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RESUMO 

Bases para um programa de manejo da resistência de Spodoptera frugiperda 

(Lepidoptera: Noctuidae) a chlorfenapyr no Brasil 

As principais táticas de controle de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: 
Noctuidae) têm sido o uso de inseticidas e cultvos Bt no Brasil. Devido à intensa 
pressão de seleção, a evolução da resistência de S. frugiperda aos principais 
inseticidas de diferentes grupos químicos e a proteínas Bt já foram documentados no 
Brasil. Sendo assim, estudos para preservar a vida útil de inseticidas com novos 
mecanismos de ação como a de chlorfenapyr (desacoplador da fosforilação oxidativa 
mediante a disrupção do gradiente de prótons) são fundamentais em programas de 
Manejo da Resistência de Insetos (MRI). Para a implementação de programas 
proativos de manejo da resistência de S. frugiperda a chlorfenapyr, foram conduzidos 
estudos para caracterizar e monitorar a suscetibilidade de populações de campo de 
S. frugiperda a chlorfenapyr, estimar a frequência do alelo da resistência a 
chlorfenapyr pelo método de F2 screen e avaliar a resistência cruzada entre 
chlorfenapyr e outros inseticidas e proteínas Bt. O método de bioensaio utilizado foi o 
de tratamento superficial da dieta. Os dados das linhas-básicas de suscetibilidade das 
populações de campo  a chlorfenapyr demonstraram uma variação da CL50 de 13,87 
a 25,07 µg/mL. A concentração diagnóstica de 56 µg/mL foi estimada mediante análise 
conjunta dos dados de linha-básica de suscetibilidade baseada na CL99. A 
suscetibilidade foi monitorada a partir de populações de campo de S. frugiperda 
coletadas nas principais regiões produtoras de milho no Brasil entre 2016 e 2018. A 
taxa de sobrevivência na concentração diagnóstica variou de 0 a 8,4%. Pelo método 
de F2 screen a frequência alélica estimada nas safras para a 2ª safra 2016 e a 1ª safra 
2017 foi de 0,0008 e a frequência para a entressafra 2016-2017 foi de 0,0012. Não foi 
verificada resistência cruzada entre chlorfenapyr e os inseticidas: lambda-cyhalothrin, 
chlorpyrifos, lufenuron, teflubenzuron, spinosad e chlorantraniliprole e as proteínas Bt: 
Cry1F, Cry1A.105/Cry2Ab2, Cry1A.105/Cry2Ab2/Cry1F e Vip3Aa20 expressas em 
milho geneticamente modificado. Os resultados demonstraram uma alta 
suscetibilidade das populações de campo a chlorfenapyr, uma baixa frequência do 
alelo da resistência e ausência de resistência cruzada aos principais inseticidas e 
proteínas Bt. Portanto, o inseticida chlorfenapyr pode ser utilizado como uma 
ferramenta em programas de MRI em S. frugiperda no Brasil. 

Palavras-chave: lagarta-do-cartucho, manejo da resistência de insetos, 
resistência cruzada 
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ABSTRACT 

Bases for resistance management program of Spodoptera frugiperda 

(Lepidoptera: Noctuidae) to chlorfenapyr in Brazil 

Chemical control and Bt crops are the major control tactics to control 
Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) in Brazil. Due to intense selection 
pressure, the evolution of S. frugiperda resistance to major insecticides from different 
chemical groups and to Bt proteins has already been documented in Brazil. Therefore, 
studies to preserve the lifetime of insecticides with new mode of action such as 
chlorfenapyr (uncouplers of oxidative phosphorylation via disruption of the proton 
gradient) are important in Insect Resistance Management (IRM) programs. For 
implementing a proactive resistance management program of S. frugiperda to 
chlorfenapyr, studies were conducted to characterize and monitor the susceptibility of 
field populations of S. frugiperda to chlorfenapyr, to estimate the frequency of 
resistance alleles to chlorfenapyr using F2 screen method and to evaluate the cross-
resistance patterns of chlorfenapyr and other insecticides and Bt proteins. Diet overlay 
bioassays was used to characterize the baseline susceptibility data of field population 
of S. frugiperda to chlorfenapyr. The LC50 ranged from 13.87 a 25.07 µg/mL. A 
diagnostic concentration of 56 µg/mL was estimated from the joint analysis of the 
baseline susceptibility data, based on LC99. Susceptibility was monitored from field 
populations of S. frugiperda collected from major corn growing regions in Brazil from 
2016 to 2018. The survival rate at the diagnostic concentration ranged from 0 to 8.4%. 
Using the F2 screen method, the estimated allele frequency for the 2nd crop season 
2016 and 1st crop season 2017 was 0.0008 and the frequency for the offseason 2016-
2017 was 0.0012. No cross-resistance was verified between chlorfenapyr and the 
insecticides: lambda-cyhalothrin, chlorpyrifos, lufenuron, teflubenzuron, spinosad and  
chlorantraniliprole and to Bt proteins: Cry1F, Cry1A.105/Cry2Ab2, 
Cry1A.105/Cry2Ab2/Cry1F and Vip3Aa20 expressed in genetically modified maize. 
The results demonstrated a high susceptibility of field populations of S. frugiperda to 
chlorfenapyr, a low resistance allele frequency and lack of cross-resistance to major 
insecticides and Bt proteins. Therefore, chlorfenapyr can be used as an importante tool 
in IRM programs of S. frugiperda in Brazil. 

