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Bacillus thuringiensis é uma bactéria entomopatogênica que, durante a esporulação, produz cristais 
protéicos, codificadas pelos genes cry, podendo atingir pragas de diversas ordens. Esta bactéria é utilizada 
no controle de pragas como Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Lepidoptera: noctuidae), causadora de 
sérios prejuízos na agricultura. O objetivo desta pesquisa foi caracterizar 65 isolados de B. thuringiensis 
da Embrapa Milho e Sorgo por meio de PCR quanto à presença do gene cry1 (lepidoptera - específico). 
Dos 65 isolados utilizados, 26 apresentam identificação de subespécie e 39 isolados sem identificação de 
subespécie e com eficiência de 100% na mortalidade da Spodoptera frugiperda. Os resultados da PCR 
revelaram amplificações para genes cry1B, cry1C, cry1D, cry1E, cry1F e cry1G. Os isolados com o gene 
cry1D foram mais ambulantes, representando 95,38%, seguidos de cry1B (26,15%), cry1E (13,84%), 
cry1C (7,69%), cry1F e cry1G (ambos com 4,62%). Dos isolados sem identificação de subespécie, todos 
apresentaram amplificação de pelo menos um gene, sendo os isolados 1658 e BTLM os que apresentaram 
amplificação para o maior número de genes (cry1B, cry1D, cry1F e cry1G). Os isolados HD1 e HD73, 
pertencentes às subespécie kurstaki, e o isolado T14, pertencente à subespécie israelensis, foram os 
únicos que não apresentaram nenhuma amplificação, já o isolado HD29 galleriare, apesar de apresentar 
baixa mortalidade para Spodoptera frugiperda apresentou amplificação para os genes cry1B, cry1D, 
cry1F e cry1G. Este resultado mostra a importância da caracterização de isolados de Bt através da técnica 
de PCR específico, uma vez que isolados que não apresentam eficiências na mortalidade da Spodoptera 
frugiperda podem apresentar genes eficientes e importantes para transformação de plantas resistentes a 
insetos, com isso se fazem necessários novos estudos para entender a ação da toxicidade desse 
microrganismo.  
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