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RESUMO
Resistência de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) a eventos
“piramidados” de milho que expressam proteínas inseticidas de Bacillus thuringiensis
Berliner
A estratégia de pirâmide de genes tem sido explorada para retardar a evolução da
resistência de insetos a plantas geneticamente modificadas que expressam proteínas
inseticidas de Bacillus thuringiensis Berliner (Bt). No Brasil, às tecnologias de milho
YieldGard VT PRO™ (VT PRO) e PowerCore™ (PW) que expressam as proteínas
Cry1A.105/Cry2Ab2 e Cry1A.105/Cry2Ab2/Cry1F, respectivamente, foram liberadas para
uso comercial em 2009. Para subsidiar programas de Manejo da Resistência de Insetos (MRI)
foram conduzidos trabalhos para avaliar o risco de evolução da resistência de Spodoptera
frugiperda (J. E. Smith) ao milho VT PRO e PW. Inicialmente foram realizados estudos para
avaliar a atividade biológica de proteínas Bt expressas em diferentes estruturas da planta de
milho VT PRO e PW sobre S. frugiperda e monitorar a suscetibilidade a Cry1A.105 e
Cry2Ab2 em populações da praga coletadas em diferentes regiões geográficas do Brasil
durante as safras de 2011 a 2014. Houve 100% de mortalidade de neonatas de S. frugiperda
quando expostas ao tecido foliar de milho VT PRO e PW. No entanto, em estilo-estigmas e
grãos, a mortalidade foi inferior a 50 e 6% respectivamente. Variabilidade geográfica na
suscetibilidade de populações S. frugiperda a Cry1A.105 e Cry2Ab2 foi detectada, com
reduções significativas na suscetibilidade a essas proteínas para algumas populações de 2011
a 2014. A técnica de “F2 screen” foi utilizada para a caracterização da resistência de S.
frugiperda ao milho VT PRO e PW a partir de populações coletadas na safra de 2012.
Verificou-se uma alta variabilidade na frequência fenotípica de isofamílias resistentes ao
milho VT PRO e PW, sendo que as maiores frequências foram observadas em populações
coletadas na região Central do Brasil. Com a técnica de “F2 screen” foi possível selecionar
linhagens resistentes ao milho VT PRO e PW, denominadas de RR-2 e RR-3 respectivamente.
Tanto a linhagem RR-2 quanto a RR-3 que foram criadas por 18 gerações consecutivas nos
respectivos eventos de milho Bt apresentaram razões de resistência superiores a 3300, 2700 e
≈ 10 vezes a Cry1A.105, Cry1F e Cry2Ab2, respectivamente. Cruzamentos recíprocos das
linhagens RR-2 e RR-3 com uma linhagem suscetível de referência revelaram que o padrão da
herança da resistência é autossômica recessiva. A recessividade genética da resistência
também foi confirmada pela mortalidade completa de indivíduos heterozigotos (descendentes
provenientes de cruzamentos entre as linhagens RR-2 ou RR-3 com a linhagem suscetível) em
tecidos de milho VT PRO e PW, demonstrando que esses eventos atendem ao conceito de alta
dose para o MRI. Em retrocruzamentos da progênie F1 dos cruzamentos recíprocos com as
linhagens resistentes confirmou-se a hipótese de que a resistência é poligênica. A presença de
custo adaptativo associado à resistência foi verificada para as linhagens RR-2 e RR-3, porém
ausente para os indivíduos heterozigotos, baseado nos parâmetros biológicos avaliados. Neste
estudo fornecemos a primeira evidência do potencial de evolução da resistência de S.
frugiperda a eventos de milho Bt piramidados e informações para o refinamento das
estratégias de MRI para preservar a vida útil das tecnologias de milho Bt para o controle de S.
frugiperda no Brasil.
Palavras-chave: Lagarta-do-cartucho; Milho Bt; Evento piramidado; Manejo da Resistência
de Insetos
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ABSTRACT
Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) resistance to “pyramided”
corn events expressing insecticidal proteins from Bacillus thuringiensis Berliner
The strategy of pyramid of genes has been exploited to delay the evolution of insect
resistance to genetically modified crops expressing insecticidal proteins from from Bacillus
thuringiensis Berliner (Bt). In Brazil, YieldGard VT Pro™ (VT PRO) and PowerCore™
(PW) corn technologies expressing Cry1A.105/Cry2Ab2 and Cry1A.105/Cry2Ab2/Cry1F
