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Novos promotores de genes induzíveis pelo ataque do inseto-praga bicudo-do-
algodoeiro em tecido floral de algodão

Elinea O. Freitas1; Joaquin F.R. Paixão1; Leonardo L.P. de Macedo2; Isabela T.L. Tessutti2; 
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O algodoeiro (Gossypium hirsutum) é a principal fonte de fibra para a indústria têxtil e uma impor-
tante fonte de óleo de semente. No entanto, um dos maiores desafios para a produtividade da cul-
tura é o ataque constante de pragas, dentre estas o bicudo-do-algodoeiro, Anthonomus grandis (Co-
leoptera: Curculionidae), considerada a de maior impacto. Este inseto-praga ataca os botões florais 
para alimentação e oviposição, comprometendo a produção da fibra. Além disso, o seu hábito end-
ofítico dificulta o controle, já que as larvas ficam protegidas da ação de inseticidas. Tendo em vista 
a importância dessa praga, o objetivo do presente estudo foi avaliar por qPCR a expressão de genes 
induzidos pelo ataque da larva do bicudo-do-algodoeiro no botão floral e selecionar genes-alvo para 
o isolamento e caracterização de promotores. Para isso, foram selecionados 20 genes com padrão 
de expressão induzível identificados em transcriptoma de botões florais de algodão infestados com 
larvas do bicudo, recentemente publicado. A expressão desses genes foi analisada por RT-qPCR 
após diferentes tempos de alimentação da larva do bicudo. Botões florais de algodão foram inocu-
lados com um ovo do bicudo-do-algodoeiro contendo um embrião ativo, os botões florais foram 
analisados após 2, 6, 12, 24 e 96 horas de inoculação. Entre os genes analisados, GhERF17-like, 
GhERF105-like e GhNc-HARBI1 apresentaram um perfil de expressão aumentado, principalmente 
em respostas tardias (12, 24 e 96 horas). Essas análises confirmam que estes genes têm potencial 
de estarem envolvidos na defesa contra o bicudo-do-algodoeiro. Posteriormente, os promotores 
desses genes foram isolados e subclonados e estão sendo estudados para aplicação no controle de 
insetos-praga em algodão. Esse trabalho irá contribuir para a geração de novas ferramentas biotec-
nológicas para manipular uma resposta de defesa endógena na produção de plantas transgênicas 
resistentes a insetos.
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