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RESUMO 

 

 Bacillus thuringiensis (Bt) é uma bactéria gram-positiva, que produz um cristal, 

durante a fase de esporulação, composto por proteínas (toxinas Cry) que possuem ação 

entomocida principalmente para as ordens Lepidoptera, Diptera e Coleoptera. Spodoptera 

frugiperda (J. E. Smith, 1797) é um lepidóptero neotropical polífago, praga, de milho, 

algodão e arroz, responsável por perdas de até 30% na produção destas culturas. Este 

trabalho teve por finalidade identificar e caracterizar genes em cepas de Bt da Paraíba e 

Pernambuco, que possuíssem ação contra S. frugiperda. Foram utilizados 81 

oligonucleotídeos (primers) das famílias cry1 a cry28 e cyt1 e cyt2 para as reações em 

cadeia da DNA polimerase (PCR), bem como análise bioquímica através de SDS-PAGE. 

Os fragmentos que foram obtidos no tamanho esperado foram purificados e seqüenciados. 

Duzentas e uma cepas foram analisadas no presente trabalho, sendo 30 isoladas a partir de 

amostras de solos de Pernambuco e 171 isolados da Paraíba. Os bioensaios foram 

realizados avaliando-se quais cepas possuíam atividade tóxica para S. frugiperda e em 

seguida, foram determinadas as concentrações letais (CL50) das cepas consideradas tóxicas. 

Em bioensaios com os isolados de Pernambuco, a cepa I4A7 apresentou mortalidade 

superior a 50% (94,3%) na concentração de 1x109 esporos/ml e CL50 de 76,58 µg/cm2 

contra S. frugiperda. Esta cepa apresentou amplicons para os genes cry4Aa, cry4Ba, 

cry10Aa, cry11Aa, cyt1Aa e cyt2Ba, e proteínas de 130, 70 e 29 kDa, perfis gênico e 

protéico idênticos aos do B. thuringiensis israelensis (Bti), o qual é relatado na literatura 

como tóxico para Diptera. Estes fragmentos foram seqüenciados e apresentaram homologia 

de 99% a 100% com as seqüências dos genes originais depositadas no banco de dados. Nas 

amostras da Paraíba, apenas dois isolados, BV-5 e AN2-3, apresentaram fragmentos de 

tamanho esperado, ambos para o par de iniciadores gerais da família cry1. Estas cepas não 

apresentaram toxicidade contra S. frugiperda. Através da seqüência parcial de nucleotídeos 

e da seqüência deduzida de aminoácidos dos genes das cepas BV-5 e AN2-3, verificou-se 

que estes genes possuem maior identidade com genes da família cry8. A seqüência parcial 

de aminoácidos deduzida do gene da cepa BV-5 apresentou variabilidade na região do 

domínio II, que é responsável pelo reconhecimento e ligação da toxina. A cepa I4A7 é 

promissora, e poderá ser usada no manejo integrado de S. frugiperda e/ou manejo de 

resistência a toxinas Cry. Já as cepas AN2-3 e BV-5 deverão ser testadas contra pragas da 

ordem Coleoptera para determinar a especificidade das mesmas. 
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Bacillus thuringiensis (Bt) is a Gram-positive bacterium that produces a crystal 

inclusion during the sporulation phase. This crystal is composed of toxic proteins (Cry 

toxins) mainly against Lepidoptera, Diptera and Coleoptera orders. The fall armyworm, 

Spodoptera frugiperda (J. E. Smith, 1797), is a neotropical polifagous lepidopteran 

species, which causes damage in maize, cotton and rice, and it is responsible for losses 

around 30% in these crops production. The aim of this work was to identify and 

characterize cry genes in Bt strains, from Paraíba and Pernambuco states which toxic 

activity against S. frugiperda. We applied 81 primers of family cry1 to cry28 and cyt1 e 

cyt2 for PCR reactions, and SDS-PAGE for biochemical analysis. The fragments that 

appear in the expected range of molecular weight were purified and sequenced. Two 

hundred and one strains were analyzed in this study, consisting of 30 from Pernambuco 

and 171 from Paraiba. The bioassays were performed in order to identify which strains had 

toxic activity against the fall armyworm, and consequently, the lethal concentration (LC50) 

was determined. In single-dose bioassays with isolates from Pernambuco, the strain I4A7 

showed mortality higher than 50% (94.3%) and a LC50 of 76.56 µg/cm2. This strain also 

showed amplicons for cry4Aa, 4Ba, 10Aa, 11Aa, cyt1Aa and cyt2Ba genes and proteins of 

130, 70 and 29 kDa. These are genetic and protein profiles of B. thuringiensis israelensis 

(Bti), which is reported as a dipteran-specific strain. These amplicons were sequenced and 

nucleotide sequence showed homology varying from 99 to 100% with databank original 

genes. Regarding the Paraíba isolates, only two strains, BV-5 and AN2-3, showed 

amplicons in the expected range of molecular weight for cry1 general primers (I+/I-). 

These strains were not toxic to S. frugiperda. Analyzing the nucleotide and deduced amino 

acid partial sequences of the genes of BV-5 and AN2-3 strains, we found that these genes 

have highest identity with cry8 genes. The deduced amino acid partial sequence of BV-5 

gene showed some variability in domain II region, responsible for toxin recognition and 

binding. The characterization of cry gene profile in autochthones Bt strains is important to 

pest control programs. I4A7 is a promising strain, and it could be employed in integrated 

pest management and/or resistance management of the fall armyworm. On the other hand, 

BV-5 and AN2-3 strains must be tested against coleopterans pests to determine its 

specificity. 
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I. Introdução geral 

1.1. O algodão no Brasil: importância sócio-econômica 

 O algodão é a fibra vegetal mais utilizada e cultivada no mundo, devido às poucas 

exigências de solo e clima, podendo ser produzido praticamente em todos os continentes. A 

cultura do algodoeiro é de grande importância sócio-econômica, devido ao volume e o valor 

da produção da fibra e pelos empregos gerados direta e indiretamente (RICHETTI e MELO 

FILHO, 2001). 

 A cotonicultura mundial alcança uma área de 34,2 milhões de hectares, com 

aproximadamente 71% da produção concentrada nos países em desenvolvimento (SHELTON 

et al., 2002; ICAC, 2006). O Brasil já foi considerado o quarto maior produtor de algodão em 

pluma do mundo, porém entre 1985 e 1996 a cotonicultura brasileira passou por um período 

de desestímulo, o que provocou uma redução drástica da área plantada (de 2.250.000 para 

745.000 ha cultivados), e da produção (de 2.700.000 para 950.000 toneladas de algodão em 

caroço) (INDICADORES DA AGROPECUÁRIA, 2001). 

A partir de 1997, a atividade ganhou um novo fôlego, que resultou no dobro da 

produtividade. Entre os fatores responsáveis por este novo quadro brasileiro, destaca-se o 

deslocamento da cultura do Sul-Sudeste para o Centro-Oeste do Brasil, a qual apresenta 

condições favoráveis para o seu desenvolvimento, utilização de variedades adaptadas e 

modernas técnicas de cultivo (BELTRÃO, 1999). 

Atualmente, Mato Grosso é o estado que possui a maior produção de algodão no 

Brasil contribuindo com 53% da produção nacional, que em 2006 foi de 2,9 milhões de 

toneladas (INDICADORES DO IBGE, 2007). 

1.2. Entomofauna associada ao algodoeiro 

 O algodoeiro é hospedeiro de um complexo de pragas, que podem ocasionar danos nas 

raízes, caule, folhas, botões florais, flores, maçãs e capulhos. Embora existam grandes 
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flutuações populacionais, grandes infestações podem provocar sérios prejuízos a esta cultura 

(SANTOS, 2001). A grande maioria das espécies relacionadas com o algodão é predadora ou 

parasita de espécies fitófagas, sendo o número de espécies de insetos-praga estimado entre 20 

e 60, porém danos significativos são causados por 5 a 10 pragas principais (BACHELOR e 

BRADLEY, 1989). 

Entre as principais pragas encontram-se o bicudo do algodoeiro, Anthonomus grandis 

(Coleoptera: Curculionidae), a lagarta rosada, Pectinophora gossypiella (Lepidoptera: 

Gelechiidae), a lagarta das maçãs, Heliothis virescens (Lepidoptera: Noctuidae), o curuquerê 

do algodoeiro, Alabama argillacea (Lepidoptera: Noctuidae) e a lagarta militar, Spodoptera 

frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) (GALLO et al., 2002).  

A lagarta-militar S. frugiperda, é conhecida no Brasil por causar grandes danos ao 

milho (FALEIRO et al., 1995), porém é praga também do algodão (SANTOS, 2001) e arroz 

(MARTINS et al., 1997). Adicionalmente, há um grande número de espécies vegetais 

hospedeiras que junto com a capacidade migratória da S. frugiperda asseguram a sua 

sobrevivência em períodos desfavoráveis (FERRAZ, 1982).  

1.3. Manejo Integrado de Pragas (MIP) 

Uma vertente que surgiu para o controle de pragas da agricultura foi o Manejo 

Integrado de Pragas (MIP), o qual proporciona soluções de alguns problemas a curto, médio e 

longo prazo. Algumas definições de MIP: segundo Santos (2001), este manejo consiste na 

integração de práticas e métodos apropriados de controle das pragas, de um modo compatível, 

que possibilita a manutenção das populações de pragas abaixo do nível de dano econômico; 

de acordo com Kogan (1998) o MIP é definido como “sistema de decisão para uso de táticas 

de controle, isoladamente ou associadas, numa estratégia de manejo baseada em análises de 

custo/benefício considerando o interesse e/ou impacto nos produtores, sociedade e ambiente”.  
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Uma das principais ferramentas do MIP utilizada para o controle de S. frugiperda é o 

controle químico através de inseticidas dos tipos organofosforados, carbamatos, e também os 

produtos reguladores de crescimento (IGR) (SANTOS, 2001). O uso de inseticidas tem se 

tornado constante e intenso, fazendo com que os sistemas agrícolas de países desenvolvidos e 

em desenvolvimento fiquem dependentes do uso destes produtos, que provocam a degradação 

do solo, contaminação da água, e perda da diversidade biológica (WHITTEN, 1992). 

O controle biológico surgiu como alternativa ao controle químico e consiste na 

utilização de inimigos naturais das pragas, os quais podem ser parasitóides, predadores e 

patógenos, com a finalidade de promover a regulação da população dos principais insetos-

praga em níveis não-prejudiciais aos cultivos agrícolas (MARTINS et al., 2004). Entre os 

patógenos destaca-se a bactéria Gram-positiva Bacillus thuringiensis (Bt) que produz uma 

inclusão paraesporal (cristal) protéica contendo toxinas específicas para várias ordens de 

insetos como: Lepidoptera, Diptera, Coleoptera, Hymenoptera, Hemiptera, Orthoptera, além 

de outros taxa como, nematóides, ácaros e protozoários. Os cristais são ingeridos e as toxinas 

são ativadas quando, no mesêntero das larvas, interagem com os receptores das células do 

intestino dos insetos, formando poros que resulta na disrupção da membrana celular causando 

a morte do inseto (SCHNEPF et al., 1998).  

Portanto, o controle biológico é uma ferramenta básica no MIP, para o 

desenvolvimento de um agronegócio mais competitivo e sustentável, tanto do algodão como 

de outras culturas. 

1.4. Spodoptera frugiperda (J. E. Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae) 

 1.4.1. Origem e Distribuição Geográfica 

 A Spodoptera frugiperda é uma importante praga no Brasil de diferentes espécies 

cultiváveis como o milho, conhecida nesta cultura como lagarta-do-cartucho, de arroz, 

conhecida como lagarta-da-folha, e de algodão, conhecida como lagarta-militar.  
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 De acordo com Lungibill (1928), S. frugiperda é originária da região neotropical, onde 

se localizam seus centros de migração. A espécie apresenta ampla distribuição nas Américas 

Central e do Sul, até a Argentina e Uruguai, na América do Norte (Estados Unidos e México) 

e no Caribe (ANDREWS, 1980; ASHLEY et al., 1989). 

 1.4.2. Descrição Morfológica e Aspectos Biológicos 

 As mariposas de S. frugiperda, em média, possuem 25 mm de comprimento e 35 mm 

de envergadura (FREIRE et al., 1997), sendo as asas anteriores manchadas e as posteriores 

esbranquiçadas com bordas cinzas. Na metade das asas anteriores dos machos aparece uma 

mancha clara ovalada, bem definida e unida a uma outra mancha oblíqua em forma de “V” 

(Figura 1D). As mariposas migram entre plantas e culturas hospedeiras existentes nas regiões 

agrícolas (SANTOS, 2001), sendo que o número de ovos postos varia de acordo com a 

temperatura e alimentação (BUSATO et al., 2005). 

 Os ovos geralmente são de cor rosa claro, possuem estrias radiais, tornando-se cinza 

antes da eclosão, são colocados em camadas sob as folhas e brácteas protegidas por pêlos e 

cobertos por uma película (Figura 1A). Os ovos, no algodão, são colocados sob as folhas 

existentes na base do ponteiro e eclodem, de três a sete dias, após a oviposição (SANTOS, 

1999; 2001).  

O corpo das lagartas recém-eclodidas, quando comparado com uma lagarta 

completamente desenvolvida, apresenta mais pêlos e a cabeça é mais larga em relação ao 

tamanho do corpo (CRUZ et al., 1999). Geralmente, logo após a eclosão, a lagarta tem 1,5 

mm de comprimento, cor verde-clara, cabeça preta, com pêlos negros. As larvas de último 

estádio atingem tamanhos que variam entre 35 e 50 mm de comprimento, com coloração 

variando de esverdeada a pardo-escura, apresentando uma linha mediana longitudinal de cor 

marrom-clara, entre duas listras laterais de cor mais clara. A cabeça da lagarta é mais escura, 

com uma sutura em forma de “Y” invertido (Figura 1B). As lagartas completam o ciclo larval 
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de 12 a 30 dias, dependendo da temperatura, em seguida caem ao solo e passam à fase de 

pupa (SANTOS, 2001). 

A crisálida ou pupa é marrom-avermelhada e torna-se progressivamente mais escura, 

ficando praticamente preta próxima à emergência do adulto (Figura 1C). O tamanho da pupa 

varia de 13 a 16 mm e a maior largura é de cerca 4,5 mm de diâmetro. Esta etapa do ciclo de 

vida pode durar de cinco a dez dias (CRUZ et al., 1999). 

 

 

Figura 1: Ciclo de vida de Spodoptera frugiperda. A. Ovos; B. Lagarta; C. Pupa; D. Adultos. 