proteins respectively were released for commercial use in 2009. Resistance risk assessment
were conducted to support an Insect Resistance Management (IRM) program of Spodoptera
frugiperda (J. E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) to VT PRO and PW corn. Initially, studies
were conducted to evaluate the biological activity of Bt proteins expressed in different plant
structures of VT PRO and PW corn on S. frugiperda and to monitor the susceptibility to
Cry1A.105 and Cry2Ab2 in pest populations collected from different geographical regions in
Brazil from 2011 to 2014 growing seasons. The mortality of neonate larvae of S. frugiperda
was 100% when fed on leaf tissue of VT PRO and PW corn. However, the larval mortality
when fed on silks and grains was less than 50 and 6% respectively. A geographical variation
in the susceptibility of S. frugiperda to Cry1A.105 and Cry2Ab2 proteins was detected among
populations, with significant reduction in susceptibility to these proteins in some populations
from 2011 to 2014. The F2 screen technique was used to characterize the resistance of S.
frugiperda to VT PRO and PW corn from populations sampled in 2012 growing season. High
variability in the frequency of resistant phenotypic isofamilies to VT PRO and PW corn was
obtained with higher frequencies in S. frugiperda populations from Midwestern region of
Brazil. Resistant populations to VT PRO and PW corn were selected by using F2 screen which
were designated as RR-2 and RR-3 strains respectively. Both RR-2 and RR-3 strains reared
on respective Bt maize events for 18 consecutive generations showed resistance ratios greater
than 3,300; 2,700 and ≈ 10-fold to Cry1A.105, Cry1F and Cry2Ab2 respectively. Reciprocal
crosses of RR-2 and RR-3 strains with a susceptible reference strain revealed that the
inheritance of resistance is autosomal recessive. The genetic recessiveness of the resistance
was also confirmed by the complete mortality of heterozygous individuals (offspring from the
crosses between RR-2 or RR-3 strains with susceptible strain) on VT PRO and PW corn leaf
tissues, indicating that these events meet the concept of high-dose for IRM strategies.
Backcrosses of F1 progenies with both resistant strains revealed that resistance is polygenic.
Fitness costs associated with resistance were found in RR-2 e RR-3 strains but not in
heterozygous individuals, based on life history traits. In this study, we reported the first
evidence of the potential of S. frugiperda to evolve resistance to pyramided Bt corn events, as
well as provide valuable information to support the current IRM strategies to preserve the
useful life of Bt corn technologies for S. frugiperda control in Brazil.
Keywords: Fall armyworm; Bt corn; Pyramid event; Insect Resistance Management
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1 INTRODUÇÃO
Os avanços na biotecnologia possibilitaram a obtenção de plantas geneticamente
modificadas (GM) que expressam proteínas inseticidas de Bacillus thuringiensis Berliner,
conhecidas como plantas Bt (SOBERÓN; GILL; BRAVO, 2009; JAMES, 2013. As proteínas
de Bt são expressas continuamente nos tecidos das plantas apresentando elevada
especificidade sobre algumas pragas (SOBERÓN; GILL; BRAVO, 2009). A utilização de
plantas Bt tem sido crescente na agricultura mundial desde 1996 (JAMES, 2011). Entretanto,
no Brasil, somente em 2005, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio)
aprovou a liberação comercial da primeira planta Bt para o controle de insetos, o algodão
Gossypium hirsutum L. que expressa a proteína Cry1Ac de B. thuringiensis (Bollgard™). A
primeira geração de milho Bt foi composta por plantas que expressam uma única proteína de
Bt nos tecidos das plantas (CTNBio, 2007, 2008). Contudo, a partir de 2009, houve a
liberação para cultivo comercial da segunda geração de plantas Bt que expressam mais de
uma proteína e consideradas “piramidadas”, como às tecnologias de milho MON 89034
YieldGard VT PRO™ (Cry1A.105/Cry2Ab2), MON 89034 x TC 1507 PowerCore™
(Cry1A.105/Cry2Ab2/Cry1F); MIR 162 + Bt 11 (Cry1Ab/Vip3Aa20), TC1507 + MON 810
(Cry1F/Cry1Ab) (CTNBIO, 2009; CTNBIO, 2010).
