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B. tlwringicnsis (llll tem como caractc-rísticl principal. a formaçJo (k cri staiS protéico'\ 
Jur:.ulle a fase d~ rsporui ~H.;~lo . s~ndo a hactl.!ria mai~ utiliztJda como a~cntc de controk 
biológico para larva!' de insetos pragas na agricultura c vctort~s de dOç_'llÇ<J:-. . l!ss.c 
tr>1balho teve por objet ivo isolar e caracterizar a di wrs iuade cndofítica de Br de ll1Jmlioca 
mantida por agricultores c índios dos cstauos de São Paulo (SP). Amawnas IAM) e 
Bahia (!lA). Um total de 14-1 hac t~rias cndofíticas foi utilizadon,·sse trab.rlho !51 da 
BA. 54 uc SP c 39 doAM ). Util it.ando a coloração de (iram. foi visto que no estado Ja 
BA. 23 uns isolados é do gênero Bacillus, em S P 3-1 c no AM apenas(>. Es'e' Hacil/u.\ 
foram itlcntificados através do perfil de :.ícidos graxos da m..:mbrana cc lul~1r. rcsultatH.lo 
em 14 linhagens de U. rhuringimsis <8 no estado da BA. 5 no cstauo <k SP c I n11 
cstauo doAM). Essas 14 linhagens uc ll1 foram analisadas morlú log icarn~nte quanto a 
prcsença de cristais. por micrnscopia ótica em contrustc de fase c microscopia dctrônica 
de varredura. Todas as linhag~ns produ1.iram os cristai s pc:qucnos c apenas a linhagem 
IIR AC:22. produziu cristais maiores (típico de llli). !I an,ilisc molecular eonfirm!lu a 
presença dos gene:- cr_r4A. 4/J e 10 apenas na linhage m IIRAC2}. indicando ser Bti. 
Não fui c-m;murado o gene cry3 nas linhagens estuc.htd~ls . Ao drte-nninar a ati,·idaJ..: 
c.nzimátiC;J . con., tatou·st.: a produçJo de quitinase pnr toJos Bt tcstallns. sugL'rindo que 
elas podt:m t..:r açào controladora sobre l'ungos l"ilopatogêni..:us. Não foi lktcctaJu a 
ati viuade celu lolitica. Houve produção de pectina lia'e em l.l linhagens i\J 2.~ó','.•) e 
pol iga lacturonasc em li (7X.57'7c ). indicando alg.uma pos.<ihiliuadc de penetração na 
planta ho~pcdci ra c cstahclecimcnto ..:omo t.!ndôfito. A impurt:lncia lh.:ssas lin hag~..:n' 

cndofíti...:a pod..:rá fa\'oreccr a manipulação gcn~t ica c a c:xpn:s.,.ãn do gene n -y nc~sas 
bactérias. para o l.'Ontrolc Je htn·as tlc insetos que ~c al imcn1am e/nu ~_· ,>lt)llizarn o 
interior dessas plantas. 

Palavras-chave: /Jacillus tlwrint.:it·".\ is. Pcrlil Jt: Ácido..; Cir;c\o'\, Gene 1T\'. 

Fín"nciamento: CAPES. ' 