Fonte: A e D. Extraído de www.gaipm.org/top50/ fallarmyworm.html; B e C. Arquivo 

pessoal. 

 

 1.4.3. Danos Provocados por S. frugiperda no Algodoeiro 

A lagarta militar é mais conhecida como praga do milho, onde ataca o cartucho, 

chegando a destruí-lo completamente. Adicionalmente, pode reduzir a produção em até 20%, 

somente em decorrência da diminuição da área foliar (Figura 2A), sendo a época da floração, 

o período crítico de seu ataque (GALLO et al., 2002). Porém, a importância de S. frugiperda 

como praga de algodão tem aumentado ano a ano, isso porque seus ataques têm se 

A C 

B 

D                    Macho                        Fêmea         
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intensificado em vários estados brasileiros, principalmente, Mato Grosso, Goiás, Bahia e 

Paraíba (ALMEIDA e SILVA, 1999).  

Uma série de fatores contribui para os surtos dessa praga no algodão, tais como: 

condições climáticas favoráveis, aplicação excessiva e inadequada de inseticidas, e a rotação 

do algodoeiro com o milho, sorgo e aveia, hospedeiros em potencial de S. frugiperda 

(SOARES e VIEIRA, 1998). 

No algodoeiro, S. frugiperda causa danos desde a emergência até a maturação das 

plantas. Inicialmente, as lagartas recém-eclodidas raspam o parênquima das folhas, deixando-

as necrosadas e translúcidas. Posteriormente, ainda nos estádios iniciais, destroem a epiderme 

das brácteas, dos botões florais, flores e maçãs (Figura 2B). As lagartas de tamanho médio e 

grande raspam a base das maçãs antes de perfurá-las (FREIRE et al., 1997; SANTOS, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 1.5. Bacillus thuringiensis Berliner 

 1.5.1. Histórico 

 A primeira referência a respeito de B. thuringiensis (Figura 3A) foi relatada em 1901, 

no Japão, onde foi isolado a partir de lagartas mortas do bicho-da-seda (Bombyx mori). A 

causa da morte foi atribuída a uma toxina ou toxinas associadas com esporos desta bactéria 

A B 

Figura 2: A. Danos provocados pela Spodoptera frugiperda no milho; B. Danos no algodão. 

Fonte: (A) www.biocontrole.com.br/.../danoa.jpg; (B) www.uni-bayreuth.de/.../ 

s_f_maturelarva.gif. 
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isolados da lagarta. A bactéria foi denominada Bacillus sotto (“sotto” significa colapso súbito 

em japonês), porque a toxina matava os indivíduos rapidamente (YAMAMOTO e DEAN, 

2000). 

 Uma década depois, em 1915, foi isolado um bacilo que causava morte em lagartas de 

Anagasta kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae). Além da elucidação de alguns aspectos da 

patogenicidade, a bactéria foi descrita e denominada Bacillus thuringiensis por Berliner, e 

este material é considerado atualmente como B. thuringiensis var.  thuringiensis (sorotipo H-

1) (HABIB e ANDRADE, 1998). 

 A partir desta época, milhares de cepas de B. thuringiensis têm sido isoladas em várias 

regiões do mundo. Estes isolados são classificados em subespécies de acordo com a sorologia 

flagelar e, de acordo com Lecadet et al. (1999), foram caracterizadas 83 sorovariedades, sendo 

69 sorotipos e 13 grupos sub-antigênicos. Entre estas sorovariedades, B. thuringiensis kurstaki 

tem sido mundialmente utilizado em formulações comerciais devido ao seu amplo espectro de 

ação contra importantes lepidópteros, pragas agrícolas e florestais (YAMAMOTO e DEAN, 

2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3: A. Células vegetativas de B. thuringiensis (ANDRUP et al., 1996); B. Cristais 

(www.ippc.orst.edu/ dir/microbial/bt/)  

A B 
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1.5.2. Ecologia 

 B. thuringiensis tem como habitat diversos tipos de ambientes e é facilmente 

encontrado em solo (MARTIN e TRAVERS, 1989; CHILCOTT e WIGLEY, 1992; 

BERNHARD et al., 1997; BOBROWSKI, 2002; LI et al., 2002; URIBE et al., 2003; 

VALICENTE e BARRETO, 2003; WANG et al., 2003), superfície de folhas (BERNHARD et 

al., 1997; MADUELL et al., 2002; WANG et al., 2003), insetos doentes e mortos 

(CHILCOTT e WIGLEY, 1992; BERNHARD et al., 1997; DAMGAARD, 2000) e em 

produtos e sementes armazenados (BERNHARD et al., 1997; DAMGAARD, 2000; WANG 

et al., 2003).  

Muitas sorovariedades de B. thuringiensis foram isoladas do solo; todavia, as mais 

abundantes parecem ser kurstaki e galleriae. O número de unidades formadoras de colônias 

(UFC), no solo, varia de 102 a 104 por grama, já em folha de plantas, de 0 a 100 por cm2 

(DAMGAARD, 2000). 

Epizootias em populações de insetos causadas por B. thuringiensis são raramente 

relatadas na literatura. Entretanto, sobre condições específicas, estas podem ocorrer no campo, 

criação de insetos e ambientes de produtos estocados (DAMGAARD, 2000).  

Segundo Polanczyk e Alves (2003), B. thuringiensis pode se multiplicar em 

microhabitates favoráveis como, por exemplo, os insetos-alvo, embora possa crescer e 

esporular em solos ricos em nutrientes. No entanto, devido à sua baixa ocorrência epizoótica, 

é pouco provável que a principal fonte de toxinas e esporos sejam os insetos colonizados. 

 Há evidências consideráveis de que o B. thuringiensis e o B. cereus são muito 

próximos evolutivamente, podendo até mesmo ser considerados pertencentes à mesma 

espécie, sendo que a única diferença entre estes dois grupos é a capacidade de Bt produzir 

cristais protéicos tóxicos para insetos e outros invertebrados (SCHNEPF et al., 1998; 

HANSEN e SALAMITOU, 2000; KLIER, 2000). No entanto, entende-se que 
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independentemente da classificação taxonômica, é importante saber o quanto estas espécies 

são idênticas funcionalmente nos estágios vegetativos, sendo isto necessário para o estudo da 

ecologia de B. thuringiensis e avaliação dos efeitos do seu uso como agente de controle 

microbiano (HANSEN e SALAMITOU, 2000). 

 1.5.3. Toxinas produzidas por Bacillus thuringiensis 

B. thuringiensis produz uma variedade de toxinas, entre elas: as α e β-exotoxinas, as 

toxinas VIP (Vegetative Insecticidal Protein) (ESTRUCH et al.,1996; YU et al., 1997), e as δ-

endotoxinas (toxinas Cry e Cyt), que são contidas em um corpo paraesporal (cristal protéico). 

Este é formado durante a fase de esporulação e ao final desse processo é liberado junto com o 

esporo quando a célula vegetativa da bactéria sofre lise (SAYYED et al., 2001; ARONSON, 

2002).  

    1.5.3.1. δδδδ - endotoxinas  

As δ-endotoxinas, Cry e Cyt, são as mais importantes de Bt devido a sua variedade e 

especificidade contra diferentes taxa de invertebrados (SCHNEPF et al., 1998). Uma ou mais 

toxinas podem estar contidas em um cristal protéico, os quais possuem formas variadas, 

podendo ser bipiramidais, esféricos, cubóides, romboidais, retangulares ou irregulares. 

De acordo com o Comitê de Nomencalutra de δ-endotoxinas 

(www.biols.susx.ac.uk/home/Neil_Crickmore/Bt), o qual possui o banco de dados oficial para 

o catálogo das toxinas Cry de Bt, existem até o momento 51 tipos de proteínas Cry com os 

seus vários subtipos, identificadas a partir de diferentes sorotipos de B. thuringiensis. 

As estruturas terciárias (Figura 4) de algumas proteínas Cry foram reveladas através da 

cristalografia de raios-X. Até agora foram definidas as estruturas das toxinas Cry1Aa 

(GROCHULSKI et al., 1995), Cry2Aa (MORSE et al., 2001), Cry 3Aa (VON TERSCH et al., 

1994), Cry 3Bb1 (GALISTKY et al., 2001) e Cry4Ba (BOONSERM et al., 2005). 
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As proteínas Cry têm três domínios estruturalmente distintos, cada um consistindo de 

aproximadamente 200 resíduos de aminoácidos. O domínio I é um conjunto de sete α-hélices. 

Os domínios II e III são constituídos de folhas β antiparalelas, e estes domínios estão 

intimamente relacionados com o modo de ação das toxinas Cry (YAMAMOTO e DEAN, 

2000). Já as toxinas Cyt são proteínas de conformação mais simples que possuem apenas um 

domínio α β (LI et al., 1996).                 

                             

Figura 4: Estrutura terciária das toxinas Cry. 

Fonte: www.nal.usda.gov/bic/BTTOX/bttoxin.htm 

 

    1.5.3.2. Modo de ação das Toxinas Cry 

Inicialmente, os esporos e cristais são ingeridos pelo inseto durante a alimentação. Os 

cristais são dissolvidos no intestino-médio, onde o meio, suco digestivo, é reduzido e alcalino 

(pH ~10). Na maioria dos casos, quanto maior a alcalinidade do suco digestivo, mais rápida 

será a solubilização do cristal, e conseqüentemente, a ação da toxina (LÜTHY e 

WOLFERSBERGER, 2000). 

O próximo e decisivo passo é a ativação proteolítica da pró-toxina em toxina ativa. 

Independente do tamanho da cadeia polipeptídica, a ativação da toxina é um evento 

indispensável para o seu modo de ação. A digestão de uma proteína de 130 kDa gera uma 

toxina ativa, através de clivagem proteolítica, liberando a porção C-terminal. 
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Concomitantemente, resíduos da extremidade N-terminal também são removidos (SCHNEPF 

et al. 1998; MIRANDA et al., 2001), resultando na produção de toxinas de 60-70 kDa 

resistentes a proteases (SCHNEPF et al., 1998). As principais enzimas digestivas de 

lepidópteros envolvidas na clivagem das toxinas Cry são as proteases serínicas, como a 

tripsina e a quimiotripsina (SCHNEPF et al., 1998) e, para coleópteros as proteases cisteínicas 

e aspárticas (DE MAAGD et al., 2001).  

Após a ativação, as toxinas Cry ligam-se aos receptores presentes na membrana apical 

do epitélio intestinal, e inicia-se a formação de canais iônicos. O domínio I destas toxinas é 

altamente conservado e consiste de sete α-hélices, em que a hélice 5 é rodeada pelas demais 

formando um conjunto de hélices bem coesas. Alguns estudos demonstraram que este 

domínio é responsável pela interação monômero-monômero e que as α-hélices se inserem na 

membrana celular formando poros (VON TERSCH et al., 1994; GROCHULSKI et al., 1995); 

O domínio II é formado por três folhas β antiparalelas e algumas alças existentes são 

responsáveis pelo reconhecimento e ligação no receptor da membrana intestinal (SCHNEPF 

et al., 1998); o domínio III é formado por duas folhas β, sendo sua função ainda pouco clara, 

mas acredita-se que ele é importante na estabilidade da proteína, além de conter sítios de 

ligação toxina-membrana (LU et al., 1994; SCHWARTZ et al., 1997; YAMAMOTO e 

DEAN, 2000; RAUSELL et al., 2004).  

De modo diferente das toxinas Cry, as toxinas Cyt não se ligam a receptores e sim, 

interagem diretamente com os lipídios da membrana inserindo-se na membrana e formando 

poros (PROMDONKOY e ELLAR, 2003) ou destruindo-a como um detergente (BUTKO et 

al., 1997).  

Para a toxina Cry1A, no mínimo quatro receptores protéicos diferentes foram 

descritos: uma proteína do tipo caderina (CADR), uma aminopeptidase-N (APN) ancorada 
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por glicosil-fosfatidil-inositol (GPI), uma fosfatase alcalina (ALP) ancorada por GPI e um 

glicoconjugado de 270 kDa (GÓMEZ et al., 2006). 

Bravo et al. (2004) propuseram um modelo de interação da toxina Cry1A no 

mesêntero de Lepidoptera, que envolve uma interação seqüencial da toxina com dois 

receptores presentes em Manduca sexta, lagarta da folha do tabaco (Lepidoptera: Sphingidae). 

A ligação da toxina Cry1A monomérica com o receptor CADR promove a clivagem 

proteolítica da hélice α-1, facilitando a formação da estrutura oligomérica de 250 kDa 

(GÓMEZ et al, 2002). Esta estrutura se liga com o receptor APN com afinidade mais alta do 

que com a toxina monomérica (BRAVO et al., 2004). A ligação com a APN facilita a inserção 

do oligômero na membrana (ZHUANG et al., 2002; BRAVO et al., 2004). A estrutura 

oligomérica forma canais estáveis com alta probabilidade de abertura sugerindo que o 

oligômero é um intermediário de inserção na membrana (RAUSELL et al., 2004). A primeira 

etapa da interação toxina-receptor é o reconhecimento que pode ocorrer de forma reversível, 

seguida da inserção da toxina na membrana, que é uma etapa irreversível (HOFMANN et al., 

1988; VAN RIE et al., 1989; LUO et al., 1998). Segundo Schnepf et al. (1998), é geralmente 

aceito que a ligação irreversível ocorra exclusivamente associada com a inserção da 

membrana. 

No caso das toxinas específicas para dípteros Cry11Aa e Cry4Ba, um receptor, uma 

ALP de 65 kDa ligada por uma âncora GPI, foi identificado nas vesículas da membrana 

(BBMV) de larvas de Aedes aegypti. Além disso, uma proteína transmembrânica de 200 kDa 

que se liga a Cry11Aa pode sugerir a presença de múltiplos receptores de toxinas Cry também 

em dípteros (FERNANDÉZ et al., 2006). 

 As toxinas Cry e Cyt de B. thuringiensis var. israelensis (Bti) possuem baixa 

toxicidade individualmente e um alto efeito sinérgico quando usadas em combinação 

(CRICKMORE et al., 1995; PONCET et al., 1995; HUGHES et al., 2005). As toxinas Cyt 
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conseguem reverter quadros de resistência a toxinas Cry em mosquitos. Além disso, 

populações de mosquitos resistentes a toxinas Cry só podem ser selecionadas com ausência de 

toxinas Cyt1Aa (WIRTH et al., 1997). De acordo com Pérez et al. (2005), a toxina Cyt1Aa 

funciona como um receptor de membrana para Cry11Aa, sendo o primeiro exemplo de 

bactéria entomopatogênica que carrega além das toxinas, seus receptores, promovendo a 

ligação com a membrana-alvo e a toxicidade (GÓMEZ et al., 2006). 

