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RESUMO 

 

As proteínas produzidas por Bacillus thuringiensis são amplamente utilizadas para o 

controle de pragas na agricultura. Estas proteínas são produzidas por genes cry. Alguns 

genes cry são tóxicos apenas a uma ordem de insetos, enquanto outros genes 

apresentam toxicidade para mais de uma ordem. Dentro as técnicas utilizadas na busca 

de novos genes cry, o PCR teve destaque pelo seu nível de detecção, facilidade de uso, 

praticidade e rapidez. De um total de trinta isolados de Bt, um foi gentilmente cedido 

pelo (United States Department of Agriculture) USDA e vinte e nove pertencem ao 

banco de Bt da Embrapa Milho e Sorgo e foram selecionados por apresentarem 

motrtalidade superior à 75% contra Spodoptera frugiperda. A caracterização molecular 

(PCR) foi realizada utilizando primers específicos para genes cry1Ab/cry1Ac, cry1Ac, 

cry1C, cry1Fa/cry1Fb e cry1Fa1/cry1Fb. Dentre os trinta isolados de Bacillus 

thuringienis (Bt) caracterizados o isolado 1090E amplificou 3 genes (cry1Ab/cry1Ac, 

cry1Fa1/cry1Fb, cry1Ac), seguido pelos isolados 697 (cry1Ab/cry1Ac, 

cry1Fa1/cry1Fb), 1094B (cry1Ab/cry1Ac, cry1Fa1/cry1Fb), 1091C (cry1Ab/cry1Ac, 

cry1Ac), 1109O (cry1Ab/cry1Ac, cry1Fa1/cry1Fb) e 1125A (cry1Ab/cry1Ac, 

cry1Fa1/cry1Fb). Dentre estes isolados com duas amplificações a combinação mais 

frequente (80%) foram os genes cry1Ab/cry1Ac e cry1Fa1/cry1Fb. Os genes mais 

frequentes foram o cry1Ab/cry1Ac e cry1Fa1/cry1Fb representando 70,5% de todos os 

genes amplificados, ambos com 35,2%. Seguido pelo gene cry1Ac representando 29,4% 

das amplificações gênicas. Os genes cry1C e cry1Fa/Fb não foram detectados em 

nenhum dos isolados. Nossos resultados sugerem que não há relação entre a presença de 

genes cry e mortalidade larval, e fazer a caracterização molecular é importante para 

todos os isolados, mesmo aqueles que não apresentaram mortalidade contra insetos 

pragas. 

 

Palavras-chave: Controle biológico, manejo de pragas, biotecnologia. 
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RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

Proteins produced by Bacillus thuringiensis are widely used for pest control in 

agriculture. These proteins are produced by cry genes. Each or some cry genes show 

toxicity to only one insect order, whereas others present toxicity to more than one insect 

order. Within the techniques used in the search for new cry genes, PCR has been 

distinguished by its detection level, facility, practicability, and quickness. Out of a total 

of thirty Bt strains, one was kindly provided by the USDA (United States Department of 

Agriculture) and twenty nine belong to Embrapa Maize and Sorghum Bt bank and were 

chosen because its mortality above 75% towards Spodoptera frugiperda. Molecular 

characterizations were PCR based using specific cry1 primers cry1Ab/cry1Ac, cry1Ac, 

cry1C, cry1Fa/cry1Fb and cry1Fa1/cry1Fb. Among the thirty isolates of Bacillus 

thuringienis (Bt) characterized the isolated 1090E harbored 3 genes (cry1Ab/cry1Ac, 

cry1Fa1/cry1Fb, cry1Ac), followed by isolates 697 (cry1Ab/cry1Ac, cry1Fa1 cry1Fb), 

1094B (cry1Ab/cry1Ac, cry1Fa1/cry1Fb), 1091C (cry1Ab/cry1Ac, cry1Ac), 1109O 

(cry1Ab/cry1Ac, cry1Fa1/cry1Fb) and 1125A (cry1Ab/cry1Ac, cry1Fa1/cry1Fb), all 

with two aplifications each. Among these isolates with two amplifications the most 

frequent combination (80%) genes were cry1Ab / cry1Ac and cry1Fa1 / cry1Fb. The 

most common genes were cry1Ab/cry1Ac and cry1Fa1/cry1Fb representing 70.5% of 

all amplified genes, both with 35.2%. Followed by cry1Ac gene representing 29.4% of 

the total of gene amplifications. The cry1C and cry1Fa/Fb genes were not detected in 

any of the isolates. Our results suggest that there is no relationship between the presence 

of cry genes and larval mortality, and it makes the molecular characterization a 

important tool for all isolates, even those who did not showed mortality against insect 

pests. 

 

Keywords: biological control, pest management, biotechnology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O milho é uma gramínea pertencente à família Poaceae, tribo Maydeae, gênero 

Zea e espécie Zea mays L. O Brasil ocupa a terceira posição entre os maiores países 

produtores deste grão, com cerca de 78.197,7 milhões de toneladas de grãos produzidos, 

em uma área de aproximadamente 15.745,7 milhões de hectares, ficando atrás apenas 

dos Estados Unidos e China, respectivamente A maior parte da produção, 

aproximadamente 70%, é destinada à cadeia produtiva de aves e suínos (rações), sendo 

o restante destinado ao consumo humano e, mais recentemente, à produção de energia 

através de biocombustível (CONAB, 2014).  