Keywords: fall armyworm, insect resistance management, cross-resistance   
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1. INTRODUÇÃO 

O sistema de produção de soja, milho e algodão tem sido caracterizado pela 

sobreposição e sucessão de cultivos no Brasil nas últimas décadas, principalmente 

na região do cerrado, o que tem acarretado o aumento de problemas de pragas. Uma 

das consequências da intensificação da agricultura tem sido o aumento do número de 

pulverizações de inseticidas para o controle dessas pragas. O grande desafio em 

programas de controle de pragas envolvendo o uso de inseticidas é a seleção de 

linhagens resistentes (METCALF, 1980), pois o aumento da frequência de indivíduos 

resistentes pode levar ao fracasso no controle de pragas tornando a resistência um 

problema econômico. 

Uma das pragas mais relevantes em sistemas de produção de cultivos no 

Brasil tem sido Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae), 

considerada a principal praga da cultura do milho (CRUZ, 1995), mas devido ao seu 

hábito polífago, esta praga tem causado sérios danos em outros cultivos, tais como 

de algodão, soja, sorgo, arroz e trigo  (MOSCARDI; KASTELIC, 1984; CORTEZ; 

WAQUIL, 1997; BOTTON et al., 1998; DEGRANDE, 1998). O controle de S. frugiperda 

tem sido feito principalmente com o uso de inseticidas, o que contribuiu para a 

evolução da resistência a inseticidas. Casos de resistência de S. frugiperda tem sido 

detectados para inseticidas dos principais grupos químicos, tais como  piretroides, 

organofosforados, benzoilureias e espinosinas (DIEZ-RODRÍGUEZ; OMOTO, 2001; 

CARVALHO et al., 2013; NASCIMENTO et al., 2016; OKUMA et al., 2018). A utilização 

de inseticidas com diferentes mecanismos de ação é uma das estratégias de manejo 

da resistência de insetos a inseticidas (GEORGHIOU, 1983). Nesse contexto, o 

inseticida chlorfenapyr, que tem um modo de ação único, apresenta-se como 

alternativa para o manejo da resistência a inseticidas em S. frugiperda. 

O inseticida chlorfenapyr pertence ao grupo químico dos análogos de pirazol 

que atuam na respiração celular. Este inseticida atua como um desacoplador da 

fosforilação oxidativa via disrupção do gradiente de prótons da membrana mitocondrial 

impedindo a formação de ATP (TREACY et al., 1994). Casos de resistência a 

chlorfenapyr já têm sido reportados em pragas agrícolas, tais como Tetranychus 

urticae (UESUGI; GOKA; OSAKABE, 2002; HERRON; ROPHAIL; WILSON, 2004; 

VAN LEEUWEN; STILLATUS; TIRRY, 2004; NICASTRO et al., 2013; FERREIRA et 

al., 2015), Plutella xylostella (JIANG et al., 2015; ZHANG et al., 2016; LIMA NETO; 
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SIQUEIRA, 2017; WANG et al., 2018), Oxycarenushy alinipennis (ULLAH; SHAH; 

SHAD, 2016), Bemisia tabaci (AHMAD; AKHTAR, 2018), Diaphorina citri (NAEEM et 

al., 2016) e Earias vittella (AHMAD; IQBAL ARIF, 2009).  

Até o presente momento ainda não foi documentado fracassos no controle de 

S. frugiperda com o uso de chlorfenapyr. Contudo, devido ao potencial risco de 

evolução de resistência, estudos para subsidiar a implantação de estratégias proativas 

de manejo da resistência devem ser realizados. Sendo assim, os objetivos da 

presente dissertação foram caracterizar e monitorar a suscetibilidade de S. Frugiperda 

a chlorfenapyr, estimar a frequência dos alelos da resistência a chlorfenapyr e avaliar 

a resistência cruzada de chlorfenapyr em linhagens resistentes de S. frugiperda a 

inseticidas e proteínas Bt, com o intuito de prolongar a vida útil dessa molécula é 

fornecer bases para a implementação de estratégias em programas de manejo da 

resistência. 
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2. CONCLUSÕES 

 A suscetibilidade a chlorfenapyr em populações de S. frugiperda no Brasil é 

alta. 

 

 A frequência do alelo da resistência a chlorfenapyr em populações de S. 

frugiperda no Brasil é baixa. 

 

 Não há resistência cruzada em S. frugiperda entre chlorfenapyr e os 

inseticidas: lambda-cyhalothrin, chlorpyrifos, lufenuron, teflubenzuron, 

spinosad e chlorantraniliprole e as proteínas: Cry1F, Cry1A.105/Cry2Ab2, 

Cry1A.105/Cry2Ab2/Cry1F e Vip3Aa20 expressas em milho geneticamente 

modificado. 
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