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INFLUÊNCIA DO DOMÍNIO LIGANTE EM QUITINA DE UMA QUITINASE DE 

Bacillus thuringiensis SOBRE SUA ATIVIDADE ENZIMÁTICA E AÇÃO 

INSETICIDA SOBRE Diatraea saccharalis (Fabricius, 1794) (LEPIDOPTERA: 

CRAMBIDAE) 

 

 

RESUMO - O controle da broca da cana, Diatraea saccharalis (Fabricius, 1794) 
(Lepidoptera: Crambidae), pode ser feito pela aplicação de inseticidas químicos, mas o 
uso dessa tática de manejo pode resultar em danos ambientais e ao homem. De forma 
alternativa e com efeitos negativos reduzidos, o manejo de D. saccharalis e outros 
insetos-praga pode ser feito pela utilização do entomopatógeno Bacillus thuringiensis. 
Além do uso de formulações de B. thuringiensis para o controle de pragas, um ou mais 
genes que codificam proteínas inseticidas Cry e Vip de B. thuringiensis estão presentes 
nas plantas transgênicas com resistência a insetos comercialmente disponíveis no 
Brasil. Apesar de alta adoção, efeitos colaterais reduzidos e eficiência das plantas Bt, o 
uso desta tecnologia pode resultar na seleção de populações de insetos resistentes às 
plantas transgênicas. Por isso, a busca por novas proteínas e combinações de proteínas 
com diferentes modos de ação para retardar a evolução da resistência deve ser 
constante. Nesse cenário, uma quitinase de B. thuringiensis apresenta potencial para 
ser incorporada em uma nova geração de plantas transgênicas. Quitinases são enzimas 
que apresentam domínios catalíticos para hidrólise de quitina e domínios ligantes em 
quitina (CBD) que podem estar envolvidos com a atividade inseticida. A atividade 
inseticida das quitinases é relacionada com a desestruturação da membrana peritrófica 
dos insetos e consequente perda de suas propriedades e funções. Além da descoberta 
de proteínas inseticidas com diferentes modos de ação, é de interesse que essas 
apresentem interações positivas com outras proteínas inseticidas. No presente trabalho, 
duas formas de uma quitinase de B. thuringiensis - Chi∆SP (sem o peptídio sinal) e 
Chi∆SP.CBD (sem o peptídio sinal e sem o domínio ligante em quitina) - foram 

produzidas de forma heteróloga em Escherichia coli para avaliações bioquímicas e 
biológicas sobre D. saccharalis. Ensaios bioquímicos das enzimas Chi∆SP e 
Chi∆SP.CBD indicam que a atividade quitinolítica sobre quitina coloidal de Chi∆SP 
(3,07±0,15 U/nmol) foi maior que de Chi∆SP.CBD (1,83±0,06 U/nmol), a ligação de 
Chi∆SP à quitina coloidal também foi superior à ligação de Chi∆SP.CBD e as maiores 
atividades (60-100% da atividade total) de Chi∆SP e Chi∆SP.CBD foram detectadas a 
30 e 40°C em uma ampla faixa de pH (4,0-9,0). Após estimar a CL50 da proteína 
Vip3Aa42 sobre lagartas neonatas de D. saccharalis em 352,132 ng/cm

2
 de dieta, foram 

avaliadas interações entre Vip3Aa42 e Chi∆SP ou Chi∆SP.CBD. Os resultados indicam 
que a adição isolada de 2,41 nmol/cm

2 
de Chi∆SP ou Chi∆SP.CBD não resultou na 

mortalidade de lagartas de D. saccharalis. A combinação da CL50 de Vip3Aa42 com 2,41 
nmol/cm

2
 de Chi∆SP apresentou efeito sinérgico para mortalidade das lagartas 

(mortalidade de 90%), mas nenhum efeito (aditivo, sinérgico ou antagônico) foi 
observado para a combinação da CL50 de Vip3Aa42 com 2,41 nmol/cm

2
 de 

Chi∆SP.CBD. A ausência do CBD em Chi∆SP.CBD e consequentes alterações 
bioquímicas impediu sinergismo de Chi∆SP.CBD com Vip3Aa42 sobre lagartas de D. 
saccharalis. 
 
Palavras-chave: atividade quitinolítica, broca da cana, sinergismo, toxinas inseticidas. 
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INFLUENCE OF THE CHITIN-BINDING DOMAIN OF A CHITINASE FROM 

Bacillus thuringiensis ON HYDROLYTIC ACTIVITY AND INSECTICIDAL ACTION 

AGAINST Diatraea saccharalis (Fabricius, 1794) (LEPIDOPTERA: CRAMBIDAE) 

 

 

ABSTRACT - Chemical control is applied to manage the sugarcane borer, 
Diatraea saccharalis (Fabricius, 1794) (Lepidoptera: Crambidae). However, this control 
tactic may result in great damages to the environment and non-target species, including 
men. Alternativelly, the use of the entomopathogen Bacillus thuringiensis can be made to 
manage D. saccharalis and other insect pests with reduced undisarable side effects. 
Beyond the use of formulations of B. thuringiensis for pest control, one or more genes of 
insecticidal proteins from B. thuringiensis such as Cry and Vip are incorporated into 
commercially available transgenic plants with insect resistance in Brazil. Despite of the 
high adoption rate, reduced side effects, and high efficency, the intensive use of this 
technology may result in the selection of insect-resistant populations to transgenic plants. 
For this reason, the search for new genes with different modes of action to delay the 
evolution of resistance must be constant. In this scenario, a chitinase from B. 
thuringiensis has potential to be incorporated into a new generation of transgenic plants. 
Chitinases are enzymes of the family of glycosyl hydrolases which catalyze the 
hydrolysis of chitin. Chitinases present catalytic domains responsible for the hydrolysis of 
chitin and chitin-binding domains (CBD), both associated to insecticidal activity. 
Insecticidal activity of chitinases is related to the disruption of the peritrophic membrane 
of insects, which results in the loss of properties and functions of this structure. In 
addition to the discovery of insecticidal proteins with different modes of action, positive 
interactions with other insecticidal proteins is desirable for pest management. In the 
present work, two forms of a chitinase of B. thuringiensis - Chi∆SP (without signal 
peptide) and Chi∆SP.CBD (without signal peptide and without the chitin-binding domain) 
- were produced by heterologous expression in Escherichia coli for biochemical and 

biological analyses. Chitinolytic activity of Chi∆SP (3.07 ± 0.15 U/nmol) was higher than 
that observed for Chi∆SP.CBD (1.83 ± 0.06 U/nmol) towards colloidal chitin. The binding 
of Chi∆SP to colloidal chitin was also higher than that observed for Chi∆SP.CBD, and the 
Chi∆SP or Chi∆SP.CBD chitinolytic activity (60-100% of total chitinolytic activity) was 
detected at 30 and 40°C in a broad pH range (4.0-9.0). After estimating the LC50 of the 
Vip3Aa42 protein at 352,132 ng/cm

2
 of diet, interactions between combinations of 

Vip3Aa42 and Chi∆SP or Chi∆SP.CBD were evaluated. Results indicate that the adition 
of 2,41 nmol/cm

2
 of Chi∆SP or Chi∆SP.CBD do not result in larval mortality of D. 

saccharalis. The combination of the LC50 of Vip3Aa42 with 2,41 nmol/cm
2
 nmol of 

Chi∆SP resulted in a synergic effect (mortality of 90%), but no effect (aditive, sinergic or 
antagonic) was observed when the LC50 of Vip3Aa42 was combined to 2,41 nmol/cm

2
 

nmol of Chi∆SP.CBD. Lack of CBD in Chi∆SP.CBD resulted in biochemical changes in 
this form of B. thuringiensis chitinase which impacted on the sinergic effect of this protein 
with Vip3Aa42 against D. saccharalis. 
 
Keywords: chitinolytic activity, sugarcane borer, insecticidal toxins, synergism 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A utilização de inseticidas químicos para o controle de insetos-praga é uma 

prática presente nos sistemas de produção agrícola. Os inseticidas químicos 

utilizados para o manejo de pragas, além de serem prejudiciais ao meio ambiente e 

ao homem, podem resultar na seleção de populações de insetos resistentes aos 

diferentes produtos químicos disponíveis (SILVA, 1999). Entre outras estratégias, 

observa-se o uso de inseticidas químicos em pulverização para o manejo de lagartas 

de Diatraea saccharalis (Fabricius, 1794) (Lepidoptera: Crambidae) em canaviais 

(SANDOVAL; SENÔ, 2010). 

Alternativas eficientes e com impactos ecológicos reduzidos em relação ao 

uso de produtos de amplo espectro devem ser utilizadas para o manejo de insetos-

praga. Como exemplos, citam-se os casos de sucesso da utilização de formulações 

dos produtos inseticidas produzidos pelo microrganismo Bacillus thuringiensis 

Berliner, 1915 ou a utilização de plantas transgênicas com resistência a insetos 

(GLARE; O`CALLAGHAM, 2000; MONNERAT et al., 2000; FERNANDES et al, 2003; 

MEDEIROS et al., 2006; LEITE et al., 2011; SANTOS et al., 2016). 

Atualmente, as plantas transgênicas com resistência a insetos codificam uma 

ou mais proteínas inseticidas Cry e/ou Vip derivadas do microrganismo B. 

thuringiensis (Bt) que atuam nas células do intestino médio de insetos suscetíveis 

(BRAVO et al., 2007). Apesar do sucesso no controle de insetos-praga, a adoção de 

plantas transgênicas não está livre da seleção de organismos resistentes e 

estratégias para o manejo da resistência de insetos às plantas transgênicas devem 

ser tomadas (MACHADO; FIUZA, 2011). 

A expressão de diferentes proteínas inseticidas em plantas transgências 

(piramidação) tem sido uma das estratégias para retardar a evolução da resistência 

de insetos-praga às culturas Bt. As proteínas escolhidas para essa piramidação 

devem, preferencialmente, possuir diferentes modos de ação para reduzir as 

possibilidades de resistência cruzada (MOAR; ANILKUMAR, 2007). Nesse cenário, 

quitinases podem ser apontadas como uma alternativa para serem utilizadas como 

moléculas inseticidas. 
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Quitinases (E.C. 3.2.1.14) são proteínas cuja atividade hidrolítica resulta na 

redução do peso molecular da quitina pela hidrólise de ligações β-1,4 presentes 

entre unidades de N-acetilglicosamina (GlcNAc) (THAMTHIANKUL et al., 2001). A 

exploração biotecnológica de quitinases pode ser direcionada para o controle de 

fungos fitopatogênicos ou insetos-praga em função da presença de quitina em 

componentes estruturais importantes de ambos os grupos de pragas, como as 

paredes celulares fúngicas e os exoesqueletos e as membranas peritróficas de 

insetos (VELIZ et al., 2017). 

Muito a respeito do uso de quitinases para o controle de insetos tem sido 

investigado (SUBBANNA et al., 2018). Inclusive, quitinases de B. thuringiensis têm 

sido exaustivamente estudadas para verificação do seu potencial inseticida isolado 

(CHANDRASEKARAN et al., 2012; PRASANNA et al., 2013; AGGARWAL et al., 

2015) ou em conjunto com outras proteínas inseticidas de B. thuringiensis 

(SMIRNOFF, 1971; REGEV et al., 1996; TANTIMAVANICH et al., 1997; ARORA et 

al., 2003; LIU et al., 2010). 

A utilização conjunta de quitinases com outras proteínas inseticidas de B. 

thuringiensis pode ser feita pela seleção de estirpes de B. thuringiensis produtoras 

de quitinases (BARBOZA-CORONA et al., 1999; DRISS et al., 2007), pela indução 

da produção de quitinases em processos de cultivo de B. thuringiensis (BARBOZA-

CORONA et al., 2003; HONDA et al., 2017), pela alteração plasmidial ou 

cromossômica de B. thuringiensis para potencializar a expressão de quitinases 

(DRISS et al., 2011; TANG et al., 2012; JUÁREZ-HERNÁNDEZ et al., 2017) ou pela 

expressão de quitinases em plantas transgênicas (DING et al., 1998; CHEN et al., 

2014; AGRAWAL et al., 2015). 

Diante do exposto, o presente trabalho foi conduzido para a produção de uma 

quitinase de B. thuringiensis (KJ676691.1) em sistema heterólogo na sua forma 

nativa e em formas truncadas (retirada de peptídeo sinal, SP, e do domínio ligante 

em quitina, CBD) e posterior avaliação do papel funcional dos domínios sobre a 

atividade enzimática e ação inseticida isolada dessas quitinases e em sinergismo 

com a proteína Vip3Aa42 de B. thuringiensis sobre D. saccharalis. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1. Bacillus thuringiensis: características, proteínas inseticidas e 

controle biológico. 

