensis Berliner insecticidal proteins expressed in transgenic plants. With recent 
selection and characterization of Spodoptera frugiperda (J. E. Smith, 1797) resistance to 
Vip3Aa20 protein in Brazil, the objective of this study was to evaluate the F1 screen method for 
monitoring S. frugiperda Vip3Aa20 resistance allele frequency using the Vip3Aa20-resistant 
strain previously characterized. During 2014-2015 growing season, nine field-populations of S. 

frugiperda collected from maize production regions were tested. A total of 450 isofamily lines 
was established and family lines were tested by exposing neonate larvae on Vip3Aa20 corn 
leaves (Agrisure Viptera™). Three positive isofamily lines from Paraná, Mato Grosso and Goiás 
States were detected, indicating that the Vip3Aa20 resistance allele occurs in field populations of 
S. frugiperda from different states of Brazil. The resistance frequency ranged from 0.0140 to 
0.0367, with overall frequency of 0.0076. In this study we confirmed the presence of same 
resistance Vip3Aa20 resistance allele in S. frugiperda in distinct geographical regions in Brazil, 
validating the F1 screen method for resistance monitoring of S. frugiperda to Vip3Aa20 in Brazil. 
 
Keywords: Fall armyworm; Bt maize; Vip3A, Insect resistance management 
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4.1 Introdução 

 

A estratégia de manejo da resistência denominada alta-dose e refúgio tem sido proposta 

para prevenir ou retardar a evolução da resistência de pragas a plantas Bt (GOULD, 1998; 

TABASHNIK; VAN RENSBURG; CARRIERE, 2009; TABASHNIK; BRÉVAULT; 

CARRIÈRE, 2013). Esta estratégia combina a expressão in planta de proteína inseticida em alta 

dose, que torna a resistência funcionalmente recessiva (TABASHNIK; VAN RENSBURG; 

CARRIERE, 2009). Para isso, áreas de refúgio (plantas não-Bt) tem que ser cultivadas nas 

proximidades para permitir a multiplicação de indivíduos suscetíveis para acasalar com os raros 

indivíduos resistentes que estejam sobrevivendo na área de refúgio (ALSTAD; ANDOW, 1995; 

ANDOW; ALSTAD, 1998; GOULD, 1998; TABASHNIK, 2008).  

O sucesso desta estratégia depende, entre outros fatores, da baixa frequência dos alelos de 

resistência (TABASHNIK; VAN RENSBURG; CARRIERE, 2009). Nesse contexto, a estimativa 

e/ou monitoramento de alelos de resistência raros ou recessivos é essencial para a avaliação do 

risco de resistência. Para a estimativa e monitoramento de alelos de resistência em baixa 

frequência, métodos genotípicos como o F1 e F2 screen tem sido utilizados (GOULD et al., 1997; 

ANDOW; ALSTAD, 1998). A técnica do F2 screen exige alto custo com mão de obra e material 

de criação, devido à necessidade de criação dos insetos por duas gerações para que ocorra 

endogamia (ANDOW; ALSTAD, 1998; SIEGFRIED et al., 2007). No Brasil, o F2 screen foi 

usado durante a primeira e a segunda safras de milho de 2013 e 2014 para estimar a frequência de 

alelos da resistência à Vip3Aa20 em populações de Spodoptera frugiperda (J. E. SMITH, 1797) 

(Lepidoptera: Noctuidae). Nesse estudo, foi observada uma frequência inicial de alelos de 

resistência a Vip3Aa20 de 0,0009 (BERNARDI et al., 2015b). Por meio desse método também 

foi possível a seleção e estabelecimento de uma linhagem resistente de S. frugiperda a Vip3Aa20  

O estabelecimento da população resistente via F2 screen permite estimar a frequência de 

resistência pelo método de F1 screen (GOULD et al., 1997; YUE et al., 2008). 

O método F1 screen tem a vantagem de apresentar menor custo, ser mais rápido e prático, 

bem como possibilita uma estimativa mais robusta da frequência de resistência (GOULD et al., 

1997; MAHON et al., 2010). Este método consiste em cruzar indivíduos resistentes selecionados 

em laboratório com indivíduos coletados no campo, testando-se a progênie F1 em bioensaios. 

