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PEQUENA SINTESE SOBRE AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NOS 
PROCEEDINGS (ATAS) DAS ULTIMAS “COTTON BELTWIDE 
CONFERENCES” (PERIODO 2002-2004) SOBRE A EFICIÊNCIA DOS 
CULTIVARES DE ALGODOEIROS GM. 
 
       P. Silvie, novembro 2004 
 
 A avaliação do interesse do uso de um gene particular não pode (e não 
deveria) ser feita somente através da analise do espectro de atividades contra 
as pragas. As informações sobre este espectro são geralmente provenientes 
das empresas, com alguns resultados das Universidades nos EU. Uma avaliação 
pluricritérios é imprescindível.  
 
 Outros parâmetros tais como o modo de ação sobre a praga-alvo, o tipo 
de promotor e a expressão da proteína envolvida nos diferentes órgãos do 
algodoeiro durante o ciclo inteiro, são outros aspectos técnicos a serem 
considerados (a equipe do Celso Omoto fala de plantas alta-dosagem ou baixa-
dosagem). A gestão da suscetibilidade (ou seja, o monitoramento da resistência 
à toxina) das pragas-alvos após a liberação de uma cultivar GM no campo tem 
que ser analisada a priori. O uso de refúgios em relação com outros cultivos GM 
tais como milho Bt ou soja GM, faz parte do pacote tecnológico a serem 
entregue aos produtores. Para mais informações sobre este assunto, o leitor 
teria que ler o capitulo 12 do livro (in press) do grupo de trabalho OGM-
Guidelines (vide a parte em português no Documento 38 editado pela Embrapa, 
Capalbo e Fontes eds.).   
   
 Nesta síntese, apresentamos as informações gerais sobre o espectro de 
atividades e dados sobre as produtividades no campo a partir dos textos 
publicados nas Cotton Beltwide Conferences de 2002 e 2004. Para facilitar 
uma leitura completa dos resumos para o leitor interessado, indicamos o ano 
das Atas e a primeira pagina do artigo (ou a pagina interessante) na forma 
seguinte: BCC2004-132 ou seja, Proceedings do ano 2004, pagina 132 (com 
exceção para o ano 2002, que não tem uma paginação).   
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Cultivares mencionados e particularidades do modo de ação   
 
 Uma síntese sobre os genes Bt das cultivares da Monsanto,  Bollgard,  
esta apresentada no livro do grupo de trabalho OGM-Guidelines (Chapter 4, in 
press). 
 
Entre os genes presentes nos algodoeiros geneticamente modificados 
disponíveis hoje (ou no futuro próximo) no mercado, temos os seguintes:   
 
1/ cry1Ac (cultivares Bollgard nos EU, Ingard na Austrália) da Monsanto 
Consideramos esta opção como antiga e falamos destas plantas somente como 
referencia de comparação com as novas construções com dois genes.    
 
2/ cry1Ac e cry2Ab (cultivar Bollgard II) da Monsanto  
As cultivares mencionadas podem ter um gene de resistência a herbicida 
ademais dos genes de resistência aos insetos. Nomes tais como DP424 
BGII/RR (= DPLX 01W97DR), SG 215 BG/RR, DP 451 B/RR, FM 989BR, ST 
4646B2R são citados. 
 
3/ vip3A  (Cultivares Cot102, Cot202, Cot203) da Syngenta  (Vegetative 
Insect Protein =VIP) (BCC2004-1362) 
 
 Os algodoeiros contem o gene codificando para exotoxina Vip3A. E uma 
proteína normalmente secretada pela bactéria Bacillus thuringiensis durante as 
fases vegetativas do desenvolvimento bacteriano. A seqüência do gene não tem 
parte comum com o gene da delta-endotoxina das plantas Bt. Como exotoxina, 
solúvel, ela pode se ligar imediatamente aos sítios receptores do intestino do 
alvo sem processo anterior como no caso da estrutura cristalizada da 
endotoxina Bt.   
 
 O gene vip3A foi introgressado nas cultivares N2387 e DX2429 
(Syngenta elite linhagens). N2387 mostrou uma boa adaptabilidade às 
condições do Brasil, como também do México, Texas e Novo México (BCC2004-
1337).   
 
 Os resultados detalhados que ficam no BCC2004-132  são as mesmas do 
que no BCC2003-1316 (erro de tabelas). E importante mencionar que existem 
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diferenças na resposta de uma cultivar (ou linhagem) para outra. Então sempre 
será melhor indicar bem de que material estamos falando.   
 