 Após a inserção da estrutura oligomérica na membrana, ocorre a formação do canal 

iônico, iniciando a desestabilização osmótica da célula, com a entrada de íons, que resultará 

na lise celular (Figura 5), na paralisia do intestino e conseqüentemente na morte do inseto por 

inanição (SCHNEPF et al., 1998; SCHWARTZ e LAPRADE, 2000).  

 Uma hipótese amplamente aceita é de que, em alguns casos os esporos contribuem de 

forma sinérgica para a morte dos insetos, provocando septicemia. Uma vez que as células 

colunares e caliciformes são destruídas, ocorre o rompimento do epitélio intestinal - 

fornecendo um meio rico e favorável para a germinação dos esporos - resultando na invasão 

dos esporos de Bt na hemolinfa, onde estes proliferam. De acordo com Johnson e McGaughey 

(1996), em alguns casos, os efeitos das proteínas Cry e dos esporos aumentam a velocidade de 

intoxicação e morte do inseto, confirmando o sinergismo. Porém, Broderick et al. (2006), em 

experimentos realizados com Lymantria dispar L. (Lepidoptera: Lymantridae), relataram que 

a comunidade bacteriana do intestino do inseto é indispensável para morte do inseto e que os 

esporos de B. thuringiensis são incapazes de germinar na hemolinfa do inseto antes que esta 

seja degradada pela flora bacteriana do inseto. 
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Figura 5: Esquema de ação das toxinas Cry: 1. ingestão do cristal; 2. solubilização do cristal; 

3. ativação proteolítica das pró-toxinas; 4. interação entre a membrana da célula e a toxina 

ativa (sítios de ligação) e formação do canal iônico; 5. efeitos citopatológicos que acarretam 

na lise celular. 

 

 1.5.4. Virulência e toxicidade de B. thuringiensis contra S. frugiperda e outros 

lepidópteros 

Insetos da ordem Lepidoptera, principalmente os da família Noctuidae, como aqueles 

do gênero Spodoptera, são importantes pragas agrícolas e são pouco suscetíveis a maioria das 

toxinas Cry (δ-endotoxinas). A suscetibilidade da espécie S. frugiperda a estas toxinas é ainda 

mais limitada (ARANDA et al., 1996; LAMBERT et al., 1996). 

 Avaliando a relação entre sorovariedades de Bt e mortalidade, Hernandez (1988) 

testou 52 cepas de Bt pertencentes a 13 sorovariedades contra S. frugiperda, e foi observado 

que duas cepas de Bt kenyae e uma de Bt tolworthi causaram as maiores mortalidades, 

seguidas por outras cepas das sorovariedades kenyae, aizawai e kurstaki. As cepas menos 
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tóxicas pertencem às sorovariedades alesti, dendrolimus, sotto e colmeri. A atividade sub-letal 

das sorovariedades kenyae, aizawai e kurstaki atrasou o desenvolvimento de S. frugiperda. 

Porém, as subespécies alesti, sotto e colmeri não produziram este efeito.  

 Já Polanczyk et al. (2000) avaliaram a ação de cinco sorovariedades de Bt (aizawai, 

thuringiensis, kurstaki, dendrolimus e darmstadiensis) e Bt aizawai causou uma mortalidade 

de 100% das lagartas de 2º instar de S. frugiperda, enquanto B. thuringiensis var. 

thuringiensis provocou uma mortalidade de 80,4%, numa a concentração de 3 x 108 

células/ml. Posteriormente, a virulência destas duas sorovariedades foi testada, e os resultados 

foram CL50 de 6,7 x 106 e 8,6 x 106, para Bt aizawai e Bt thuringiensis, respectivamente. Bt 

aizawai HD68 possui dois genes (cry1Aa e cry1D) relacionados com a toxicidade, enquanto 

Bt thuringiensis 4412 tem apenas o gene cry1B. 

 Vários estudos relatam o isolamento de cepas originárias de diversos ambientes de 

diferentes regiões com o objetivo de selecionar estirpes que possuam alta toxicidade contra S. 

frugiperda. Arango et al. (2002) selecionaram 32 cepas, a partir de 1.100, que provocaram 

mortalidade para S. frugiperda similar ou maior do que o B. thuringiensis var. kurstaki. De 

acordo com Uribe et al. (2003), de 18 cepas analisadas, três demonstraram mortalidade 

superior 60% contra esta praga. Estas cepas apresentam os genes cry1Ca e/ou cry1Da em 

comum. Segundo Valicente e Barreto (2003), dentre 3.408 cepas de B. thuringiensis 

estudadas, 62 causaram morte entre 81 e 100%. 

 Pinto e Fiúza (2003) testaram 24 cepas que continham os genes cry1, 2 e 9, que são 

conhecidos por codificar proteínas ativas contra lepidópteros. Estas cepas mostraram menor 

atividade que a cepa de referência Bt aizawai (HD68), a qual causou mortalidade de 100%. 

Somente 48% dos isolados causaram mortalidade, sendo que os genes cry9 e cry1 foram 

encontrados em 91% e 9% das cepas, respectivamente. Praça et al. (2004) relataram que a 

cepa S234 apresentou concentração letal para 50% dos indivíduos (CL50) três vezes menor 
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que a do padrão Btk utilizado, sendo que a cepa S997 se mostrou tão patogênica quanto o 

padrão, Btk, com valores de CL50 estatisticamente semelhantes.  

 Em bioensaios realizados com proteínas Cry purificadas contra S. frugiperda, Aranda 

et al. (1996) utilizaram as toxinas CryIAa, CryIAb, CryIAc, CryIB, CryIC, CryID e CryIE 

(antiga nomenclatura), onde as proteínas de menor CL50 foram CryIC e CryID, com 31 e 77 

ng/cm2, respectivamente. Luo et al. (1999) utilizaram a mesma metodologia empregando as 

toxinas Cry1Ac, Cry1Bb, Cry1Ca e Cry1Fa, contra a mesma espécie, sendo as menores CL50 

308 e 109 ng/cm2, para Cry 1Bb e Cry 1Fa, respectivamente. 

 Lambert et al. (1996) analisaram 12.000 cepas de B. thuringiensis para avaliar a 

atividade contra membros da família Noctuidae. Esta pesquisa resultou na descoberta da 

toxina Cry 9Ca1, que se mostrou bastante tóxica para Spodoptera exigua, Mamestra brassicae 

e Agrotis segetum. A mesma toxina também apresentou atividade contra Heliothis virescens, 

porém foi pouco ativa contra Helicoverpa armigera e S. frugiperda. As toxinas Cry 1Ab, Cry 

1Ac, Cry 2Aa, Cry 2Ab e Vip 3A também possuem atividade contra H. armigera (LIAO et al., 

2002). 

Em estudos in vivo e in vitro, Aranda et al. (1996) analisaram a ligação de diferentes 

proteínas Cry ao epitélio do intestino médio de S. frugiperda. Este trabalho demonstrou que 

algumas proteínas que não são tóxicas são capazes de se ligar in vivo e in vitro com as 

microvilosidades apicais das células epiteliais do intestino médio. Porém, só aquelas que 

apresentam ligações específicas saturadas (estáveis) são capazes de promover alguma 

mortalidade.  

 1.5.5. Bioinseticidas e plantas transgênicas à base de B. thuringiensis  

Segundo Schnepf et al. (1998), B. thuringiensis é o produto biológico mais utilizado no 

mundo para controlar pragas. De acordo com Navon (2000), produtos à base de Bt var. 

kurstaki (Btk) têm sido usados constantemente desde os anos 70 e produtos à base de Bt 
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aizawai (Bta) são usados para controlar espécies do gênero Spodoptera e outras espécies de 

lepidópteros que não são susceptíveis ao Btk. Alguns produtos comerciais à base de Btk são: 

Dipel®, Foray®, Thuricide®; à base de Bta: Agree® e à base de Bt tenebrionis: Novodor®, 

Trident® (ativos contra Coleoptera). Biopesticidas à base de B. thuringiensis também são 

usados para o controle de insetos-praga de florestas cultivadas (VAN FRANKENHUYZEN et 

al., 1993; VAN FRANKENHUYZEN, 2000), e no controle de dípteros vetores de doenças 

humanas e animais (BECKER, 2000). 

 Muitos genes cry têm sido introduzidos em plantas de interesse agrícola, como 

algodão, milho e batata (SCHNEPF et al., 1998). Entre algumas vantagens da utilização de 

plantas modificadas contendo genes de Bt, segundo Brobowski et al. (2003), estão: 

diminuição dos efeitos ambientais sobre as toxinas, segurança na utilização, eficiência, 

preservação de inimigos naturais e redução de doenças fúngicas, além da redução do uso de 

outros inseticidas diminuindo os custos de manejo em campo, resultando em benefícios 

econômicos para os produtores (SCHNEPF et al., 1998; SHELTON et al., 2002). 

 Os pesquisadores ainda não têm o conhecimento completo dos riscos e benefícios 

desta estratégia de manejo de insetos e, apesar da polêmica gerada sobre os transgênicos, as 

plantas-Bt parecem ter expectativas de risco muito baixas em relação a outras ferramentas de 

manejo, e os seus benefícios parecem ser evidentes (SHELTON et al., 2002). 

 1.5.6. Resistência de insetos às toxinas Cry 

 O maior problema para a durabilidade do controle de insetos usando as proteínas Cry 

do B. thuringiensis é o potencial das populações de insetos em desenvolver resistência a estas 

toxinas (VAN RIE e FERRÉ, 2000). 

 A maioria dos casos descritos na literatura de resistência de insetos às toxinas Cry 

foram de insetos selecionados em laboratório. Porém, casos de resistência em campo foram 
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registrados em populações de Plutella xylostella e Trichoplusia ni (SCHNEPF et al., 1998; 

JANMAAT e MYERS, 2003). 

 Experimentos de seleção em laboratório não prevêem se a resistência se desenvolverá 

no campo ou quais mecanismos de resistência serão selecionados, porém podem indicar o 

repertório de mecanismos de resistência disponíveis em certa população e são essenciais para 

estudar a herança de genes de resistência (FERRÉ e VAN RIE, 2002). 

 Os principais mecanismos de resistência são: alteração no processamento proteolítico 

da toxina e modificação no sítio de ligação, além de alguns outros mecanismos ainda não 

muitos conhecidos (VAN RIE e FERRÉ, 2000). De acordo com Ferré e Van Rie (2002), o 

conhecimento das bases bioquímicas e genéticas da resistência ao B. thuringiensis pode ajudar 

a desenvolver táticas de manejo apropriadas para retardar ou reduzir a evolução da resistência 

em populações de insetos. 

 1.5.7. Utilização da técnica de PCR para identificação de genes cry 

 A identificação de genes cry de B. thuringiensis através da Reação em Cadeia da DNA 

Polimerase (PCR) foi primeiramente descrita por Carozzi et al. (1991), que introduziu esta 

técnica como uma ferramenta para prever ou confirmar a atividade inseticida de determinada 

cepa, graças à identificação de genes cry. 

 Uma vez que a PCR permite uma rápida e simultânea seleção e caracterização de 

muitas cepas, ela estar sendo usada parcialmente para substituir bioensaios em caracterizações 

preliminares de coleções de B. thuringiensis (PORCAR e JUAREZ-PÉREZ, 2003). Apesar 

de, atualmente, esta técnica estar sendo utilizada em todo mundo para caracterizar coleções de 

B. thuringiensis, é necessária a confirmação através de bioensaios para definir o potencial dos 

isolados como bioinseticidas (CERÓN et al., 1994, 1995; BEN-DOV et al., 1997; BRAVO et 

al., 1998; MASSON et al., 1998; FERRANDIS et al., 1999; PINTO e FIÚZA, 2003; 

PORCAR e JUARÉZ-PÉREZ, 2003; PRAÇA et al., 2004; MONNERAT et al., 2005). 
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 A técnica de PCR também é uma importante ferramenta na identificação de novos 

genes cry (JUAREZ-PÉREZ et al., 1997), e perfis genéticos atípicos podem ser selecionados 

com o intuito de caracterizar estes genes (PORCAR e JUARÉZ-PÉREZ, 2003).   
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II. Objetivos 

 

2.1 Objetivo geral 

 Caracterizar cepas de Bacillus thuringiensis isoladas dos estados de Pernambuco e da 

Paraíba e avaliar sua atividade tóxica contra Spodoptera frugiperda. 

 

2.2 Objetivos específicos 

• Determinar a atividade tóxica das cepas de interesse dos estados da Paraíba e 

Pernambuco através de bioensaios contra S. frugiperda;  

• Caracterizar molecularmente as cepas de interesse através de PCR e reação de 

sequenciamento; 

• Caracterizar o perfil protéico das cepas de B. thuringiensis de interesse através de 

SDS-PAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  21 

III.  Referências Bibliográficas 

  

ALMEIDA, R.P.; SILVA, C. A. D. Manejo integrado de pragas do algodoeiro. In: 

BELTRÃO, N. E. M. (Org). O Agronegócio do Algodão. v. 2. Brasília: Embrapa 

Comunicação para Transferência de Tecnologia, 1999. p. 753-820. 

 

ANDREWS, K. L. The Whorlworm, Spodoptera frugiperda, in Central America and 

neighboring areas. Florida Entomologist. v. 63, p. 456-467, 1980. 

 

ARANDA, E. et al. Interactions of Bacillus thuringiesis crystal proteins with the midgut 

epithelial cells of Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae). Journal of Invertebrate 

Pathology. v. 68, p. 203-212, 1996. 

 

ARANGO, J. A.; ROMERO, M.; ORDUZ, S. Diversity of Bacillus thuringiensis strains from 

Colombia with insecticidal activity against Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae). 

Journal of Applied Microbiology. v. 92, p. 466-474, 2002. 

 

ARONSON, A. Sporulation and δ – endotoxins synthesis by Bacillus thuringiensis. Cellular 

and Molecular Life Sciences. v. 59, p. 417-425, 2002. 

 

ASHLEY, T. R. et al. The fall armyworm: a bibliography. Florida Entomologist. v. 72, p. 

152-202, 1989. 

 

BACHELOR, J. S.; BRADLEY, J. R. Evaluation of boll worm action thresholds in the 

absence of boll weevil in North Carolina: the egg concept. In: BELTWIDE COTTON 

PRODUCTION RESEARCH, 1989, Memphis. Proceedings…. Memphis: National Cotton 

Council of America, 1989. 140p. 