 

Bacillus thuringiensis é uma bactéria ubíqua encontrada em uma ampla 

variedade de substratos como solos, insetos, produtos armazenados, plantas e 

ambientes aquáticos. Em condições adversas para o seu desenvolvimento, é uma 

bactéria que pode permanecer em fase latente (RABINOVITCH et al., 2017). 

É uma bactéria entomopatogênica que produz inclusões cristalinas durante a 

fase de esporulação do seu ciclo de vida. Estes cristais são formados por δ-

endotoxinas (proteínas Cry) que apresentam atividade inseticida sobre, 

principalmente, insetos-praga das ordens Diptera, Coleoptera e Lepidoptera. Em 

função da subespécie de B. thuringiensis, também podem ser produzidas toxinas 

ativas sobre insetos das ordens Hymenoptera, Hemiptera, Orthoptera, Phthiraptera e 

sobre protozoários, ácaros e nematoides (GLARE; O’CALLAGHAN, 2000). 

Uma vez ingeridos por insetos suscetíveis, estes cristais são solubilizados no 

intestino médio e as protoxinas Cry são ativadas após hidrólise mediada por 

proteases do intestino médio. As toxinas ativadas ligam-se a receptores específicos 

localizados na membrana celular do epitélio do intestino médio dos insetos 

suscetíveis e uma sequência de eventos bioquímicos e celulares são ativados e 

resultam na morte desses insetos (BRAVO et al., 2007; PARDO-LOPEZ et al., 2013; 

BRAVO et al., 2017; JURAT-FUENTES; CRICKMORE, 2017). 

Em função da produção dessas proteínas inseticidas, B. thuringiensis tem 

sido utilizado como um agente de controle biológico (MARTÍNEZ-ABSALÓN et al., 

2014; PU et al., 2017). Formulações dos produtos obtidos pela fermentação desse 

microrganismo têm sido exploradas comercialmente desde a segunda metade do 

século XX para controle de insetos-praga (SANAHUJA, 2011; SANCHIS, 2011). 

Muitas estirpes de B. thuringiensis também produzem outros tipos de 

proteínas inseticidas, como as proteínas Vip (do inglês, proteínas vegetativas 
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inseticidas) que são sintetizadas durante a fase vegetativa e não formam cristais 

(ESTRUCH et al., 1996). 

As proteínas Vip de B. thuringiensis não apresentam homologia de sequência 

ou de estrutura com as proteínas Cry e têm sua nomenclatura independente. São 

classificadas em quatro classes de acordo com as sequências de aminoácidos: Vip1, 

Vip2, Vip3 e Vip4 (CRICKMORE et al., 1998). 

As toxinas binárias Vip1 e Vip2 são expressas concomitantemente e a 

tradução a partir do mesmo transcrito parece ser essencial para garantir altos níveis 

de ambas as proteínas (CHAKROUN et al., 2016). A atividade inseticida das toxinas 

Vip1 e Vip2 foi observada sobre coleópteros e hemípteros (WARREN, 1997; 

LOGUERCIO et al., 2002; SATTAR; MAITI,  2011; YU et al., 2011; BI et al., 2015). 

As toxinas Vip3 não compartilham homologia de sequência com outras 

toxinas inseticidas e sua estrutura 3D ainda não foi elucidada (CHAKROUN et al., 

2016). Possuem atividade inseticida sobre lepidópteros (ESTRUCH et al., 1996; 

LIAO et al., 2002; GAYEN et al., 2012; GAYEN et al., 2015; GULZAR; WRIGHT, 

2015). 

Estudos sobre o modo de ação das toxinas Vip3 indicam que a toxicidade 

dessas toxinas se dá através de um processo similar, porém diferente, ao modo de 

ação das proteínas Cry (ESTRUCH et al., 1996). Apesar de estruturalmente 

diferentes, assim como as proteínas Cry, as proteínas Vip3 exercem sua ação 

tóxica, aparentemente, por uma sequência de eventos que envolve ativação por 

proteases do intestino médio, passagem pela membrana peritrófica, ligação a 

proteínas específicas na membrana apical das células do intestino médio epitelial e 

formação de poros (LEE et al., 2003). Os receptores de toxinas Vip3A no intestino 

médio são diferentes dos descritos para as proteínas Cry (SENA et al., 2009; 

ABDELKEFI-MESRATI et al., 2011; BEN HAMADOU-CHARFI et al., 2013) e os 

poros das células formados são estrutural e funcionalmente diferentes (LEE et al., 

2003). 

As proteínas Vip4 são menos estudadas e poucas informações são 

disponíveis. Até o momento, a toxicidade de Vip4 ainda não foi determinada para 

insetos-alvo (PALMA et al., 2014). 
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2.2. Diatraea saccharalis (Fabricius, 1794) (Lepidoptera: Crambidae) 

 

Em termos numéricos, Lepidoptera é uma das principais ordens de insetos 

com cerca de 160 mil espécies descritas em mais de 120 famílias. Compõe a 

segunda maior ordem de insetos descritos e pode ser encontrada em quase todas 

as regiões do mundo, com destaque para as regiões tropicais (PERVEEN; KHAN, 

2017). As lagartas representam a fase imatura dos lepidópteros e podem causar 

danos à agricultura em função do consumo de grandes quantidades de tecidos 

vegetais como folhas, raízes, caules, flores e frutos (PECHENIK, 2016). 

A broca da cana, Diatraea saccharalis (Fabricius, 1794) (Lepidoptera: 

Crambidae), é nativa do hemisfério ocidental e, aparentemente, foi introduzida no 

continente americano por volta de 1855 no estado da Louisiana, Estados Unidos e 

espalhou-se para os outros estados e países. Habita as regiões mais quentes do 

continente americano desde o Caribe até a América do Sul (CAPINERA, 2016). É 

um dos principais insetos-praga do Brasil, responsável por danos significativos e 

prejuízos econômicos para diversas gramíneas cultivadas (HUGHES; DORN, 2002) 

como a cana de açúcar (Saccharum spp.), milho (Zea mays L.), arroz (Oryza sativa 

L.) e sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) (CRUZ, 2007; DINARDO-MIRANDA et al., 

2012). 

Em plantas de cana de açúcar com até quatro meses de idade, as lagartas 

causam a morte do botão apical e resultam na morte da planta. Em plantas em 

estágios de desenvolvimento mais avançados, o consumo de tecidos da planta pelas 

lagartas implica em alterações no desenvolvimento adequado das plantas como a 

formação de brotos laterais, enraizamento aéreo, perda de peso da planta, quebra 

do colmo e entrada de fungos oportunistas que resultam na morte na planta ou em 

perdas de produção (DINARDO-MIRANDA et al., 2012). 

O manejo de D. saccharalis na cultura da cana de açúcar pode ser realizado 

pelo uso de inseticidas químicos no primeiro ínstar quando ainda alimenta-se das 

folhas da cana. As lagartas mais velhas (segundo ou terceiro ínstares) penetram e 

permanecem no colmo até a fase adulta (CRUZ, 2007) e reduzem a eficiência de 

controle pelos inseticidas químicos.  
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Outra alternativa muito utilizada para o controle de D. saccharalis é o uso do 

parasitoide Cotesia flavipes Cameron, 1891 (Hymenoptera: Braconidae). Esse 

parasitoide é produzido e liberado em aproximadamente 40% de toda área de cana 

de açúcar no Brasil (PARRA, 2014). No entanto, a eficiência do uso de C. flavipes 

para o controle de D. saccharalis é influenciada por fatores ambientais e temporais 

(GITAHY et al., 2006) e medidas complementares para o controle dessa praga 

devem estar disponíveis. Medidas culturais auxiliares podem ser adotadas, como 

corte da cana o mais rente possível do solo, evitar o plantio de plantas hospedeiras 

(arroz, milho, sorgo e outras gramíneas) nas proximidades do canavial e o uso de 

variedades resistentes (PEREIRA, 2008). 

A primeira cana de açúcar geneticamente modificada aprovada para 

comercialização no Brasil foi lançada em 2017 pelo Centro de Tecnologia Canavieira 

(CTC). É uma planta resistente a D. saccharalis em função da introdução do gene e 

expressão da proteína Cry1Ab derivada de B. thuringiensis (CIB, 2017). Porém, 

assim que qualquer planta transgênica é lançada, sobretudo a cana de açúcar que é 

uma planta semi-perene, de propagação vegetativa e de genética complexa, ações 

para realização do manejo da resistência de insetos devem ser seriamente 

consideradas. Para auxiliar o manejo da resistência, investigações para obtenção de 

novas proteínas tóxicas com modos de ação diferentes dos atualmente utilizados 

devem ser feitas para futura incorporação dessas moléculas em novas gerações de 

plantas transgênicas. 

 

2.3. Plantas geneticamente modificadas com genes de Bacillus thuringiensis 

para controle de insetos-praga 

 

As plantas transgênicas com genes de B. thuringiensis representam uma 

tecnologia agrícola com alta taxa de adoção em diversas regiões do mundo. A área 

global cultivada com plantas transgênicas aumentou mais de cem vezes desde a 

liberação comercial nos Estados Unidos em 1996. Atualmente, o Brasil ocupa a 

segunda posição em área cultivada com variedades transgênicas (49,1 milhões de 

hectares) com área inferior apenas à observada nos Estados Unidos (72,9 milhões 

de hectares) (ISAAA, 2016). 
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A maior parte das plantas transgênicas com resistência a insetos disponíveis 

comercialmente possuem um ou mais genes que codificam proteínas inseticidas do 

microrganismo B. thuringiensis (JAMES, 2006; CARRIÈRE et al., 2015). 

No Brasil, a primeira cultura de algodão Bt contendo o gene cry1ac foi 

lançada comercialmente para controle de lepidópteros-pragas em 2005. 

Posteriormente, em 2007, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) 

aprovou liberações comerciais de vários eventos de milho Bt, como MON810 e Bt11, 

ambos contendo o gene cry1ab. Em 2010, a soja Bt com o gene cry1ac foi aprovada 

para comercialização no Brasil (CTNBio, 2018). Atualmente, encontram-se 

disponíveis 76 eventos de plantas transgênicas que expressam genes e 

combinações de genes de B. thuringiensis para resistência a insetos-praga no Brasil: 

32 eventos de milho que contém um gene ou combinações de genes (cry1Ab, cry1F, 

cry2Ab2, cry1Fa2, mcry3A, vip3Aa20, cry1A.105, cry2Ab2, cry3Bb1, cry35Ab1, 

cry34Ab1, ecry3.1Ab) 9 eventos de algodão que contém um gene ou combinações 

de genes (cry1F, cry1Ac, vip3Aa19, cry2Ab2, cry2Ae), 3 eventos de soja que contém 

um gene ou combinações de genes (cry1F, cry1Ac, cry1A.105, cry2Ab2) e 1 evento 

de cana (cry1Ab) (ISAAA GM Approval Database, 2018). 

 

2.3.1. Resistência de insetos a plantas transgênicas 

 

As plantas transgênicas com resistência a insetos (plantas Bt) foram 

desenvolvidas para resistir ao ataque de insetos-praga e reduzir os impactos 

negativos da agricultura sobre o ambiente em virtude da redução do uso de 

inseticidas químicos. Além disso, as plantas transgênicas podem proporcionar 

benefícios como redução de contaminações por resíduos tóxicos no ambiente (solo, 

água e alimentos), aumento da segurança do trabalhador e aumento do controle 

biológico natural (VALICENTE et al., 2015). 

O uso intenso de plantas Bt por vários anos resultou na seleção de 

populações de insetos resistentes às proteínas da bactéria B. thuringiensis 

expressas nas plantas transgênicas. Casos de evolução da resistência de insetos a 

proteínas de B. thuringiensis restringiam-se primeiramente a inseticidas biológicos 

aplicados em pulverização ou à seleção de linhagens resistentes em condições de 
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laboratório (VAN RIE; FERRÉ, 2000; NEPPL, 2001). Porém, casos de evolução da 

resistência de insetos às plantas transgênicas em campo vem sendo documentados, 

como a resistência de Busseola fusca (Fuller, 1901) (Lepidoptera: Noctuidae) ao 

milho Bt (VAN RENSBURG, 2007), de Helicoverpa zea (Boddie, 1850) (Lepidoptera: 

Noctuidae) à proteína Cry1Ac expressa em algodão nos EUA (TABASHNIK et al., 

2008), de Pectinophora gossypiella (Saunders, 1843) (Lepidoptera: Gelechiidae) à 

toxina Cry1Ac em algodão na Índia (DUHRUA; GUJAR, 2011) e do coleóptero 

Diabrotica virgifera virgifera (LeConte, 1868) (Coleoptera: Chrysomelidae) à proteína 

Cry3Bb1 expressa em milho no EUA (GASSMANN et al., 2011). 