Uma das pragas-alvo do milho Bt é a lagarta do cartucho Spodoptera frugiperda (J. E
Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae). Esta espécie é nativa das Américas com ocorrência
predominante desde Uruguai e norte da Argentina até os Estados de Flórida e Texas, no sul
dos Estados Unidos (SPARKS, 1979; ASHLEY et al., 1989; NAGOSHI; MEAGHER, 2008).
Esta espécie é considerada um dos principais insetos-praga da cultura do milho no Brasil
(CRUZ, 1995; POGUE, 2002; BARROS et al., 2010). Sua importância deve-se à elevada
polifagia e capacidade de completar mais de oito gerações por ano em alguns sistemas de
produção de cultivos do Brasil (POGUE, 2002; FITT, 2006), ocasionando danos de 20 a
100% quando medidas de controle não são adotadas (CRUZ, 1995; POGUE, 2002).
A vantagem da pirâmide de genes está na provável evolução da resistência de forma
mais lenta em comparação com plantas que expressam uma única proteína inseticida
(FERRÉ; VAN RIE, 2002; HUANG et al., 2011). Essa estratégia de manejo da resistência é
baseada no conceito que a resistência para duas proteínas é conferida independentemente por
diferentes genes (McGAUCHEY; WHALON, 1992; TABASHNIK, 1994). A piramidação de
genes dentro de medidas de manejo de resistência pode ser classificada como estratégia de
ataque múltiplo, no entanto, exige que os produtos apresentem modos de ação distintos e
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ausência de resistência cruzada (GOULD, 1998; ROUSH, 1998; TABASHNIK et al., 2009;
CARRIÈRE; CROWDER; TABASHNIK, 2010).
A premissa básica da piramidação de genes é que as proteínas inseticidas,
isoladamente, ocasionem elevada mortalidade da praga-alvo, ou seja, que o os inseto
resistentes a uma proteína inseticida sejam controlados pela outra proteína e vice-versa,
possibilitando assim o “controle redundante” (GOULD, 1986; McGAUCHEY;WHALON,
1992; ROUSH, 1998; ONSTAD; MEINKE, 2010; IVES et al., 2011; BRÉVAULT et al.,
2013). Contudo há casos em que as plantas expressam mais de uma proteína, porém não
atende o conceito de evento piramidado (ROUSH, 1998; BRÉVAULT et al., 2013). Este fato
ocorre quando as proteínas inseticidas presentes na planta Bt piramidada apresentam
resistência cruzada com outra proteína de Bt e/ou a expressão de uma das proteínas não é
suficiente para o controle de insetos resistentes a uma determinada proteína (GOULD, 1998;
TABASHNIK; RENSBURG; CARRIÈRE, 2009; CARRIÈRE; CROWDER; TABASHNIK,
2010). Esse fato foi observado para as proteínas Cry1A e Cry2A expressas em algodão Bt
para Helicoverpa zea (Lepidoptera: Noctuidae) (BRÉVAULT et al., 2013).
Um dos principais desafios do Manejo da Resistência de Insetos (MRI) é a
sustentabilidade das tecnologias Bt devido à expressão contínua da(s) proteína(s) Bt nos
tecidos da planta o que tem acarretado elevada pressão de seleção sobre as pragas-alvo,
favorecendo a evolução da resistência (MCGAUGHEY; WHALON, 1992; ANDOW, 2008),
a qual já foi reportada a campo para várias espécies de inseto (VAN RENSBURG, 2007;
DHURUA; GUJAR, 2011; GASSMANN et al., 2011) e para S. frugiperda à proteína Cry1F
em Porto Rico e no Brasil (STORER et al., 2010; FARIAS et al., 2014a). Este fato, associado
com o cultivo intensivo de plantas Bt com a expressão em baixa dose da proteína inseticida
(STORER et al., 2010; FARIAS et al., 2014a), baixa adoção de áreas de refúgio (GOULD,
1994) e com proteínas que compartilham o mesmo modo de ação (VÉLEZ et al., 2013a;
HERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ et al., 2013; HUANG et al., 2014), expõe a S. frugiperda à
constante pressão de seleção durante todo o ano no Brasil, contribuindo para a evolução da
resistência a campo.
Outro fator que pode contribuir para a evolução da resistência é a variação dos níveis
de proteína durante o desenvolvimento e nas diferentes estruturas da planta (folha, estiloestigma e grão) o que pode afetar a exposição das pragas-alvo e alterar a resposta biológica
dos insetos permitindo a sobrevivência diferencial de alguns insetos e, consequentemente,
favorecer a evolução da resistência, uma vez que os indivíduos heterozigotos poderiam estar
sobrevivendo nesta situação (EPA, 2010; HUANG et al., 2011).