Porém, um dos fatores que comprometem a qualidade e o rendimento da 

produção é a incidência de pragas. As pragas são responsáveis por prejuízos à lavoura, 

com importante impacto econômico. A lagarta-do-cartucho, Spodoptera frugiperda (J. 

E. Smith), é uma das principais pragas da cultura do milho no Brasil e em algumas 

situações, pode ocasionar perdas de até 37% na produção (FATORETTO et al., 2007). 

A lagarta-do-cartucho ocorre em todos os estádios de desenvolvimento da planta. Os 

danos podem aparecer após a emergência do milho ou ocorrer nas folhas tardias, 

podendo destruí-las completamente (WERNECK et al., 2000). O controle desta praga é 

realizado, principalmente, por inseticidas organo-sintéticos, cuja utilização em excesso 

pode desencadear problemas, como por exemplo, a seleção de indivíduos resistentes, a 

contaminação do agroecossistema e também afetar negativamente a população de 

predadores e inimigos naturais da praga. 

Atualmente são conhecidos muitos microrganismos com potencial a serem 

empregados no controle biológico de insetos-praga. Dentre eles, o Bacillus 

thuringiensis (Bt) destaca-se por apresentar atividade tóxica contra espécies das ordens 

Diptera, Lepidoptera, Coleoptera e Hymenoptera, dentre outras, onde se incluem 

importantes pragas agrícolas brasileiras como S. frugiperda (LERECLUS et al., 1993). 

O Bt é o principal agente de controle biológico sendo responsável por aproximadamente 

2% do mercado mundial de inseticidas (LAMBERT et al., 1992; SCHNEPF et al., 

1998). Este agente é o responsável por mais de 90% do total das vendas de biopesticidas 

(GLARE; O’CALLAGHAM, 2000). É também a bactéria fornecedora do gene que 

confere resistência a todos os transgênicos resistentes às pragas disponibilizados no 

mercado.  
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Os avanços do uso do Bt em escala global refletem a eficiência desta técnica no 

controle de pragas. Porém, além da aceitação das pessoas, outra barreira a ser vencida 

nessa nova era dos transgênicos, é a durabilidade da tecnologia. Para esse fator, além da 

piramidação e rotação de genes, outra alternativa seria a descoberta de novos genes para 

confecção de transgênicos eficientes no controle de pragas. 
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2 OBJETIVO 

 

Este trabalho teve por objetivo correlacionar a caracterização de isolados de B. 

thuringiensis quanto à presença de genes cry.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 A cultura do milho x lagarta-do-cartucho (S.frugiperda) 
 

O milho (Zea mays L.) é uma gramínea amplamente cultivada em todo o mundo 

devido ao fato de ser um produto agrícola utilizado na alimentação humana e animal. 

Possui ampla variabilidade genética, sendo atualmente cerca de 300 raças e, dentro de 

cada raça, inúmeras variedades. Essa grande variabilidade se traduz também quanto às 

adaptações climáticas, de altitude e latitude, no tamanho e composição química de 

grãos, em características agronômicas desejáveis, qualidade das proteínas e tipo de 

endosperma (PATERNIANI et al., 2000). 

Um dos fatores que comprometem a produtividade e a qualidade da produção do 

milho é a ocorrência de pragas, gerando prejuízos à lavoura, com importante impacto 

econômico. A lagarta-do-cartucho (S. frugiperda) é uma das principais pragas desta 

cultura no Brasil e em alguns países da América Central e do Sul, não somente pelos 

danos provocados, mas especialmente pela dificuldade no seu controle. Ela ocorre 

durante todo o ciclo de desenvolvimento da planta atacando o cartucho e as folhas, 

podendo destruí-los completamente, causando perdas de 15% a 37% na produtividade 

(WERNECK et al., 2000). As larvas consomem tecidos de folha de um lado, deixando a 

epiderme oposta intacta. A partir do segundo ou do terceiro ínstar, começam a fazer 

buracos nas folhas produzindo uma fileira de perfurações característica, se alimentando 

em seguida do cartucho das plantas de milho (VALICENTE, 2008). 

O controle da lagarta-do-cartucho é feito, principalmente, por inseticidas organo-

sintéticos, cuja utilização abusiva pode desencadear problemas, como por exemplo, a 

seleção de indivíduos resistentes, a contaminação do agroecossistema e também afetar 

negativamente a população de predadores e inimigos naturais da praga. 

Alguns trabalhos foram desenvolvidos no intuito de avaliar a eficiência do Bt 

contra a S.frugiperda. Valicente et al. (2000), Valicente e Barreto (2003) e Valicente e 

Fonseca (2004), obtiveram resultados de mortalidade de até 100% quando a lagarta 

ingeriu a bactéria B. thuringienis. Corroborando com os resultados de Valicente et al., 

Fatoretto et al. (2007) atingiram 100% de mortalidade em 35% dos isolados avaliados. 
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Sendo assim, o B. thuringiensis torna-se uma alternativa viável para o controle 

da S. frugiperda, evitando a contaminação do meio ambiente e do homem, além de 

preservar os inimigos naturais da praga. 