 

BECKER, N. Bacterial control of vector-mosquitoes and black flies. In: CHARLES, J. –F.; 

DELÉCLUSE, A.; NIELSEN-LeROUX, C. Entomopathogenic bacteria: from laboratory to 

field application. Holanda: Kluwer Academic Publishers, 2000. p. 383-398. 

 



 

  22 

BELTRÃO, N. E. M. Algodão brasileiro em relação ao mundo: situação e perspectivas. In: 

BELTRÃO, N. E. M. (Org). O Agronegócio do Algodão. v. 1. Brasília: Embrapa 

Comunicação para Transferência de Tecnologia, 1999. p. 17-27. 

 

BEN-DOV, E. et al. Extend screening by PCR for seven cry-group genes from field-collected 

strains of Bacillus thuringiensis. Applied and Environmental Microbiology. v. 63, p. 4883-

4890, 1997. 

 

BERNHARD, K. et al. Natural isolates of Bacillus thuringiensis: worldwide distribution, 

characterization, and activity against insect pests. Journal of Invertebrate Pathology. v. 70, 

p. 59-68, 1997 

 

BOBROWSKI, V. L. et al. Characterization of two Bacillus thuringiensis isolates from South 

Brazil and their toxicity against Anticarsia gemmatalis (Lepidoptera: Noctuidae). Biological 

Control. v. 25, p. 129-135, 2002. 

 

BOONSERM, P. et al. Crystal structure of the mosquito-larvicidal toxin Cry4Ba and its 

biological implications. Journal of Molecular Biology. v. 348, p. 363-382, 2005. 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura e Abastecimento. Indicadores da Agropecuária. Ano X, 

n. 4, abril, 2001. 

 

BRASIL. Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. Indicadores do IBGE: 

Estatística da produção agrícola. n. 1, janeiro, 2007. 

 

BRAVO, A. et al. Oligomerization triggers binding of a Bacillus thuringiensis Cry1Ab pore-

forming toxin to aminopeptidase N receptor leading to insertion into membrane 

microdomains. Biochimica et Biophysica Acta. v. 1667, p. 38-46, 2004. 

 

BRAVO, A. et al. Characterization of cry genes in a Mexican Bacillus thuringiensis strain 

collection. Applied and Environmental Microbiology. v. 64, n. 12, p. 4965-4972, 1998. 

 



 

  23 

BRODERICK, N. A.; RAFFA, K. F.; HANDELSMAN, J. Midgut bacteria required for 

Bacillus thuringiensis insecticidal activity. Proceedings of National Academy of Science, 

USA. v. 103, p. 15196-15199, 2006. 

 

BUSATO, G. R. et al. Exigências térmicas e estimativa do número de gerações dos biótipos 

“milho” e “arroz” de Spodoptera frugiperda Pesquisa Agropecuária Brasileira. v. 40, p. 

329-335, 2005. 

 

BUTKO, P. et al. Interaction of the delta-endotoxin CytA from Bacillus thuringiensis var. 

israelensis with lipid membranes. Biochemistry.  v. 36, p. 12862-12868, 1997. 

 

CAROZZI, N. B. et al. Prediction of insecticidal activity of Bacillus thuringiensis strains by 

polymerase chain reaction product profiles. Applied and Environmental Microbiology. v. 

57, n. 11, p. 3057-3061, 1991. 

 

CERÓN, J. et al. PCR analysis of the cryI insectidal crystal family genes from Bacillus 

thuringiensis. Applied and Environmental Microbiology. v. 60, p. 353-356, 1994. 

 

 

_______. et al. A. Specific PCR primers directed to identify cryI and cryIII  genes within a 

Bacillus thuringiensis strain collection. Applied and Environmental Microbiology. v. 61, p. 

3826-3831, 1995. 

 

CHILCOTT, C. N.; WIGLEY, P. J. Isolation and toxicity of Bacillus thuringiensis from soil 

and insect habitats in New Zealand. Journal of Invertebrate Pathology. v. 61, p. 244-247, 

1993. 

 

CRICKMORE, N. et al. Contribution of the individual components of the δ-endotoxin crystal 

to the mosquitocidal activity of Bacillus thuringiensis subsp. israelensis. FEMS: 

Microbiology Letters. v. 131, p. 249-254, 1995. 

 

CRUZ, I.; FIGUEIREDO, M. L. C.; MATOSO, M. J. Controle biológico de Spodoptera 

frugiperda utilizando o parasitóide de ovos Trichogramma. Sete Lagoas, MG: Embrapa-

CNPMS, 1999. 40p. (Circular Técnica, 30). 



 

  24 

 

DAMGAARD, P. H. Natural occurrence and dispersal of Bacillus thuringiensis in the 

environment. In: CHARLES, J.–F.; DELÉCLUSE, A.; NIELSEN-LEROUX, C. 

Entomopathogenic bacteria: from laboratory to field application. Holanda: Kluwer 

Academic Publishers, 2000. p. 23-40. 

 

de MAAGD, R. A.; BRAVO, A. CRICKMORE, N. How Bacillus thuringiensis has involved 

specific toxins to colonize the insect world. Trends in Genetics. v. 17, n. 4, p. 193-199, 2001. 

 

ESTRUCH, J. J et al. Vip 3A, a novel Bacillus thuringiensis vegetative insecticidal protein 

with a wide spectrum of activities against lepidopterans insects. Proceedings of National 

Academy of Science, USA. v. 93, p. 5389-5394, 1996. 

 

FALEIRO, F. G. et al. Seletividade de inseticidas a Spodoptera frugiperda(J. E. SMITH) 

(Lepidotera: Noctuidae) e o predador Doru luteipes (Dermaptera: Forficulidae). Anais da 

Sociedade Entomológica do Brasil. v. 24, n. 2, p. 247-252, 1995. 

 

FERNANDEZ, L. E. et al. A GPI-anchored alkaline phosphatase is a functional midgut 

receptor of Cry11Aa toxin in Aedes aegypti larvae. The Biochemical Journal. v. 394, p. 77-

94, 2006. 

 

FERRANDIS, M. D. et al. Characterization of Bacillus thuringiensis serovar bolivia (serotype 

H63), a novel isolatedfrom the bolivian high valleys. Letters in Applied Microbiology. v. 

28, p. 440-444, 1999. 

 

FERRAZ, M.C. V. D. Determinação de exigências térmicas de Spodoptera frugiperda (J. 

E. SMITH, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae) em cultura de milho. 1982, 81p. Dissertação 

de Mestrado, Piracicaba, 1982. 

 

FERRÉ, J.; VAN RIE, J. Biochemistry and genetics of insect resistance to Bacillus 

thuringiensis. Annual Review of Entomology. v. 47, p. 501-533,  2002. 

 

FREIRE, E. C. et al. Cultura do algodoeiro no estado do Mato Grosso. Campina Grande, 

PB: Embrapa-CNPA, 1997. 65p. (Circular Técnica, 23). 



 

  25 

 

GALITSKY, N., et al. Structure of insecticidal bacterial delta-endotoxin Cry3Bb1 of Bacillus 

thuringiensis. Acta Crystallographica. Section D, Biological crystallography. v. 57, p. 

1101-1109, 2001. 

 

GALLO, D. (in memoriam) et al. Entomologia agrícola. Piracicaba, SP: FEALQ, 2002. 

920p. 

 

GOMEZ, I., et al. Role of receptor interaction in the mode of action of insecticidal Cry and 

Cyt toxins produced by Bacillus thuringiensis. Peptides. 2006. 

doi:10.1016/j.peptides.2006.06.013.  

  

GOMEZ, I., et al. Cadherin-like receptor binding facilitates proteolytic cleavage of helix 

alpha-1 in domain I and oligomer pre-pore formation of Bacillus thuringiensis Cry1Ab toxin. 

FEBS Letters. v. 513, p. 242-246, 2002. 

 

GROCHULSKI, P., et al. Bacillus thuringiensis CryIA(a) insecticidal toxin: crystal structure 

and channel formation. Journal of Molecular Biology. v. 254, p. 447-464, 1995. 

 

HABIB, M. E. M.; ANDRADE, C. F. S. Bactérias Entomopatogênicas. In: ALVES, S. B. 

(Ed.). Controle microbiano de insetos. Piracicaba : FEALQ, 1998. p. 383-446. 

 

HANSEN, B. M.; SALAMITOU, S. Virulence of Bacillus thuringiensis. In: CHARLES, J. –

F.; DELÉCLUSE, A.; NIELSEN-LEROUX, C. Entomopathogenic bacteria: from 

laboratory to field application. Holanda: Kluwer Academic Publishers, 2000. p. 41-64. 

 

HERNANDÉZ, J. L. L. Évaluation de la toxicité de Bacillus thuringiensis sur Spodoptera 

frugiperda. Entomophaga. v. 33, n. 2, p. 163-171, 1988. 

 

HOFMANN, C., et al. Specificity of Bacillus thuringiensis δ-endotoxins is correlated with the 

presence high affinity binding sites in the brush border membrane of target insects midgets. 

Proceedings of National Academy of Sciences USA. v. 85, p. 7844-7848, 1988. 

 



 

  26 

HUGHES, P. A., et al. Response of larval Chironomus tepperi (Diptera: Chironomidae) to 

individual Bacillus thuringiensis var. israelensis toxins and toxin mixtures. Journal of 

Invertebrate Pathology. v. 88, p. 34-39, 2005. 

 

ICAC. Cotton: Review of the world situation. International Cotton Advisory Committee v. 

60, n. 2, 2006. 

 

JANMAAT, A. F.; MYERS, J. Rapid evolution and the cost of resistance to Bacillus 

thuringiensis in greenhouse populations of cabbage loopers, Trichoplusia ni. Proceedings of 

Royal Society of London B. v. 270, p. 2263-2270, 2003. 

 

JOHNSON, D. E.; McGAUGHEY, W. H. Contribution of Bacillus thuringiensis spores to 

toxicity of purified Cry proteins towards indianmeal moth larvae. Current Microbiology.  v. 

33, p. 54-60, 1996. 

 

JUARÉZ-PÉREZ, V. M.; FERRANDIS, M. D.; FRUTOS, R. PCR-based approach for 

detection of novel Bacillus thuringiensis cry genes. Applied and Environmental 

Microbiology . v. 63, p. 2997-3002, 1997 

 

KLIER, A. Bacillus thuringiensis: risks assessment. In: CHARLES, J. –F.; DELÉCLUSE, A.; 

NIELSEN-LEROUX, C. Entomopathogenic bacteria: from laboratory to field application. 

Holanda: Kluwer Academic Publishers, 2000. p. 485-504. 

 

KOGAN, M. Integrated Pest Management: historical perspectives and contemporary 

developments. Annual Review of Entomology. v. 43, p. 243-270, 1998. 

 

LAMBERT, B., et al. A Bacillus thuringiensis insectidal crystal protein with a high activity 

against members of the family Noctuidae. Applied and Environmental Microbiology. v. 62, 

p. 80-86, 1996. 

 

LECADET, M. –M., et al. Updating the H- antigen classification of Bacillus thuringiensis. 

Journal of applied Microbiology. v. 86, p. 660-672, 1999. 

 



 

  27 

LI, J.; KONI, P. A.; ELLAR, D. J. Structure of the mosquitocidal delta-endotoxin CytB from 

Bacillus thuringiensis sp. kyushuensis and implications for membrane pore formation. 

Journal of Molecular Biology. v. 257, p. 129-152, 1996. 

 

LI, M. S., et al. Isolation and characterization of a strain of Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki 

containing a new δ – endotoxin gene. Current Microbiology.  v. 45, p. 299-302, 2002. 

 

LU, H.; RAJAMOHAN, F.; DEAN, D. H. Identification of amino acid residues of Bacillus 

thuringiensis delta-endotoxin CryIAa associated with membrane binding and toxicity to 

Bombyx mori. Journal of Bacteriology. v. 176, p.  5554-5559, 1994. 

 

LUNGINBILL, P. The fall armyworm . Washington, D.C.:USDA, 1928. 92p. (USDA. 

Technical Bulletin, 34). 

 

LUO, K.; BANKS, D.; ADANG, M. J. Toxicity, binding, and permeability analyses of four 

Bacillus thuringiensis Cry1 δ-endotoxins using brush border membrane vesicles of 

Spodoptera exigua and Spodoptera frugiperda. Applied and Environmental Microbiology. 

v. 65, n. 2, p. 457-464, 1999. 

 

LÜTHY, P.; WOLFERSBERGER, M. G. Pathogenesis of Bacillus thuringiensis toxins. In: 

CHARLES, J. –F.; DELÉCLUSE, A.; NIELSEN-LEROUX, C. Entomopathogenic 

bacteria: from laboratory to field application. Holanda: Kluwer Academic Publishers, 2000. 

p. 167-180. 

 

MADUELL, P., et al. Distribution and characterization of Bacillus thuringiensis on the 

phylloplane of species of piper (Piperaceae) in three altitudinal levels. Microbial Ecology. v. 

44, p. 144-153, 2002. 

 

MARTIN, P.A.W.; TRAVERS, R. S. Worldwide abundance and distribution of Bacillus 

thuringiensis isolates. Applied and Environmental Microbiology. v. 55, n. 10, p. 2437-

2442, 1989. 

 



 

  28 

MARTINS, J. F. S. et al. Metodologia para avaliação do efeito de inseticidas sobre 

Spodoptera frugiperda (J. E. SMITH) na cultura do arroz irrigado. Anais da Sociedade 

Entomológica do Brasil. v. 26, n. 1, p. 187-189, 1997. 

 

MARTINS, J. F. S.; GRÜTZMACHER, A. D.; CUNHA, U. S. Descrição e manejo de 

insetos-praga com arroz irrigado. In: GOMES, A. S.; MAGALHÃES, JR., A. M. Arroz 

irrigado no sul do Brasil. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2004. p. 635-675. 

 

MASSON, L., et al. A holistic approach for detection the entomopathogenic potential of 

Bacillus thuringiensis strains. Applied and Environmental Microbiology. v. 64, p. 4782-

4788, 1998. 

 

MIRANDA, R.; ZAMUDIO, F.Z.; BRAVO, A. Processing of Cry1Ab δ-endotoxin from 

Bacillus thuringiensis by Manduca sexta and Spodoptera frugiperda midgut protreases: role 

in protoxin activation and toxin inactivation. Insect Biochemistry and Molecular Biology. v. 

31, p. 1155-1163, 2001. 

 

MONNERAT, R. G., et al. Screening of Bacillus thuringiensis strains effective against 

mosquitoes. Pesquisa Agropecuária Brasileira. v. 40, p. 103-106, 2005. 