13

A piramidação de genes, juntamente, com a expressão da alta dose das proteínas
inseticidas associado com a presença de áreas de refúgio (plantas não-Bt) é a principal
estratégia para evitar ou retardar a evolução da resistência (GOULD, 1994; ROUSH, 1994;
GOULD, 1998; BRAVO; SOBERÓN, 2008; HUANG et al., 2011). Plantas Bt de alta dose
são caracterizadas por causar a recessividade funcional da resistência, acarretando em uma
baixa sobrevivência de insetos heterozigotos (RS), os quais, no início do processo de
evolução da resistência são os principais carreadores dos alelos da resistência
(MCGAUGHEY; WHALON, 1992; GOULD, 1998; SHELTON et al., 2000; TABASHNIK;
GOULD; CARRIÈRE, 2004). Por sua vez, o refúgio compreende a área onde a praga não é
exposta à pressão de seleção com proteína inseticida, na qual pode sobreviver reproduzir e
acasalar-se com os indivíduos sobreviventes de áreas com plantas Bt. Uma forma direta de se
avaliar se uma planta Bt é um evento de alta dose é obter os insetos-alvo resistentes à proteína
inseticida, os quais poderiam ser cruzados com os insetos homozigotos suscetíveis para
obtenção dos heterozigotos que poderiam ser testados diretamente sobre a planta Bt. Nessa
situação se a sobrevivência dos heterozigotos for < 5% o evento atende ao conceito de alta
dose (GOULD, 1998; GHIMIRE et al., 2011).
No início da evolução da resistência a frequência de indivíduos fenotipicamente
resistentes é baixa (em geral inferior a 10-3) (ROUSH, 1994; ANDOW; ALSTAD, 1998). A
técnica do F2 screen pode detectar alelos da resistência ou estimar a frequência fenotípica de
indivíduos resistentes mesmo em baixa frequência (ANDOW; ALSTAD, 1998). Esta técnica
permite a manutenção da variabilidade genética e, por um processo de endogamia na geração
F1, é possível detectar genótipos resistentes raros na geração F2, mediante a utilização de
bioensaios de concentrações discriminatórias de proteínas Bt com dieta artificial (MARÇON
et al., 1999; LUTTRELL; WAN; KNIGHTE, 1999), inseticidas ou tecidos de planta Bt
(ANDOW; IVES, 2002; HUANG et al., 2011). Este método tem sido amplamente usado em
programas de monitoramento da resistência na Austrália (MAHON; OLSEN; DOWNES,
2008; MAHON et al., 2010;. MAHON; DOWNES; JAMES, 2012) e para estimar a
frequência alélica e fenotípica de indivíduos resistentes para validação de estratégias de
manejo da resistência (ANDOW; ALSTAD, 1998;. SIEGFRIED et al., 2007). Além do mais,
com a técnica do F2 screen, é possível selecionar em laboratório linhagens de insetos
resistentes para testar pressupostos para o MRI, como, padrão de herança, grau de
dominância, número de alelos e custo adaptativo associado à resistência.
Estudos com base genética demonstraram que há um predomínio recessivo ou
incompletamente recessivo da resistência para a proteína Cry, com herança autossômica e
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monogênica (TABASHNIK et al., 1997; MAHON et al., 2007; PEREIRA; STORER;
SIEGFRIED, 2008; PETZOLD-MAXWELL et al., 2012; ZHANG et al., 2012). Para S.
frugiperda resistente a Cry1F em Porto Rico e no Brasil, a herança da resistência foi
caracterizada como monogênica, incompletamente recessiva e autossômica (STORER et al.,
2010; FARIAS et al., 2014). Desta forma, se a resistência for recessiva e as plantas Bt
expressarem a proteína inseticida em alta dose, os indivíduos heterozigotos seriam
controlados em plantas Bt e sobreviveriam apenas em áreas de refúgio (plantas não-Bt)
(TABASHNIK et al., 2008). No entanto, na ausência de pressão de seleção, os indivíduos
heterozigotos podem apresentar desvantagens adaptativas associadas à resistência
(TABASHNIK et al., 2008; GASSMANN et al., 2009). O custo adaptativo acarreta efeitos
negativos nos parâmetros biológicos durante o desenvolvimento da praga, impedindo a
multiplicação da praga no campo, e consequentemente, retardando a evolução da resistência
(GEORGHIOU; TAYLOR, 1977; GOULD, 1994; PEREIRA; STORER; SIEGFRIED, 2008;
GASSMANN et al., 2009; VÉLEZ et al., 2013b; JAKKA et al., 2014).
Levando-se em conta o cenário agrícola brasileiro, onde milho, algodão e soja Bt
podem ser cultivados com proteínas que compartilham o mesmo modo de ação, além do
cultivo de milho no inverno com irrigação via pivô central em algumas regiões agrícolas do
Brasil (BARROS; TORRES; BUENO, 2010), associado com a rápida evolução da resistência
de S. frugiperda à proteína Cry1F, o risco de evolução de resistência cruzada com as proteínas
que compartilham o mesmo sítio de ligação é uma ameaça à sustentabilidade das tecnologias
Bt reduzindo os benefícios das estratégias de pirâmide de genes. Dentre às tecnologias de
milho Bt liberadas para uso comercial, destacam-se às tecnologias YieldGard VT PRO™ e
Powercore™

que

expressam

as

proteínas

inseticidas

Cry1A.105/Cry2Ab2

e

Cry1A.105/Cry2Ab2/Cry1F respectivamente (CTNBIO, 2010). Nesse contexto, para avaliar o
risco de evolução da resistência de S. frugiperda às tecnologias de milho Bt YieldGard VT
PRO™ e PowerCore™, objetivou-se:

•

Avaliar a atividade biológica de proteínas Bt expressas em diferentes estruturas da
planta de milho YieldGard VT PRO™ e PowerCore™ sobre S. frugiperda e monitorar
a suscetibilidade a Cry1A.105 e Cry2Ab2 em populações coletadas em diferentes
regiões agrícolas do Brasil.

•

Selecionar e caracterizar a resistência de S. frugiperda às tecnologias de milho Bt
YieldGard VT PRO™ e PowerCore™.