Especificamente no caso de S. frugiperda, um importante inseto-praga de 

culturas de importância econômica no Brasil, foram relatados insetos resistentes a 

plantas transgênicas de milho que expressam as proteínas Cry1F, Cry1Fa e Cry1Ab 

em Porto Rico e no Brasil (STORER et al., 2010; FARIAS et al., 2014; MONNERAT 

et al., 2015; OMOTO et al., 2016). 

A evolução da resistência de insetos a inseticidas é causada pela redução da 

suscetibilidade de uma população de insetos a uma toxina (TABASHNIK, 1994). 

Para retardar a evolução da resistência às culturas Bt, várias estratégias têm sido 

propostas. Uma dessas estratégias é a combinação de genes de B. thuringiensis 

que codificam proteínas inseticidas em uma mesma planta com, preferencialmente, 

diferentes modos de ação (MOAR; ANILKUMAR, 2007). 

 

2.4. Quitinases 

 

As quitinases são enzimas que hidrolizam a quitina, um polímero linear 

insolúvel em água composto por unidades de N-acetilglicosamina (GlcNAc) ligadas 

por ligações glicosídicas do tipo β-(1,4). A quitina é o segundo biopolímero natural 

mais abundante da Terra e está amplamente distribuída em ecossistemas aquáticos 

e terrestres. A quitina é estruturalmente muito semelhante à celulose com exceção 

dos grupos hidroxila (-OH) localizados na posição 2 que, na quitina, são grupos 

acetamino (-NH.CO.CH3). O monômero formador da celulose é a glicose enquanto 

que o monômero formador da quitina é GlcNAc (BHATTACHARYA et al., 2007; 

BERINI et al., 2017) (Figura 1).  
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Figura 1. Diferença na fórmula estrutural da celulose (A) e quitina (B). Note que na 
celulose (A), a posição 2 da unidade monomérica (glicose) ocorre um grupo hidroxila 
(-OH), enquanto que na quitina (B) é verificado um grupo acetamino (-NH.CO.CH3) 
na posição 2 da unidade monomérica. Em ambos os polímeros, as unidades 
monoméricas são unidas por ligações glicosídicas do tipo β-(1,4). 
 

As quitinases podem ser encontradas em diversos organismos como plantas, 

fungos, insetos, crustáceos e bactérias e as funções biológicas dessas enzimas 

dependem da sua origem (USHARANI et al., 2011). Em plantas, as quitinases estão 

presentes nos caules, sementes, flores e tubérculos (HAMID et al., 2013) e são 

expressas em resposta à estresses abióticos ou bióticos (COHEN-KUPIEC; CHET, 

1998). Em fungos, as quitinases desempenham diferentes funções fisiológicas 

durante seu ciclo de vida, mas sua principal função está associada com a hidrólise 

da quitina da parede celular durante o desenvolvimento dos fungos (LANGNER; 

GÖHRE, 2015). As quitinases dos artrópodes (insetos e crustáceos, por exemplo) 

são expressas principalmente no tegumento e intestino durante o processo de 

ecdise, mas podem também participar de processos imunológicos na hemolinfa e 

nos sistemas traqueal e reprodutivo ou na digestão de alimentos quitinosos (LI et al., 

2015; ZHU et al., 2016). Em bactérias, muitas espécies secretam quitinases para 

utilizar quitina como uma fonte nutricional de carbono e nitrogênio ou para defesa 

contra outros microrganismos (BHATTACHARYA et al., 2007). 
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2.4.1. Classificação das quitinases 

 

Com base na semelhança de sequências de aminoácidos e seus mecanismos 

catalíticos, as quitinases podem ser divididas em duas famílias de glicosil hidrolases 

(GH), GH18 e GH19 (LOMBARD et al., 2014). As quitinases GH18 são encontradas 

em bactérias, fungos, animais e em algumas plantas e as quitinases GH19 são 

encontradas principalmente em plantas (TEWS et al., 1997). 

Embora a maioria das quitinases de bactérias sejam classificadas como 

GH18, algumas quitinases de actinomicetos e bactérias púrpuras são classificadas 

como GH19 (LI; GREENE, 2010; ADRANGI; FARAMARZI, 2013). É provável que as 

quitinases GH18 e GH19 tenham evoluído de formas independentes, pois além de 

não compartilharem similaridade em suas sequências de aminoácidos, possuem 

estruturas tridimensionais e mecanismos enzimáticos completamente diferentes 

(PRAKASH et al., 2010). 

As quitinases GH18 possuem uma estrutura tridimensional caracterizada por 

um domínio catalítico em barril (β/α) formado por oito α-hélices e oito folhas β, ou 

barril TIM (triose fosfato isomerase) e domínios não catalíticos de ligação à quitina 

(HUANG et al., 2012). Já as quitinases GH19 têm um elevado conteúdo de α-hélices 

e uma estrutura semelhante àquelas encontradas em quitosanases e lisozimas 

(TANAKA et al., 2017) (Figura 2). 
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Figura 2 - Estrutura tridimensional de quitinases representativas das famílias GH18 
e GH19. (A) Quitinase de Bacillus cereus representante da família GH18 (PDB ID: 
3N11). (B) Quitinase de Vigna unguiculata representante da família GH19 (PDB ID: 
4TX7). Imagens retiradas do Protein Data Bank (PDB) 
 

As quitinases também podem ser classificadas quanto ao tipo de produto 

formado após hidrólise do substrato. Atualmente, o Comitê de Nomenclatura da 

União Internacional de Bioquímica e Biologia Molecular classifica as quitinases em 

três grupos de enzimas com três números distintos (números E.C., do inglês Enzyme 

Commission): (i) endoquitinases (E.C. 3.2.1.14), que clivam aleatoriamente ligações 

glicosídicas internas da quitina e geram multímeros de GlcNAc com alto peso 

molecular, (ii) exoquitinases que catalisam a liberação de diacetilquitobiose ou 

GlcNAc a partir da extremidade não redutora (E.C. 3.2.1.200) da quitina e (iii) 

exoquitinases que catalisam a liberação de diacetilquitobiose ou GlcNAc a partir da 

extremidade redutora (E.C. 3.2.1.201) da quitina (BRZEZINSKA et al., 2014). 

 

2.4.2. Caracterização estrutural das quitinases 

 

Análises in silico revelam a estrutura das quitinases GH18 como 

conglomerados de uma série de domínios, hélices ou motivos evolutivamente 

conservados. Em geral, são compostas por um peptídeo sinal (SP), pelo domínio 

catalítico, domínio de fibronectina do tipo III e o domínio ligante em quitina (CBD) 

(YAN; FONG, 2015) (Figura 3).  
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Figura 3. Esquema geral da estrutura de uma quitinase GH18. Azul - Peptídeo sinal; 
Vermelho - Domínio catalítico; Verde - Domínio de Fibronectina tipo III; Roxo - 
Domínio Ligante em quitina. Imagem gerada no software InterPro 
(www.ebi.ac.uk/interpro) com a sequência nucleotídica traduzida de uma quitinase 
de Bacillus thuringiensis (KJ676691.1) 
 

O peptídeo sinal é geralmente localizado na região N-terminal e a sua 

presença é associada com a via clássica de transporte intracelular. Após a 

translocação da proteína para o lúmen do retículo endoplasmático, o peptídeo sinal 

pode influenciar os níveis de expressão gênica ou de exportação da proteína 

sintetizada e, por isso, é comumente retirado nas construções gênicas para 

expressão heteróloga (NETO et al., 2012). A similaridade de sequências em 

quitinases fúngicas, bacterianas e de insetos sugere domínios catalíticos 

comparáveis em todas essas quitinases (KRAMER; MUTHUKRISHNAN, 1997). 

Sabe-se que os domínios catalíticos em quitinases GH18 são essenciais para a 

hidrólise ou para o posicionamento do substrato (YANG et al., 2010).  

O domínio de fibronectina não está diretamente envolvido na ligação da 

quitinase com a quitina, mas propõe-se que seja importante para a atividade 

enzimática, provavelmente por afetar a estrutura enzimática geral e a localização 

espacial do domínio catalítico e do domínio ligante em quitina. O domínio ligante em 

quitina aumenta a afinidade da quitinase ao substrato e normalmente resulta no 

aumento da eficiência da hidrólise da quitina (YAN; FONG, 2015).  

Foi demonstrado que a deleção do domínio ligante em quitina de uma 

quitinase de B. thuringiesis aumentou a estabilidade da enzima e melhorou a 

atividade hidrolítica sobre quitina coloidal (DRISS et al., 2007). Porém, a deleção do 

domínio ligante em quitina em outras quitinases de B. thuringiensis, B. cereus e B. 

circulans resultou na redução da capacidade de hidrólise dessas enzimas (JUÁREZ-

HERNÁNDEZ et al., 2017; SHA et al., 2016; HUANG et al., 2009; WATANABE et al., 

1994).  

O estudo funcional dos dominíos isolados pode ser útil para identificação de 

regiões essenciais para compor a estrutura de uma quitinase e, a partir desse 
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conhecimento, produzir quitinases engenheiradas para intensificar, por exemplo, a 

atividade inseticida dessas enzimas sobre insetos-praga. 

 

2.4.3. Uso de quitinases para o controle de insetos-praga 

 

Após ingeridas, as quitinases têm mostrado bons resultados sobre a 

regulação do desenvolvimento de insetos-praga (THAMTHIANKUL et al., 2004, 

DING et al., 2008, PARDO-LÓPEZ et al., 2009). Os efeitos deletérios ao 

desenvolvimento de insetos-praga têm sido relacionados com a hidrólise e 

consequente perda das funções da membrana peritrófica (REGEV et al., 1996; 

PATIL; JADHAV, 2015). Estudos relataram danos causados pela quitinase na 

membrana peritrófica do intestino médio do inseto, tornando-a uma barreira menos 

efetiva (WIWAT et al., 2000; OTSU et al., 2003). Danos à membrana peritrófica de 

insetos podem resultar na diminuição significativa na alimentação (OTSU et al., 

2003), diminuição na eficiência da digestão (GONGORA et al., 2001), diminuição da 

utilização de nutrientes (TERRA; FERREIRA, 2005) e redução do crescimento 

(OTSU et al., 2003). A ingestão de quitinases pode estar associada a deformidades 

estruturais nas células epiteliais do intestino médio, como inchaço, alongamentos e 

aparecimento de um grande número de vacúolos (WIWAT et al., 2000) (Figura 4). 
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Figura 4. Atividade de quitinase sobre a membrana peritrófica de lepidópteros. (A) 
Ampliação do intestino médio de uma lagarta sem a ação da quitinase. (B) 
Ampliação do intestino médio de uma lagarta indicando ingestão de quitinase 
seguida de desestruturação da membrana peritrófica. Imagem adaptada de 
GULLAN; CRANSTON et al., 2010 e PAIVA et al., 2013 
 

A membrana ou matriz peritrófica é uma rede de quitina e proteínas que 

separa o lúmen do intestino médio de lepidópteros do epitélio do intestino médio 

(HEGEDUS et al., 2009). A membrana peritrófica larval é descrita como uma película 

fina, acelular, cilíndrica e que divide o epitélio intestinal do lúmen em dois 

compartimentos: o espaço endoperitrófico (no interior da membrana) e o espaço 

ectoperitrófico (entre a membrana e o epitélio) (TERRA, 1991). Consiste em uma 

rede de fibrilas de quitina associadas a diferentes classes de proteínas, 

glicoproteínas e proteoglicanos que conferem força e elasticidade a esta estrutura e 

influenciam em suas propriedades de permeabilidade (CHAPMAN, 1998).  

As funções da membrana peritrófica estão relacionadas com a proteção do 

epitélio intestinal contra a abrasão mecânica, o auxílio na digestão de alimentos em 

função da compartimentalização do intestino e redução da exposição do epitélio 

intestinal a agentes entomopatogênicos (TERRA, 2001). 

A acessibilidade de toxinas ao epitélio do intestino médio pode ser restrita 

pela matriz peritrófica e as quitinases podem alterar a integridade das membranas 

peritróficas e facilitar o contato entre as toxinas e proteínas receptoras de toxinas 
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presentes no epitélio do intestino médio de lepidópteros (REGEV et al., 1996, 

KRAMER; MUTHUKRISHNAN, 1997). 