Caso o indivíduo coletado a campo possua o mesmo alelo de resistência da população de 
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laboratório, espera-se que 50% da progênie seja homozigoto resistente e sobreviva em bioensaios 

discriminatórios (GOULD et al., 1997; YUE et al., 2008). O F1 screen tem sido utilizado para 

estimativa de frequência de alelos de resistência em diversas espécies pragas-alvo de proteínas de 

Bacillus thuringiensis Berliner expressas em plantas geneticamente modificadas, tais como: 

Heliothis virescens (F.) (Lepidoptera: Noctuidae) a Cry1Ac (GOULD et al., 1997), Diatraea 

saccharalis (F.) (Lepidoptera: Crambidae) a Cry1Ab (YUE et al., 2008), Helicoverpa armigera 

(Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) a Cry1Ac e Cry2Ab2 (LIU et al., 2008; MAHON et al., 2010; 

ZHANG et al., 2012), Ostrinia nubilalis (Hübner) (Lepidoptera: Crambidae) a Cry1F 

(SIEGFRIED et al., 2014).  

Com a seleção de uma população resistente de S. frugiperda a Vip3Aa20 via F2 screen, 

pode-se realizar o monitoramento da frequência de alelos de resistência via F1 screen. No Brasil, 

a proteína Vip3Aa20 é expressa nas tecnologias de milho Agrisure Viptera que contém o evento 

MIR162 e Agrisure Viptera 3 que combina os eventos Bt11, MIR162 e GA21 que conferem 

resistência a insetos através da expressão de Cry1Ab e Vip3Aa20, e tolerância ao glifosato 

devido a expressão da enzima 5-enolpiruvilshikimato-3-phosphatesynthase (EPSPS) do evento 

GA21 (CTNBIO, 2009). A proteína Vip3Aa20 tem demonstrado elevada toxicidade para S. 

frugiperda (BERNARDI et al., 2014) e ausência de resistência cruzada com proteínas do grupo 

Cry (LEE et al., 2003; JACKSON et al., 2007; GOUFFON et al., 2011). Estas características 

tornam a  proteína Vip3Aa20 essencial para o controle e manejo da resistência de S. frugiperda 

no Brasil. Para prolongar a vida útil desta tecnologia, é essencial avaliar a efetividade das 

estratégias de manejo da resistência e dentro deste contexto, há necessidade de detecção de 

pequenas variações na frequência dos alelos de resistência pelo monitoramento.  

Com a recente seleção e caracterização da resistência de Spodoptera frugiperda (J. E. 

Smith, 1797) à proteína Vip3Aa20 no Brasil (Bernardi et al., 2016), o objetivo desse estudo foi 

avaliar o método do F1 screen para o monitoramento da frequência de alelos da resistência de S. 

frugiperda a Vip3Aa20 em populações de S. frugiperda do Brasil. 
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4.2 Material e Métodos 

 

4.2.1 Seleção e manutenção da população resistente 

 A linhagem resistente de S. frugiperda a Vip3Aa20 foi selecionada via F2 screen a partir 

de uma população oriunda de Correntina, Bahia (BERNARDI et al., 2015b). Essa linhagem foi 

chamada de Vip-R e possui herança de resistência autossômica, monogênica e recessiva 

(BERNARDI et al., 2016). Após seleção, em cada geração as lagartas da linhagem Vip-R foram 

criadas em folhas de milho Agrisure Viptera™ (expressando Vip3Aa20) até o terceiro ínstar 

larval quando foram transferida para dieta artificial proposta por Kasten Júnior et al. (1978), onde 

permaneceram até a fase de pupa. Os adultos da linhagem Vip-R foram usados para o 

estabelecimento das isofamílias para o F1 screen.  

 

4.2.2 Estabelecimento de isofamílias para o F1 screen 

 Para formação das isofamílias, lagartas de nove populações de S. frugiperda de terceiro 

ao sexto instar larval foram coletados em regiões geograficamente distintas e de maior 

representatividade em cultivo de milho no Brasil (Tabela 1; Figura 1). Todas as populações 

foram coletadas em plantios comerciais de milho não-Bt (500 - 700 lagartas por local), durante a 

primeira e segunda safra de milho de 2015. Após a coleta, as lagartas foram transportadas para o 

laboratório e mantidas em dieta artificial até a pupação. As pupas das populações de campo e da 

linhagem Vip-R foram então individualizadas em copos de plástico (50 ml) invertidos sobre 

papel de filtro umedecido, permanecendo até a emergência dos adultos. Adultos recém-

emergidos foram acasalados aos pares (isofamílias) (♀ campo × ♂ Vip-R ou ♂ campo × ♀ Vip-