 

3.2 Bacillus thuringiensis  

 

A história da bactéria Bacillus thuringiensis (Bacillaceae) teve início em 1901 

quando uma epidemia causou a mortalidade em massa de larvas do bicho-da-seda 

(Bombyx mori) no Japão, ficando conhecida como “sotto-disease”. O bacteriologista 

japonês Ishiwata, estudando essa epidemia conseguiu isolar uma bactéria, até então 

desconhecido, da larva morta. Já nessa época o pesquisador relatou a existência de uma 

toxina que estaria relacionada com a morte das larvas (ISHIWATA 1901, 1905 e 1906).  

O B. thuringiensis foi descrito pela primeira vez em 1911 por Berliner, Ele 

isolou células, de uma bactéria formadora de esporos, da lagarta Anagasta kuehniella 

(mariposa da farinha). Posteriormente, foi nomeado Bacillus thuringensis, em 

homenagem a província alemã de Thuringia, de onde a bactéria foi isolada. A primeira 

avaliação do desempenho da bactéria no campo foi conduzida por Husz em 1929, 

através de um programa de controle da lagarta europeia do milho, da espécie Ostrinia 

nubialis, obtendo-se resultados promissores (GLARE; O’CALLAGHAN, 2000).  

O B. thuringiensis é efetivo contra espécies de insetos das ordens Lepidoptera, 

Diptera, Coleoptera e Hymenoptera, dentre outras, onde se incluem importantes pragas 

agrícolas brasileiras como S. frugiperda, Diatraea saccharalis (Fabricius) e Anticarsia 

gemmatalis Hübner (LERECLUS et al., 1993). Diversas estirpes de B. thuringiensis 

vêm sendo isoladas no mundo inteiro, apresentando grande variabilidade genética e uma 

ampla gama de sorotipos diferentes. Essa busca é contínua e tem sido uma das grandes 

metas na pesquisa com B. thuringiensis, pois objetiva a descoberta de novos isolados 

mais efetivos e, além disso, que possam auxiliar no manejo preventivo de resistência de 

insetos-alvo às δ-endotoxinas presentes nos atuais transgênicos comerciais e 

biopesticidas (CAROZZI et al., 1991). 

B. thuringiensis é uma bactéria Gram-positiva, aeróbica ou facultativamente 

anaeróbica (RASKO et al., 2005), em forma de bastonete, formadora de esporos e que 

tem a capacidade de produzir, durante a esporulação, diversas inclusões cristalinas 

altamente específicas, que são responsáveis pela atividade tóxica desta espécie 

(GLARE; O’CALLAGHAM, 2000). O esquema abaixo (Figura 1) retrata que a bactéria 
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se encontra distribuída em vários substratos como solo, água, superfícies de plantas, 

insetos mortos, teias de aranha e grãos armazenados (VALICENTE et al., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Complexo ecológico do Bacillus thuringiensis. Possíveis de 

reprodução incluem o solo, a rizosfera, diferentes tecidos da 
planta, dentro de insetos vivos ou mortos e outros 
invertebrados. A forma vegetativa é representada pelo 
retângulo vermelho, a forma de esporo pelo círculo achatado 
em amarelo e sua forma de cristal pelo losango rosa 
(RAYMOND et al., 2010).   

 

 

A característica patogênica do B. thuringiensis deve-se à produção de uma 

inclusão proteica de formato cristalino. Este cristal é sintetizado em concomitância com 

a fase de esporulação e é formado por polipeptídios denominados δ-endotoxinas, 

também conhecidas como ICPs (Insecticidal Crystal Proteins), que vão sendo 

acumuladas nas células bacterianas, podendo totalizar até 1/3 do montante de proteínas 

da célula (HERRNSTADT et al., 1986; IBARRA et al., 2003). Estes cristais, depois de 

ingeridos pelos insetos, sofrem ativação proteolítica, se solubilizando em decorrência da 

ação de proteases presentes no intestino. Estas enzimas atuam em pH alcalino, condição 

esta encontrada no intestino dos insetos (pH ~10), convertendo as protoxinas em toxinas 

ativas. Estas, por sua vez, unem-se às células do epitélio do intestino formando poros, 

causando um desequilíbrio osmótico e iônico, levando à morte do inseto por inanição ou 

septicemia (BRAVO et al., 2007). Os genes e o produto de suas amplificações, ou seja, 

suas respectivas proteínas tóxicas recebem a mesma nomenclatura variando apenas a 

forma da escrita, ou seja, as proteínas são grafadas com apenas a primeira letra 
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maiúscula e os genes grafados todos em minúsculas e em itálico. Por exemplo, proteínas 

Cry1Ab e gene cry1Ab.   

O primeiro B. thuringiensis produzido comercialmente pertence à subespécie 

kurstaki, eficiente no controle de lepidópteros. Ele foi produzido em 1938 na França, 

fazendo parte de um produto denominado Sporeine. Em 1981 foi clonado e expresso o 

primeiro gene Cry, utilizando a bactéria E. coli (SCHNEPF; WHITLEY, 1981). A partir 

daí foram produzidas as primeiras plantas transgênicas expressando proteínas de B. 

thuringiensis (Cry1Ab e Cry1Ac), merecendo destaque o tomate (FISCHHOFF et al., 

1987) e o tabaco (VAECK et al., 1987), ambas desenvolvidas em 1987, com ação 

contra insetos da ordem Lepidoptera. Atualmente, mais de 300 genes de B. thuringiensis 

foram clonados e sequenciados, e alguns deles, utilizados no desenvolvimento de 

plantas transgênicas e biopesticidas (CRICKMORE, 2010). 