4/ cry1Ac e cry1F (nom genérico “WIDESTRIKE”) da Dow AgroSciences 
Existem varias linhagens, a MXB-13 é uma dela.  
 
 
Dispositivos experimentais 
 
 Geralmente, uma comparação esta sendo feita em varias localidades, com 
um dispositivo tipo split-plot, com pelo menos 4 repetições, que inclui as 
linhagens isogênicas em condições de aplicações de inseticidas ou não 
(BCC2004-1362). O fator principal pode ser a estratégia de controle (com ou 
sem tratamento), o fator secundário é o genótipo (convencional ou GM).  A 
Monsanto proibiu comparações entre genótipos mas um ensaio com plantios 
vizinhos de VIP (Cot102), Widestrike e Bollgard II, conseguiu ser feito 
(BCC2004-1365).   
 As infestações de pragas podem ser naturais ou artificiais, alguns 
ensaios foram feitos me condições de irrigação.   
 
Critérios para avaliar a eficiência 
 
 As metodologias de observações são clássicas: uso de um pano-de-batida 
sobre uma distancia definida para contagem das lagartas que provocam danos 
nas folhas, observações de 25 até 50 órgãos por parcela e data de observação,    
 
 A avaliação da eficiência pode ser mencionada através do uso de vários 
critérios diretos, tais como as contagens das lagartas ou dos seus danos: 
- percentagem de infestação baseada sobre o numero cumulativo de ovos de 
Heliothines;   
- percentagem de dano cumulativo sobre os terminais das plantas;    
- infestações cumulativas dos terminais pelos Heliothines; 
- infestações cumulativas das flores; 
- percentagem de infestação dos botões florais ou das maçãs; 
- numero de lagartas de Pectinophora por maçã infestada. 
 
ou indiretos, tais como a produtividade, que reflete o resultado final.  
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 Uma condição sine qua non para uma boa avaliação é a presença da praga 
a um nível populacional aceitável, numa localidade determinada. Esta 
informação, quando existe, não esta sempre bem quantificada, por localidade. 
A repartição das espécies vizinhas como H. virescens e H. zea tem que ser 
reportada (BCC2003-1319).  
 E assim que as médias apresentadas nos artigos (e a variação registrada 
entre elas) podem ser difícil de interpretar. No final, a apreciação fica 
globalizada com todos os riscos de má interpretação.  
 
Tabela da eficiência (seletividade) 
 As apreciações mencionadas na tabela seguinte provem das informações 
obtidas em forma qualitativa. Seria melhor relacionar o fato de usar por 
exemplo +++ (controle excelente) com um valor quantitativo de redução de uma 
população ou de um dano, numa condição de infestação bem definida. Isso esta 
sendo feito em alguns artigos (BCC2003-1316). Não existem dados (nos 
Proceedings consultados) sobre os efeitos sobre o curuquerê, Alabama 
agillacea. 
 
Pragas alvos potenciais Bollgard II Widestrike VIPCot 
Heliothis virescens             Hv +++ +++ +++ 
Helicoverpa zea (Boddie)   Hz +++ ++ +++ 
Pectinophora gossypiella    Pg Sem dados +++ S(1) 
Bucculatrix thurberiella    Bth Sem dados Sem dados S a +++ 
Spodoptera frugiperda        Sf Sem dados ++ S 
Spodoptera exígua              Se +++ ++ S a +++ 
Pseudoplusia includens       Pi Sem dados +++ S a +++ 
Estigmene acrea                 Ea +++ +++ NS 
Ostrinia nubilalis               On Sem dados +++ Sem dados 
Agrotis ipsilon                     Ai Sem dados + Sem dados 
Trichoplusia ni                    Tn +++ +++ Sem dados 
Alabama argillacea            Aa Sem dados Sem dados Sem dados 

Legendas:   (S = suscetível; NS = não suscetíveis) 
+++ : excellent control, ++  : very good control, + : moderately good control,  - : no control 
(1) no BCC2004(138) esta mencionada num slide sobre o espectro a suscetibilidade da 
espécie ao Vip, mas os textos de vários artigos nunca falam disso.   
 
(Equivalentes Nomes: Hv = tobacco budworm; Hz = cotton bollworm; Pg = pink bollworm; Se = beet 
armyworm; Sf = fall armyworm; Bth = cotton leaf perforator; Ai = black cutworm; Pi = soybean looper; Tn = 
cabbage looper; On = European corn borer; Ea = Saltmarsh caterpillar; Aa =cotton leafworm) 
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Produtividades 
 
 As tabelas seguintes foram extraídas dos artigos. Para facilitar uma 
leitura comparativa entre as condições de proteção química, estabelecemos 
duas colonas, mas a analise ANOVA foi feita pelos autores sobre o conjunto de 
dados.    
 