R) em gaiolas de PVC (uma isofamília/gaiola). O alimento dos adultos foi constituído de uma 

solução de mel a 10%. As gaiolas foram mantidas em sala climatizada a 25 ± 1ºC, umidade 

relativa 70 ± 10% e fotofase de 14 h. Os ovos foram retirados a cada dois dias e acondicionados 

em copos plásticos (100 ml) contendo papel filtro umedecido com água destilada até a eclosão 

das neonatas para a montagem dos bioensaios de F1 screen.  
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Tabela 4.1 - Populações de campo de S. frugiperda  utilizadas no F1 screen 

População Cidade Estado Latitude Longitude Data 

SP-19 Casa Branca São Paulo (SP) 21°30’02” S 47°00’34” W 11/14/14 

PR-57 Palotina Paraná (PR) 24°07’26” S 53°30’21” W 11/18/14 

MG-22 Araguari Minas Gerais (MG) 18º27’00” S 48º01’00” W 11/28/14 

BA-40 Correntina Bahia (BA) 13°40’37” S 45°40’40” W 12/12/14 

GO-33 Água Fria de Goiás Goiás (GO) 15°00’18” S 47°47’58” W 12/12/14 

MT-32 Sapezal Mato Grosso (MT) 13º15’15” S 58º22’48” W 03/19/15 

PR-61 Londrina Paraná (PR) 23º27’47” S 51º00’21” W 04/22/15 

GO-35 Rio Verde Goiás (GO) 17º40’54” S 50º56’26” W 05/05/15 

MS-20 Campo Grande Mato Grosso do Sul (MS) 20º39’28” S 54º47’38” W 05/05/15 
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Figura 4.1 - Populações de S. frugiperda utilizados no estudo de F1 screen para estimar a 

frequência de alelos de resistência a Vip3Aa20 

 

4.2.3 Bioensaios 

 Para os bioensaios foram utilizadas folhas de milho Agrisure Viptera™ e respectiva 

isolinha não-Bt retiradas de plantas cultivadas a campo. Antes dos bioensaios, a expressão 

Vip3Aa20 em cada planta foi verificada usando o Kit QuickStix™ para Vip3A. As folhas foram 

removidas da região do “cartucho” das plantas nos estádios V4 a V8 e, em laboratório, cortadas 

em pedaços de  ~4 cm2, sendo acondicionadas sobre uma mistura geleificada de agar-água a 

2,5% em bandejas de bioensaios com 32 células (Advento do Brasil, São Paulo, Brasil). Em 
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seguida, 128 neonatas da progênie F1 de cada isofamília foram expostas à alimentação em folhas 

de milho Agrisure Viptera™ expressando Vip3Aa20 (4 neonatas/célula). Como tratamento 

controle foram testadas 32 neonatas/isofamília em folhas de milho não-Bt. Posteriormente, as 

placas foram vedadas com tampas plásticas, e acondicionadas em sala climatizada a 27 ± 1°C, 

umidade relativa 60 ± 10% e fotofase 14 h. As folhas foram substituídas a cada dois dias. A 

sobrevivência larval foi avaliada aos 6 dias. Por ocasião de lagartas sobreviventes, as mesmas 

foram alimentadas com folhas de milho Agrisure Viptera™ até a pupação. Somente as 

isofamílias com larvas que completaram o desenvolvimento em milho Bt, e originaram adultos 

viáveis foram consideradas isofamílias positivas (resistentes). A sobrevivência em cada 

isofamília é dependente do genótipo do parental proveniente do campo. Se o indivíduo do campo 

for homozigoto suscetível (SS), toda a progênie será formada por heterozigotos (RS), resultando 

em 100% de mortalidade, uma vez que o milho Agrisure Viptera™ atende o conceito de alta 

dose, ou seja, mata indivíduos heterozigotos (BERNARDI et al., 2015a). Entretanto, se o parental 

do campo for heterozigoto (RS), é esperado uma relação 1:1 entre indivíduos resistentes (RR) e 

heterozigotos (RS) na progênie F1, resultando em 50% de sobrevivência em milho Agrisure 

Viptera™. Caso o parental do campo for homozigoto resistente (RR), toda a F1 será composta por 

indivíduos resistentes resultando em 100% de sobrevivência. 