15

•

Avaliar o custo adaptativo associado à resistência de S. frugiperda às tecnologias de
milho Bt YieldGard VT PRO™ e PowerCore™.
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2 SUSCETIBILIDADE DE Spodoptera frugiperda (J. E. Smith, 1797) (LEPIDOPTERA:
NOCTUIDAE) A PROTEÍNAS DE Bacillus thuringiensis Berliner EXPRESSAS EM
MILHO YIELDGARD VT PRO™ E POWERCORE™
Resumo
Para subsidiar um programa de manejo da resistência de Spodoptera frugiperda (J. E.
Smith, 1797) às tecnologias de milho Bt YieldGard VT PRO™ (VT PRO) e PowerCore™
(PW) que expressam as proteínas Cry1A.105/Cry2Ab2 e Cry1A.105/Cry2Ab2/Cry1F de
Bacillus thuringiensis Berliner, respectivamente, foram conduzidos estudos para avaliar a
atividade biológica de proteínas Bt expressas em diferentes estruturas da planta de milho VT
PRO e PW sobre S. frugiperda e monitorar a suscetibilidade às proteínas inseticidas
Cry1A.105 e Cry2Ab2 de Bacillus thuringiensis Berliner em populações da praga coletadas
em diferentes regiões geográficas do Brasil durante as safras de 2011 a 2014. Houve 100% de
mortalidade de neonatas de S. frugiperda quando expostas ao tecido foliar de milho VT PRO
e PW. No entanto, em estilo-estigmas e grãos a mortalidade foi inferior a 50 e 6%
respectivamente e mais de 49% das lagartas completaram o ciclo biológico. Foram observadas
variabilidade geográfica na suscetibilidade de populações S. frugiperda a Cry1A.105 e
Cry2Ab2, para algumas populações de 2011 a 2014. As populações de S. frugiperda coletadas
durante a 1a e 2a safras de 2011 e 2012, 1a safra de 2013 apresentaram elevada suscetibilidade
a Cry1A.105 com sobrevivência < 7% e inibição do desenvolvimento larval > 85% nos
bioensaios de aplicação da proteína na superfície da dieta na concentração diagnóstica de
5000 ng. cm2 de dieta. Contudo, na 2a safra de 2013 e 1a safra de 2014 houve aumento
significativo na sobrevivência. No entanto, foram verificadas inibição do desenvolvimento
larval de 57 a 100%. Para Cry2Ab2, o melhor critério de resposta para avaliação da
suscetibilidade de populações de S. frugiperda foi à inibição do desenvolvimento larval. Não
houve redução significativa da suscetibilidade A Cry2Ab2 em populações de S. frugiperda ao
longo do tempo, baseado nos bioensaios de incorporação da proteína na concentração
diagnóstica de 100 µg/ml de dieta. Baseado nos resultados do presente trabalho, a variação na
atividade biológica de proteínas Bt expressas em diferentes estruturas vegetativas de milho
VT PRO e PW pode acelerar a evolução da resistência. Reduções significativas na
suscetibilidade de algumas populações de S. frugiperda a Cry1A.105 mas não para Cry2Ab2
foram constadas no decorrer do tempo, indicando assim a necessidade de revisar as estratégias
atuais de manejo da resistência.
Palavras-chave: Lagarta-do-cartucho; Bacillus thuringiensis; Milho Bt; Manejo da Resistência
de Insetos
Abstract
To support a resistance management program of Spodoptera frugiperda (J. E. Smith,
1797) to YieldGard VT Pro™ (VT PRO) and PowerCore™ (PW) corn technologies
expressing Cry1A.105/Cry2Ab2 and Cry1A.105/Cry2Ab2/Cry1F proteins from from Bacillus
thuringiensis Berliner respectively, we conducted studies to evaluate the biological activity of
Bt proteins expressed in different plant structures of VT PRO and PW corn on S. frugiperda
and to monitor the susceptibility to Cry1A.105 and Cry2Ab2 in pest populations collected
from different geographical regions in Brazil from 2011 to 2014 growing seasons. The
mortality of neonate larvae of S. frugiperda was 100% when fed on leaf tissue of VT Pro and
PW corn. However, the larval mortality when fed on silks and grains was less than 50 and 6%
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respectively and more than 49% of the larvae completed the biological cycle. A geographical
variation in susceptibility of S. frugiperda to Cry1A.105 and Cry2Ab2 proteins was detected
among populations, for some populations from 2011 to 2014. S. frugiperda populations
collected during the 1st and 2nd seasons of 2011 and 2012 and the 1st season 2013 showed high
susceptibility to Cry1A.105, with survival < 7% and inhibition of larval development > 85%
at diagnostic concentration bioassays of 5.000 ng.cm2 of diet (diet surface treatement
bioassay). However, in the 2nd season 2013 and the 1st season of 2014 there was a significant
increase in the larval survival. However, the larval growth inhibition was from 57 to 100%.
The best response criterion for assessing the susceptibility of populations of S. frugiperda to
Cry2Ab2 was the larval growth. There was no significant reduction in susceptibility to
Cry2Ab2 in S. populations over time at diagnostic concentration bioassays of 100 µm/ml of
diet (diet incorporation bioassay). In conclusion, the variation in the biological activity of Bt
proteins in different plant structures of VT PRO and PW corn can favor the evolution of