 

MORSE, R. J.; YAMAMOTO, T.; STROUD, R. M. Structure of Cry2Aa suggests an 

unexpected receptor binding epitope. Structure. v. 9, p, 409-417, 2001. 

 

NAVON, A. Bacillus thuringiensis application in agriculture. In: CHARLES, J. –F.; 

DELÉCLUSE, A.; NIELSEN-LEROUX, C. Entomopathogenic bacteria: from laboratory to 

field application. Holanda: Kluwer Academic Publishers, 2000. p. 355-369. 

 

PEREZ, C., et al. Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Cyt1Aa synergizes Cry11Aa toxin 

by functioning as a membrane-bound receptor. Proceedings of National Academy of 

Sciences USA. v. 102, p. 18303-18308, 2005. 

 

PINTO, L. M. N.; FIUZA, L. M. PCR and bioassays screening of Bacillus thuringiensis 

isolates from rice-fields of Rio Grande de Sul, specific to lepidopterans and coleopterans. 

Brazilian Journal of Microbiology. v. 34, p. 305-310, 2003. 



 

  29 

 

POLANCZYK, R. A.; SILVA, R. F. P.; FIÚZA, L. M. Effectiveness of Bacillus thuringiensis 

strains against Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae). Brazilian Journal of 

Microbiology. v. 31, p. 165-167,  2000. 

 

PONCET, S., et al. Evaluation of synergistic interactions among the CryIVA, CryIVB, and 

CryIVD toxic components of Bacillus thuringiensis susp. israelensis crystals. Journal of 

Invertebrate Pathology. v. 66, p. 131-135, 1995. 

 

PORCAR, M.; JUARÉZ-PÉREZ, V. PCR-based identification of Bacillus thuringiensis 

pesticidal crystal genes. FEMS Microbiology Reviews. v. 26, p. 419-432, 2003. 

 

PRAÇA, L. B., et al. Estirpes de Bacillus thuringiensis efetivas contra insetos das ordens 

Lepidoptera, Coleoptera e Diptera. Pesquisa Agropecuária Brasileira. v. 39, p. 11-16, 2004. 

 

PROMDONKOY, B.; ELLAR, D. J. Investigation of the pore-forming mechanism of a 

cytolytic  delta-endotoxin from Bacillus thuringiensis. The Biochemical Journal. v. 374, p. 

255-259, 2003. 

 

RAUSELL, C., et al. Tryptophan spectroscopy studies and black lipid bilayer analysis 

indicate that the oligomeric structure of Cry1Ab toxin from Bacillus thuringiensis is the 

membrane-insertion intermediate. Biochemistry.  v. 43, p. 166-174,  2004. 

 

RICHETTI, A.; MELLO-FILHO, G.A. Aspectos socioeconômicos do algodoeiro. In: 

EMBRAPA AGROPECUÁRIA OESTE; EMBRAPA ALGODÃO. Algodão: Tecnologia de 

produção. Dourados: Embrapa Agropecuária Oeste, 2001. p. 13-34. 

 

SANTOS, W. J. Identificação, biologia, amostragem e controle das pragas do algodoeiro. In: 

EMBRAPA AGROPECUÁRIA OESTE; EMBRAPA ALGODÃO. Algodão: Tecnologia de 

produção. Dourados: Embrapa Agropecuária Oeste, 2001. p. 181-226. 

 

______. Monitoramento e controle de pragas do algodoeira. In: CIA, E.; FREIRE, E. C.; 

SANTOS, W. J. Cultura do algodoeiro. Piracicaba, SP: POTAFÓS, 1999. p. 133-179. 

 



 

  30 

SAYYED, A. H.; CRICKMORE, N.; WRIGHT, D. J. Cyt 1A from Bacillus thuringiensis 

subsp. israelensis is toxic to the diamondback moth, Plutella xylostella, and synergizes the 

activity of Cry 1Ac towards a resistant strain. Applied and Envirnmental Microbiology. v. 

67, n. 12, p. 5859-5861, 2001. 

 

SCHNEPF, E. et al. Bacillus thuringiensis and its pesticidal crystal proteins. Microbiology 

and Molecular Biology Reviews, v. 62, n. 3, p. 775-806, 1998. 

 

SCHWARTZ, J. –L.; LAPRADE, R. Membrane permeabilization by Bacillus thuringiensis 

toxins: protein insertion and pore formation. In: CHARLES, J.–F.; DELÉCLUSE, A.; 

NIELSEN-LEROUX, C. Entomopathogenic bacteria: from laboratory to field application. 

Holanda: Kluwer Academic Publishers, 2000. p. 199-217. 

 

SCHWARTZ, J. L., et al. Single-site mutations in the conserved alternating-arginine region 

affect ionic channels formed by CryIAa, a Bacillus thuringiensis toxin. Applied and 

Environmental Microbiology. v. 63, p. 3978-3984, 1997. 

 

SHELTON, A. M.; ZHAO, J.- Z.; ROUSH, R.T. Economic, ecological, food safety, and 

social consequences of the deployment of Bt transgenic plants. Annual Reviews of 

Entomology, v. 47, p. 645-881, 2002. 

 

SOARES, J. J.; VIEIRA, R. M. Spodoptera frugiperda ameaça a cotonicultura brasileira. 

Campina Grande: Embrapa-CNPA, 1998. 5p. (Embrapa-CNPA. Comunicado Técnico, 96) 

 

SOBERÓN, M., et al. Mode of action of mosquitocidal Bacillus thuringiensis toxins. 

Toxicon. 2006 doi:10.1016/j.toxicon.2006.11.008 

 

URIBE, D.; MARTINEZ, W.; CERÓN, J. Distribution and diversity of cry genes in native 

strains of Bacillus thuringiensis obtained from different ecosystems from Colombia. Journal 

of Invertebrate Pathology. v. 82, p. 119-127, 2003. 

 

VAN FRANKENHÜYZEN, K.  Application of Bacillus thuringiensis in forestry. In: 

CHARLES, J.–F.; DELÉCLUSE, A.; NIELSEN-LEROUX, C. Entomopathogenic bacteria: 



 

  31 

from laboratory to field application. Holanda: Kluwer Academic Publishers, 2000. p. 371-

382. 

 

VAN FRANKNHÜIYZEN, K., et al. Toxicity of activated Cry 1 proteins from Bacillus 

thuringiensis to six forest Lepidoptera and Bombyx mori. Journal of Invertebrate 

Pathology. v. 62, p. 295-301, 1993. 

 

VALICENTE, F. H.; BARRETO, M; R. Bacillus thuringiensis survey in Brazil: geographical 

distribution and insecticidal activity against Spodoptera frugiperda (J. E. SMITH) 

(Lepidoptera: Noctuidae). Neotropical Entomology. v. 32, n. 4, p. 639-644, 2003 

 

VAN RIE, J. et al. Specificity of Bacillus thuringiensis delta-endotoxins. Importance of 

specific receptors on the brush border midgut of the target insects. European Journal of 

Biochemistry. v. 186, p. 239-247, 1989. 

 

VAN RIE, J.; FERRÉ, J. Insect resistance to Bacillus thuringiensis insecticidal crystal 

protein. In: CHARLES, J.–F.; DELÉCLUSE, A.; NIELSEN-LEROUX, C. 

Entomopathogenic bacteria: from laboratory to field application. Holanda: Kluwer 

Academic Publishers, 2000. p. 219-236. 

 

VON TERSCH, M. A., et al. Membrane-permeabilizing of Bacillus thuringiensis 

coleopteran-active toxin CryIIIB2 and CryIIIB2 domain I peptide. Applied and 

Environmental Microbiology.   v. 60, p. 3711-3717, 1994. 

 

WANG, J., et al. Characterization of cry 1, cry 2, and cry 9 genes in Bacillus thuringiensis 

isolates from China. Journal of Invertebrate Pathology. v. 82, p. 63-71, 2003. 

 

WIRTH, M. C.; GEORGHIOU, G. P.; FREDERICI, P. A. CytA enables CryIV endotoxins of 

Bacillus thuringiensis to overcome high levels of CryIV resistance in the mosquito, Culex 

quinquefasciatus. Proceedings of National Academy of Sciences USA. v. 94, p. 10536-

10540, 1997. 

 



 

  32 

WHITTEN, M. J. Pest Management in 2000: what we might learn from the twentieth century. 

In: KADIR, A. A. S. A.; BARLOW, H. S. Pest management and the environment in 2000. 

Malásia: C. A. B. International, 1992. p. 9-44. 

 

YAMAMOTO, T.; DEAN, D. H. Insecticidal proteins produced by bacteria pathogenic to 

agricultural pests. In: CHARLES, J.–F.; DELÉCLUSE, A.; NIELSEN-LEROUX, C. 

Entomopathogenic bacteria: from laboratory to field application. Holanda: Kluwer 

Academic Publishers, 2000. p. 81-100. 

 

YU, C. –G., et al. The Bacillus thuringiensis vegetative insecticidal protein Vip 3A lyses 

midgut epithelium cells of susceptible insects. Applied and Environmental Microbiology. 

v. 63, n. 2, p. 532-536, 1997. 

 

ZHUANG, M., et al. Heliothis virescens and Manduca sexta lipid rafts are involved in Cry1A 

toxin binding to the midgut epithelium and subsequent pore formation. The Journal of 

Biological Chemistry. v. 277, p. 13863-13872, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  33 

IV.    Artigo 1 * 

 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Toxicidade de cepas de Bacillus thuringiensis serovar. israelensis contra 

Spodotera frugiperda (J. E. Smith, 1797) (Lepidotera: Noctuidae) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Este manuscrito foi submetido a BioControl. 

 
 



 

  34 
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Resumo 

 
 Bacillus thuringiensis (Bt) é um agente de controle microbiano de insetos de 

importância agrícola e médica. O principal objetivo deste estudo foi identificar cepas de Bt 

mais eficientes no controle de Spodoptera frugiperda. Trinta cepas de Bt isoladas de amostras 

de solos do estado de Pernambuco foram avaliadas através de bioensaios. A cepa I4A7, que 

apresentou maior mortalidade contra S. frugiperda (94%), foi caracterizada através dos 

métodos bioquímico (SDS-PAGE) e molecular (PCR e sequenciamento). O SDS-PAGE 

resultou num perfil protéico típico de B. thuringiensis israelensis (Bti). Adicionalmente, 

através da análise das seqüências dos fragmentos amplificados por PCR, foi demonstrado que 

estes possuem homologia entre 99 e 100% com os genes cry4Aa, cry4Ba, cry10Aa, cry11Aa, 

cyt1Aa e cyt2Ba de Bti. O Bti é uma cepa com conhecida ação mosquitocida e a toxicidade 

desta nova cepa contra S. frugiperda é uma descoberta promissora no Manejo Integrado de 

Pragas (MIP) e/ou no manejo de resistência. 

Palavras-chave: Bacillus thuringiensis, caracterização bioquímica, δ-endotoxinas, lagarta 

militar, Lepidoptera, Noctuidae, caracterização molecular, genes cry. 
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Introdução 

 

Bacillus thuringiensis (Bt) é o inseticida biológico mais utilizado mundialmente. As 

propriedades tóxicas do Bt advêm da produção de proteínas, presentes nos cristais durante a 

fase de esporulação, denominadas δ-endotoxinas. Após a ingestão destas toxinas, os insetos 

susceptíveis morrem de inanição ou septicemia (SCHNEPF et al., 1998). Muitas cepas de Bt 

têm sido isoladas e, grupos de cepas apresentam toxicidade para diferentes ordens de insetos 

dependendo dos tipos de toxinas que estas cepas contêm. As endotoxinas compreendem duas 

famílias de genes: os genes cry, os quais codificam para as proteínas Cry que atuam ligando-

se a receptores específicos no intestino-médio do inseto, e os genes cyt, os quais codificam 

para as proteínas Cyt, que são citolíticas e possuem mo de ação inespecífico. 

 A maioria das toxinas Cyt conhecidas são produzidas por cepas Diptera-específicas e a 

mais comum delas é o B. thuringiensis israelensis (Bti). O Bti tem sido explorado 

comercialmente para o controle de mosquitos vetores de doenças. A atividade inseticida desta 

cepa é atribuída a um complexo de proteínas formado por Cry4Aa, Cry4Ba, Cry10Aa, 

Cry11Aa e Cyt1Aa. Além disso, a habilidade da toxina Cyt1Aa de interagir sinergisticamente 

com as outras toxinas Cry tem sugerido que ela pode contribuir para retardar o surgimento da 

resistência de dípteros às toxinas Cry4A, Cry4B e Cry11A (WIRTH et al., 1998). 

A lagarta-militar, Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae), é 

uma praga que pode ocasionar grandes danos no milho (Zea mays L.), algodão (Gossipium 

hirsutum L.) e arroz (Oryza sativa L.) no hemisfério ocidental (Sparks, 1979). O uso de 

inseticidas químicos constitui o principal método de controle de S. frugiperda, uma vez que 

espécies deste gênero são pouco susceptíveis à maioria das endotoxinas. Atualmente as 

proteínas dos grupos Cry1C, 1D e 1E codificadas por cepas com atividade para Lepidoptera, 

tais como: B. thuringiensis svar. kurstaki e B. thuringiensis svar. aizawai são relatadas como 
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tóxicas a S. frugiperda (URIBE et al., 2003). Considerando a necessidade de encontrar cepas 

mais efetivas contra esta praga, a busca por novos isolados de Bt que contenham proteínas 

novas e mais tóxicas torna-se importante. 

 O principal objetivo deste estudo foi identificar cepas de Bt que codifiquem para 

proteínas Cry mais eficientes no controle de S. frugiperda. Uma cepa com características 

típicas de Bti contendo os genes cry4Aa, cry4Ba, cry10Aa, cry11Aa, cyt1Aa e cyt2Ba 

apresentou toxicidade para S. frugiperda, sendo o primeiro relato de uma cepa com 

características de Bti tóxica para esta espécie. 

 

Materiais e Métodos 

 

 Cepas de Bacillus thuringiensis 

 Trinta cepas de B. thuringiensis foram utilizadas da coleção de Bacillus 

entomopatogênicos do CPqAM/FIOCRUZ e da empresa Biotecnológica Industria e Comércio 

Ltda-Bioticom (Recife-PE, Brasil). Estes isolados foram obtidas de amostras de solos 

coletados na região metropolitana do Recife e armazenados na forma esporos impregnados 

em papel de filtro. 

Criação de insetos 

Os insetos usados nos bioensaios foram provenientes do Laboratório de Entomologia 

do CNPA/Embrapa, onde a criação estoque da lagarta militar é mantida. Os insetos foram 

criados de acordo com Parra (1986) em um ambiente controlado sob as seguintes condições: 

26±1ºC, 70±10% de umidade relativa e fotoperíodo de 12:12 (luz: escuro). 