 

4.2.4 Análise estatística 

 Para estimar a frequência do alelo de resistência a Vip3Aa20, foi utilizada a equação (4) 

proposta por Yue et al. (2008). O intervalo de confiança (IC 95%) foi estimado a partir da 

equação (15) reportada por Andow e Alstad (1999). A probabilidade de falso negativo no F1 

screen, calculada a partir da mortalidade no controle, número de insetos testados e do número 

(desconhecido) de insetos resistentes na isofamília, foi estimada pela equação (5) reportada por 

Yue et al. (2008) A frequência do alelo de resistência e o intervalo de confiança foram calculados 

usando a função binom.bayes do pacote binom do R 3.1.0 (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 

2014).  
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4.3 Resultados 

 

 De um total de nove populações de S. frugiperda foram formadas 450 isofamílias das 

quais, 52,9% foram resultantes do acasalamento ♀ campo × ♂ Vip-R e 47,1% do cruzamento ♂ 

campo × ♀ Vip-R (Tabela 2). Das isofamílias formadas, 263 (58,4%) apresentaram posturas 

viáveis e foram utilizadas nos bioensaios de F1 screen (Tabela 2). Do total de isofamílias testadas, 

45,2% foram representadas pelo cruzamento ♀ campo × ♂ Vip-R e 54,8% do cruzamento ♂ 

campo × ♀ Vip-R (Tabela 2). A presença de alelos de resistência a Vip3Aa20 foi detectada em 

três isofamílias de populações provenientes de Palotina, PR (PR57), Sapezal, MT (MT32) e Rio 

Verde, GO (GO35). A progênie F1 nas três isofamílias positivas foi oriunda de um parental do 

campo de genótipo heterozigoto (RS), pois a sobrevivência larval em folhas de milho Vip3Aa20 

variou de 42 a 65%. A sobrevivência até a fase adulta foi de 35,9; 40,6 e 55,5% para a isofamília 

de Palotina, Sapezal e Rio Verde, respectivamente. Em contraste, a sobrevivência no tratamento 

controle (isolinha não-Bt) foi superior a 90% em todas as isofamílias avaliadas. A frequência de 

alelos de resistência a Vip3Aa20 variou de 0,0140 (IC 95%, 0 - 0,0419) (Araguari, MG - MG22) 

a 0,0367 (IC 95%, 0,0044 - 0,1001) (Rio Verde, GO - GO35), com uma frequência total de 

0,0076 (IC 95%, 0,0021 - 0,0165) (Tabela 3). Devido a sobreposição dos intervalos de confiança, 

não houve diferenças significativas na frequência de alelos de resistência a Vip3Aa20 entre as 

populações de S. frugiperda (Tabela 3). A probabilidade de não se detectar o alelo de resistência 

calculada para o F1 screen foi de 0,0014. 

 

Tabela 4.2 - Isofamílias formadas para o F1 screen da resistência a Vip3Aa20 em populações de 
S. frugiperda no Brasil 

População 
 Isofamílias/ 
população 

Isofamílias formadas Isofamílias testadas 
♀ Campo ♂ Campo ♀ Campo ♂ Campo 

SP-19 48 20 28 9 14 
PR-57 50 16 34 3 28 
MG-22 51 33 18 21 13 
BA-40 50 33 17 11 12 
GO-33 51 22 29 11 22 
MT-32 54 31 23 23 18 
PR-61 49 26 23 7 13 
GO-35 43 24 19 15 11 
MS-20 54 33 21 19 13 
Total 450 238 212 119 144 
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Tabela 4.3 - Resultados do F1 screen  e estimativa da frequência de alelos da resistência de S. 