Quitinases bacterianas utilizadas isoladamente são propostas como possíveis 

biopesticidas contra insetos. Um extrato quitinolítico obtido a partir do cultivo de 

Serratia marcescens contém pelo menos duas quitinases ativas em pH alcalino e, 

após ingestão, resultou em alta mortalidade em larvas de Spodoptera litura 

(Fabricius, 1775) (Lepidoptera: Noctuidae) (AGGARWAL et al., 2015). Uma quitinase 

purificada a partir de cultivos de Bacillus subtilis reduziu o desenvolvimento de larvas 

de S. litura após ingestão (CHANDRASEKARAN et al., 2012) e quitinases de 

Bacillus laterosporus contribuíram para a atividade inseticida sobre a traça-das-

crucíferas Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Plutellidae) (PRASANNA 

et al., 2013). 

Tanto o domínio catalítico como o domínio ligante em quitina das quitinases 

podem apresentar função no controle de insetos-praga (WANG; GRANADOS, 2001; 

ROSSI et al., 2012; ARORA et al., 2013). 

 

2.4.4. Sinergismo de quitinases com proteínas tóxicas para o manejo de 

insetos-praga 

 

A primeira utilização de quitinase em conjunto com proteínas de B. 

thuringiensis foi proposta em 1971. Em ensaios com as culturas puras de B. 

thuringiensis, não foram observadas mortalidades superiores a 60% sobre o 

lepidóptero Choristoneura fumiferana (Clemens, 1865) (Lepidoptera: Tortricidae). 

Porém, em tratamentos contendo cultivo de B. thuringiensis combinado com 

quitinase, todas as larvas morreram (SMIRNOFF, 1971). Posteriomente, verficou-se 

o efeito sinérgico de uma quitinase de Serratia marcescens em combinação com a 

toxina Cry1C sobre lagartas de Spodoptera littoralis (Boisduval, 1833) (Lepidoptera: 

Noctuidae). Na ausência de quitinase, foram necessários cerca de 20 μg/mL de 

Cry1C para redução máxima no peso das lagartas. Quando combinada com a 

quitinase, a concentração de 3,0 μg/mL de Cry1C foi suficiente para causar um 

efeito tóxico semelhante (REGEV et al., 1996). 
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A quitinase produzida por uma cepa de Bacillus licheniformis foi utilizada em 

combinação com B. thuringiensis subsp. aizawai (Bta) em um ensaio contra lagartas 

de Spodoptera exigua (Hübner, 1808) (Lepidoptera: Noctuidae). Com 10 mU desta 

quitinase, a CL50 de Bta foi reduzida em até 15 vezes quando comparado ao uso 

isolado de Bta (TANTIMAVANICH et al., 1997). Uma quitinase de B. thuringiensis 

subsp. colmeri também foi relacionada com o aumento da atividade inseticida de 

uma proteína Cry sobre S. exigua e Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) 

(Lepidoptera: Noctuidae) (LIU et al., 2010). 

Até o momento, a combinação de quitinases com toxinas Vip de B. 

thuringiensis foi testada apenas uma vez (ARORA et al., 2003). Nesse trabalho, foi 

observada a potencialização do efeito inseticida de Vip quando utilizada em conjunto 

com uma quitinase sobre lagartas neonatas de S. litura.  

Na tabela abaixo temos alguns exemplos de proteínas de B. thuringiensis em 

sinergismo com quitinases (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Combinações sinérgicas de proteínas inseticidas de Bacillus thuringiensis 
e quitinases. 
Origem da quitinase Combinação 

Sinérgica 

Organismo-alvo Referência 

Serratia marcescens Bacillus 

thuringiensis 

Choristoneura 

fumiferam 

Smirnoff (1971) 

Serratia marcescens Cry1C Spodoptera littoralis Reveg et al. (1996) 

Bacillus licheniformis Bacillus 

thuringiensis subsp. 

aizawai  

Spodoptera exigua Tantimavanich et 

al. (1997) 

Bacillus thuringiensis Vip Spodoptera litura Arora et al. (2003) 

Bacillus thuringiensis Cry1Ac Helicoverpa 

armigera  

Ding et al. (2008) 

Bacillus thuringiensis Cry1Ac Ephestia kuehniella Driss et al. (2011) 

Bacillus thuringiensis Cry1Ac Helicoverpa 

armigera 

Tang et al. (2012) 

Serratia marcescens Bacillus 

thuringiensis 

Galleria mellonella e 

Drosophila 

melanogaster 

Ozgen et al. (2013) 
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Quitinases de B. thuringiensis têm sido avaliadas para seleção e alteração de 

suas estruturas para obtenção de enzimas adequadas para uso aplicado. A 

participação do domínio ligante em quitina de quitinases sobre a atividade e 

estabilidade dessas enzimas nem sempre é muito previsível. Em determinados 

casos a deleção desse domínio pode aumentar a atividade hidrolítica sobre quitina 

coloidal (DRISS et al., 2007), reduzir a atividade hidrolítica (SHA et al., 2016) ou não 

exercer efeito sobre a atividade hidrolítica (JUÁREZ-HERNÁNDEZ et al., 2017). 

No entanto, nenhum estudo realizado até o momento investigou o papel 

biológico do domínio ligante em quitina de uma quitinase sobre o desenvolvimento 

de insetos-praga ou sobre o sinergimo de diferentes formas de uma quitinase (com e 

sem o domínio ligante em quitina) com a proteína Vip3Aa42. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 

 Expressar uma quitinase de B. thuringiensis nas variações Chi∆SP (sem 

peptídeo sinal) e Chi∆SP.CBD (sem peptídeo sinal e sem domínio ligante em 

quitina). 

 

 Analisar propriedades bioquímicas como atividade enzimática, estabilidade 

térmica, estabilidade em pH e capacidade de ligação à quitina das quitinases 

Chi∆SP e Chi∆SP.CBD. 

 

 Determinar o potencial das quitinases Chi∆SP e Chi∆SP.CBD para causarem 

interferência sobre o desenvolvimento do inseto-praga D. saccharalis em suas 

formas isoladas e em conjunto com a proteína Vip3Aa42. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1. Análises bioinformáticas da sequência de chi 

 

O gene chi da quitinase de B. thuringiensis utilizado neste trabalho foi 

previamente isolado, sequenciado e expresso em sistema de expressão heterólogo 

(AUGUSTO, 2014). A sequência completa do gene chi foi depositada no GenBank 

(KJ676691.1).  

As análises bioinformáticas desta sequência foram realizadas primeiramente 

com o programa “InterPro” (http://www.ebi.ac.uk/interpro) para classificação da 

proteína em família e predição de domínos e sítios importantes (FINN et al., 2017). 

Posteriormente, foi predita a localização do peptídeo de sinal através da ferramenta 

“SignalP 4.1” (http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP) cujo método faz a predição de 

sítios de clivagem e de peptídeos sinal com base em uma combinação de vários 

bancos de dados (NIELSEN, 2017). Os oligonucleotídeos iniciadores para amplificar 

os genes truncados (chi∆SP, chi∆CBD e chi∆SP.CBD) foram construídos com auxílio 

do programa “OligoAnalyzer 3.1” (www.idtdna.com/calc/analyzer) (OWCZARZY et 

al., 2008). 

 

4.2. Construção e amplificação dos genes derivados de chi 

 

A sequência do gene chi foi utilizada como referência para a construção dos 

oligonucleotídeos iniciadores para amplificação dos genes truncados. A composição 

dos genes ficou: chi (com peptídeo sinal, SP, e com domínio ligante em quitina, 

CBD), chi∆SP (sem SP, com CBD), chi∆CBD (com SP, sem CBD) e chi∆SP.CBD 

(sem SP e sem CBD) (Tabela 2). 
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Tabela 2. Oligonucleotídeos iniciadores utilizados para amplificação das diferentes 
formas da quitinase de Bacillus thuringiensis (NCBI: KJ676691.1). 
Gene Composição Iniciadores Tamanho 

chi Completo 
ChiF 5’ ATG AGG TCT CAA AAA TTC 3’ 
ChiR 5’ CTA GTT TTC GCT AAT GAC 3’ 2025 pb 

    

chi∆SP 
Sem SP e com 
CBD 

PepS 5' ATG GAT TCA CCA AAG CAA AGT 3' 
ChiR 5' CTA GTT TTC GCT AAT GAC 3' 1932 pb 

    

chi∆CBD 
Com SP e sem 
CBD 

ChiF 5' ATG AGG TCT CAA AAA TTC 3' 
DomL 5’ CTA CGT ATT AGC TTC ATC CGT 3’ 1719 pb 

    
chi∆SP.
CBD 

Sem SP e sem 
CBD 

PepS 5' ATG GAT TCA CCA AAG CAA AGT 3' 
DomL 5’ CTA CGT ATT AGC TTC ATC CGT 3’ 1626 pb 

SP=Peptídeo sinal; CBD=domínio ligante em quitina; pb=pares de bases. 

 

As amplificações dos genes truncados das quitinases foram realizadas por 

reações de PCR de volume final de 25 µL contendo 50 ng de DNA, tampão de 

reação de PCR 1x, MgCl2 2 mM, 0,2 mM de cada dNTP, iniciadores a 0,4 µM cada e 

0,5 U da enzima Platinum Taq DNA polymerase High Fidelity (Invitrogen®). O 

programa utilizado para a amplificação dos genes consistiu de um ciclo de 2 min a 

94°C, 30 ciclos de 1 min a 95°C, 1 min a 48°C e 2 min a 68°C e um passo final de 

68°C por 5 min. Os produtos das reações foram analisados em eletroforese em gel 

de agarose 0,8% contendo brometo de etídio (0,5 µg/mL). Foram aplicados 5 μL das 

amostras de amplificação em tampão de carregamento 1x (Tris-HCl 0,1 M, pH 6,8; 

azul de bromofenol 0,02%; glicerol 50%) e as amostras foram submetidas a 

eletroforese por aproximadamente 2 h a 70 V em tampão TEB 1x (TRIS 89 mM; 

ácido bórico 89 mM e EDTA 2,5 mM, pH 8,2). Os amplicons foram visualizados pela 

incidência de luz UV e documentado em um fotodocumentador modelo GEL DOC 

2000 (BIO-RAD). 

 

4.3. Purificação e clonagem dos genes truncados chi∆SP, chi∆CBD e 

chi∆SP.CBD em vetor pET SUMO 

 

Após verificar a amplificação dos fragmentos nos tamanhos esperados, o 

produto de PCR restante (20 μL) foi purificado utilizando o kit “Wizard® SV Gel and 

PCR Clean-Up System (Promega) conforme as recomendações do fabricante. O 

produto final da purificação foi ressuspendido em 25 μL de água livre de nucleases e 
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mantido a 4°C por cerca de 4 h. Após este período, realizou-se a quantificação do 

produto de PCR purificado no aparelho NanoDrop 2000 (Thermo Scientific). 

O vetor de expressão pET SUMO (Invitrogen®) possibilita a clonagem rápida 

através da inserção de um produto de PCR no vetor para expressão da proteína de 

interesse fusionada a uma cauda com seis histidinas (6xHis) que facilita a 

purificação da proteína em colunas de purificação por afinidade carregadas com 

níquel. Além disso, o fragmento SUMO presente no vetor incrementa a expressão e 

a solubilidade das proteínas produzidas (STUDIER et al., 1990) (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Mapa do vetor de clonagem e expressão pET SUMO (Invitrogen®). T7 e 
lacO: promotores; RBS: sítio de ligação do ribossomo; ATG: iniciador de tradução; 
6xHis: cauda de 6 histidinas; SUMO: sítio para o oligonucleotídio iniciador SUMO no 
sentido senso; T7 term: sítio para o oligonucleotídio iniciador T7 no sentido 
antisenso. Canamicina: gene de resistência ao antibiótico canamicina; pBR22 ORI: 
origem de replicação; rop e lacI: repressor. 
 

Com as amostras purificadas, foram realizadas as reações de ligação 

utilizando-se 150 ng de inserto, 50 ng de vetor pET SUMO, 1 μL de tampão de 

ligação 10x, 1 μL de enzima T4 ligase e água estéril (q.s.p) em um volume final de 

10 μL. A reação foi incubada a 15°C durante 16 h. 