Estudos envolvendo caracterização molecular, bem como a variabilidade 

genética existente entre diferentes isolados de B. thuringiensis, vêm sendo realizados 

por diferentes grupos de pesquisa, principalmente por meio da utilização da PCR 

(reação em cadeia da polimerase), auxiliando na descoberta de novos genes com 

importantes propriedades entomocidas e direcionando os trabalhos de bioensaios 

(BRAVO et al., 1998; HERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ et al., 2009). 

 

3.3 Proteínas Cry 

 

Proteínas Cry são δ-endotoxinas especialmente tóxicas para as ordens de insetos 

Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera, Hemiptera, Diptera, e também aos nematóides. 
A definição de uma proteína Cry é bastante ampla: uma inclusão proteica parasporal 

(cristal) de B. thuringiensis que exibe algum efeito tóxico experimentalmente 

verificável para um organismo alvo ou qualquer proteína que tenha similaridade de 

sequência para uma proteína Cry conhecida (CRICKMORE et al., 1998). 

Produzidas durante a fase de esporulação, as proteínas Cry são sintetizadas por 

genes também denominados cry. Como descrito anteriormente, estas proteínas 

apresentam toxicidade a diferentes grupos de insetos. Elas apresentam peso molecular 

entre 40 e 140 kD (BRAVO, 1997, p. 2793). Atualmente, foram descritas mais de 300 

toxinas Cry, cuja classificação é baseada na homologia da sequência de aminoácidos 

destas proteínas, onde há o agrupamento através de ranques hierárquicos de números e 
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letras. As proteínas são agrupadas no primeiro, segundo e terceiro ranque quando 

apresentam 98%, 78% e 45% de similaridade, respectivamente. Esses dados são 

atualizados constantemente podendo ser visualizados no banco de dados on line de B. 

thuringiensis, no endereço: http://www.lifesci.sussex.ac.uk/home/Neil_Crickmore/Bt/. 

A estrutura tridimensional das toxinas Cry, obtida através da cristalografia de 

raios-X, revela três domínios com funções distintas. O domínio I foi descrito pela 

primeira vez em Cry3Aa por Li et al. (1991), que sugere que este seja responsável pela 

inserção da toxina na membrana e consequente formação de poros. O domínio II 

apresenta grandes diferenças na sua conformação, tamanho e sequência dos loops e está 

relacionado com a especificidade da toxina, sendo responsável pela ligação toxina-

membrana (LI et al., 1991). Já o domínio III é menos variável, apresentando pequenas 

diferenças no tamanho, na orientação e sequências dos loops, possuindo a função de 

catalisador da ligação toxina-receptor (BOONSERM et al., 2005; PIRES et al., 2004). 

O modo de ação das toxinas Cry já é bem caracterizado, principalmente em 

lepidópteros. O modelo mais aceito é o da formação de poro (BRAVO et al., 2007), que 

sugere que a toxina liga-se a receptores específicos presentes na membrana do intestino 

médio dos insetos resultando na formação de poros, levando à morte do inseto por 

inanição ou septicemia. 

As clivagens proteolíticas no intestino do inseto geram toxinas ativas com 

fragmentos entre 60-70 kD (BRAVO et al., 2005). São as toxinas ativas que se ligam a 

receptores específicos de células colunares da membrana do intestino do inseto. 

Em lepidópteros foram descritos quatro receptores proteína-específicos: a 

caderina (CADR), a aminopeptidase-N (APN), a alcalina fosfatase (ALP) e o receptor 

glico-conjulgado (GCR) (BRAVO et al., 2007).  

O mecanismo mais frequente de resistência de insetos às toxinas Cry envolve 

mudanças na ligação receptor-toxina. Estudos em Heliothis virescens (lagarta da maçã 

do algodoeiro), mostraram que uma simples mutação gerada através da inserção de um 

retrotransposon no gene da CADR foi responsável por 40-80% de níveis de resistência 

(GAHAN et al., 2001). 

 

3.4 Bioinseticidas e culturas transgênicas 

 

O desenvolvimento de biopesticidas e a criação de plantas geneticamente 

modificadas são duas das maiores importâncias das toxinas Bt. 
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Em 1938 foi iniciada a produção comercial da bactéria B. thuringiensis, na 

França com o lançamento no mercado do bioinseticida Sporeine (LAMBERT; 

PEFEROEN, 1992). Posteriormente, outros produtos como Thuricide ® e Dipel ® 

foram introduzidos no mercado.  

Em meados dos anos 1980, cientistas introduziram genres cry de Bt em plantas 

de tomate e tabaco, e as proteínas foram expressas diretamente nos tecidos das plantas 

(FISCHHOFF et al, 1987). Em 1995, a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) 

aprovou o primeiro registo de batata, milho e algodão Bt. O primeiro a chegar ao 

mercado foi a variedade de batata Monsanto NewLeaf expressando Cry3A, seguido 

rapidamente por dois híbridos de milho transgênico expressando Cry1Ab para proteger 

contra a broca do milho europeia, KnockOut pela Syngenta (Basel, Suíça) e NatureGard 

pela Mycogen (SANAHUJA, et al., 2011).  