frugiperda a Vip3Aa20 no Brasil 

População 
Isofamílias 
testadas 

Indivíduos detectadosa Frequência 
do alelo R 

Intervalo de 
confiança (95%) RR RS 

SP-19 23 0 0 0,0204 0 - 0,0610 
PR-57 31 0 1 (128; 48,4%) 0,0310 0,0037 - 0,0848 
MG-22 34 0 0 0,0140 0 - 0,0419 
BA-40 23 0 0 0,0204 0 - 0,0610 
GO-33 33 0 0 0,0144 0 - 0,0431 
MT-32 41 0 1 (128; 42,2%) 0,0236 0,0028 - 0,0649 
PR-61 20 0 0 0,0234 0 - 0,0696 
GO-35 26 0 1 (128; 65,6%) 0,0367 0,0044 - 0,1001 
MS-20 32 0 0  0,0149 0 - 0,044 
Total 263 0 3 0,0076 0,0021 - 0,0165 
aNúmero de isofamílias na qual indivíduos RR ou RS foram detectados (número de indivíduos 
testados no bioensaio; porcentagem de sobrevivência aos 6 dias) 

 
4.4 Discussão 

 

O método de F1 screen foi eficaz em detectar indivíduos de S. frugiperda que carregam o 

alelo de resistência a Vip3Aa20. A expressão em alta dose de Vip3Aa20 em milho Agrisure 

Viptera™ (BERNARDI et al., 2015a) permitiu discriminar os indivíduos homozigotos resistentes 

RR, uma vez que a dose expressa de Vip3Aa20 causa a mortalidade completa dos indivíduos de 

genótipo heterozigoto (RS) e homozigoto suscetíveis (SS) (BERNARDI et al., 2015a). Isso é um 

indicativo que o F1 screen pode ser usado para o monitoramento da frequência de alelos da 

resistência a Vip3Aa20 em populações de S. frugiperda do Brasil. O uso de folhas de plantas Bt 

para estimar a frequência de resistência via F1 e F2 screen também foi reportado em vários 

estudos (BOURGUET et al., 2003; WENES et al., 2006; HUANG et al., 2008; LIU et al., 2008; 

YUE et al., 2008; HUANG et al., 2009; ENGELS et al., 2010; HUANG et al., 2014; BERNARDI 

et al., 2015b). Além disso, métodos de bioensaio com folhas de milho Bt tem se mostrado mais 

rápidos e práticos, quando comparado com aqueles que utilizam proteína inseticida em dieta, pois 

o uso de proteínas tem alto custo de produção e disponibilidade limitada (SIEGFRIED et al., 

2007; BERNARDI et al., 2015b).  

A frequência do alelo de resistência no presente estudo foi relativamente baixa 0,0076, 

demonstrando que a frequência de indivíduos homozigotos resistentes (RR) será de (0,0076)2 = 



74 

 

0,00005776 e de heterozigotos (RS) (2×0,0076×0,9924) = 0,01508448, ou seja, espera-se 

encontrar um indivíduo RR e RS a cada 17313 e 66 indivíduos no campo, respectivamente. Essa 

frequência é similar àquela reportada para H. virescens a Cry1Ac nos EUA 0,0015 (GOULD et 

al., 1997), D. saccharalis a Cry1Ab nos EUA, 0,0028 (YUE et al., 2008). Em contraste, uma 

maior frequência elevada (0,033) foi detectada em H. armigera a Cry2Ab2 na Austrália 

(MAHON et al., 2010); Cry1Ac na China, 0,029 a 0,107 (LIU et al., 2008; ZHANG et al., 2012) 

e O. nubilalis a Cry1F nos EUA, 0,0253 a 0,0286 (SIEGFRIED et al., 2014). Pelo método de F2 

screen uma maior frequência de alelos de resistência (0,027 e 0,008) foi relatado em H. armigera 

e Helicoverpa punctigera na Austrália antes da liberação comercial do algodão Bt expressando a 

proteína Vip3A (MAHON; DOWNES; JAMES, 2012). 

No Brasil, para Vip3Aa20 foi estimada uma frequência de 0,0009 via F2 screen durante a 

primeira e segunda safra de milho de 2013 e 2014  (BERNARDI et al., 2015). Este valor é 8,4 

vezes menor do que o verificado neste estudo via F1 screen, durante a safra 2015. Esta diferença 

pode estar relacionada com a: (i) perda de alelos de resistência em algum momento da execução 

do F2 screen; (ii) número de isofamílias testadas e (iii) acasalamento preferencial. A perda de 

alelos de resistência no F2 screen pode ocorrer por falhas na amostragem (ANDOW; ALSTAD, 