1/ WIDESTRIKE 
 
Algodão em caroço (kg/ha)  (Wayside-MS, 2001)  Infestação artificial Hv 
 Sem tratamento Com tratamento 
Convencional 2455 b 3215 a 
Widestrike (MXB-13) 3338 a 3232 a 
(Fonte: BCC2003-1296) 
 
Algodão em caroço (kg/ha)  (Wayside-MS, 2002) Infestação artificial Hv 
 Sem tratamento Com tratamento 
Convencional 200 a (1) 1162 b 
Widestrike (MXB-13) 895 a  1577 a 
(1) causa: infestações não controladas de percevejos + colheita tarde demais 
(Fonte: BCC2003-1296) 
 

Algodão em caroço (kg/ha)  (Starkville-MS, 2001) Infestação artificial Hv 
 Sem tratamento Com tratamento 
Convencional 3527 a 4518 a 
Widestrike (MXB-13) 3475 a 4384 a 
(Fonte: BCC2003-1296) 
 
Algodão em caroço (kg/ha)  (Wayside-MS, 2001)  Infestação artificial Hzea 
 Sem tratamento Com tratamento 
Convencional 2183 b 3215 a 
Widestrike (MXB-13) 3292 a 3232 a 
(Fonte: BCC2003-1297) 
 
 
 
 
 



 6

Algodão em caroço (kg/ha)  (Wayside-MS, 2002) Infestação artificial Hzea 
 Sem tratamento Com tratamento 
Convencional 400 b 1712 a 
Widestrike (MXB-13) 1951 a  2014 a 
(Fonte: BCC2003-1297) 
 
Algodão em caroço (kg/ha)  (Starkville-MS, 2001) Infestação artificial Hzea 
 Sem tratamento Com tratamento 
Convencional 4289 a 4518 a 
Widestrike (MXB-13) 4501 a 4383 a 
(Fonte: BCC2003-1297) 
 
Algodão em caroço (kg/ha)  (Winnsboro-LA, 2001) Infestação natural Hv 
 Sem tratamento Com tratamento 
Convencional 1277 c 1619 b 
Widestrike (MXB-13) 2486 a 2529 a 
(Fonte: BCC2003-1298) 
 
Algodão em caroço (kg/ha)  (Jamesville-NC, 2001) Infestação natural Hzea 
 Sem tratamento Com tratamento 
Convencional 1581 c 3137 a 
Widestrike (MXB-13) 2924 ab 2689 b 
(Fonte: BCC2003-1298) 
 
Algodão em caroço (kg/ha)  (Jamesville-NC, 2002) Infestação natural Hzea 
 Sem tratamento Com tratamento 
Convencional 1156 b 2211 a 
Widestrike (MXB-13) 1907 a 2192 a 
(Fonte: BCC2003-1298) 
 
Algodão em caroço (kg/ha)  (Winnsboro-LA, 2002) Infestações naturais Hv e 
Hzea 
 Sem tratamento Com tratamento 
Convencional 1110 b 2190 a 
Widestrike (MXB-13) 2440 a 2233 a 
(Fonte: BCC2003-1298) 
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Algodão em caroço (kg/ha)  (media 9 localidades, 2003) Infestações naturais  
 Sem tratamento  Com tratamento 
Convencional (PSC 355) 1748 b 2576 a 
Widestrike (PHY 440W) 2611 a 2676 a 
(Fonte: BCC2004-1352) 
 
Algodão em caroço (kg/ha)  (media 13 localidades, 2001-2003) Infestações 
naturais  
 Sem tratamento  Com tratamento 
Convencional (PSC 355) 1959 b 2888 a 
Widestrike (PHY 440W) 2927 a 3000 a 
(Fonte: BCC2004-1352) 
 
2/ VIP 
 
Algodão em caroço (kg/ha)  (Winnsboro-LA, 2003) Infestações naturais Hv e 
Hzea   
(Aplicações de inseticidas somente contra as outras pragas do que Lepidóptera 
quando for necessário)  
Localidades Convencional (Coker) VIP 
Winnsboro-LA (1) 1098 b 1545 a 
Winnsboro-LA (2) 1464 b 2508 a 
Waco-TX 515 b 2477 a 
Newsport-AR 1799 b 2397 a 
Beasley-TX 712 b 2143 a 
Leland-MS 1360 b 2947 a 
Houston Co.-AL 966 b 1398 a 
Brooks-GA 1595 b(*) 1845 a 
Jamesville-NC 832 b 2832 a 
Tift Co.-GA 1597 b(*) 1665 a 
(*) No texto, os autores indicam que não tinham diferenças entre as 
produtividades (Fonte: BCC2004-1322) 
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Comparação entre sem e com tratamento 
Genótipos % redução da produtividade (em 

kg/ha algodão em caroço)   
Coker 312 (testemunha convencional) 
VIP (linhagem COT 102) 
VIP (linhagem COT 202) 
VIP (linhagem COT 203) 