O mercado Bt está em expansão em todos os continentes, exceto o europeu. A 

área total global dedicada a cultivos Bt em 2009 foi superior a 50 milhões de hectares 

(36% de todas as culturas GM), composto de 21,7 milhões de hectares de culturas 

apenas Bt e 28,7 milhões de hectares de cultivos de Bt associados com tolerância a 

herbicidas (JAMES, 2010). No Brasil, cultivares transgênicas de algodão, milho e soja 

resistentes a pragas e/ou tolerantes a herbicidas estão no mercado após longos estudos, 

testes e liberação pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), que é 

responsável por prestar apoio técnico consultivo ao governo federal na formulação, 

atualização e implementação da Política Nacional de Biossegurança relativa a 

organismos geneticamente modificados (OGM) bem como estabelecer normas técnicas 

de segurança e pareceres técnicos referentes à proteção da saúde humana, dos 

organismos vivos e do meio ambiente, para atividades que envolvam a construção, 

experimentação, cultivo, manipulação, transporte, comercialização, consumo, 

armazenamento, liberação e descarte de OGM e derivados (CNTBio, 2011). 

Apesar dos avanços da tecnologia Bt em escala mundial, existem dois fatores 

que ainda merecem uma atenção especial: a aceitação das pessoas e a durabilidade da 

tecnologia em campo. Convencer o público que é seguro utilizar uma camisa produzida 

com fibras de algodão Bt pode ser fácil, mas convencê-los de que o tomate com 

proteínas Bt expressa é seguro para a alimentação humana, exigirá uma conscientização 

da população de que não ha riscos à saúde humana. Com relação à durabilidade, uma 

das alternativas para retardar o aparecimento de pragas resistentes é a utilização de 

diferentes tipos de genes de resistência a insetos juntos na mesma planta (piramidação 
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de genes) ou em plantas diferentes em rotação (ALI et al., 2010). Deve ser salientado 

que, caso as plantas usadas para a rotação de cultura seja todas transgênicas, o que deve 

ser variado não é a cultura e sim o gene podendo ser considerado então uma rotação de 

genes. Além da piramidação e rotação de genes, a descoberta de novos genes para 

confecção de transgênicos com diferentes inserções genéticas, é mais uma alternativa.  

A prospecção de novos genes de B. thuringiensis depende de várias tecnologias 

moleculares, mas a maioria delas são baseadas em uma das principais técnicas 

biotecnológicas, a PCR (Polymerase Chain Reaction, ou seja, Reação da Polimerase em 

Cadeia). 

 

3.5 PCR (Polymerase Chain Reaction) 

 

A técnica de PCR é executada inteiramente in vitro sem o uso de células, 

possibilitando a síntese de fragmentos de DNA, usando a enzima Taq DNA polimerase, 

que é termoestátil. A reação se baseia no pareamento de um par de oligonucleotídeos 

(iniciadores ou primers) na fita de DNA alvo e extensão do fragmento delimitado pela 

sequência de fita dupla formada entre a fita de DNA e o iniciador. A extensão desse 

fragmento previamente conhecido se dá a partir da extremidade 3’ OH livre do 

iniciador. Esses iniciadores são sintetizados artificialmente de modo que suas 

sequências sejam complementares as sequências extremas do fragmento desejado 

(FERREIRA; GRATAPAGLIA, 1998; NOVAIS; PIRES-ALVES, 2004). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Coleta das amostras e isolamento das cepas de Bt 

 

Em laboratório, foram adicionadas 5,0 mL de solução salina 0,8% em 1g de 

amostra de solo, sendo agitadas over night. Após a decantação do material, 1,0 mL da 

suspensão foi transferida para um microtubo, onde foi submetida ao choque térmico: 30 

minutos a 65 oC seguido de 5 minutos no gelo. Foi coletado 50 µL da suspensão e 

espalhado em placas de Petri contendo meio de cultura Luria Bertani (LB) acrescida de 

ágar (SILVA et al. 2002; Tabela 1; Figura 2). As placas de Petri foram vedadas com 

filme de PVC e incubadas a 30 oC  por 24 horas. 

      Tabela 1 Meio LB  
 
Meio LB 

 
q.s.p. 1L 

Glicose 1,0g 
Caldo nutritivo 8,0g 
Extrato de levedura 2,0g 
MgSO4 0,3g 
FeSO4 0,02g 
ZnSO4 0,02g 
MnSO4 0,02g 

                   Fonte: Valicente & Barreto, 2003. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 2. Preparo das amostras para identificação do Bt. a) Amostra após o período 

de 24h em solução salina; b) colônias de amostras de solo que foram 
plaqueadas e incubadas a 30oC por 24h.  
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As colônias que apresentaram características de B. thuringiensis foram 

selecionadas e plaqueadas individualmente, as placas foram vedadas e incubadas a 30 
oC por 72 horas.  Após esse período foram analisadas em microscópio de contraste de 

fase e as cepas que apresentaram cristais foram selecionadas e seus pellets 

acondicionados em tubos e armazenados a -20 oC. 