Condição de cultura bacteriana e obtenção da biomassa esporo-cristal 

Inicialmente, as cepas foram crescidas em meio específico para esporulação, o qual era 

composto por: 7,5 g de bactopeptona, 100 ml de KH2PO4 0,5 M, 10 ml solução 1 (0,615g de 
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MgSO4 7H2O, 0,009g de  MnSO4 1H2O, 0,070g de ZnSO4 7H2O, e água Qsp 50ml), 10 ml 

solução 2 ( 0,18g de FeSO4 7H2O, 0,15 ml de H2SO4, água Qsp 50ml), 10 ml solução 3 

(0,735 g de CaCl2  e água Qsp 50 ml) para um volume final de 1l, solução de glicose a 30% 

(concentração final 1%) e penicilina G 10mg/ml. As culturas cresceram por 72 h a 28º C em 

mesa agitadora a 200 rpm. Cada cultura foi centrifugada a 1.600 g por 10 min a 4ºC, e o 

sobrenadante descartado. O precipitado foi lavado duas vezes e resuspendido em água 

destilada estéril. A concentração de cada cultura foi determinada em Câmara de Neubauer 

com auxílio de microscópio óptico. 

Para o preparo do liofilizado contendo esporos e cristais a partir de culturas finais, 

cada isolado escolhido cresceu por 72 h nas mesmas condições descritas anteriormente. Um 

volume de 800 ml de cada cultura foi centrifugado a 5.000 g, por 20 min a 4º C. O precipitado 

celular foi, primeiramente, lavado com uma solução de EDTA a 10 mM e NaCl a 1M, e, 

posteriormente, com uma solução de EDTA a 10 mM. Em seguida, a biomassa recuperada foi 

congelada a -20ºC e liofilizada (Liofilizador Terroni, modelo LS 6000). 

Bioensaios 

Dois tipos de bioensaios foram realizados. Primeiro, um teste de dose simples foi 

executado, cujo principal objetivo foi identificar as cepas que causariam mortalidade acima de 

50% contra S. frugiperda. Segundo, utilizando ensaios de dose-dependência a toxicidade das 

cepas selecionadas nos bioensaios anteriores foi quantificada. 

Nos bioensaios de dose simples, 50 ml da cultura de cada isolado correspondendo a 1 

x 109 esporos/ml foram aplicados sobre a superfície da dieta artificial (PARRA, 1986) 

distribuída em placas de 24 poços de polietileno. Foi adicionada uma lagarta de primeiro 

instar por poço, utilizando um total de 72 lagartas (3 placas) para cada cepa (tratamento). A 

mortalidade foi quantificada após dez dias de incubação em câmaras B. O. D. nas mesmas 

condições de criação dos insetos citada anteriormente. As cepas Btk EG7841 (recuperada do 
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produto comercial Crymax®, Certis, EUA), Btk HD73, 407+ (ambas gentilmente cedidas pela 

Dra O. Arantes, Universidade Estadual de Londrina), e Bti IPS-82 foram usadas como 

controles-padrão e água destilada estéril foi usada como testemunha. Os resultados dos 

bioensaios foram analisados utilizando ANOVA e o teste Tukey de comparação de médias, 

através do programa estatístico ESTAT (Unesp, Jaboticabal-SP, Brasil). 

Foram selecionados para realizar o bioensaio de dose-depedência os isolados que 

apresentaram mortalidade acima de 50% para os insetos nos bioensaios de dose simples. 

Duzentas e oitenta mg do liofilizado esporo-cristal de cada cepa selecionada foram 

resuspendida em 25 ml de Tween 20 a 0,01%. A partir desta suspensão foram preparadas as 

diluições seriadas que possuíam concentrações que variavam de 0,10 a 10 µg/µl. Foram 

adicionados 40 µl de cada diluição na superfície da dieta artificial distribuída em placas de 24 

poços de polietileno com três repetições. Foi usado um grupo controle não-tratado. Os 

bioensaios foram realizados sob as mesmas condições dos bioensaios de dose simples, e 

foram repetidos três vezes para confirmar os resultados. A CL50 (concentração letal para 50% 

dos insetos) foi calculada pela análise de próbites (FINNEY, 1971) usando o programa Pólo-

PC (LeOra Software). 

Caracterização bioquímica através de SDS-PAGE 

O perfil protéico dos isolados selecionados foi determinado através da técnica SDS-

PAGE, a 10% (Sodium Dodecyl Sulfate - Polyacrylamide Gel Electrophoresis). As proteínas 

foram extraídas a partir do liofilizado das culturas esporuladas das cepas selecionadas de 

acordo com as seguintes etapas: para a solubilização dos cristais, 25 mg do liofilizado foram 

colocados em um tubo de 2 ml contendo 250 µl de água bi-destilada. Também foram 

adicionados 0,5 µl de Triton-X (concentração final 0,2%) e 250 µl de NaOH a 0,1M. As 

suspensões foram mantidas em constante agitação a 30º C por 1 h e, posteriormente, foram 

centrifugadas a 15.340 x g, a 4º C por 30 min. Em seguida, o sobrenadante foi coletado e o 
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precipitado descartado. As proteínas foram quantificadas em espectrofotômetro (Amersham 

Pharmacia Biotech, modelo Ultrospec 2100 Pro). Dez microgramas de cada isolado foram 

separados por eletroforese a 25mA com voltagem livre e o gel foi corado com azul de 

Comassie 0,5%. 

Análise dos genes cry e cyt através de PCR 

A caracerização molecular foi realizada através da Reação em Cadeia da DNA 

Polimerase (PCR) usando iniciadores gerais dos seguintes genes: cry1, cry2, cry5, cry6, cry7, 

cry10, cry11, cry12, cry13, cry14, cry15, cry16, cry17, cry18, cry19, cry 20, cry21, cry22, 

cry24, cry25, cry26, cry27, cry28, cyt1 e cyt2, e iniciadores específicos para cry1, cry3, cry4, 

cry8 e cry9 (BEN-DOV et al., 1997; GUERCHICOFF et al., 1997; JUARÉZ-PÉREZ et al., 

1997; BRAVO et al., 1998; MASSON et al., 1998; PORCAR et al., 1999; WASANO et al., 

2001; PORCAR e JUARÉZ-PÉREZ, 2003). 

Foram utilizadas as seguintes condições nas reações de PCR: 10 ng de DNA; 1,25 U 

de Taq DNA Polimerase (Invitrogen); dNTP a 200 µM; cada oligonucleotídeo (primer) a 0,5 

µM, exceto os iniciadores I (+) e I (-),  que foram usados a 1 µM; MgCl2 a 3 mM e solução 

tampão para PCR [KCl a 50 mM, Tris-HCl a 10 mM (pH 8.3)] em um volume final de 25 µl. 

As amplificações foram realizadas em termociclador (Biometra, modelo: T-3000). Dez 

microlitros de cada produto de PCR foi analizado através de eletroforese em gel de agarose a 

0,8% (p/v) em solução 0,5X de TBE (Tris-HCl, ácido bórico e EDTA) e corados com 

brometo de etídio. 

Reação de seqüenciamento de DNA e análise das seqüências 

Os amplicons que foram encontrados no tamanho esperado para o par de iniciadores 

utilizados (ver tamanhos esperados dos fragmentos nas referências dos iniciadores) na PCR 

foram purificados e seqüenciados em seqüenciador automático (ABI PRISM® 3100 Genetic 

Analyzer, Applied Biosystems). As seqüências de DNA foram comparadas com o banco de 
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dados (GeneBank: www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST) através de BLAST N (versão 2.2.15) para 

confirmar a homologia entre as mesmas (ALTSCHUL et al., 1990). 

 

Resultados 

 

Bioensaios 

Foram conduzidos bioensaios com 30 cepas de B. thuringiensis, entretanto, apenas 

duas, I4A7 e I19A38, apresentaram mortalidade próxima ou superior a 50%. As mortalidades 

destas cepas e das cepas padrão estão apresentadas na Tabela 1. A análise de variância 

(ANOVA) foi significante (F=50,02; P<0,0001) e o coeficiente de variação (CV) foi de 

12,29%. As médias das mortalidades foram comparadas pelo teste de Tukey (Tabela 1). 

Os ensaios de dose dependência foram conduzidos utilizando a cepa I4A7, que 

mostrou mortalidade acima de 50% em bioensaio de dose simples, e duas cepas utilizadas 

como padrão, Btk EG7841 e Bti IPS-82. A CL50 destas cepas contra S. frugiperda está 

apresentada na Tabela 2. A cepa Btk EG7841 apresentou uma CL50 de 0,69 µg/cm2, a qual é 

100 e 111 vezes mais baixa do que a CL50 de Bti IPS-82 (69,07 µg/cm2) e I4A7 (76,58 

µg/cm2), respectivamente. As CL50 de Bti IPS-82 e I4A7 não diferem estatisticamente entre si 

(sobreposição de limites fiduciais). 

Análise bioquímica e molecular 

A análise através de SDS-PAGE da cepa I4A7 revelou quatro bandas majoritárias de 

aproximadamente 130, 70, 58 e 28 kDa (Fig. 1). Com o DNA plasmidial da cepa I4A7 e com 

os primers específicos para cry4Aa, cry4Ba, cry10Aa, cry11Aa, cyt1Aa e cyt2Ba foram 

amplificados fragmentos de tamanhos esperados (Fig. 2). Estes fragmentos foram 

sequenciados e as seqüências, comparadas com o banco de dados, mostrando identidade 

variando de 99 a 100% com os seguintes genes cry e cyt de Bti: cry4Aa (nº de acesso: 
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DQ174290), cry4Ba (X07423), cry10Aa (AL731825), cry11Aa (AL731825), cyt1Aa 

(DQ302752) e cyt2Ba (AF034926). 

 

Discussão 

 

Insetos da ordem Lepidoptera, principalmente da família Noctuidae são importantes 

pragas agrícolas, em especial as espécies do gênero Spodoptera, que possuem baixa 

susceptibilidade à maioria das toxinas Cry conhecidos (ARANDA et al., 1996; LAMBERT et 

al., 1996). De acordo com Cerón et al. (1994) e Uribe et al. (2003) as cepas mais tóxicas para 

S. frugiperda são aquelas que possuem os genes cry1C, cry1D e cry1E. Este fato explica a 

mortalidade causada pela cepa Btk EG7841 que contém o gene cry1C. Adicionalmente, 

Arango et al. (2002) usando a cepa padrão Btk HD-1 obtiveram uma CL50 de 0,962 µg/cm2. 

Por outro lado, Praça et al. (2004) obtiveram, também com a cepa Btk HD-1, uma CL50 de 

0,285 µg/cm2. Esta variação da concentração letal pode ser explicada devido à variação 

genética em populações de S. frugiperda. Monnerat et al. (2006), testaram a atividade de 

cepas nativas de B. thuringiensis para diferentes populações de S. frugiperda do Brasil, 

Colômbia e México, e encontraram diferenças significativas de mortalidade entre as 

populações das lagartas. Provavelmente, um dos problemas no controle de S. frugiperda, no 

Brasil, é decorrente da alta variação genética de suas populações ou trata-se de um caso de 

espécies crípticas.  

O perfil protéico e o tamanho das bandas apresentadas na Figura 1 são equivalentes 

aos das proteínas Cry4A e Cry4B (125-135 kDa), Cry11A (68 kDa), Cry10Aa (58 kDa) e 

Cyt1A e Cyt2B (28 kDa) de B. thuringiensis israelensis (DELECLUSE et al., 2000). 

B. thuringiensis israelensis é uma variedade utilizada mundialmente em programas de 

controle de vetores de doenças, e também no Brasil (REGIS et al., 2000). Esta subespécie 
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tem, principalmente, ação contra os gêneros Culex e Aedes, mas também é tóxica para 

Anopheles, para espécies da família Simuliidae, além de outras famílias da Ordem 

Lepidoptera (DELECLUSE et al., 2000). É também conhecido que a toxina Cyt1A atua 

sinergisticamente com a toxina Cry11A funcionando aquela como um sítio de ligação para a 

segunda (PÉREZ et al., 2005). 

A mortalidade ocasionada pelas cepas I4A7 e a cepa mosquitocida padrão Bti IPS-82, 

provavelmente, é decorrente das toxinas Cyt. De acordo com Sayyed et al. (2001), a toxina 

Cyt1A purificada apresentou uma CL50 de 0,002 ng/µl em uma população susceptível de 

Plutella xylostella. Ignoffo et al. (1981) relataram que preparações de Bti é muito tóxica para 

Trichoplusia ni, Helicoverpa (=Heliothis) zea e Heliothis virescens, com CL50 de 109,6, 27,6, 

e 19,3 µg/ml, respectivamente. B. thuringiensis israelensis além da conhecida toxicidade 

contra mosquitos e borrachudos é também relatada como patógeno de insetos da ordem 

Coleoptera e Lepidoptera (IGNOFFO et al., 1981; MENDÉZ-LÓPEZ et al., 2003; MARTINS 

et al., 2006). Entretanto, nenhuma toxicidade do Bti contra S. frugiperda havia sido descrita 

até o momento. 

Um outro ponto a ser considerado é o fato de que a cepa I4A7 ter sido mais tóxica 

contra S. frugiperda, em dose simples, do que as cepas conhecidas como tóxicas para 

Lepidoptera, Btk HD-73 e a cepa 407+, que contêm os genes cry1Ac e cry1Ab, 

respectivamente (Tabela 2). De acordo com Puntambekar et al. (1997), Bti não foi tóxica para 

larvas de primeiro instar de Spodotera litura, que pertence ao mesmo gênero de S. frugiperda. 

O fato de S. frugiperda ser susceptível a cepas de Bti é uma informação promissora 

porque estas cepas poderão auxiliar no manejo integrado através da rotação de biolarvicidas, 

ou ainda suprimir futuros casos de resistência às toxinas Cry1C, 1D ou 1E. 
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Tabela 1. Mortalidade causada por cepas de Bacillus  thuringiensis em lagartas de 1º instar de 

Spodoptera frugiperda,  utilizando concentração de 1x109 esporos/ml, durante dez dias, a 

25±1° C, 70±10% U. R. e fotoperíodo de 12 horas. 

