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Estratégias biotecnológicas vêm sendo desenvolvidas para auxiliar no controle de insetos-praga 

de grandes culturas. A cultura da cana-de-açúcar é importante para o país sendo este o maior 

produtor, seguido por Índia e China, como também o maior produtor de açúcar e etanol de cana-

de-açúcar. Sabe-se que o potencial biotecnológico das proteínas Cry e Vip provenientes da 

bactéria Bacillus thuringiensis é amplamente conhecido e estabelecido. Porém, a evolução da 

resistência de pragas é a principal ameaça a longo prazo do controle de insetos-praga por plantas 

transgênicas com proteínas desta bactéria. Dessa forma, é importante buscar combinações de 

genes com diferentes modos de ação, e selecionar os que apresentam atividade entomotóxica 

para Elasmopalpus lignosellus que é uma importante praga desta cultura. Assim sendo, o 

presente trabalho tem como objetivos a seleção de proteínas eficientes no controle de E. 

lignosellus e o estudo do modo de ação das proteínas tóxicas a este inseto. Para tanto os genes  

cry1Aa e vip3Aa foram expressos e as proteínas foram utilizadas nos bioensaios para estimar a 

CL50. A mortalidade foi avaliada após sete dias e os resultados foram submetidos à análise de 

probit para cálculo da CL50. Posteriormente foram realizadas análises de vesícula de membrana 

(BBMVs – Brush Border Membrane Vesicles) de intestinos de E. lignosellus. As proteínas foram 

purificadas, marcadas com biotina e incubadas com as BBMVs. De acordo com os valores de 

CL50 encontrados para Cry1Aa 73,63 ng.cm-2 e para Vip3Aa 481,04 ng.cm-2, pode-se observar 

que ambas proteínas são eficientes no controle de E. lignosellus e que não competem pelo 

mesmo sítio de ligação, assim, estas proteínas podem ser combinadas na construção de plantas 

de cana-de-açúcar geneticamente modificadas importantes para o manejo de possível surgimento 

de resistência por este inseto-praga. 
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