 

4.2 Relação de isolados  

 

Trinta isolados de Bt foram utilizados para caracterização molecular, dentre eles 

29 pertencem à coleção de bactérias da Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS). Um dos 

isolados utilizados foi cordialmente cedido pela USDA (United States Departamente of 

Agriculture) (Tabela 2). 

Foram selecionados isolados com mortalidade igual ou acima a 75% contra 

Spodoptera frugiperda, com exceção do isolado HD 125 que apresentou uma baixa 

mortalidade.  
  
  
  
 Tabela 2 Relação de isolados de Bt usados na 

caracterização molecular, mortalidade contra 
Spodoptera frugiperda e local de origem. 

Número Isolado Mortalidade (%) Local de Coleta 

1 7B8 90,2 Alagoas 
2 697 95,1 Paraná 
3 1091 75 Minas Gerais 
4 1089 E 95,8 Minas Gerais 
5 1090F 85,7 Minas Gerais 
6 1094B 83,3 Minas Gerais 
7 1090 B   94,7 Minas Gerais 
8 1091 C   79 Minas Gerais 
9 1109O 77,2 Goiás 

10 1121D 82,6 Goiás 
11 1124A 78,2 Goiás 
12 1125A 87,5 Goiás 
13 1134D 80,9 Goiás 
14 1148H 76,2 Goiás 
15 1135 A   75 Goiás 
16 1136 D   91,6 Goiás 
17 1166C 90,4 Goiás 
18 1167C 90 Goiás 

   ...continua... 
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    Tabela 2 Continuação  
 

Número 
 

Isolado 
 

Mortalidade (%) Local de Coleta 

19 1168C 79,1 Goiás 
20 1165 A   75 Goiás 
21 1166 A   78,2 Goiás 
23 1181 A   81,8 Goiás 
24 1188 80,9 Goiás 
25 1362A 100 Amazonia 
26 1438H 95 Sergipe 
27    1581C 82,6 Goiás 
28 1583C 81,8 Minas Gerais 
29 1529F 80,9 Minas Gerais 
30 HD 125 12,5 Estados Unidos 

 

 

4.3 Extração e purificação do DNA 

 

O DNA dos isolados de Bt foi extraído e purificado de acordo com Shuhaimi et 

al. (2001), com algumas modificações. As cepas foram plaqueadas em meio LB sólido e 

mantidas à temperatura de 30oC por aproximadamente 16 horas. Com o auxílio da alça 

de platina, toda massa celular foi raspada e transferida para um microtubo e 

ressuspendido em 700 µL de solução tampão (50 mM Glucose, 25 mM Tris/HCl e 10 

mM EDTA, pH8) e lizosima na concentração de 20 mg/mL, sendo levado ao banho-

maria a 37 oC por 30 min.  Em seguida foram adicionados 25 µL de SDS 10% e 5 µL de 

proteinase K (20 mg/mL) seguido de incubação à 60 oC por 1h.  

Após esse período 500 µL de fenol/clorofórmio/octanol (25:24:1) foram 

adicionados seguido de centrifugação por 2 min a 12000 g. Do sobrenadante transferiu-

se 300 µL para um novo tubo, acrescentou-se o mesmo volume de acetato de potássio 

3M e 600 µL de álcool isopropanol, verteu- se suavemente e centrifugou-se a 12000 g 

por 10 min. 

O sobrenadante foi cuidadosamente descartado, o pellet foi lavado com 300 µL 

de etanol 70% e posteriormente centrifugado a 12000 g por 5 min. Novamente 

descartou-se o sobrenadante e secou-se o pellet de forma que não ficasse resíduo de 

etanol e ressuspendeu-se em 150 µL de TE (Tris/EDTA). 
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A qualidade do DNA foi observada através de corrida eletroforética em gel de 

agarose a 1% e suas quantificações se deram através do aparelho Nanodrop (ND-1000 

V3.1.2). Após esses processos as amostras de trabalho foram diluídas para a 

concentração de 10 ηg/µL, a partir da solução concentrada. As amostras concentradas 

foram armazenadas a –20 ºC e as amostras de trabalho a 4 oC. 

 

4.4 Caracterização molecular 

 

Todas as cepas coletadas foram caracterizadas molecularmente quanto aos seus 

genes por PCR. 

 

4.4.1 Validação dos primers 

 

Antes da validação foram feitos testes de amplificação dos primers com 26 

isolados presentes no banco de Bt da Embrapa Milho e Sorgo (Tabela 3). Apenas dois, o 

1644 e 1657, não possuem identificação de subespécie. As reações de PCR foram feitos 

um “pool” de DNA com todas essas cepas e testadas variações de temperaturas de 

anelamento, ou seja, gradiente de Tm. 
 

Tabela 3 Cepas e suas supespécies utilizadas para identificação de 
fragmentos específicos para genes cry. 