resistance. A significant reduction was detected in the susceptibility of some populations of S.
frugiperda to Cry1A.105 but not to Cry2Ab2 over time, indicating the need to revise current
resistance management strategies.
Keywords: Fall armyworm; Bacillus thuringiensis; Bt corn; Insect Resistance Management
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3 SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE Spodoptera frugiperda (J.
E. SMITH, 1797) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) ÀS TECNOLOGIAS DE MILHO
YIELDGARD VT PRO™ E POWERCORE™
Resumo
A técnica de “F2 screen” foi utilizada para a caracterização da resistência de
Spodoptera frugiperda (J. E. Smith, 1797) ao milho YieldGard VT PRO™ (VT PRO) e
PowerCore™ (PW) que expressam, respectivamente, as proteínas Cry1A.105/Cry2Ab2 e
Cry1A.105/Cry2Ab2/Cry1F de Bacillus thuringiensis Berliner. Foram testadas 552
isofamílias a partir de populações de S. frugiperda coletadas na safra de 2012. Verificou-se
uma alta variabilidade na frequência fenotípica de isofamílias resistentes ao milho VT PRO e
PW, sendo que as maiores frequências foram observadas em populações coletadas na região
Central do Brasil, com estimativas de até 41% e 19% das isofamílias positivas para VT PRO e
PW respectivamente. Com a técnica de “F2 screen” foi possível selecionar linhagens
resistentes ao milho VT PRO e PW, denominadas de RR-2 e RR-3 respectivamente. Tanto a
linhagem RR-2 quanto a RR-3 que foram criadas por 18 gerações consecutivas nos
respectivos eventos de milho Bt e apresentaram razões de resistência superiores a 3300, 2700
e ≈ 10 vezes a Cry1A.105, Cry1F e Cry2Ab2, respectivamente. As linhagens RR-2 e RR-3
apresentaram a capacidade de sobreviver e completar o ciclo biológico em milho VT PRO e
PW respectivamente, deixando descendentes férteis. Cruzamentos recíprocos das linhagens
RR-2 e RR-3 com uma linhagem suscetível de referência revelaram que o padrão da herança
da resistência é autossômica recessiva. A recessividade genética da resistência também foi
confirmada pela mortalidade completa de indivíduos heterozigotos (descendentes
provenientes dos cruzamentos entre as linhagens RR-2 ou RR-3 com a linhagem suscetível)
em tecidos de milho VT PRO e PW, demonstrando que esses eventos atendem ao conceito de
alta dose para o MRI. Em retrocruzamentos da progênie F1 dos cruzamentos recíprocos com
as linhagens resistentes confirmou-se a hipótese de que a resistência é poligênica. Neste
estudo fornecemos a primeira evidência do potencial de evolução da resistência de S.
frugiperda a eventos de milho Bt piramidados no Brasil.
Palavras-chave: Bacillus thuringiensis; Milho piramidado; F2 screen; Manejo da Resistência
de Insetos.
Abstract
The F2 screen technique was used to characterize the resistance of Spodoptera
frugiperda (J. E. Smith, 1797) to YieldGard VT Pro™ (VT PRO) and PowerCore™ (PW)
corn technologies expressing Cry1A.105/Cry2Ab2 and Cry1A.105/Cry2Ab2/Cry1F proteins
from from Bacillus thuringiensis Berliner respectively. A total of 552 isofamilies were tested
from S. frugiperda populations sampled in 2012 growing season. High variability in the
frequency of resistant phenotypic isofamilies to VT PRO and PW corn was obtained with
higher frequencies in populations samples from Midwest region of Brazil, estimates up to
41% and 19% of positive isofamilies to VT PRO and PW respectively. Resistant populations
to VT PRO and PW corn were selected by using F2 screen which were designated as RR-2
and RR-3 strains, respectively. Both RR-2 and RR-3 strains reared on respective Bt maize
events for 18 consecutive generations showed resistance ratios greater than 3,300; 2,700 and
≈ 10-fold to Cry1A.105, Cry1F and Cry2Ab2, respectively. Both RR-2 and RR-3 strains
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were able to survive and complete the biological cycle in VT PRO and PW corn technologies
by producing viable offspring. Reciprocal crosses of RR-2 and RR-3 strains with a susceptible
reference strain revealed that the inheritance of resistance is autosomal recessive. The genetic
recessiveness of the resistance was also confirmed by the complete mortality of heterozygous
individuals (offspring from the crosses between RR-2 or RR-3 strains with susceptible strain)
on VT P PRO and PW corn leaf tissues, indicating that these events meet the concept of highdose for IRM strategies. Backcrosses of F1 progenies with both resistant strains revealed that
resistance is polygenic. There was no fitness cost associated with resistance in heterozygous
and resistant individuals when were reared on non-Bt corn. In this study, we reported the first
evidence of the potential of S. frugiperda to evolve resistance to pyramided Bt corn events in
Brazil.
Keywords: Bacillus thuringiensis; Pyramided corn; F2 screen; Insect Resistance Management