1998) ou devido a custo adaptativo da resistência (MAHON et al., 2010). Neste caso, o F1 screen, 

por não necessitar criar os insetos por apenas uma geração, elimina estes erros e permite a 

detecção de maior número de alelos de resistência. Na segunda hipótese, quanto maior o número 

de isofamílias testadas a frequência estimada se torna menor, pois o denominador da fórmula de 

frequência é o número total de isofamílias testadas. No presente estudo foram testadas 263 

isofamílias, enquanto que, 852 isofamílias foram avaliadas via método de F2 screen por Bernardi 

et al. (2015b). Assim como, a preferência de acasalamento entre indivíduos resistentes de 

laboratório (RR) com indivíduos do campo que carregam pelo menos um alelo de resistência (RR 

ou RS), pode elevar a taxa de sucesso na produção de progênies nestas isofamílias, aumentando a 

estimativa da frequência de indivíduos resistentes (SIEGFRIED et al., 2014). 

A detecção de alelos de resistência a Vip3Aa20 via F1 screen indica que o mesmo alelo que 

confere resistência à linhagem Vip-R também ocorre em populações de campo de S. frugiperda. 

A linhagem Vip-R foi selecionada de uma população oriunda de Correntina, BA. Via F1 screen o 

mesmo alelo de resistência foi detectado em outras três populações oriundas de Palotina, PR, 

Sapezal, MT e Rio Verde, GO, cuja distância varia de 800 a 1500 km (Figura 1). No presente 
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estudo demonstramos que o mesmo alelo de resistência a Vip3Aa20 em S. frugiperda foi 

detectado nos principais estados produtores de milho do Brasil. Isso representa uma ameaça 

potencial a sustentabilidade das tecnologias de milho que expressam Vip3Aa20, caso as 

estratégias de manejo de resistência forem negligenciadas. 

Para o manejo da resistência de S. frugiperda a Vip3Aa20 no Brasil, a estratégia de alta 

dose e refúgio tem sido recomendada (BERNARDI et al., 2015b). Para o sucesso desta estratégia, 

além de uma baixa frequência inicial de alelos de resistência (TABASHNIK et al., 2009), a 

utilização de áreas de refúgio (GOULD, 1994), herança recessiva da resistência (GEORGHIOU; 

TAYLOR, 1977) e custo adaptativo (GASSMANN; CARRIERE; TABASHNIK, 2009) também 

são  requeridas. Para a linhagem Vip-R a herança da resistência foi recessiva e houve relevante 

custo adaptativo associado à resistência (BERNARDI et al., 2016). Estes aspectos contribuem 

para manter uma baixa frequência de alelos de resistência a Vip3Aa20 em populações de S. 

frugiperda. No entanto, a baixa adoção de áreas de refúgio no Brasil favorece o aumento da 

frequência de indivíduos resistentes (FARIAS et al., 2014; BERNARDI et al., 2015b). A baixa 

adoção de áreas de refúgio foi um dos aspectos associados à evolução da resistência de S. 

frugiperda a Cry1F em Porto Rico (STORER et al., 2010) e Cry1F e Cry1Ab no Brasil (FARIAS 

et al., 2014; OMOTO et al., 2016). 

Nesse cenário, se as mesmas condições que propiciaram a resistência a Cry1F em 

populações brasileiras de S. frugiperda são mantidas, a resistência à Vip3Aa20 também pode 

evoluir rapidamente. Sendo assim, o aumento na adoção de áreas de refúgio é um aspecto chave 

para preservar ou prolongar a vida útil das tecnologias de milho que expressam Vip3Aa20 para 

controle de S. frugiperda. Em adição, existe a necessidade de um contínuo monitoramento da 

frequência do alelo de resistência a Vip3Aa20 em populações de S. frugiperda. Nesse contexto, o 

método do F1 screen devido à simplicidade e capacidade de detecção de alelos de resistência em 

baixa frequência pode ser utilizado como método de monitoramento da resistência de S. 

frugiperda a Vip3Aa20 no Brasil.  

 

4.5 Conclusões 

• O método de F1 screen é eficiente em detectar indivíduos de S. frugiperda que carregam o 

alelo de resistência a Vip3Aa20. 
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• O mesmo alelo de resistência de S. frugiperda a Vip3Aa20 ocorre em populações de 

campo de diferentes regiões do Brasil. 

• A frequência dos alelos de resistência de S. frugiperda a Vip3Aa20 é baixa no Brasil. 
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