Nome  Supespécie Nome  Supespécie 
HD4 Bt alesti T14 Bt darmstadiensis 
348B Bt alesti T06 Bt entomocidus 
T07 Bt aizawai T24 Bt neoleonensis 
HD11 Bt aizawai T27 Bt mexicanensis 
462A Bt galleriae T23 Bt japonensis 
474 Bt galleriae T16 Bt indiana 
348L Bt galleriae HD73 Bt kurstaki 
HD29 Bt galleriae HD1 Bt kurstaki 
344 Bt tolworthi HD12 Bt morrisoni 
T09 Bt tolworthi HD7 Bt dendrolimus 
426 Bt tolworthi HD3 Bt finitimus 
461A Bt tolworthi 1644          - 
460 Bt darmstadiensis 1657          - 

 

 

 



 

21"
"

4.4.2 Amplificação do DNA  

  

Foram utilizados primers para o gene cry, já descritos na literatura (CERÓN et 

al., 1995;  VALICENTE et al., 2010)(Tabela 4). 

 
 
Tabela 4 Primers usados para a caracterização molecular das cepas de B. thuringiensis  

primers Referência Sequência (5' - 3') pb Tm 
(oC) Controle 

      
cry1Ab/cry1Ac  Céron et al., 1994 CJ4 AACAACTATCTGTTCTTGAC 

CJ5 CTCTTATTATACTTACACTAC 
216 55 HD1 

     cry1Ac  Céron et al., 1994 CJ6 GTTAGATTAAATAGTAGTGG 
CJ7 TGTAGCTGGTACTGTATTG 

180 53 HD1 

     
cry1C  Céron et al., 1994 CJ10 AAAGATCTGGAACACCTTT 

CJ11 CAAACTCTAAATCCTTTCAC 
130 55 1644 

     
cry1Fa/cry1Fb  Céron et al., 1995 CJ16 TGAGGATTCTCCAGTTTCTGC 

CJ17 CGGTTACCAGCCGTATTTCG 
177 50 1657 

     
cry1Fa1/cry1Fb  Valicente et al., 

2010 
321F-TAATAGGGCGGAATTTGGAG 
561R-AAGCCCCAGTACATAATGAG 283 55 1657 

     
OBS: Com as referências bibliográficas, sequências 5’-3’, tamanho do fragmento amplificados, em pares 
de bases (pb), temperatura de anelamento (Tm) e o isolado utilizado para controle positivo 
 

 

Para as reações de amplificação foram utilizados microtubos de 0,2 mL, com um 

volume final de 20 µl sendo constituída de 30 ng de DNA purificado, 3 mM de MgCl2,  

tampão 10 X (20 mM de Tris e 50 mM de KCl), 250 µM de dNTP, 20 µM de cada 

primer e 2 unidades de Taq DNA Polimerase. As amplificações foram realizadas em 

termociclador Veriti® 96-Well Thermal Cycler (Applied Biosystems). Os produtos de 

amplificação foram separados em géis horizontais de agarose sendo as porcentagens 

variáveis de acordo com o tamanho do fragmento amplificado. Após a corrida o gel foi 

corado em brometo de etídio (1µg/mL) durante 5 minutos e descorado em água por 15 

minutos, sendo visualizado sob luz ultravioleta e as imagens captadas pelo 

fotodocumentador Kodak Gel Logic 200 Imaging System. 

Para eliminar resultados falso-positivos, utilizou-se primer para amplificação do 

gene 16S RNA ribossomal, sendo esta subunidade encontrada no RNA ribossomal de 

procariontes. Os primers usados foram os descritos por Nubel et al. (1996) e Lane 

(1991) e estão listados na Tabela 5. 
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                        Tabela 5 Primers utilizados para as reações de PCR multiplex 
Primer Sequência 5’-3’ 

968F CGCCCGCCGCGCGCGGCGGGCGGGCGGGG
GCACGGGGGGGAACGCCAAGAACCTTAC 

1494R TGACTGACTGAGGYTACCTTGTTACGACTT 

                        *Código universal para bases degeneradas: R=A, G; Y=C, T; M=A, C; S=G, 
                          C; H=A, T, C; D=G, A, T; N=A, C, G, T. 
 

 

 

5.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 Caracterização Molecular 

 

5.1.1 Extração de DNA 

 

Através da análise de quantificação feita no Nanodrop pode-se observar uma 

variação entre 2,11 e 2,27 para a razão 260/280 e leitura acima de 500 ng/µl. Estes 

resultados, associados à análise em gel de agarose 1% (Figura 3) indicam uma boa 

qualidade do DNA extraído. 

 

 

 

 

 
Figura 3 Resultado da análise, em gel de agarose 1%, para averiguação da qualidade do DNA após 

extração. Foi utilizado um marcador molecular (M) de 1kb. A identificação das amostras pode 
ser feita através da Tabela 1.  
 

 

5.1.2 Validação dos primers 

 

Foram testados 5 pares de primers para amplificações de regiões gênicas de cry 

cry1Ab/cry1Ac, cry1Ac, cry1C, cry1Fa/cry1Fb, cry1Fa1/cry1Fb. Um primeiro foi 

realizado usando o “pool” de DNA de cepas de B. thuringiensis (Tabela 3). Após as 

reações de “pool” de DNA, os primers que apresentaram bandas específicas foram 

1       2     3      4     5      6      7      8     9    10    11    12    13    14    15   16    17    18    19    20    21   22    23    24    25   26    27   28    29   30 M 
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analisados cepa a cepa, resultando na escolha de cepas positivas para tais genes, como 

pode ser observado na Figura 4 com as amplificações dos primer testados, onde os 

isolados positivos foram o HD1, o 1644 e o 1657.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 Gel de agarose 2%. Amplificações com os primesr cry1Ab/cry1Ac, cry1Ac, cry1C, 

cry1Fa/cry1Fb, cry1Fa1/cry1Fb. M: marcador de peso molecular de 50pb; HD1, 1644 e 1657: 
cepas controle positivo. 