52,4 
18,0 
0,0 
0,0 

(Fonte: BCC2004-1364) 
 
 
3/ BOLLGARD II 
 
Algodão em kg fibra/ha (Stoneville-MS, 2001) Infestações naturais   
 Sem tratamento  Com tratamento 
Convencional (DP 5415) 791 cd 

 
679 d 

Bollgard (NuCotn33B) 1081 ab 
 

1056 ab 

Bollgard II  
(DPLX01T21 BGII) 

943 bc 891 bc 

Bollgard BR 
(PM 1218 BR) 

1203 a 896 bcd 

(Fonte: BCC2002-Harris et al.) 
 
4/ Comparação (vizinhos) entre os três materiais  
 
 A Monsanto não autoriza as comparações direitas no mesmo ensaio, o 
pesquisador realizou três testes em blocos adjacentes (BCC2004-1365).     
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Algodão em kg fibra/ha (Edgecombe County-NC, 2003) Infestações naturais 
forte Hzea e irrigação  
 
TEST 1 Sem tratamento  Com tratamento 
Convencional (Coker 312) 476 c 1119 a 
VIP (COT 102) 927 b 1254 a 
 
 
TEST 2 Sem tratamento  Com tratamento 
Convencional (PHY 355) 1572 a 1414 b 
Widestrike (MXB-13) 1493 ab 713 c (*) 
(*) não tem explicação no texto  
 
TEST 3 Sem tratamento  Com tratamento 
Convencional (DP-5415) 713 b 1276 a 
Bollgard II  
(DP-468 BGII) 

1072 a 1279 a 

(Fonte: BCC2004-1368) 
 
 
Comentarios 
 
 Da para ver que alguns resultados são ainda bem recentes, com estudos 
de campo que começaram apenas em 2003, no caso do Vip. Na revista do 
capitulo 12 do livro OGM Guidelines já mencionado, os autores falam da 
possibilidade de ter algodoeiros com genes vip3A e cryIA juntos o que não 
está mencionado nos textos revisados. O conhecimento é maior no caso do 
Widestrike, com muito mais resultados publicados com ênfase sobre o efeito 
sobre a lagarta rosada (Pectinophora). Os melhores conhecimentos são obtidos 
das cultivares Bollgard, inclusive com publicações anteriores ao ano 2002.  
 
 Em relação com as produtividades os resultados são variáveis, devidos as 
condições ecológicas diferentes de uma localidade à outra.  
 
 O fato de usar uma combinação de pelo menos dois genes que abrange 
um espectro mais largo de pragas é melhor. Ainda não temos muitas 
informações sobre o tipo de genes que serão incluídos no milho Bt. Em função 
desses genes, e em relação com o manejo pos liberação da suscetibilidade (ou 
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da resistência) às toxinas, uma combinação poderia ser melhor do que uma 
outra.  
 
 Em função das informações até hoje disponíveis, a associação cry1Ac e 
cry1F poderia ser considerada com o espectro o mais interessante, por que 
poucos dados falam da eficiência sobre Pectinophora gossypiella no caso do 
gene vip3A. Do outra lado e em teoria, no capitulo 12 (livro OGM Guidelines) 
Fitt, Omoto et al. sinalam que esta opção não seria aceitável por que cada gene 
a forte expressão (planta “alta dosagem”) visa o controle de uma praga (por 
exemplo, o cry1F visa especialmente a Spodoptera frugiperda). Teria que ter 
DOIS genes visando à mesma praga para reduzir o risco de acontecimento da 
resistência à toxina. 
 
 Com certeza, temos mais conhecimento com a tecnologia “Bollgard”, 
experimentada no mundo inteiro, sobre complexos de pragas diferentes, e com 
mais antiguidade. No caso de Pectinophora, por exemplo, não teve uma evolução 
negativa no decorrer do tempo, em relação com a resistência (BCC2002-Sims 
et al.). Faltam ainda informações do mesmo jeito, em largo prazo, no caso dos 
outros genes, apesar da indicação dadas pelas comparações endireitas 
mostrando que eles foram mais eficientes do que Bollgard II contra H. zea 
(BCC2004-1365).  
       


