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ESTRATÉGIA DE MISTURA DE SEMENTES EM EVENTOS DE MILHO BT 

“PIRAMIDADO” A Spodoptera frugiperda (J.E. SMITH, 1797) (LEPIDOPTERA: 

NOCTUIDAE) 

RESUMO – Os eventos de milho Bt que expressam as proteínas de Bacillus 
thuringiensis (Bt) Berliner são importantes ferramentas para o manejo da lagarta-do-
cartucho, Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae). Um dos 
problemas associados ao cultivo de plantas Bt, tem sido a ausência de não-
conformidade dos refúgios e eventos que não apresentam alta dose da proteína 
inseticida. A estratégia de mistura de sementes tem sido utilizada como uma 
ferramenta para tentar reduzir a baixa adoção de áreas de refúgio. No entanto, 
existe uma grande preocupação com relação a sua eficácia em retardar a evolução 
da resistência, principalmente em relação a movimentação e sobrevivência da 
praga. Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar: 1) em condições de 
laboratório, a sobrevivência e o desenvolvimento de lagartas de S. frugiperda 
expostas ao longo da fase larval em milho Bt piramidado e não-Bt; 2) em casa de 
vegetação, a mobilidade das lagartas em quatro esquemas de plantio e, 3) em 
campo, avaliar a estratégia de mistura de sementes, em quatro proporções de 
mistura de sementes (2,5; 5,0; 7,5; e 10,0%) (Bt: não-Bt), nas safras (verão e 
inverno) em dois anos agrícolas em 2016 e 2017. Para a condução dos 
experimentos foram utilizadas as tecnologias de milho Agrisure Viptera 3110 e 
YieldGard VT Pro 3 e suas respectivas linhas isogências (não-Bt). Na avaliação de 
sobrevivência e desenvolvimento, as lagartas de S. frugiperda expostas no milho 
Agrisure Viptera 3110 não completaram o desenvolvimento. As lagartas expostas ao 
longo do desenvolvimento no milho YieldGard VT Pro 3 sobreviveram, 
demonstrando que as proteínas Cry não controlam eficientemente as lagartas nos 
estágios finais de desenvolvimento. As lagartas de S. frugiperda foram capazes de 
se dispersar por até 1,20 m da planta de infestação nos esquemas de plantio com 
plantas não-Bt, tanto na linha de infestação, quanto nas linhas adjacentes. Quando 
dispostas no plantio com apenas plantas Bt, as lagartas foram eficientemente 
controladas pelos eventos de milho Bt. Os resultados de campo evidenciaram que a 
estratégia de mistura de sementes com Agrisure Viptera 3110 controla 
eficientemente as lagartas. No milho Yeldgard VT Pro 3 foi verificado alta incidência 
de plantas com injúrias causadas por S. frugiprerda, principalmente nas safras de 
inverno. Os resultados de sobrevivência, movimentação e a alta incidência de 
injúrias nas plantas Bt em campo, com YeldGard VT Pro 3 demonstram que a 
estratégia de mistura de sementes pode não ser efetiva como uma estratégia de 
MRI para retardar a evolução da resistência a S. frugiperda. Os resultados 
observados neste estudo fornecem informações importantes em relação a estratégia 
de mistura de sementes para o manejo de resistência de S. frugiperda em áreas de 
milho Bt. 

Palavras-chave: lagarta-do-cartucho, manejo de resistência, refúgio na sacaria, 
movimentação larval, piramidação de genes 
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SEED MIXTURE STRATEGY USING “PYRAMIDED” BT MAIZE EVENTS ON 

Spodoptera frugiperda (J.E. SMITH, 1797) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)  

 