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4 CUSTOS ADAPTATIVOS ASSOCIADO À RESISTÊNCIA DE Spodoptera frugiperda
(J. E. SMITH, 1797) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) ÀS TECNOLOGIAS DE
MILHO YIELDGARD VT PRO™ E POWERCORE™
Resumo
O custo adaptativo associado à resistência de pragas a pesticidas pode ser explorado
em programas de Manejo da Resistência de Insetos (MRI). Neste estudo objetivou-se avaliar
o custo adaptativo associado à resistência de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith, 1797) às
tecnologias de milho YieldGard VT Pro™ (VT PRO) e PowerCore™ (PW) que expressam,
respectivamente, as proteínas Cry1A.105/Cry2Ab2 e Cry1A.105/Cry2Ab2/Cry1F de Bacillus
thuringinesis Berliner. Foram avaliados os parâmetros biológicos das linhagens resistentes a
VT PRO (linhagem RR-2) e PW (linhagem RR-3) em comparação com a da linhagem
suscetível de referência (SUS) e dos indivíduos heterozigotos (descendentes provenientes do
cruzamento entre as linhagens RR-2 ou RR-3 com a linhagem SUS). Além disso, foram
conduzidos estudos para avaliar a sobrevivência larval de linhagens heterozigóticas em
simulação de alimentação larval em diferentes períodos com milho não-Bt seguida de milho
VT PRO ou PW. As linhagens RR-2, RR-3, heterozigóticas e SUS não apresentaram
diferenças na duração do período ovo-adulto. No entanto, a presença de custo adaptativo
associado à resistência foi verificada para as linhagens RR-2 e RR-3 com a redução da
viabilidade total de ovo a adulto (10 e 15% respectivamente) e da capacidade de aumento
populacional (≈ 30%). Não foram verificadas diferenças significativas nos parâmetros de
tabela de vida de fertilidade dos individuos heterozigotos, em relação à linhagem SUS. Em
simulação de alimentação larval, os eventos de milho VT PRO e PW ocasionaram
mortalidade completa de neonatas das linhagens heterozigóticas. Contudo, foi verificado um
aumento significativo na sobrevivência larval de heterozigotos quando as lagartas iniciaram a
alimentação em milho VT PRO e PW do segundo ao sexto instar larval. Portanto, apesar da
presença de custo adaptativo associado à resistência de S. frugiperda para os eventos de milho
VT PRO e PW baseado em parâmetros biológicos, os indivíduos heterozigotos foram
igualmente adaptados à linhagem SUS na ausência da pressão seletiva o que poderia acelerar
a evolução da resistência. Contudo, a dominância funcional da resistência a VT PRO e PW
para neonatas foi completamente recessiva, indicando que os eventos de milho podem ser
considerados de alta dose para MRI.
Palavras-chave: Lagarta-do-cartucho; Milho Bt; alta dose; Manejo da Resistência de Insetos
Abstract
Fitness costs associated with pest resistance to pesticides can be exploited in Insect
Resistance Management (IRM) programs. The objective of this study was to evaluate the
fitness costs associated with resistance of Spodoptera frugiperda (J. E. Smith, 1797) to
YieldGard VT Pro™ (VT PRO) and PowerCore™ (PW) corn technologies expressing
Cry1A.105/Cry2Ab2 and Cry1A.105/Cry2Ab2/Cry1F proteins from Bacillus thuringiensis
Berliner respectively. Life history traits of strains resistant to VT PRO (RR-2 strain) and PW
(RR-3 strain) in compare with those of the susceptible reference strain (SUS) and
heterozygous strains (offspring from the crosses between RR-2 or RR-3 strains with SUS
strain). In addition, we conducted studies to evaluate larval survival of heterozygous strains
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under simulation of different feeding time on non-Bt corn followed by VT PRO or PW corn.
No difference in the duration of egg-adult period was detected in the RR-2, RR-3,
heterozygous and SUS strains. However, fitness costs associated with resistance were found
in RR-2 and RR-3 strains with reduction in the total viability from egg to adult (10 and 15%
respectively) and the capacity of population increase (≈ 30%). There were no significant
differences in fertility life table parameters of heterozygous strains in compare to the SUS
strain. In larval feeding simulation, VT PRO and PW corn events caused complete mortality
of neonates from heterozygous strains. However, a significant increase in heterozygous larval
survival was detected when larvae started feeding on VT PRO e PW from second to sixth
instar. Therefore, although we detected fitness costs associated with S. frugiperda resistance
to VT PRO and PW corn events based on life history traits, heterozygous individuals were as
fit as SUS strain in the absence of selection pressure which could favor the evolution of
resistance. However, the functional dominance of neonate larvae to VT PRO and PW was
completely recessive, indicating these corn events can be considered as high-dose to IRM.
Keywords: Fall armyworm; Bt corn; High-dose; Insect Resistance Management
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5 CONCLUSÕES