Cepa n(1) Mortalidade (%) ± E. P.(2) 

Btk EG7841(3) 72 100.00 ± 0.00 a 
I4A7 71 94.33 ± 2.84 a 

Bti IPS82(3) 72 79.16 ± 2.40 ab 
407+ (3) 71 69.45 ± 5.01 b 
I19A38 72 47.22 ± 9.11 c 

Btk HD73(3) 72 41.67 ± 4.17 c 
Testemunha 72 11.11 ± 1.39 d 

 

(1) Número de lagartas utilizadas; (2) Média de três repetições ± erro padrão; médias seguidas 

pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). (3) Cepas usadas como 

padrão.  
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Tabela 2. Concentrações letais (CL50) em µg/cm2, limites fiduciais (p<0,05), equações de 

regressão linear e valores de χ2 obtidos pela análise de Probit, para cepas de Bacillus 

thuringiensis contra Spodoptera frugiperda, durante dez dias, a 25±1° C, 70±10% U. R. e 

fotoperíodo de 12 horas.  

Cepa  n(1) CL 50
(2) Limites fiduciais a 95% Equação da reta χ

2 (g.l.) 
Btk EG7841 450 0,69 a 0,42 - 0,98 Y= 5,28 + 1,71.logx 13,92 (15)n.s. 
Bti IPS-82 479 69,07 b 56,27 - 81,20 Y= 0,25 + 2,59.logx 14,96 (16)n.s. 

I4A7 477 76,58 b 57,62 - 92,00 Y= 0,13 + 2,58.logx 14,17 (16)n.s. 
 

(1) Número de insetos utilizados; (2) Valores seguidos pela mesma letra não diferem 

estatisticamente entre si (sobreposição de limites fiduciais).  
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Figura 1: Separação eletroforética através de SDS-PAGE das proteínas solubilizadas do caldo 

liofilizado (esporos + cristais) da cepa I4A7 de Bacillus thuringiensis. Cry4Aa e Cry4Ba (130 

kDa), Cry11Aa (70 kDa), Cry10Aa (58 kDa), Cyt1Aa e Cyt2Ba (28 kDa). M. Marcador de 

massa molecular em kDa (Bench MarkTM Protein Ladder, Invitrogen). 
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Figura 2: Separação eletroforética em gel de agarose a 1% de fragmentos dos genes 

amplificados da cepa I4A7 de Bacillus thurigingiensis. M. Marcador DNA Ladder plus 

(Invitrogen); 1. cry4Aa; 2. cry4Ba; 3. cry10Aa; 4. cry11Aa; 5. cyt1Aa; 6. cyt2Ba. 
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Resumo 

Cepas de Bacillus thuringiensis (Bt) foram isoladas a partir de amostras de solos de diferentes 

localidades do estado da Paraíba, coletadas em 7 municípios. As cepas foram submetidas à 

caracterização molecular e bioquímica. Foram realizados bioensaios com lagartas de S. 

frugiperda utilizando as cepas seleciondas nas caracterizações anteriores. Dois isolados, 

dentre 171 analisados, apresentaram fragmentos de tamanho esperado, ambos para o par de 

iniciadores gerais da família cry1. Estas cepas não apresentaram toxicidade contra S. 

frugiperda. Através da seqüência parcial de nucleotídeos e da seqüência deduzida de 

aminoácidos dos genes cry, um na cepa BV-5 e outro na cepa AN2-3, verificou-se que estes 

genes possuem maior identidade com genes da família cry8. A seqüência parcial de 

aminoácidos deduzida do gene da cepa BV-5 apresentou variabilidade na região do domínio 

II, que é responsável pelo reconhecimento e ligação da toxina. Estes resultados apontam para 

um novo gene cry relacionado com a família cry8.  

Palavras-chave: Bacillus thuringiensis, genes cry, solo, isolamento, caracterização molecular, 

caracterização bioquímica. 
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Introdução 

 

 A bactéria Bacillus thuringiensis (Bt) é uma espécie Gram-positiva, que durante a fase 

de esporulação produz um cristal paraesporal que contém uma ampla diversidade de toxinas 

denominadas Cry e Cyt. Algumas destas proteínas são tóxicas para importantes ordens de 

insetos como Lepidoptera, Diptera e Coleoptera, e até mesmo outros invertebrados como 

nematóides, ácaros e protozoários (SCHNEPF et al., 1998). Por promover toxicidade em 

diferentes espécies de pragas agrícolas ou vetores de doenças humanas, o Bt tornou-se o 

agente de controle microbiano mais utilizado mundialmente. Outro fator que contribuiu para 

esta ampla aceitação é a seletividade das toxinas de Bt que possuem pouco efeito sobre 

insetos não-alvos e vertebrados como aves e mamíferos (KLIER, 2000; SIEGEL 2001). 

 Os cristais de B. thuringiensis, ao serem ingeridos, são solubilizados no intestino-

médio geralmente alcalino do inseto susceptível, e as protoxinas, liberadas no lúmen, são 

ativadas através das proteases intestinais. As toxinas ativas ligam-se a receptores específicos, 

presentes na membrana das células epiteliais do intestino, provocando um desequilíbrio 

osmótico destas células que sofrem lise e, conseqüentemente, o tecido do epitélio intestinal é 

rompido. Posteriormente, a larva para de alimentar-se e as bactérias presentes no intestino 

invadem a hemocele, podendo o inseto morrer por inanição, septicemia ou por ambas de 

forma sinérgica (SCHNEPF et al., 1998; de MAAGD et al., 2001; BRODERICK et al., 2006).  

 As proteínas dos grupos Cry1 e Cry9 possuem atividade contra a ordem Lepidoptera, 

as dos grupos Cry4 e Cry11 têm alta atividade contra Diptera e as toxinas dos grupos Cry3, 

Cry7 e Cry8 são tóxicas para a ordem Coleoptera (SCHNEPF et al., 1998; DELECLUSE et 

al., 2000).  

O interesse no uso de produtos à base de Bt como uma alternativa ao controle químico 

tem contribuído para que muitos grupos de pesquisa tenham focalizado seus esforços no 
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isolamento de cepas nativas, resultando no estabelecimento de coleções de Bt em várias partes 

do mundo coletadas em diversas fontes e ambientes (MARTIN e TRAVERS, 1989; 

BERNHARD te al., 1997). O solo é uma boa fonte de Bt e diversas cepas desta bactéria foram 

isoladas a partir de amostras de solo de diversos ambientes (BRAVO et al., 1998; 

VALICENTE e BARRETO, 2003). 

 A PCR (Reação em Cadeia da DNA Polimerase) é a técnica molecular mais usada na 

caracterização de coleções de cepas de B. thuringiensis e tem sido empregada tanto para 

identificar genes cry já conhecidos (CÉRON et al., 1994; BEN-DOV et al., 1997; BRAVO et 

al., 1998; PORCAR e JUARÉZ-PÉREZ, 2003), como na identificação de novos genes cry 

(KUO e CHAK, 1996; JUARÉZ-PÉREZ et al., 1997; BERÓN et al., 2005). 

O objetivo deste trabalho foi isolar e caracterizar cepas autóctones de B. thuringiensis 

a partir de amostras de solos coletadas em diferentes localidades do Estado da Paraíba.  

 

Materiais e Métodos 
 

Amostras de solos 

As amostras foram coletadas em áreas urbanas e rurais de sete municípios do Estado 

da Paraíba. Aproximadamente 300 g de solo foram coletados, de cinco a dez centímetros de 

profundidade, em cada local de coleta com auxílio de espátula e saco plásticos estéreis. Os 

sacos plásticos foram devidamente identificados e enviados para o Centro Nacional de 

Pesquisa do Algodão (CNPA, Embrapa Algodão), Campina Grande, Paraíba. Todas as 

amostras foram armazenadas a 4º C até serem utilizadas.  

Isolamento de Bacillus spp.  a partir das amostras de solo 

Um grama de cada amostra de solo foi diluído em 5 ml de uma solução salina (8 g/l). 

As amostras foram submetidas a uma agitação vigorosa por 15 h. Posteriormente, 1 ml de 

cada suspensão foi transferido para um micro tubo de 1,5 ml e identificado. Cada tubo foi 
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colocado em banho-maria por 30 min a 65º C, e imediatamente após esse período, submetido 

a choque térmico no gelo por 5 min. As amostras foram agitadas novamente e diluídas 

serialmente em 1:10, 1:100 e 1:1000. Cada amostra foi agitada por 1 min e 50 µl de cada 

diluição foram inoculados em placas de Petri com meio LB, contendo 10 µg/ml de penicilina 

G, e as placas incubadas a 30º C de 24 a 48 h. De cada uma das 15 amostras de solo, 12 

colônias com morfologia similar ao B. thuringiensis foram randomicamente selecionadas 

(CHAK et al., 1994) em cada amostra, para observação em microscópio óptico de células 

vegetativas típicas de Bacillus spp., esporos e, quando possível, cristais protéicos. 

Os isolados selecionados foram crescidos durante 72 h em meio Bt específico para 

esporulação, composto por 7,5 g de bactopeptona, 100 ml de KH2PO4 0,5 M, 10 ml solução 1 

(0,615g de MgSO4 7H2O, 0,009g de  MnSO4 1H2O, 0,070g de ZnSO4 7H2O, e água Qsp 

50ml), 10 ml solução 2 ( 0,18g de FeSO4 7H2O, 0,15 ml de H2SO4 , água Qsp 50ml), 10 ml 

solução 3 (0,735 g de CaCl2  e água Qsp 50 ml) para um volume final de 1 l, solução de 

glicose a 30% (concentração final 1%) e penicilina G 10mg/ml. Cinqüenta microlitros de cada 

cultura esporulada foram colocados em discos de papel filtro de aproximadamente 0,5 cm de 

diâmetro, secados a 30º C por 36 h, e armazenados a –20º C até o uso. 

Extração do DNA plasmidial dos isolados de Bacillus spp. 

 Inoculou-se um papelote de cada isolado em 2 ml de meio LB contendo 10 µg/ml de 

penicilina G durante 16 h. A extração de DNA foi realizada de acordo com Sambrook e 

Russel (2001). 

Reação em Cadeia da DNA Polimerase – PCR 

Foram utilizadas as seguintes condições nas reações de PCR: 10 ng de DNA; 1,25 U 

de Taq DNA Polimerase (Invitrogen); dNTP a 200 µM; cada oligômero iniciador (Tabela 1) a 

0,5 µM, exceto os iniciadores I (+) e I (-), os quais foram usados a 1µM; MgCl2 a 3 mM e 

solução tampão para PCR (KCl a 50 mM, Tris-HCl a 10 mM, pH 8.3) em um volume final de 
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25 µl. As amplificações foram realizadas em termociclador Biometra, T-3000. As condições 

de temperaturas usadas foram aquelas descritas pelos autores dos respectivos iniciadores 

utilizados (Tabela 1). Dez microlitros de cada produto de PCR foram analisados através de 

eletroforese em gel de agarose a 0,8% (p/v) em solução 0,5X de TBE (Tris-HCl, ácido bórico 

e EDTA). Os géis foram corados com brometo de etídio. 

Bioensaios 

Os bioensaios foram realizados de acordo com Arango et al. (2002) com algumas 

modificações. As cepas que apresentaram amplicons para os genes cry investigados nesta 

pesquisa (Tabela 1) foram crescidas em meio Bt, a 200 rpm, 30º C por 72 h até que a 

esporulação total da cultura fosse obtida. A ausência de contaminantes foi determinada 

através de microscópio ótico. Os ensaios foram realizados utilizando larvas de 1º instar de 

Spodoptera frugiperda. Após a dieta artificial ser colocada em placas de 24 poços, 50 µl da 

cultura total esporulada foram colocados na superfície de cada poço com dieta. O experimento 

foi realizado com três repetições de 24 insetos cada cepa, constando de um total de 72 insetos 

por tratamento (cepa). A cepa Btk EG7841 (recuperada do produto comercial Crymax®, 

Certis, EUA) e o meio Bt esterilizado foram utilizados, nas mesmas condições, como padrão e 

testemunha, respectivamente. 

Sequenciamento de DNA e análise das seqüências 

Os amplicons que foram encontrados com o tamanho esperado de massa molecular 

descrito pelo autor do par primers (Tabela 1) na PCR foram purificados e seqüenciados no 

ABI PRISM® 3100 Genetic Analyzer (Applied Biosystems). As seqüências de DNA foram 

comparadas com os dados disponíveis no GeneBank (www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST) através 

de BLAST N e BLAST P (versão 2.2.15) para confirmar a homologia entre as mesmas 

(ALTSCHUL et al., 1990). O alinhamento múltiplo e a representação gráfica das árvores 

filogenéticas foram gerados através do programa MEGA (versão 3.1) (KUMAR et al., 2004). 
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Para realizar o alinhamento múltiplo e a construção das árvores filogenéticas foram utilizadas 

seqüências parciais das toxinas Cry7Aa (nº de acesso: Q03749), Cry8Aa (AAA21117), 

Cry8Ba (AAA21118), Cry8Ca (AAA21119), Cry8Da (BAC07226) e Cry9Aa (CAA41122). 

Perfil protéico através de SDS-PAGE 

O perfil protéico dos isolados selecionados foi determinado através da técnica SDS-

PAGE (Sodium Dodecyl Sulfate - Polyacrylamide Gel Electrophoresis), conforme Thomas e 

Ellar (1983).  

 

Resultados 

 

Cepas de Bacillus thuringiensis 

No total foram isoladas 171 cepas de Bacillus spp nas 15 amostras de solo coletadas 

em diferentes áreas de sete municípios do Estado da Paraíba (Tabela 2).   

PCR 

O DNA plasmidial de todos os isolados foi extraído e submetido a PCR com os 

iniciadores (oligonucleotídios) para os genes cry1, cry2, cry3, cry7, cry8 e cry9 (Tabela 1). 

No entanto, apenas nas cepas BV-5 e AN2-3 conseguiu-se amplificar fragmentos com 

tamanho esperado, e estes foram obtidos utilizando os iniciadores gerais para o gene cry1 

[I(+)/I(-)] (Figura 1). Iniciadores específicos para o gene cry1 também foram testados, porém 

nenhum padrão foi reprodutível caracterizando bandas inespecíficas. 

Bioensaios 

Foram realizados bioensaios contra S. Frugiperda, inseto relatado na literatura como 

susceptível a genes da família cry1. Utilizou-se a cultura total esporulada das cepas BV-5 e 

AN2-3 para verificar a atividade destas cepas. Porém, nenhuma cepa causou mortalidade 

acima de 10% sendo, portanto, consideradas sem toxicidade para S. frugiperda. 
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SDS-PAGE 

Através da análise do perfil protéico, a cepa BV-5 apresentou uma banda única de 

aproximadamente 130 kDa. Porém, a cepa AN2-3 apresentou um perfil atípico com 7 bandas 

variando entre 80 e 20 kDa (Figura 2). 