Após este período, 10 μL do produto de cada reação de ligação foram 

adicionados em tubos contendo 200 μL de células de Escherichia coli BL21 (DE3) 
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One Shot (Invitrogen®) e as mesmas foram transformadas pelo método de choque 

térmico. As células transformadas foram selecionadas em placas com meio LB (10 

g/L de triptona; 5 g/L de extrato de levedura, 10 g/L de NaCl, 15 g/L de ágar), 

contendo 50 μg/mL de canamicina (SAMBROOK; RUSSEL, 2001). 

Os clones resultantes foram transferidos para tubos tipo Falcon contendo 

3 mL de meio de cultura LB líquido suplementado com 50 μg/mL de canamicina e as 

células foram cultivadas a 37°C sob agitação constante de 200 rpm por 12 h.  

Após o período de multiplicação, 2 mL das células foram utilizados para a 

extração do DNA plasmidial por meio da lise alcalina (SAMBROOK; RUSSEL, 2001). 

Inicialmente, a solução de células foi centrifugada (17.949 x g; 5 min) e o 

sobrenadante foi descartado. Ao precipitado, foram adicionados 200 μL da solução I 

(25 mM de Tris-HCl pH 8,0; 10 mM de EDTA; 50 mM de D-glicose) para 

ressuspensão do sedimento bacteriano. As amostras foram mantidas a temperatura 

ambiente por 5 min. 

Em seguida, 200 μL da solução II [0,2 N de NaOH; 0,5% de SDS 

(dodecilsulfato de sódio)] foram adicionados às amostras. A solução foi gentilmente 

misturada por meio da inversão dos tubos e mantida no gelo por 5 min. Decorrido 

este período, 150 μL da solução III (3 M de acetato de potássio, pH 4,8) foram 

acrescentados à amostra. Os tubos foram gentilmente invertidos a fim de misturar a 

solução e, em seguida, mantidos no gelo por 5 min. Após este período, as amostras 

foram submetidas à centrifugação (17.949 x g; 5 min; 4°C). 

O sobrenadante foi transferido para um novo tubo e 500 μL de 

clorofórmio/álcool isoamílico (24:1) foram adicionados à suspensão. Após 2 min de 

homogeneização, procedeu-se a centrifugação das amostras (17.949 x g; 5 min; 

4°C). A fase aquosa foi transferida para um novo tubo e o DNA foi precipitado por 

meio da adição de 875 μL de etanol absoluto (4°C) à solução. As amostras foram 

homogeneizadas, mantidas no gelo por 5 min, centrifugadas (17.949 x g; 5 min; 4°C) 

e o sobrenadante foi descartado. O precipitado de DNA foi lavado com 1 mL de 

etanol 70% gelado, seco em temperatura ambiente e ressuspendido em 50 μL de TE 

(10 mM de Tris-HCl e 0,1 M de EDTA, pH 8,0) contendo RNase (10 μg/mL). 
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4.4. Amplificação dos clones contendo as variações chi∆SP, chi∆CBD e 

chi∆SP.CBD por PCR  

 

O DNA plasmidial dos clones foi quantificado em aparelho NanoDrop 2000 

(Thermo Scientific) e utilizado em reações de PCR (item 4.2) com os 

oligonucleotídeos específicos (Tabela 2).  

Além de reação de PCR com os oligonucleotídeos específicos para o gene chi 

e suas variações chi∆SP, chi∆CBD e chi∆SP.CBD (Tabela 2), reações de PCR com 

o oligonucleotídeo SUMO F (5´-AGATTCTTGTACGACGGTATTAG-3´), cuja 

sequência está presente no vetor pET SUMO, foram realizadas junto com os 

oligonucleotídeos antisenso específicos de cada variação do gene chi para verificar 

se a forma variante do gene clonado estava na orientação de leitura correta em 

relação ao promotor do vetor. 

 

4.5. Indução da expressão do gene chi e suas variações chi∆SP, chi∆CBD, 

chi∆SP.CBD e vip3Aa42 e obtenção dos lisados proteicos 

 

As variações de sequências de chi, chi∆SP, chi∆CBD e chi∆SP.CBD clonados 

no presente trabalho e o gene vip3Aa42 clonado em pET SUMO (MARUCCI, 2015) 

foram expressos em sistema heterólogo utilizando células de E. coli BL21 (DE3) One 

Shot transformadas com os respectivos plasmídeos (item 4.3). Alíquotas (12 μL) dos 

estoques dos cultivos mantidos assepticamente em glicerol (20%) a -80°C foram 

plaqueados em meio de cultura LB suplementado com 50 μg/mL de canamicina e as 

placas foram incubadas a 37°C por 16 h.  

Em seguida, foi preparado um pré-inóculo pela inoculação de uma colônia em 

10 mL de meio LB e 50 μg/mL de canamicina em tubos tipo Falcon (50 mL). As 

culturas foram incubadas a 37°C e 200 rpm por 16 h.  

Após esse período, 2,5 mL do pré-inóculo foram transferidos para um 

Erlenmeyer com capacidade de 1000 mL contendo 250 mL de meio LB e 50 μg/mL 

de canamicina. O cultivo foi realizado a 37°C sob agitação de 200 rpm até que a 

D.O. a 600 nm estivesse entre 0,5 e 0,8. Em seguida, a expressão das proteínas de 

interesse foi induzida pela adição de IPTG (isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) na 
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concentração final de 0,5 mM e o cultivo continuou sob agitação de 200 rpm por 5 h 

a 22°C. 

Após 5 h de cultivo das culturas que tiveram a indução da expressão com 

IPTG e as culturas-controle não induzidas e mantidas nas mesmas condições, as 

bactérias cultivadas foram coletadas em tubos plásticos por centrifugação (17.400 x 

g; 30 min). Os sedimentos bacterianos obtidos foram mantidos em gelo até o início 

da lise celular. Para lise celular, 12,5 mL de tampão de lise (50 mM de fosfato de 

potássio, pH 7,8; 400 mM de NaCl; 100 mM de KCl; 10% de glicerol; 0,5% de Triton 

X-100; 10 mM de imidazol) foram adicionados aos sedimentos bacterianos e estes 

foram ressuspendidos por agitação vigorosa em aparelho do tipo “vórtex”. Após 

ressuspensão, adicionaram-se 375 μL de lisozima (100 mg/mL), 125 μL de DNAse I 

(1 mg/mL) e 12,5 μL de PMSF (fluoreto de fenilmetilsulfonila) (0,1 M) e as amostras 

foram incubadas em gelo por 30 min.  

Para o total rompimento das células, as amostras mantidas em gelo foram 

submetidas à sonicação por três vezes (Power 30% e Pulser 30) em aparelho “Onmi 

Sonic Ruptor 400” (Omni International) por 60 s com intervalo de 10 s entre as 

sonicações. Em seguida, as amostras foram centrifugadas (17.400 x g; 30 min; 4°C) 

e os sobrenadantes foram transferidos para tubos tipo Falcon (15 mL). Os 

sobrenadantes foram analisados em gel de poliacrilamida para verificar a eficiência 

da expressão. 

 

4.6. Análise da expressão das proteínas em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE)  

 

A eletroforese em gel de poliacrilamida foi realizada utilizando o sistema “Mini-

PROTEAN® 3 Cell” (Bio-Rad). O gel de separação foi preparado na concentração de 

7,5% de poliacrilamida (acrilamida/bis-acrilamida 30:0,8%) e 10% de SDS e o gel de 

empilhamento foi preparado na concentração de 5% de poliacrilamida e 0,5% de 

SDS. A eletroforese foi realizada em tampão Tris-Glicina (50 mM de Tris pH 8,6; 

1,92 M de glicina e 1% de SDS) a 30 mA e 200 V em temperatura ambiente por 

90 min. 

As amostras continham 20 μL de cada lisado proteico e 5 μL de tampão de 

carregamento de proteína [0,187 M de Tris, pH 7,0; 2,0% de SDS (p/V); 1,0% de 
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azul de bromofenol (p/V); 27% de glicerol (V/V) e 5,0% de β-mercaptoetanol (V/V)]. 

As amostras foram aquecidas a 100°C por 5 min e uma alíquota de 20 μL foi 

aplicada no gel. 

Após a eletroforese, os géis foram imersos em recipientes plásticos contendo 

30 mL de solução de coloração [Coomassie-Brilliant Blue R-250 (m/V) 0,1%; metanol 

50% e ácido acético 10%)] por 15 min. Em seguida, foi realizada uma lavagem com 

solução descorante (metanol 10% e ácido acético 10%), sob agitação constante por 

12 h. 

 

4.7. Purificação das proteínas Chi e suas variações Chi∆SP, Chi∆CBD, 

Chi∆SP.CBD e da proteína Vip3Aa42 

 

A coluna utilizada para a purificação das proteínas recombinantes foi a 

“HisTrapTM HP Columns” de 1 mL (GE Healthcare Bio-Sciences AB, Upsala 

Sweden). Estas colunas permitem a purificação por cromatografia de afinidade em 

resina de “Ni Sepharose” que possibilita uma alta purificação de proteínas marcadas 

com histidina como as proteínas em estudo que estão fusionadas a uma cauda com 

seis histidinas (6xHis). 

Antes da aplicação na coluna de purificação, os lisados proteicos foram 

filtrados em filtros de 0,22 μm. A purificação das proteínas foi realizada em coluna 

pré-equilibrada com tampão de equilíbrio (fosfato de sódio 20 mM pH 7,4). As 

eluições foram feitas com o tampão de equilíbrio acrescido de imidazol nas 

concentrações de 10, 25, 50, 75, 100 e 250 mM. Abaixo, segue a sequência de 

volumes e soluções aplicados na coluna durante o processo de purificação:  

 

1- 5 mL de H2O deionizada autoclavada;  

2- 5 mL de tampão de equilíbrio (Tampão fosfato de sódio 20 mM pH 7,4);  

3- 10 mL do lisado proteico filtrado em filtro 0,22 μm; 

4- 10 mL de tampão de equilíbrio;  

5- 5 mL de tampão de eluição acrescido de imidazol 10 mM;  

6- Coleta de uma fração de 5 mL; 

7- 5 mL de tampão de eluição acrescido de imidazol 10 mM; 



25 

 

8- Coleta de uma fração de 5 mL;  

9- Repetição dos passos 5 a 8 alterando o tampão de eluição com concentrações de 

25, 50, 75, 100 e 250 mM de imidazol; 

10- 5 mL de H2O deionizada autoclavada; 

11- 5 mL de tampão de equilíbrio sem imidazol; 

12- 3 mL de etanol 20% para manutenção da coluna. 

 

Após a purificação, as frações coletadas foram analisadas em gel de 

poliacrilamida a 7,5% da mesma forma descrita anteriormente. 

 

4.8. Filtração em Amicon Ultra 30 kDa 

 

 Um filtro Amicon® Ultra 15 mL com uma malha de 30 kDa (Millipore, 

Alemanha) foi utilizado para remoção do imidazol das proteínas obtidas após a 

purificação. Foram adicionados 15 mL das proteínas purificadas ao tubo 

concentrador e os tubos foram centrifugados (4000 x g; 20 min; temperatura 

ambiente). Após a centrifugação, 15 mL de tampão fosfato de sódio 100 mM pH 7,0 

foram adicionados ao tubo e uma nova centrifugação foi feita (4000 x g; 20 min; 

temperatura ambiente). Para retirada da proteína do filtro, 7,5 mL do mesmo tampão 

foram adicionados. Após a filtração, alíquotas de 10 mL das amostras e do tampão 

fosfato 100 mM pH 7,0 foram liofilizadas durante 24 hr em um liofilizador “Savant 

Super Modulyo” e ressuspensas em 1 mL de água deionizada para posterior 

quantificação. 

 

4.9. Quantificação das proteínas pelo método de Bradford 

 

A quantificação das proteínas foi realizada pelo método de Bradford 

(BRADFORD, 1976). Para obtenção de uma curva de calibração foi utilizada a 

albumina de soro bovino (BSA) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA). As 

concentrações de BSA utilizadas para geração da curva de calibração foram 0,1; 

0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0 mg/mL.  
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As amostras para quantificação de proteínas totais foram preparadas pela 

adição de 25 μL de amostra e de 750 μL do reagente Bradford. A amostra de 

referência (branco) foi preparada substituindo-se o volume de amostra por 25 μL de 

água. Após o preparo, as amostras foram mantidas por 10 min em temperatura 

ambiente e realizaram-se as leituras em espectrofotômetro regulado em 595 nm. A 

curva de calibração foi construída pelo método de regressão linear no programa 

Excel. As proteínas foram quantificadas em μg/μL. 