•

A atividade biológica das tecnologias de milho YieldGard VT PRO™ e PowerCore™
para controle de S. frugiperda foi alta em folhas e baixa em estilo-estigmas e grãos em
condições de laboratório.

•

Algumas populações de S. frugiperda apresentaram redução na suscetibilidade à
proteína Cry1A.105, porém não a Cry2Ab2, no decorrer das safras agrícolas de 2011 a
2014.

•

A partir da técnica de “F2 screen”, a frequência fenotípica de isofamílias positivas de
S. frugiperda às tecnologias de milho YieldGard VT Pro™ e PowerCore™ foi alta,
principalmente, para as populações de S. frugiperda coletadas da região Central do
Brasil.

•

As linhagens de S. frugiperda resistentes às tecnologias de milho YieldGard VT
PRO™ e PowerCore™, selecionadas a partir da técnica de “F2 screen”, apresentaram
elevada razão de resistência a Cry1A.105 e Cry1F, porém baixa para Cry2Ab2.

•

O padrão de herança da resistência de S. frugiperda resistentes às tecnologias de milho
YieldGard VT PRO™ e PowerCore™ foi autossômica recessiva e poligênica.

•

Houve custo adaptativo associado à resistência de S. frugiperda às tecnologias de
milho Bt YieldGard VT PRO™ e PowerCore™ baseado em parâmetros biológicos.
No entanto, indivíduos heterozigotos foram igualmente adaptados à linhagem
suscetível de referência na ausência da pressão seletiva.

•

A dominância funcional da resistência de S. frugiperda para às tecnologias de milho
Bt YieldGard VT PRO™ e PowerCore™ foi completamente recessiva para neonatas.
No entanto, houve um aumento significativo na sobrevivência larval de heterozigotos
quando as lagartas iniciaram a alimentação em YieldGard VT PRO™ e PowerCore™
do segundo ao sexto instar larval.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A evolução da resistência de S. frugiperda às tecnologias de milho YieldGard VT
PRO™ e PowerCore™ é uma das principais ameaças para a sustentabilidade destas
tecnologias no campo. No presente trabalho, foram verificados que os eventos de milho
YieldGard VT PRO™ e PowerCore™ não atendem as premissas básicas da estratégia de
piramidação de genes e há indícios fortes de resistência cruzada entre as proteínas de Bt,
observado a partir da redução significativa na suscetibilidade de S. frugiperda as proteínas
que compartilham o mesmo modo de ação, ou seja, Cry1F e Cry1A.105. No entanto, não foi
observada a presença de indícios de resistência cruzada destas proteínas a Cry2Ab2. Sendo
assim, possivelmente a expressão da proteína Cry2Ab2 não é alta o suficiente para o controle
de indivíduos resistentes a Cry1F/Cry1A.105. O alto risco de evolução da resistência às
tecnologias YieldGard VT PRO™ e PowerCore™ foi verificado devido à elevada frequência
de indivíduos fenotipicamente resistentes em condições de campo, a partir da técnica de “F2
screen”, principalmente, para a região Central do Brasil. Esses fatores tornam-se mais
preocupantes quando levamos em conta o cenário agrícola brasileiro, onde o milho é
cultivado em praticamente duas épocas de cultivos, com sobreposição de culturas que
expressam proteínas de Bt que compartilham o mesmo modo de ação e com baixa atividade
biológica sobre a praga. Contudo, uma das grandes vantagens das tecnologias YieldGard VT
PRO™ e PowerCore™ é a expressão de alta dose das proteínas inseticidas nos tecidos
foliares das plantas, acarretando na mortalidade completa dos indivíduos heterozigotos,
tornando a resistência funcionalmente recessiva deste indivíduos, que são os principais
responsáveis pela dispersão de alelos da resistência a campo. No entanto, está estratégia
somente é eficiente quando associado com a presença de áreas de refúgios com plantas de
milho não-Bt externamente a área com milho Bt. O presente trabalho demonstra que a
expressão de alta dose das proteínas de Bt, conjuntamente com a presença de áreas de
refúgios, são fatores positivos para o programas de Manejo de Resistência de Insetos (MRI)
para às tecnologias YieldGard VT PRO™ e PowerCore™ para preservar a vida útil destes
eventos de milho Bt. Portanto, existe a necessidade de conscientização das empresas
detentoras das tecnologias de Bt e produtores rurais para a importância da implementação de
áreas de refúgio para programas de MRI, uma vez com que a elevada frequência fenotípica de
indivíduos resistentes, capacidade de resistência cruzada entre proteínas inseticidas, a
ausência de custo adaptativo dos indivíduos heterozigotos associado com o aumento da
dominância funcional da resistência com o desenvolvimento larval podem ocasionar um risco
significativo de S. frugiperda em evoluir para a resistência às tecnologias de milho YieldGard
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VT PRO™ e PowerCore™. Portanto, a aplicação cuidadosa das estratégias de MRI deve
salvaguardar o valor das tecnologias de milho Bt no campo, uma vez com que os riscos de
evolução da resistência são bastante altos.

