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8. tlwri11gimsis (Bt l ~ ~onh~~ido mundia lmente como controlador d~ larvas de insews. 
por~m e~sa espécie tamb~m pode ser util izada no contro le de fitopat<igenos. O sut~sso 
do antagonismo pode se r atribuído à combinação de 3 fatores: antibiose. competição ou 
microparasitismo. Esse trabalho teve por ohjetivo selecionar isolado; de Bt c•>m 
poten~ial bio tecnológico para o controk de litopatógcnos. Para a realiwção dess~ 
traba lho. foram util izadas 14 linhagens de I:J. rhuringiensis endofíticas de mandioca 
(.Mwliho! esculenrn Crantzl. E;sas hact~lias endot"íticas foram suhmc tidas a um ensaio 
Uc anti h io~~ in1.:irro frcnl~ a 5 espécies de fungos patogênico~. P~·tltium aplumidt·nfullum. 
Sclemlium mlfsii. Phyrophtlwra paruJiticn. Rhi;:.uctcmia solnni ~ Fusnrium 
nwtlilijorme. A~nas uma linhagem endofítica (MB2.JCR4h) exerceu ati vidade antagônica 
e m 1'. <IJ'hllllid.-rmcl!llm. Esta linhagem MB2.JCR4b fo i culti vada em dois meios 
líquidos di ferentes (BD c GPL) de onde foram extraídas substânc ias inibidoras dess~ 
fungo. Foram testados os solventes: hexano. didnromctano e acetato de etila. Só foi 
pos;ível extra ir as substânc ias inibidoras de P. uphanidermarum quando a li nhage m foi 
cult ivada e m me io BD ~ o me tabóli to extraído com o acetato de c tila (polaridad~ 
intc rmediüria). Os extratos foram analisados apcís I. 2, 3. 4 c 7 dias de cult ivo em mdo 
B D. Para os extrato~ dos primeiros d ias de fermentação. foi ohservada pouca inibição do 
titopatóg~no. sendo o melhor resul tado obtido no sctimo dia de fe rme ntaç;io, com 
inibição total do crescimento do fungo. Esses resu ltados indicam uma alta eficiência da 
linhage m cndofit ica de Br na produção de metabóli to para o controle de P. 
npl~emici<'TIIICIIIlm, quando produzido em meio BD por 7 d ias c extraído com acetato de 
etila. A ~aractcrização química desse composto está sendo realizada. 
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