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Resumo: O trabalho visa selecionar a eficácia de novos isolados de Bacillus 

thuringiensis, para o controle de insetos e larvas; bem como verificar a 

patogenicidade dos melhores isolados sob diferentes condições abióticas e 
realizar a caracterização genética dos isolados selecionados. Atualmente uma 
alternativa para controle de pragas é a utilização de bioinseticida a base de B. 

thuringiensis. A atividade larvicida desta linhagem está relacionada com a 

produção de inclusão parasporal que é sintetizada durante a esporulação. 

Estas formam posteriormente toxinas citolítica a base de proteínas. A ação 

destas toxinas causa a paralisia do aparelho digestório. Diante de diversas 

vantagens apresentadas pelos bioinseticidas, vários trabalhos são 

desenvolvidos com o intuito de isolar novas linhagens bacterianas com 

potencial de controle biológico. O presente trabalho vem sendo desenvolvido 

desde 2011, com o apoio da Universidade Estadual de Londrina – UEL e 

financeiro da Fundação Araucária. 
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The paper aims to select the effectiveness of new isolates of Bacillus 

thuringiensis for the control of insects and larvae, as well as verify the 

pathogenicity of the best strains under different abiotic conditions and to 
characterize the genetic selected isolates. Currently an alternative pest control 

is to use bioinsecticide the base B. thuringiensis. The larvicidal activity of this 

strain is related to the production of which is synthesized parasporal inclusion 

during sporulation. These subsequently form the basis for cytolytic toxin 

proteins. The action of these toxins cause paralysis of the digestive system. 

Given the many advantages presented by biopesticides, several studies have 

been conducted in order to isolate new bacterial strains with biocontrol 



potential. This work has been developed since 2011, with support from the State 
University of Londrina - UEL and financial Araucaria Foundation. 
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Uma nova forma empregada para o controle de pragas é a utilização de 
bioiseticida a base de Bacillus Thuringiensis.  O mesmo é uma bactéria de solo 

gram-positiva que, durante a fase vegetativa e de esporulação, produz 

proteínas com atividade entomopatogênica. 
 Segundo Lecadet  (1999), a classificação das linhagens da espécie B. 

thuringiensis, é baseada nas propriedades bioquímicas e composição do 

antígeno flagelar, o qual é definido principalmente pelo tipo de δ-endotoxina 
produzida. 

 Entre as proteínas produzidas por B. thuringiensis, as que apresentam 

maior interesse para o controle de insetos-pragas são as δ-endotoxinas, 

denominadas também como proteínas-cristal ou proteínas Cry. As diversas 

proteínas Cry possuem especificidades diferentes contra várias ordens de 

insetos (HOFTE e WHINTELEY, 1989; SCHNEPF, 1998). 

Este trabalho vem sendo desenvolvido desde 2011 e até o momento 

foram realizadas algumas etapas, como descritas a seguir: 
Foram analisados 20 isolados de B. thuringiensis, originários de 

amostras de solo e grãos armazenados, depositados no Banco de Bactérias 

Entomopatogênicas da Universidade Estadual de Londrina. 
Para a realização dos bioensaios, foi mantido durante todo o período de 

execução um insetário de Aedes. aegypti. A criação teve início com a coleta de 

ovos em campo, utilizando-se armadilhas ovitrampa. Larvas de 4º estádio 

inicial foram utilizadas nos bioensaios, sendo que nenhum alimento foi 

adicionado nas bandejas de criação 24 horas antes dos testes.  

O método utilizado para os bioensaios foi baseado no Draft (1999) 
Guideline Specifications for Bacterial Larvicides for Public Healt Use da OMS e 

Lacey (1997), com repetições em dias diferentes. 

Os produtos de PCR foram verificados por eletroforese em gel de 
agarose a 1,5 %, em tampão SB 1X, usando marcador de 100 pb DNA ladder 

(Invitrogen, Inglaterra). 



Dos 20 isolados testados, 5  apresentaram toxicidade superior ou igual 
ao IPS82 (linhagem padrão) verificado pelo cálculo da CL50 e Cl95. Estes 

isolados foram caracterizados geneticamente. Sendo os resultados de 100% de 
mortalidade em todos os bioensaios realizados sobre larvas de Aedes aegypti 

em condições de temperatura ambiente. 

A ação letal determinada para os cinco isolados estudados e caracteriza-

os como promissores para serem utilizadas como princípio ativo de 
bioinseticidas a serem utilizados no controle de A. aegypti, já que os resultados 

obtidos em bioensaios são semelhantes aos encontrados para a linhagem IPS 

82, base para a realização e bioensaios internacionais. 

Nesta nova fase do projeto, pretende-se realizar testes de semi campo e 

campo com as linhagens selecionadas, pois desta forma iremos verificar sua 
eficiência e eficácia diante das condições reais de controle. 
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