 

4.10. Conversão da concentração das proteínas de µg para nmol 

 

As proteínas Chi e suas variações Chi∆SP, Chi∆CBD e Chi∆SP.CBD têm 

massas diferentes em função das deleções de regiões específicas de cada uma 

delas. A conversão de µg de proteína para nmol de proteína foi realizada para que 

cada amostra possuísse o mesmo número de moléculas independente do peso para 

realização de ensaios bioquímicos e biológicos. A conversão foi feita utilizando o 

programa “Conversion: weight - moles (for proteins)” disponível no website 

<http://molbiol.edu.ru/eng/scripts/01_04.html>. 

  

4.11. Detecção da atividade quitinolítica de Chi∆SP e Chi∆SP.CBD 

 

4.11.1. Preparo da quitina coloidal 

 

A atividade quitinolítica de Chi∆SP e Chi∆SP.CBD foi verificada pela detecção 

da formação de grupos redutores a partir da hidrólise do substrato quitina coloidal. A 

quitina coloidal foi preparada de acordo com método proposto por Ramírez et al. 

(2004) com modificações. Para isso, uma parte de quitina cristalina (Sigma) foi 

incubada com cinco partes de ácido clorídrico (37% p/V) por 50 min em temperatura 

ambiente e agitação constante. Após incubação, a solução de quitina+ácido 

clorídrico foi transferida para um bécker contendo 1 L de água deionizada. A solução 

formada foi filtrada em sistema de filtração a vácuo para retirada da água e coleta da 

quitina coloidal. A quitina coloidal coletada foi sedimentada por centrifugação (4.000 

x g, 25°C, 10 min) e, após descartar o sobrenadante, o sedimento foi lavado (3x) 
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com tampão fosfato de sódio 0,1 M pH 7,0 até que o pH da solução se estabilizasse 

em pH 7,0. Uma última lavagem com água foi realizada para retirada do tampão 

fosfato. 

 

4.11.2. Determinação da atividade quitinolítica de Chi∆SP e Chi∆SP.CBD 

sobre quitina coloidal 

 

Para determinação da atividade quitinolítica de Chi∆SP e Chi∆SP.CBD foi 

utilizada a quantificação do açúcar redutor, pelo método do ácido dinitrosalicílico 

(DNS) (MILLER, 1959), usando quitina coloidal como substrato. Este método 

colorimétrico é muito utilizado para a determinação de açúcares redutores e utiliza o 

DNS como agente oxidante. Foram incubados 0,23 nmol de cada quitinase 

separadamente com 50 µL de quitina coloidal (15 mg/mL) e 50 µL de tampão fosfato 

de sódio pH 7,0 por 120 min. Em intervalos de 30 min, 200 µL de DNS foram 

adicionados às amostras para interrupção da reação e quantificação dos grupos 

redutores formados (NOELTING; BERNFELD, 1948). Após fervura em bloco seco 

(100°C; 5 min), as amostras foram arrefecidas até temperatura ambiente e 1600 µL 

de água foram adicionados às amostras. A leitura das amostras foi realizada em 

espectrofotômetro regulado no comprimento de onda de 550 nm e uma curva padrão 

de glicose (grupo redutor) foi utilizada como referência para os cálculos de atividade 

(U=µmol de grupo redutor formado/min).  

Como controles das reações para não se atribuir formação de cor não 

relacionada com a atividade enzimática, foram realizadas reações controle sem 

adição de enzima para verificar a formação espontânea de cor a partir do substrato. 

Foram realizadas 3 repetições de cada enzima avaliada. 

 

4.12. Determinação de características bioquímicas de Chi∆SP e Chi∆SP.CBD 

 

4.12.1. Estabilidade térmica de Chi∆SP e Chi∆SP.CBD 

 

A estabilidade térmica de Chi∆SP e Chi∆SP.CBD foi investigada por meio da 

avaliação da atividade residual das enzimas (item 4.11) após serem expostas a 
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diferentes temperaturas (30, 40, 50, 60, 70 e 80°C) por 2 h. Os resultados foram 

expressos em relação à atividade das enzimas mantidas a 4°C (100% de atividade). 

Após exposição de Chi∆SP e Chi∆SP.CBD a diferentes temperaturas, as soluções 

das enzimas foram resfriadas em gelo e a atividade quitinolítica de cada tratamento 

foi recuperada em pH 7,0 a 30°C. Foram realizadas 3 repetições de cada enzima 

exposta a cada temperatura avaliada. 

 

4.12.2. pH ótimo de Chi∆SP e Chi∆SP.CBD 

 

O pH ótimo de Chi∆SP e Chi∆SP.CBD foi determinado nas reações de 

atividades (item 4.11) preparadas em soluções tampão 50 mM em diferentes pHs 

(Tabela 3). Após incubação das reações durante 60 min a 30°C, as reações foram 

interrompidas e tratadas conforme item 4.11. O maior valor de absorbância foi 

considerado como atividade 100% e o restante das atividades foi calculado de forma 

relativa a esse valor. Foram realizadas 3 repetições de cada enzima avaliada em 

cada pH indicado. 
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Tabela 3. Tampões com diferentes pHs utilizados para determinação do pH ótimo de 
Chi∆SP e Chi∆SP.CBD. 

Tampão da Reação pH 

Citrato-fosfato de sódio 50 mM 2,6 

Citrato-fosfato de sódio 50 mM 3,0 

Citrato-fosfato de sódio 50 mM 3,6 

Citrato-fosfato de sódio 50 mM 4,0 

Citrato-fosfato de sódio 50 mM 5,0 

Citrato-fosfato de sódio 50 mM 5,4 

Citrato-fosfato de sódio 50 mM 6,0 

Citrato-fosfato de sódio 50 mM 6,4 

Citrato-fosfato de sódio 50 mM 7,0 

Fosfato de sódio 50 mM 7,0 

Fosfato de sódio 50 mM 7,5 

Fosfato de sódio 50 mM 8,0 

Tris-HCl 50 mM 8,0 

Tris-HCl 50 mM 8,6 

Glicina-NaOH 50 mM 8,6 

Glicina-NaOH 50 mM 9,0 

Glicina-NaOH 50 mM 9,4 

Glicina-NaOH 50 mM 10,0 

Glicina-NaOH 50 mM 10,5 

 

4.12.3. Ensaio de ligação de Chi∆SP e Chi∆SP.CBD à quitina 

 

O ensaio para determinação da capacidade de ligação de Chi∆SP e 

Chi∆SP.CBD à quitina consistiu na incubação de 0,23 nmol de cada quitinase 

purificada em tampão fosfato de sódio 100 mM pH 7,0 com 35 µL de quitina coloidal 

(15 mg/mL) por uma hora com homogeneizações ocasionais. Após incubação, as 

amostras foram centrifugadas (10.000 x g; 10 min; 4°C) e as quitinases não ligadas 

à quitina (sobrenadante) foram separadas das quitinases ligadas à quitina 

(sedimento). A concentração das proteínas no sobrenadante e no sedimento foram 

determinadas pelo método de Bradford (BRADFORD, 1976) utilizando-se o reagente 

Bradford Reagent (Sigma-Aldrich) seguindo as recomendações do fabricante. 
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4.13. Avaliação do desenvolvimento de Diatraea saccharalis em dietas 

contendo a proteína Vip2Aa42 

 

Para a determinação da concentração letal necessária para mortalidade de 

50% das lagartas (CL50), diferentes concentrações da proteína Vip3A42a foram 

diluídas em tampão fosfato 100 mM pH 7,0 para as concentrações que resultariam 

em 30; 60; 120; 240; 480; 960 ng/cm2 de dieta artificial. 

Os bioensaios foram conduzidos utilizando dieta artificial específica para o 

desenvolvimento larval de D. saccharalis (PARRA, 2001). A dieta foi colocada em 

bandejas de poliestireno com 128 poços de 2 cm2 contendo 1 mL de dieta por poço 

(Bio-Assay Tray - Bio-Serv). Alíquotas de 50 μL da proteína Vip3A42a purificada nas 

concentrações testadas foram espalhadas sobre a superfície da dieta no interior de 

cada poço. Após aplicação das soluções de proteína Vip3A42a sobre a superfície 

das dietas, as placas com as dietas foram colocadas em fluxo laminar por 

aproximadamente 1 h para a absorção das soluções e secagem superficial. Como 

controle, 50 µL do tampão fosfato utilizado no preparo das proteínas foram 

espalhados sobre a superfície dos poços. 

Após a absorção das soluções pela dieta, lagartas neonatas de D. saccharalis 

foram cuidadosamente colocadas de forma individual sobre a dieta em um poço da 

bandeja com o auxílio de um pincel fino. Em seguida, as bandejas foram vedadas e 

levadas a uma incubadora B.O.D. com temperatura média de 26 ± 2°C, umidade 

relativa do ar 70 ± 10% e fotofase diária de 12 h. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em triplicata, com 

16 lagartas por repetição. Além da mortalidade, as lagartas que apresentaram 

retardo visível no desenvolvimento após 7 dias foram consideradas mortas pelo 

conceito de "mortalidade funcional" (CHAKROUN et al., 2012). A CL50 foi calculada 

por meio da análise probit utilizando o programa de estatística POLO-PC (LeOra 

Software, Berkeley, CA). 
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4.14. Interação de Chi∆SP e Chi∆SP.CBD com Vip3Aa42 para o controle de 

Diatraea saccharalis  

 

A avaliação das interações entre as proteínas Vip3Aa42, Chi∆SP e 

Chi∆SP.CBD foram determinadas após a estimativa da CL50 estabelecida para 

Vip3Aa42 isoladamente.  

Os bioensaios realizados para investigar os efeitos das combinações das 

proteínas Vip3Aa42, Chi∆SP e Chi∆SP.CBD para o controle de D. saccharalis foram 

conduzidos da mesma forma descrita no item 4.13. As quitinases Chi∆SP e 

Chi∆SP.CBD foram adicionadas isolamente sobre a dieta em uma concentração de 

2,41 nmol/cm2 de cada proteína e em combinações com a CL50 estimada para a 

proteína Vip3Aa42. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em 

quadruplicata, com 8 lagartas por repetição. 

Os dados de mortalidade das lagartas de D. saccharalis obtidos pela 

exposição às proteínas Chi∆SP, Chi∆SP.CBD e Vip3Aa42, foram analisados 

segundo Fernández-Luna et al. (2010). Os cálculos foram realizados utilizando-se a 

sobrevivência observada (SOBS) de lagartas expostas a proteína (a) e a proteína (b) 

separadamente [S(a)OBS e S(b)OBS]. Com esses valores foi calculada a sobrevivência 

esperada (SEXP) de lagartas sobreviventes expostas à mistura das proteínas (a) e (b) 

[S(ab)EXP] pela fórmula: 

 

S(ab)EXP = S(a)OBS x S(b)OBS 

 

Com os valores de S(ab)EXP, foi calculada a mortalidade esperada MortEXP 

para as lagartas expostas a cada mistura de toxina com a fórmula: 

 

Mort(ab)EXP = [1- S(ab)EXP] x 100 

 

Para calcular o número esperado de lagartas vivas e mortas a mortalidade 

esperada foi multiplicada pelo número total de lagartas (n= 32). 

Para a determinação da interação de sinergismo ou antagonismo, foi 

considerada a hipótese de que ocorre sinergismo se o número de lagartas mortas 
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observadas expostas à mistura for maior que o número de lagartas mortas 

esperadas e o inverso para a ocorrência de antagonismo.  

Utilizou-se o teste “exato” de Fisher disponível em 

<http://www.graphpad.com/quickcalcs/contingency1/> para determinar se a diferença 

entre a mortalidade esperada e a observada era estatisticamente significante 

(p<0,05). 

