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RESUMO (Limite de 300 palavras, excluindo-se o cabeçalho: título, autores e endereços) 
As cigarrinhas-das-pastagens são insetos sugadores cuja alimentação pode determinar 
danos severos e até a morte da parte aérea da planta, sendo consideradas a principal praga 
das gramíneas forrageiras na América Latina. O uso de cultivares resistentes é uma 
alternativa eficiente para controlar os danos causados por essa praga. A necessidade de 
dinamizar o processo de seleção de genótipos resistentes abre caminho para o emprego da 
Proteômica, que permite analisar, neste caso, genes da planta forrageira envolvidos na 
resistência à praga, por meio de seus produtos finais, as proteínas. O objetivo deste trabalho 
foi verificar diferenças de expressão de proteínas em genótipos contrastantes de Brachiaria 
brizantha em resposta às cigarrinhas-das-pastagens. Plantas de cultivares resistente e 
susceptível foram induzidas a expressar sintomas dos danos causados por Notozulia 
entreriana. Para cada cultivar, extratos de proteínas foram obtidos de plantas sadias e 
infestadas e os proteomas resolvidos por eletroforese bidimensional. As imagens dos géis 
foram analisadas pelo software Image Master Platinum, a fim de detectar proteínas com 
alterações na expressão qualitativa e quantitativa. Na cultivar resistente, 548 proteínas foram 
expressas em plantas sadias e infestadas, das quais 102 moléculas (21%) mostraram 
diferenças em seus níveis de expressão de pelo menos duas vezes. Na cultivar susceptível, 
foi observado que mais proteínas (38%) estão envolvidas na reposta da planta ao estresse 
causado pela praga. Confirmando a hipótese inicial, as diferenças de expressão de uma 
mesma proteína em plantas sadias e infestadas são mais acentuadas na cultivar 
susceptível, sinalizando a viabilidade de usá-las como marcadores para resistência. Os 
resultados confirmam a aplicabilidade da Proteômica como ferramenta de grande poder de 
predição de genes envolvidos em caracteres de interesse do programa de melhoramento de 
forrageiras tropicais. Estas moléculas estão sendo analisadas por espectrometria de massa 
visando sua identificação, e poderão ser utilizadas como biomarcadores para seleção 
precoce. 
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