ABSTRACT - Maize events expressing Bacillus thuringiensis (Bt) Berliner 
proteins are important tools for the management of fall armyworm, Spodoptera 
frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) (J.E. Smith). One problem associated with the 
cultivation of Bt plants is the difficulty in complying with refuge regulations by 
implementing events that do not produce high doses of insecticidal protein. The seed 
mixture strategy has been used as a tool to try to increase the adoption of refuge 
areas. However, there is great concern about their effectiveness in slowing the 
evolution of resistance, especially in relation to movement and pest survival. Thus, 
the objective of the present study was to evaluate the following: 1) the survival and 
development of S. frugiperda larvae exposed along the larval stage in “pyramided” Bt 
maize under laboratory conditions, 2), the mobility of larvae in four planting patterns 
under greenhouse conditions, and 3) the strategy of seed mixture under field 
conditions, in four Bt proportions (2.5, 5.0, 7.5, and 10.0%) (Bt: non-Bt), for two 
seasons (summer and winter crop) in 2016 and 2017. Agrisure Viptera 3110 and 
YieldGard VT Pro 3 maize hybrids and their respective isolines (non-Bt) were used to 
conduct the experiments. In the evaluation of survival and development, the S. 
frugiperda larvae exposed to Agrisure Viptera 3110 maize did not survive. Some 
larvae exposed to YieldGard VT Pro 3 throughout their development survived, 
demonstrating that Cry proteins do not efficiently control the larvae in late stages of 
development. S. frugiperda larvae were dispersed up to 1.20 m from the central plant 
in the planting patterns with non-Bt plants, both in the infestation line and adjacent 
lines. In the planting patterns with only Bt plants, fall armyworm larvae were efficiently 
controlled by the Bt maize hybrids. The field results showed that the seed mixture 
strategy with Agrisure Viptera 3110 efficiently controls larvae. There were incidences 
of S. frugiperda survival in Yeldgard VT Pro 3, with higher incidences in the winter 
crops under farm conditions in both years. The results of survival, movement, and 
high field incidence of injuries in field Bt plants with the Yeldgard VT Pro 3 hybrid 
demonstrate that the seed mixture strategy may not be effective as an insecticide 
resistance management (IRM) strategy to delay the evolution of resistance to S. 
frugiperda. The results of this study provide important information regarding the seed 
mixture strategy for the resistance management of S. frugiperda. 

 
 
 
Keywords: fall armyworm, resistance management, larval moviment, refuge in the 
bag, gene pyramiding 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1. Introdução 

O uso de plantas geneticamente modificadas (GM) expressando proteínas 

inseticidas da bactéria Bacillus thuringiensis (Bt) Berliner que controlam insetos 

específicos representa um avanço significativo no manejo de pragas em todo o 

mundo (Erasmus et al., 2016). Dentre os benefícios da adoção das culturas Bt, estão 

a redução na utilização de inseticidas químicos, o manejo das principais pragas 

agrícolas e a redução dos riscos para organismos não-alvo (Hutchison et al., 2011; 

Tabashnik et al., 2013; Klümper e Qaim, 2014; Téllez-Rodriguez et al., 2014). Em 

todo o mundo, a maior área de cultivo é com Milho (Zea mays L.) Bt e no Brasil, é a 

segunda maior área, com uma taxa de adoção de mais de 95% da área cultivada no 

país (James, 2017), o que corresponde a mais de 14, 5 milhões de hectares. 

A aprovação comercial do milho Bt no Brasil ocorreu em 2007 com eventos 

que expressavam apenas uma proteína inseticida (CTNbio, 2007). A partír de 2009 

foram aprovados eventos em “pirâmide de genes” (expressando duas ou mais 

proteínas inseticidas) (CTNBio, 2009), como tática para aumentar a eficácia do milho 

Bt no controle da principal praga do milho, a lagarta-do-cartucho, Spodoptera 

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

praga altamente polífaga e com ocorrência em todo o hemisfério ocidental (Cruz et 

al., 2012; Nagoshi et al. 2015) e com populações resistente as proteínas Cry1F em 

Porto rico (Storer et al, 2010), Estados Unidos (Huang e al., 2014) e no Brasil (Farias 

et al., 2014; Huang et al., 2014; Monnerat et al., 2015), além de Cry1Ab (Omoto et 

al., 2016).  

A evolução da resistência de pragas-alvo tanto a tecnologias Bt, como 

inseticidas é uma preocupação. As estratégias de manejo de resistência a insetos 

(MRI) são fundamentais para retardar a evolução da resistência e assegurar a 

sustentabilidade dos cultivos Bt (Huang et al., 2011). A estratégia de alta 

dose/refúgio e, eventos piramidados tem sido a mais recomendada.  

A estratégia baseia-se em uma planta que expressa uma alta dose de 

proteínas Bt para matar o maior número possível de indivíduos da praga-alvo, 

incluindo os heterozigotos (RS) (Onstad et al., 2011). Em uma área próximo ao milho 
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Bt, deve ser cultivada uma área com milho não-Bt de tamanho predeterminado (10% 

da área Bt) (IRAC, 2018). A área não-Bt serve como uma fonte de adultos 

suscetíveis (SS) da praga-alvo que irão se acasalar com os poucos adultos 

resistentes (RR) que poderão sobreviver na área Bt. A geração suscetível (SS) 

descendente será controlada pela alta dose da proteína Bt expressa na planta 

(Onstad et al., 2011; Tabashnik et al., 2013).  