 

5. RESULTADOS 

 

 

5.1. Amplificação por PCR do gene chi e suas variações chi∆SP, chi∆CBD e 

chi∆SP.CBD 

 

O uso dos oligonucleotídeos iniciadores (Tabela 2) nas reações de PCR 

resultaram na amplificação do gene chi e das formas truncadas chi∆SP, chi∆CBD e 

chi∆SP.CBD com 2025, 1932, 1719 e 1626 pb, respectivamente (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Amplificação por PCR da quitinase completa de Bacillus thuringiensis e de 
suas versões trucadas. M: Marcador de peso molecular 1kb DNA Ladder (Thermo 
Scientific®), 1: chi (2025 pb), 2: chi∆SP (1932 pb), 3: chi∆CBD (1719 pb), 4: 
chi∆SP.CBD (1626 pb). 
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5.2. Clonagem e confirmação dos clones chi∆SP, chi∆CBD e chi∆SP.CBD por 

PCR  

 

Os produtos de PCR dos genes truncados chi∆SP, chi∆CBD e chi∆SP.CBD 

foram purificados, quantificados e colocados em reação de ligação para clonagem 

no vetor de expressão pET SUMO. Clones positivos foram obtidos para todos os 

genes ao utilizar os oligonucleotídeos iniciadores dos genes Chi∆SP, chi∆CBD e 

chi∆SP.CBD (Tabela 2), mas só foram selecionados os clones que amplificaram 

produtos de PCR com os tamanhos esperados quando utilizado o oligonucleotídeo 

SUMOF com os oligonucleotídeos antisenso de cada gene. Os produtos de PCR 

obtidos pela amplificação com SUMOF e os oligonucleotídeos antisenso de cada 

gene de interesse apresentaram um aumento de tamanho de cerca de 100 pb, 

referente à proteína SUMO que está fusionada à extremidade N-terminal do gene de 

interesse. As amplificações com esse conjunto de oligonucleotídeos iniciadores 

permitiram verificar quais genes clonados estavam na fase de leitura correta em 

relação ao promotor da expressão (Figura 7).  
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Figura 7. Confirmação das clonagens dos genes chi∆SP, chi∆CBD e chi∆SP.CBD 
na orientação correta em relação ao promotor de expressão do vetor pET SUMO. (A) 
Amplificação com os conjuntos de oligonucleotídeos específicos de cada gene. (B) 
Amplificação com os oligonucleotídeos antisenso específicos de cada gene e o 
oligonucleotídeo SUMO F. M: Marcador Molecular “1 kb DNA Ladder” (Thermo 
Scientific); A e B: 1 a 13 clones com o gene chi∆SP; 14 a 18 clones com o gene 
chi∆CBD. 19 a 23 clones com o gene chi∆SP.CBD. 
 

Somente os vetores com os genes truncados chi∆SP, chi∆CBD e 

chi∆SP.CBD que apresentaram produtos de amplificação com o tamanho esperado 

utilizando os oligonucleotídeos SUMOF e gene específico no sentido antisenso 

foram selecionados para a transformação de células de E. coli BL21 e posterior 

expressão das proteínas. 
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5.3. Produção da quitinase completa de Bacillus thuringiensis e de suas 

versões trucadas e da proteína Vip3Aa42 de Bacillus thuringiensis 

 

A expressão dos genes chi e suas variações chi∆SP, chi∆CBD e chi∆SP.CBD 

foi realizada a 22°C por 5 horas. O gene chi codifica a quitinase completa (Chi) com 

um peso molecular previsto de 74,24 kDa, o gene chi∆SP que não possui o peptídeo 

sinal e codifica uma proteína (Chi∆SP) de 70,72 kDa, o gene chi∆CBD que sofreu 

deleção do domínio ligante em quitina codifica uma proteína (Chi∆CBD) de 

63,48 kDa e o gene chi∆SP.CBD codifica uma proteína sem o peptídeo sinal e sem 

o domínio ligante em quitina (Chi∆SP.CBD) com peso previsto de 59,97 kDa. Devido 

à clonagem ter sido em um vetor que possui uma cauda N-terminal de 6-histidina 

todas quitinases expressas sofreram aumento de 13 kDa em seu peso, resultando 

nas proteínas Chi, Chi∆SP, Chi∆CBD e Chi∆SP.CBD com os pesos moleculares de 

87, 83, 76 e 72 kDa respectivamente (Figura 8A). 

A proteína Vip3Aa42 apresenta uma banda de massa molecular de 

101,5 kDa, sendo 88,5 kDa da proteína Vip3Aa e 13 kDa referente à cauda de 

histidina codificada pelo vetor pET SUMO (Figura 8B). 
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Figura 8. Lisado proteico de células de Escherichia coli induzidas ou não para a 
expressão das proteínas recombinantes de interesse. (A) M: Marcador de peso 
molecular (kDa) “PageRulerTM Plus Prestained Protein Ladder” (Thermo Scientific). 
1: Chi (87 kDa); 2: Chi∆SP (83 kDa); 3: Chi∆CBD (76 kDa); 4: Chi∆SP.CBD (72 
kDa). (B) M: Marcador de peso molecular (kDa) “PageRulerTM Plus Prestained 
Protein Ladder” (Thermo Scientific). (B) M: Marcador de peso molecular (kDa) 
“PageRulerTM Plus Prestained Protein Ladder” (Thermo Scientific). 1: Lisado de 
cultivo de Escherichia coli não induzido por IPTG para expressão de Vip3Aa42 
(controle); 2: Lisado proteico de cultivo de Escherichia coli induzido para expressão 
de Vip3Aa42. 
 

5.3.1. Purificação das proteínas Chi e das formas truncadas Chi∆SP, 

Chi∆CBD, Chi∆SP.CBD e Vip3Aa42 

 

Após coleta das frações, as amostras de Chi, Chi∆CBD e Vip3Aa42 tiveram 

maior concentração da proteína recombinante com tamanho esperado nas frações 

eluídas em 250 mM de imidazol e as proteínas Chi∆SP e Chi∆SP.CBD nas frações 

eluídas com 50, 75, 100 e 250 mM de imidazol (Figura 9). 
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Figura 9. Perfil proteico das frações obtidas na purificação das proteínas Chi (A), 
Chi∆SP (B), Chi∆CBD (C), Chi∆SP.CBD (D) e Vip3Aa42 (E). M - Marcador de peso 
molecular (kDa) “PageRulerTM Plus Prestained Protein Ladder” (Thermo Scientific). 1 
e 2: Frações da purificação das proteínas eluídas com 10 mM de imidazol; 3 e 4: 
Frações da purificação das proteínas eluídas com 25 mM de imidazol; 5 e 6: Frações 
da purificação das proteínas eluídas com 50 mM de imidazol; 7 e 8: Frações da 
purificação das proteínas eluídas com 75 mM de imidazol; 9 e 10: Frações da 
purificação das proteínas eluídas com 100 mM de imidazol; 11 e 12: Frações da 
purificação das proteínas eluídas com 250 mM de imidazol. (E) M - Marcador de 
massa molecular “SpectraTM Multicolor Broad Range Protein Ladder”. 
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5.3.2. Filtração em Amicon das proteínas Chi, Chi∆SP, Chi∆CBD, 

Chi∆SP.CBD e Vip3Aa42 

 

As proteínas eluídas nas frações selecionadas após a purificação de cada 

proteína foram filtradas em Amicon Ultra 30k (Millipore) para retirada do imidazol nas 

amostras. Após filtração, amostras mais limpas e em maior concentração foram 

obtidas (Figura 10). 

 

 
Figura 10. Perfil proteico das proteínas 1.Chi, 2.Chi∆SP, 3.Chi∆CBD, 4.Chi∆SP.CBD 
e 5.Vip3Aa42 após filtragem em Amicon Ultra 30k (Millipore). (A) M: Marcador de 
peso molecular (kDa) “PageRulerTM Plus Prestained Protein Ladder” (Thermo 
Scientific). (B) M: Marcador de massa molecular “SpectraTM Multicolor Broad Range 
Protein Ladder”. 

 

Em seguida, as amostras foram quantificadas para realização dos testes 

bioquímicos e biológicos posteriores. 

 

5.4. Detecção da atividade quitinolítica de Chi∆SP e Chi∆SP.CBD 

 

 Após a quantificação, verificou-se que as proteínas Chi e Chi∆CBD (ambas 

com peptídeo sinal) foram obtidas em quantidades inferiores às proteínas Chi∆SP e 
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Chi∆SP.CBD (ambas sem peptídeo sinal). Por esse motivo, escolheu-se trabalhar 

para a caracterização parcial das quitinases Chi∆SP e Chi∆SP.CBD que foram 

obtidas em concentrações suficientes para os ensaios. 

 A atividade quitinolítica das quitinases Chi∆SP e Chi∆SP.CBD foi determinada 

pela incubação de 0,23 nmol de cada proteína com quitina coloidal. A atividade 

quitinolítica de Chi∆SP (com CBD) em pH 7,0 foi de 3,07 ± 0,15 U/nmol e a atividade 

de Chi∆SP.CBD (sem CBD) foi de 1,83 ± 0,06 U/nmol. 

 

5.5. Determinação de características bioquímicas de Chi∆SP e Chi∆SP.CBD 

 

A estabilidade térmica das proteínas Chi∆SP e Chi∆SP.CBD foi verificada 

após essas serem incubadas por 2 h a 30, 40, 50, 60, 70 e 80°C com posterior 

recuperação da atividade quitinolítica pH 7,0 a 30°C. As quitinases apresentaram 

maior estabilidade térmica entre 30 e 40°C e, a partir de 50°C, ambas quitinases 

mostraram grande redução na atividade quitinolítica. A proteína Chi∆SP (com CBD) 

apresentou atividade quitinolítica superior a Chi∆SP.CBD (sem CBD) (Figura 11A). 

A análise de pH ótimo de Chi∆SP e Chi∆SP.CBD indicou que ambas as 

quitinases apresentam uma ampla faixa de atividade ótima com destaque para 

faixas entre pH 4,0 e pH 9,0 e atividade em condições alcalinas (aproximadamente 

40% da atividade máxima). A proteína Chi∆SP.CBD resultou em valores de atividade 

quitinolítica relativamente inferiores à atividade observada para Chi∆SP (Figura 

11B). 

 

 
Figura 11. Estabilidade térmica (A) e pH ótimo (B) das quitinases Chi∆SP e 
Chi∆SP.CBD de Bacillus thuringiensis. 

A                                                                 B 



40 

 

A capacidade de ligação das quitinases à quitina coloidal foi avaliada pela 

quantificação de quitinases não ligadas à quitina (sobrenadante) e das quitinases 

ligadas à quitina (sedimento). Após incubação e centrifugação, aproximadamente 

70% do total de Chi∆SP (com CBD) estava ligada à quitina enquanto que apenas 

aproximadamente 30% do total de Chi∆SP.CBD (sem CBD) foi detectada ligada ao 

sedimento (quitina). O controle com BSA indicou que 100% dessa proteína se 

mantinha no sobrenadante (não ligada à quitina) (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Ensaio de ligação das proteínas Chi∆SP e Chi∆SP.CBD de Bacillus 
thuringiensis à quitina. 
 
5.6. Avaliação do desenvolvimento de Diatraea saccharalis em dietas contendo 

a proteína Vip2Aa42 

 

Bioensaios com a proteína Vip3Aa42 purificada foram realizados e a CL50 

estimada em 352,132 ng/cm2. O controle negativo não causou mortalidade nas 

condições do ensaio (Tabela 4). 
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Tabela 4. Estimativa da concentração letal da toxina Vip3Aa42 necessária para 
resultar na mortalidade de 50% (CL50) das lagartas de Diatraea saccharalis. 

Proteína b ± SEa X2 CL50 (IC min - máx)b 

Vip3Aa42 1,247 ± 0,189 2,172 
352,132 

(250,218 - 524,839) 
a Coeficiente angular da reta ± Erro Padrão 
b Valores expressos em ng/cm2 com intervalo de confiança a 95% 
Experimentos realizados em triplicata (n=48) 
 
5.7. Interação de Chi∆SP e Chi∆SP.CBD com Vip3Aa42 no controle de Diatraea 

saccharalis 

 

Os bioensaios de interação entre as proteínas indicaram sinergismo para 

combinação da CL50 de Vip3Aa42 e Chi∆SP, pois a mortalidade larval de D. 

saccharalis observada para a combinação dessas proteínas foi superior à 

mortalidade larval esperada. A avaliação da combinação da CL50 de Vip3Aa42 e 

Chi∆SP.CBD indicou que não há interação entre as duas proteínas nas 

concentrações avaliadas que resultem em variações da mortalidade esperada de D. 

saccharalis (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Avaliação da mortalidade de Diatraea saccharalis após ingestão das 
proteínas Vip3Aa42, Chi∆SP e Chi∆SP.CBD de Bacillus thuringiensis e ocorrência 
de sinergismo entre a CL50 de Vip3Aa42 com Chi∆SP e Chi∆SP.CBD. 

