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A cultura da soja (Glicine max) tem importante papel no PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, 

sendo, assim fundamental sua alta produtividade para economia. A adoção do plantio de Soja Bt, 

expressando a proteína Cry1Ac obtida a partir da bactéria Bacillus thuringiensis (Bt), contribui 

com o aumento da proteção contra os lepidópteros praga que atacam esta cultura. A ação desta 

proteína ocorre via ligação aos receptores do mesêntero das lagartas, conferindo proteção durante 

todo o período de desenvolvimento da planta. A manutenção desta tecnologia depende do 

manejo da resistência que pode ser realizado pela piramidação de genes Bt com união em 

diferentes receptores. O objetivo deste trabalho foi comparar o potencial das proteínas Cry1Ab e 

Cry1Ac no controle de Anticarsia gemmatalis, importante praga da soja, visando verificar a 

viabilidade da construção de uma planta geneticamente modificada com a combinação gênica 

destes genes. Os genes cry1Ab e cry1Ac foram expressos por células transformadas Eschechia 

coli, extraídas e quantificadas por densitometria utilizando SDS-PAGE. Os bioensaios foram 

realizados contra lagartas neonatas de A. gemmatalis. As concentrações letais de 50% e 90% 

(CL50 e CL90) foram estimadas por análise probit. As proteínas Cry1Ab e Cry1Ac foram 

purificadas, biotiniladas, e utilizadas em ensaios de ligação com receptores do mesêntero de 

lagartas de quarto instar. A população de lagartas se mostrou mais suscetível à Cry1Ac do que à 

Cry1Ab. Os ensaios de ligação demonstraram a competição entre as proteínas Cry1Ab e Cry1Ac 

pelo mesmo receptor. Apesar de ambas as proteínas Cry1Ab e Cry1Ac apresentarem toxicidade 

às lagartas de A. gemmatalis esta combinação em plantas transgênicas não é indicada para 

controle desta espécie, visto que a ligação ao mesmo receptor não contribui para o manejo de 

resistência das culturas transgênicas Bt. 
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