 

5.1.3 Amplificação do DNA  

  

Os fragmentos gerados pelos primers cry foram separados em gel de agarose 

(2%). A boa resolução dos géis possibilitou identificar os isolados que amplificaram 

alguma banda correspondente (Figura 5). 
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Figura 5 Resultado da análise, em gel de agarose 2%. Amplificações otidas com os primers cry 

cry1Ab/cry1Ac, cry1Fa1/cry1Fb, cry1C, cry1Fa/cry1Fb e cry1Ac. M: marcador de peso 
molecular de 50pb; + cepa de controle positivo (Figura 4); H2O: branco (controle negativo). 
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Dentre os 30 isolados caracterizados, os genes cry1Ab/cry1Ac e cry1Fa1/cry1Fb 

foram os mais frequentes (6 amplificações), seguido do cry1Ac (5 amplificações). Os 

genes cry1C cry1Fa/1Fb e cry1Ac não foram amplificados em nenhum dos isolados 

testados (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 Quantidade de amplificações para cada um dos genes testados.  

 

A quantidade de genes identificados em cada isolado variou bastante. O isolado 

que apresentou o maior número de amplificações foi o isolado 5 (1090E) com 3 

amplificações, seguido pelos isolados 2 (697), 6 (1094B), 8 (1091C), 9 (1109O) e 12 

(1125A), ambos com 2 amplificações gênicas. Com apenas uma amplificação tivemos 

os isolados 1 (7B8), 4 (1089E), 7 (1090B) e 21 (1166A). Os demais isolados testados 

não apresentaram nenhuma amplificação (Gráfico 2) (Tabela 6). 

 Tabela 6: Resultado da amplificação gênica. Onde lê-se 1, considerar que o gene foi amplificado. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
cry1Ab/cry1Ac 1 1 1 1 1 1
cry1Fa1/cry1Fb 1 1 1 1 1 1
cry1C
cry1Fa/1Fb
cry1Ac 1 1 1 1 1

Identificação-do-IsoladoGene
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Gráfico 2 Quantidade de amplificações por isolado. A descrição dos isolados pode ser vista na Tabela 2. 

 

Segundo Frankenhuyzen (2009), os genes pertencentes às famílias cry1A, cry1F 

e cry1C apresentam toxicidade contra a ordem Lepidoptera. Ele ainda menciona que o 

gene cry1Fa apresenta toxicidade à espécie S. frugiperda e afirma que os genes cry1Aa, 

cry1Ab e cry1Ac podem apresentar algum grau de toxicidade contra esta espécie de 

lagarta.  

Esses resultados não podem relacionar à caracterização dos genes dos isolados 

com sua taxa de mortalidade para S. frugiperda. Os isolados que apresentaram maiores 

taxas não amplificaram os genes testados. Por exemplo, os isolados 16, 17, 18 não 

obtiveram nenhuma amplificação gênica e ambos estão no grupo de mortalidade acima 

de 75% para S. frugiperda. Tivemos apenas um isolado que poderia correlacionar a 

mortalidade com a caracterização molecular, o isolado 30. Ele apresentou uma 

mortalidade baixa (12,5%) e não amplificou nenhum gene. Para explicarmos esta 

situação deviríamos fazer uma varredura completa no DNA da bactéria, identificar 

todos os genes do DNA e avaliar se o gene esta ativo ou inativo. Ou seja, se ele esta 

decodificando a proteína tóxica ou não. 
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6. CONCLUSÕES  

 

 Os genes mais frequentes foram o cry1Ab/cry1Ac e cry1Fa1/cry1Fb 

representando 70,5% de todos os genes amplificados, ambos com 35,2%. Seguido pelo 

gene cry1Ac representando 29,4% das amplificações gênicas. Os genes cry1C e 

cry1Fa/cryFb não foram detectados em nenhum dos isolados. 

Dentre os 30 isolados de Bacillus thuringienis (Bt) caracterizados o isolado 

1090E(5) amplificou três genes (cry1Ab/cry1Ac, cry1Fa1/cry1Fb, cry1Ac), seguido 

pelos isolados 697(2) (cry1Ab/cry1Ac, cry1Fa1/cry1Fb), 1094B(6) (cry1Ab/cry1Ac, 

cry1Fa1/cry1Fb), 1091C(8) (cry1Ab/cry1Ac, cry1Ac), 1109O(9) (cry1Ab/cry1Ac, 

cry1Fa1/cry1Fb) e 1125A(12) (cry1Ab/cry1Ac, cry1Fa1/cry1Fb), ambos com duas 

amplificações. Dentre estes isolados com duas amplificações a combinação mais 

frequente (80%) foram os genes cry1Ab/cry1Ac e cry1Fa1/cry1Fb. 

A caracterização molecular é uma ótima ferramenta para detectar genes quando 

existe uma unidade amostral de Bt muito elevada, porém, para correlacionar com a 

toxicidade contra a lagarta do cartucho se faz necessário realizar analises mais 

profundas.  
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