Sequenciamento e comparação das seqüências com o banco de dados 

Através de reações de seqüenciamento foram obtidas as seqüências parciais dos genes 

das cepas AN2-3 e BV-5. As seqüências de aminoácidos deduzidas dos genes destas cepas 

foram comparadas utilizando o BLAST P (proteína-proteína/NCBI). Foi encontrado que, ao 

invés de se obter uma identidade maior com proteínas Cry1, os fragmentos possuem maior 

identidade com proteínas Cry8. Na cepa BV-5, o fragmento originado com o iniciador I(-) 

possui identidade de 91% com a proteína parcial Cry8 (YU et al., 2006), e de 88% com a 

proteína Cry8Ba (Patente 5554534/EUA). Já o fragmento originado com o iniciador I(+) 

possui identidade de 75% com a proteína Cry8Aa e de 46% com a proteína Cry8Da (ASANO 

et al., 2003). Na cepa AN2-3, a proteína deduzida através da seqüência gerada pelo iniciador 

I(-) apresentou maior identidade com a proteína Cry8Ba (Patente 5554534/EUA), 82%, em 

seguida com a proteína parcial Cry8, 81%, e com a proteína Cry8Aa, 80%. A seqüência do 

iniciador direto I(+) não foi obtida. Foram realizadas PCR adicionais com os iniciadores dos 

genes cry8Aa, cry8Ba e cry8Ca, porém não se amplificou nenhum fragmento com estes 

iniciadores. 

Alinhamento múltiplo das seqüências 

As seqüências de aminoácidos preditas foram analisadas através de alinhamento 

múltiplo (Clustal W) e análise filogenética através do programa MEGA (3.1). As duas 

porções da proteína Cry deduzida da cepa BV-5 e a porção da proteína Cry da cepa AN2-3 

conhecidas até o momento possuem maior identidade com a parte N-terminal, 

especificamente a região do domínio II (porção FW de BV-5) e com a região central, 
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especificamente no final do domínio III (porções RV de BV-5 e AN2-3) das proteínas Cry8 já 

depositadas no banco de dados (Figura 3A). A seqüência proveniente do iniciador 5’ (I+) foi 

agrupada com as toxinas Cry8Aa e Cry8Da (Figura 3B). Já as duas seqüências das cepas BV-

5 e AN2-3 provenientes do iniciador reverso foram agrupadas junto com as toxinas Cry8Aa, 

Cry8Ba (Figura 3C).  

 

Discussão 

 

Até o presente momento, nenhum estudo mais aprofundado dos solos da Paraíba havia 

sido realizado. Valicente e Barreto (2003) executaram um levantamento da distribuição 

geográfica de B. thuringiensis em alguns estados do Brasil, e apesar de contemplar alguns 

estados da Região Nordeste, nenhuma amostra foi coletada na Paraíba. Já de acordo com 

Monnerat et al. (2001) no banco de germoplasma de bactérias do gênero Bacillus, apenas duas 

cepas de Bacillus thuringiensis coletadas na Paraíba estão catalogadas.  

   Vários estudos relatam o isolamento de cepas de B. thuringiensis a partir de amostras 

de solos (MARTIN e TRAVERS, 1989; CHILCOTT e WIGLEY, 1992; BERNHARD et al., 

1997), e têm mostrado que parece não existir correlação entre atividade inseticida e origem do 

isolado, além do fato do B. thuringiensis poder estar presente em quase todo tipo de solo 

natural. 

 A técnica de PCR é a ferramenta mais amplamente usada para caracterização de cepas 

de B. thuringiensis quanto a presença de genes cry (PORCAR e JUARÉZ-PÉREZ, 2003) 

 De acordo com Juaréz-Pérez et al. (1997), Masson et al. (1998) e Kuo et al. (2000) a 

utilização de iniciadores degenerados aumenta as chances de identificar novos genes cry 

pertecentes a mesma família para a qual o iniciador foi desenhado. Berón et al. (2005) 

desenvolveram uma nova estratégia para identificação de novos genes cry utilizando 
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iniciadores degenerados desenhados a partir de seqüências conservadas de diferentes toxinas 

Cry. Neste estudo, foram isoladas duas cepas que apresentaram fragmentos de tamanhos 

esperados para os iniciadores gerais do gene cry1. No entanto, através do seqüenciamento e 

alinhamento foi constatado que estes fragmentos possuem maior homologia com proteínas 

Cry8. 

 Recentemente, alguns estudos têm identificado novos genes da família cry8 (ASANO 

et al., 2003; BERÓN et al., 2005, YU et al., 2006). Estes genes são descritos na literatura por 

serem patógenos para espécies da ordem Coleoptera (ASANO et al., 2003; YU et al., 2006). 

 No fragmento do gene da cepa BV-5, a porção conservada na região correspondente 

ao domínio III (dado não mostrado), a presença de uma banda de aproximadamente 130 kDa 

(Figura 2), e o agrupamento com as toxinas Cry8Aa e Cry8Ba (Figura 3C), confirmam que se 

trata de um gene cry8.  Já a região variada no domínio II (dado não mostrado) sugere que se 

trata de um novo gene cry8, uma vez que este domínio é responsável pelo reconhecimento e 

ligação dos receptores na membrana intestinal dos insetos (VAN RIE et al., 1989; 

YAMAMOTO e DEAN, 2000). Estes dados sugerem que a toxina codificada por este gene 

pode ter uma especificidade diferente das outras proteínas Cry8.  

A cepa AN2-3 também apresentou a região final do domínio III conservada (dado não 

mostrado), como ocorre entre as proteínas Cry8, e agrupamento com as toxinas Cry8Aa e 

Cry8Ba, comprovando que também é um gene pertencente a esta família.  

 Os genes parcialmente descritos neste estudo são promissores e necessitam ser 

estudados mais detalhadamente, tanto no que concerne à obtenção da seqüência completa, 

quanto em relação à especificidade da toxina codificada. Estas cepas poderão ser testadas 

contra os coleópteros-praga das principais culturas produzidas no Brasil, tais como: 

Anthonomus grandis (bicudo-do-algodoeiro), Eutinobothrus brasiliensis (broca-da-raiz-do-

algodoeiro), Hypothenemus hampei (broca-do-café), Metamasius hemipterus (besouro-rajado-
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da-cana), Diabrotica speciosa (larva-alfinete-do-milho) e Cerotoma arcuatus (vaquinha-da-

soja) (GALLO et al., 2002), para determinar o inseto-alvo destas toxinas e entender melhor 

seu modo de ação. 
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Tabela 1: Lista de iniciadores utilizados nas reações de PCR 
   

Gene Primer direto (5'-3') Primer reverso (5'-3') Temp. de anelamento (ºC) Fonte 

cry1 I(+) (TRACRHTDDBDGTATTAGAT) I( - ) (MDATYTCTAKRTCTTGACTA)     

cry1Aa IAa (TTCCCTTTATTTGGGAATGC) I( - )  45 Juárez-Pérez et al. (1997) 

cry1Ab IAb (CGGATGCTCATAGAGGAGAA) I( - )  45 Juárez-Pérez et al. (1997) 

cry1Ac IAc (GGAAACTTTCTTTTTAATGG) I( - ) 45 Juárez-Pérez et al. (1997) 

cry1Ad IAd (ACCCGTACTGATCTCAACTA) I( - ) 45 Juárez-Pérez et al. (1997) 

cry1Ae IAe (CTCTACTTTTTATAGAAACC) I( - ) 45 Masson et al. (1998) 

cry1B IB (GGCTACCAATACTTCTATTA) I( - ) 45 Juárez-Pérez et al. (1997) 

cry1C IC (ATTTAATTTACGTGGTGTTG) I( - ) 45 Juárez-Pérez et al. (1997) 

cry1D ID (CAGGCCTTGACAATTCAAAT) I( - ) 45 Juárez-Pérez et al. (1997) 

cry1E IE (TAGGGATAAATGTAGTACAG) I( - ) 45 Juárez-Pérez et al. (1997) 

cry1F IF (GATTTCAGGAAGTGATTCAT) I( - ) 45 Juárez-Pérez et al. (1997) 

cry1G G (GCTTCTCTCCAAACAACG) I( - ) 45 Porcar e Juaréz-Pérez (2003) 

cry1H H (ACTCTTTTCACACCAATAAC) I( - ) 45 Porcar e Juaréz-Pérez (2003) 

cry1I I-FW (ACAATTTACAGCTTATTAAG) I-RV (CTACATGTTACGCTCAATAT) 45 Porcar e Juaréz-Pérez (2003) 

cry1J J (GCGCTTAATAATATTTCACC) I( - ) 45 Porcar e Juaréz-Pérez (2003) 

cry1K K (TGATATGATATTTCGTAACC) I( - ) 45 Porcar e Juaréz-Pérez (2003) 

cry2A Un2(d) (GTTATTCTTAATGCAGATGAATGGG) Un2( r) (CGGATAAAATAATCTGGGAAATAGT)  60 Ben-Dov et al. (1997) 

cry3A  Un3 (CACTTAATCCTGTGACGCCT) EE-3Aa (TGGTGCCCCGTCTAAACTGAGTGT) 60 Ben-Dov et al. (1997) 

cry3B Un3  EE-3Ba (ACGAAAGATTCTGCTCCTAT) 60 Ben-Dov et al. (1997) 

cry3C Un3  EE-3C (ATTTTGGTACCTCCTGTACCCACC) 60 Ben-Dov et al. (1997) 

cry7A EE-7Aa (GCGGAGTATTACAATAGAATCTATCC) Un7,8 (CTTCTAAACCTTGACTACTT) 54 Ben-Dov et al. (1997) 

cry8A EE-8A (GAATTTACTCTATACCTTGGCGAC) Un7,8  54 Ben-Dov et al. (1997) 

cry8B EE-8B (GACCGCATCGGAAGTTGTGAG) Un7,8  54 Ben-Dov et al. (1997) 

cry8C EE-8C (GGTGCTGCTAACCTTTATATTGATAG) Un7,8  54 Ben-Dov et al. (1997) 

cry9A spe-cry9A(d) (GTTGATACCCGAGGCACA) spe-cry9A(r) (CCGCTTCCAATAACATCTTTT) 51 Bravo et al. (1998) 

cry9B spe-cry9B(d) (TCATTGGTATAAGAGTTGGTGATAGAC) spe-cry9A(r) 51 Bravo et al. (1998) 

cry9C spe-cry9C(d) (CTGGTCCGTTCAATCC) spe-cry9A(r) 51 Bravo et al. (1998) 

cry9D CCGAGCTCTATGAATCGAAATAATCAAAATGAAT CCTCCTAGACACAGGGATGATTTCAATTC 60 Wasano et al. (2001) 

 * Iniciador degenerado, onde: B = C, G ou T; H = A, C ou T; D = A, G ou T; K = G ou T; M = A ou C; R = A ou G; e Y = T ou C. 1 
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Tabela 2: Relação dos locais de coleta de solo, quantidade de amostras e número de cepas 

isoladas de Bacillus spp. a partir de diferentes amostras de solos do estado da Paraíba 

Município Amostra Local da coleta nº de isolados 
Alagoa Grande AG1 área rural 12 

 AG2 área rural 12 
 AG3 área urbana 12 

Alagoa Nova AN1 área rural 12 
 AN2 área rural 12 

Boa Vista BV área rural 12 
Cajazeiras CZ área urbana 10 

Campina Grande CG1 área rural 12 
 CG2 área urbana 12 
 CG3 área urbana 12 

São João do Cariri SJC1 área rural 11 
 SJC2 área rural 12 

Serra Branca SB1 área rural 8 
 SB2 área rural 11 
 SB3 área rural 11 

Total 15  171 
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Figura 1: Separação eletroforética em gel de agarose a 1% dos fragmentos amplificados 

com os iniciadores I (+) e I (-) nas cepas BV-5 e AN2-3. M: marcador molecular λ/Hind 

III. 
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Figura 2: Separação eletroforética através de SDS-PAGE das proteínas solubilizadas do 

caldo liofilizado (esporos + cristais) das cepas de B. thuringiensis BV-5 e AN2-3. M. 

Marcador de massa molecular em  kDa (Bench MarkTM Protein Ladder, Invitrogen). 
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Figura 3: Análise filogenética das proteínas Cry idenificadas nas cepas BV-5 e AN2-3. A:  

Representação esquemática de uma toxina Cry. As setas em azul correspondem à região 

correspondente de anelamento dos iniciadores I(+) e I(-) nas seqüências de nucleotídeos 

das cepas BV-5 e AN2-3; e as partes em verde correspondem ao  

DNA das cepas já seqüenciado. (N: região amino-terminal; C: região carboxi-terminal). B 

C 

A 
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e C: Filogramas de Neighbor-joining construídos através do alinhamento das seqüências 

de aminoácidos deduzidas parciais de toxinas Cry já conhecidas e fragmentos 

correspondentes ao DNA parcialmente seqüenciado das cepas BV-5 e AN2-3 usando o 

programa MEGA (3.1). As seqüências das toxinas Cry foram obtidas do banco de dados do 

National Center for Biotechnology Information (NCBI). As setas indicam as seqüências 

dos genes das cepas BV-5 e AN2-3. Os números nos “galhos” das árvores filogenéticas 

representam a percentagem da reamostragem por bootstrap baseada em 1.000 repetições.  
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VI. Conclusões finais 

 

- Foi isolada uma cepa de Bacillus thuringiensis, I4A7, do estado de Pernambuco, com 

perfil molecular e protéico de Bacillus thuringiensis var. israelensis que apresenta 

toxicidade relevante para Spodoptera frugiperda; 

 

- Foram obtidos dois isolados de B. thuringiensis, BV-5 e AN2-3, do estado da Paraíba, 

que possuem cada, um potencial novo gene cry8 que pode ter ação larvicida contra 

coleópteros. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  74 

VII. Perspectivas 

 

- Deverão ser realizados bioensaios com as toxinas de Bacillus thuringiensis israelensis 

(Bti) em todas combinações possíveis, para determinar qual(is) toxina(s) provoca(m) 

mortalidade em Spodoptera frugiperda; 

 

- Uma caracterização com iniciadores de outros genes cry não testados será necessária para 

a caracterização completa das cepas autóctones da Paraíba; 

 

- Iniciadores internos e externos já foram desenhados para a futura clonagem e obtenção da 

seqüência completa dos genes cry8 presentes nas cepas BV-5 e AN2-3; 

 

- As cepas BV-5 e AN2-3 serão testadas contra coleópteros que são pragas das principais 

culturas produzidas no Brasil para determinar sua especificidade. 

 

 