Adicionalmente as plantas Bt piramidadas, contêm dois ou mais genes que 

codificam diferentes proteínas Bt, sendo que cada proteína inseticida da pirâmide 

apresenta modos de ação únicos e independentes, resultando na elevada 

mortalidade da praga-alvo (Tabashnik et al., 2013; Tabashnik et al., 2014). No MRI a 

piramidação de genes pode ser classificada como estratégia de ataque múltiplo pois 

os insetos resistentes a uma das proteínas da pirâmide serão mortos por outras 

proteínas (Bates et al., 2005).  

A não-conformidade das áreas de refúgio, associados ao uso de eventos que 

não expressam “alta dose”, foram apontados como os fatores determinantes para o 

aumento da evolução de resistência de S. frugiperda no Brasil (Omoto et al., 2016).  

Para tentar reduzir o risco associado a baixa adoção de áreas de refúgio, tem 

sido sugerida uma estratégia alternativa, comumente referida como mistura de 

sementes (“Refuge in the bag” (RIB) ou “refúgio na sacaria”) (Gould, 1996; 1998; 

Carroll et al., 2012). Neste caso, um único saco de sementes contém uma proporção 

predeterminada de sementes de milho não-Bt junto as sementes Bt, eliminando 

assim, o problema de baixa ou não conformidade aos requisitos de refúgio. Assim, 

os produtores não precisam assumir a responsabilidade pelo plantio de refúgio 

estruturado (Gould, 1996; Onstad et al., 2011). Embora os produtos de mistura de 

sementes sejam muito práticos de um ponto de vista do monitoramento de plantio e 

conformidade, existe a preocupação com relação a sua eficácia em retardar a 

evolução da resistência, principalmente em relação a movimentação das lagartas 

(Mallet e Porter, 1992). 

O comportamento alimentar e o movimento das lagartas de pragas-alvo que 

apresentam alta mobilidade pode desempenhar um papel importante na avaliação 

da estratégia de mistura de sementes para retardar a evolução da resistência (Davis 

e Onstad, 2000, Yang, 2017). Nos casos em que uma maior quantidade de lagartas 
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se movimentarem de plantas não-Bt para plantas Bt, estas podem ser expostas a 

subdoses das proteínas Bt, levando à sobrevivência de heterozigotos (RS) e um 

aumento na taxa de evolução da resistência (Murphy et al., 2010). Espécies que não 

exibem movimentação larval ou pouco móveis, como a broca-do-colmo, Diatraea 

saccharalis (Fabricius) (Lepidoptera: Crambidae) provavelmente não seria afetada 

pela mistura de sementes quando utilizado eventos de milho com pirâmide genes 

(Wangila et al., 2013). O contrário foi observado para a broca-européia do milho, 

Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Crambidae) (Onstad e Gould, 1998). Além da 

preocupação da mistura de sementes em retardar a evolução de resistência, alguns 

estudos sugerem que implantar essa estratégia ainda é melhor do que a não adoção 

de áreas de refúgio (Carrol et al., 2012). 

No entanto, dados científicos que suportem a estratégia de mistura de 

sementes em milho Bt ainda são limitados e tem sido um tema discutido por mais de 

duas décadas (Mallet e Porter, 1992; Onstad et al., 2011; Carroll et al., 2012; 

Carrière et al., 2016). Estudos dos efeitos de misturas de sementes em milho Bt 

piramidado na sobrevivência e na movimentação de lagartas de S. frugiperda são 

ausentes. Estratégias adequadas de MRI são necessárias para S. frugiperda, pois a 

espécie é a única no mundo a desenvolver a resistência a proteína Cry1F, em três 

países, além de Cry1Ab no Brasil. 

Neste contexto, visando otimizar estratégias para o manejo de resistência a S. 

frugiperda este trabalho objetivou, avaliar: 1) a sobrevivência e o desenvolvimento 

de lagartas de S. frugiperda expostas ao longo da fase larval em milho Bt piramidado 

e não-Bt; 2) a mobilidade larval de S. frugiperda em quatro esquemas de plantio com 

milho Bt piramidado e não-Bt e, 3) a estratégia de mistura de sementes, em quatro 

proporções de mistura de sementes, nas safras de verão e inverno, em dois anos 

agrícolas (2016 e 2017) com milho Bt piramidado e não-Bt. Em todos os 

experimentos foram utilizados os eventos de milho Bt, MON 89034 × MON 88017 e 

Bt11 × MIR 162, referidos como Agrisure Viptera 3110 e YieldGard VT Pro 3, 

respectivamente, e suas linhas isogênicas (não-Bt). 
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