Proteínas Concentração 
Mortalidade (%) 

p 
Esperada Observada

(a)
 

Chi∆SP 2,41 nmol/cm
2
 - 0 - 

Chi∆SP.CBD 2,41 nmol/cm
2
 - 0 - 

Vip3Aa42 352 ng/cm
2
 - 50 - 

Vip3Aa42 + 
Chi∆SP 352 ng/cm

2
 + 2,41 nmol/cm

2
 50 90 0,0001

*
 

Vip3Aa42 + 
Chi∆SP.CBD 352 ng/cm

2
 + 2,41 nmol/cm

2
 50 50 1,0000

ns
 

(a)
Cada valor para mortalidade observada representa quatro repetições de 8 lagartas, 

totalizando 32 lagartas. 
ns

=não significativo. *=Significativo pelo teste de Fisher. 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

O conhecimento a respeito de quitinases de B. thuringiensis é de interesse 

para o controle de insetos-praga (THAMTHIANKUL et al., 2004, DING et al., 2008, 

PARDO-LÓPEZ et al., 2009). Essas enzimas estão associadas à hidrólise da quitina 

presente na membrana peritrófica de insetos e, após ingestão, podem resultar em 

alterações negativas sobre o desenvolvimento de insetos-praga ou podem aumentar 

a toxicidade de outras proteínas inseticidas (REGEV et al., 1996, KRAMER; 

MUTHUKRISHNAN, 1997; OTSU et al., 2003).  

A compreensão da estrutura molecular, funções dos domínios e propriedades 

bioquímicas de quitinases é essencial para impulsionar o uso aplicado dessas 

enzimas. Neste trabalho, quatro formas de uma quitinase de B. thuringiensis foram 

produzidas, Chi (sequência completa) e suas variantes Chi∆SP (sem o SP, com 

CBD), Chi∆CBD (com SP, sem CBD) e Chi∆SP.CBD (sem SP e sem CBD) e as 

características bioquímicas e biológicas de Chi∆SP e Chi∆SP.CBD foram avaliadas.  

A deleção do peptídeo sinal das quitinases Chi∆SP e Chi∆SP.CBD resultou 

em um maior rendimento para produção dessas proteínas na forma solúvel e 

manutenção das mesmas no citoplasma de E. coli (organismo utilizado para 

expressão heteróloga). Já as quitinases Chi e Chi∆CBD, por apresentarem o 

peptídeo sinal, foram obtidas em concentrações menores quando avaliadas as 

proteínas solúveis presentes no citoplasma de E. coli. Dessa forma, acredita-se que 

as quitinases Chi e Chi∆CBD foram expressas e grande parte dessas proteínas 

foram exportadas para o meio de cultivo em função da presença do peptídeo sinal 

(SORENSEN; MORTENSEN, 2005). 

Como as concentrações de Chi∆SP e Chi∆SP.CBD foram superiores às 

concentrações de Chi e Chi∆CBD e suficientes para todos os ensaios, optamos por 

utilizar Chi∆SP e Chi∆SP.CBD nos ensaios bioquímicos e biológicos. A presença do 

domínio ligante em quitina em Chi∆SP resultou em uma atividade quitinolítica 59,6% 

superior em relação à atividade observada em Chi∆SP.CBD. A presença do domínio 

ligante em quitina não foi essencial para a atividade quitinolítica, mas, no caso da 

quitinase de B. thuringiensis (KJ676691.1), a presença desse domínio resultou em 
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uma maior eficiência de hidrólise da quitina. Resultados semelhantes foram 

relatados para a quitinase Chi74 de B. thuringiensis (SHA et al., 2016) e a quitinase 

ChiA74 (JUAREZ-HERNÁNDEZ et al., 2017). Porém, a quitinase Chi255 de B. 

thuringiensis subsp. kurstaki BUPM255 sem o domínio ligante em quitina apresentou 

atividade quitinolítica superior em relação à forma dessa quitinase com o domínio 

ligante em quitina (DRISS et al., 2007). 

A estabilidade térmica de Chi∆SP e Chi∆SP.CBD foi observada em 

temperaturas de 30 a 40°C. Quando as enzimas foram incubadas a 50°C, ambas 

apresentaram marcantes reduções na atividade. Após exposição a 50°C, Chi∆SP 

apresentou uma redução de 82,98% em relação à atividade de Chi∆SP a 40°C 

enquanto Chi∆SP.CBD teve uma redução de 45,77% da atividade hidrolítica nas 

mesmas condições. Ambas as formas, Chi∆SP e Chi∆SP.CBD, tiveram atividade 

enzimática residual de, respectivamente, 0,4 ± 0,04 U/nmol e 0,32 ± 0,07 U/nmol 

após exposição a 50°C. Para incubações em temperaturas acima de 50°C, a 

estabilidade de ambas as formas Chi∆SP e Chi∆SP.CBD foi praticamente perdida. 

Em uma quitinase de Streptomyces sp. características similares foram observadas. 

A enzima se mostrou estável mesmo após três horas de incubação a 30 ou 40°C e 

teve redução para cerca de 60% da atividade quando incubada a 50°C (KARTHIK et 

al.; 2015).  

Temperaturas de incubação mais altas (60, 70 e 80°C) resultaram em uma 

diminuição drástica da atividade, com atividade nula para Chi∆SP e Chi∆SP.CBD. 

Resultados parecidos foram relatados para uma quitinase de B. thuringiensis subsp. 

aizawai, com atividades de 90, 95, 100 e 0% para temperaturas de 30, 40, 50 e 60°C 

(VEGA et al., 2006). A retirada do domínio ligante em quitina na forma truncada 

Chi∆SP.CBD da quitinase de B. thuringiensis não resultou em alterações sobre a 

estabilidade térmica da enzima em temperaturas superiores a 50°C. 

As quitinases Chi∆SP e Chi∆SP.CBD foram ativas em uma ampla faixa de 

pH, entre 4,0 e 9,0. De acordo com o presente estudo, quitinases de B. thuringiensis 

completas ou truncadas com e sem a presença do CBD (DRISS et al., 2007; 

BARBOZA-CORONA et al., 2008; SHA et al., 2016; HONDA et al., 2017;) ou de B. 

cereus (LIANG et al., 2014) foram ativas na mesma faixa de pH ótimo. 
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Mesmo que normalmente encontre-se apenas um pH ótimo ou uma faixa 

restrita de pH ótimo para enzimas, a distribuição bimodal da atividade enzimática de 

quitinases em ampla faixa de pH foi relatada em outros trabalhos. Os resultados 

sugerem que pode haver dois arranjos conformacionais das quitinases com esse 

perfil de atividade ótima em função do pH (BARBOZA-CORONA et al., 2003, DRISS 

et al., 2007).  

Um fator importante a ser considerado é a manutenção da atividade hidrolítica 

de Chi∆SP e Chi∆SP.CBD em aproximadamente 40% da atividade total em pHs 

alcalinos semelhantes ao pH observado no intestino de lepidópteros imaturos 

(SHAO et al., 2017). Essa propriedade indica compatibilidade entre as enzimas 

Chi∆SP e Chi∆SP.CBD do presente estudo e o ambiente em que foram 

biologicamente avaliadas. 

Além dos efeitos sobre a atividade quitinolítica, a deleção do domínio ligante 

em quitina influenciou diretamente a capacidade de ligação em quitina da quitinase 

Chi∆SP.CBD. Chi∆SP.CBD (sem CBD) apresentou uma capacidade 

aproximadamente 40% inferior de ligação a quitina coloidal em relação a Chi∆SP. O 

mesmo foi observado em uma quitinase de B. thuringiensis sem o CBD em sua 

estrutura, que teve 32% a menos de ligação (JUÁREZ-HERNÁNDEZ et al., 2017). 

Diferentemente, uma forma de quitinase de B. thuringiensis sem o CBD apresentou 

capacidade de ligação similar à sua forma com o CBD (DRISS et al., 2007). 

A escolha de combinações de genes que codificam proteínas inseticidas a 

serem expressas em plantas não deve levar em conta apenas diferenças em seus 

modos de ação, mas também avaliar possíveis interações positivas entre elas. Deste 

modo, foi estudada a toxidade da proteína Vip3Aa42 sobre lagartas neonatas de D. 

saccharalis. A CL50 de Vip3Aa42 sobre D. saccharalis estimada no presente trabalho 

utilizando proteínas purificadas em colunas de níquel foi de 352,132 ng/cm2. Em 

outro estudo, a CL50 de Vip3Aa sobre D. saccharalis foi estimada em 130 ng/cm2 

utilizando lisado proteico não purificado (LEMES et al., 2014). O aumento da 

concentração de proteínas inseticidas após processos de purificação também foi 

relatado por Chakroun et al. (2012). Nesse trabalho, a CL50 de Vip3Aa sobre 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae) variou de 
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24 ng/cm2 em lisados proteicos não purificados para 78 ng/cm2 quando proteínas 

Vip3Aa purificadas foram utilizadas nos bioensaios.  

Os ensaios de interação entre proteínas inseticidas consistiram na 

combinação das proteínas Chi∆SP e Chi∆SP.CBD com a CL50 de Vip3Aa42 para 

determinar um possível efeito sinérgico entre elas, assim como quitinases já 

apresentaram este efeito em outros estudos com outras proteínas inseticidas de B. 

thuringiensis (ARORA et al., 2003; THAMTHIANKUL et al., 2004; NI et al., 2015). 

Ensaios com as quitinases Chi∆SP e Chi∆SP.CBD isoladas na concentração 

de 2,41 nmol/cm2 não resultaram em mortalidade larval de D. saccharalis. Esta falta 

de mortalidade utilizando apenas quitinase, também foi relatada quando uma 

quitinase de B. thuringiensis foi avaliada contra lagartas de Manduca sexta 

(Linnaeus, 1763) (Lepidoptera: Sphingidae) (BARBOZA-CORONA et al., 2014). 

Mesmo não implicando em mortalidade quando avaliada isoladamente, a 

quitinase Chi∆SP potencializou em 40% a mortalidade de lagartas de D. saccharalis 

expostas a CL50 de Vip3Aa42. Diversas quitinases são associadas com o aumento 

da atividade inseticida de outras proteínas inseticidas, de microrganismos 

entomopatogênicos ou de plantas transgênicas (SNEH et al., 1983; REGEV et al., 

1996; WIWAt et al., 1996; SAMPSON; GOODAY, 1998; DOWNING et al., 2000; 

LIU et al., 2010; BHATTACHARYA et al., 2007, OZGEN et al., 2013). 

Mesmo em combinação com Vip3Aa42, a quitinase Chi∆SP.CBD sem CBD 

não influenciou a mortalidade de lagartas de D. saccharalis. Por apresentar uma 

atividade quitinolítica inferior a Chi∆SP, sugere-se que a atividade quitinolítica seja 

um fator importante para que ocorra a influência da quitinase de B. thuringiensis 

avaliada sobre a mortalidade de lagartas de D. saccharalis quando combinada com 

a CL50 de Vip3Aa42. Como Chi∆SP.CBD não apresenta ligação à quitina tão 

eficiente como Chi∆SP, outra possibilidade que não pode ser descartada é a 

influência direta do CBD sobre o efeito sinérgico observado.  

Os resultados obtidos neste trabalho mostram que a combinação das 

proteínas Chi∆SP e Vip3Aa42 seria uma alternativa promissora visando ao controle 

de D. saccharalis tanto em formulação de bioinseticidas, como na construção de 

plantas transgênicas piramidadas, pois, além de apresentar toxicidade para esta 

lagarta, as proteínas possuem modos de ação diferentes. A obtenção de uma planta 
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transgênica expressando as proteínas Chi∆SP e Vip3Aa42 pode ser uma opção 

para o manejo da resistência de D. saccharalis em cultivos transgênicos. 

 

7. CONCLUSÕES 

 

 

 As proteínas Chi∆SP e Chi∆SP.CBD apresentaram maior estabilidade térmica 

entre 30 e 40°C; 

 A atividade de Chi∆SP e Chi∆SP.CBD é mantida em pHs alcalinos 

semelhantes aos pHs observados no intestino de lepidópteros imaturos; 

 O CBD em Chi∆SP não é essencial para a atividade hidrolítica da enzima, 

porém auxilia na ligação da enzima ao substrato e potencializa a atividade 

hidrolítica em relação à forma truncada Chi∆SP.CBD (sem CBD); 

 A protoxina Vip3Aa42 purificada é tóxica para o lepidóptero-praga D. 

saccharalis; 

 As proteínas Chi∆SP e Chi∆SP.CBD isoladamente não resultaram em 

mortalidade sobre lagartas de D. saccharalis; 

 A combinação entre as proteínas Vip3Aa42 e Chi∆SP resultou em sinergismo 

para mortalidade de lagartas de D. saccharalis; 

 A combinação entre as proteínas Vip3Aa42 e Chi∆SP.CBD não resultou no 

aumento da mortalidade de lagartas de D. saccharalis. 
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