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 Relações simbióticas entre micro-organismos e insetos são comuns na natureza e têm 
sido estudadas extensivamente sob aspectos biológicos e, mais recentemente, químicos. 
Os insetos ocupam uma gama diversa de nichos ecológicos, muitas vezes facilitados por 
seus micro-organismos simbiontes, de modo que esses podem influenciar a ecologia e a 
evolução de seus hospedeiros de várias maneiras, incluindo o provisionamento de 
recursos metabólicos escassos e proteção contra parasitas e predadores. Estudos sobre a 
associação defensiva entre insetos e micro-organismos, através de uma impressionante 
variedade de defesas químicas, têm levado a descoberta de inúmeros produtos naturais 
bioativos, os quais desempenham um papel ecológico em seus nichos e se mostram 
promissores na descoberta de novos compostos ativos contra patógenos humanos. Aqui, 
nós mostramos a interação entre insetos e micro-organismos simbiontes e a descoberta 
de produtos naturais a partir dessa simbiose.  

A B S T R A C T 
(Symbiotic interactions between microorganisms and insects) Symbiotic relationships between microorganisms and 
insects are common in nature and have been studied extensively under biological and, more recently, chemical aspects. 
Insects occupy a diverse range of ecological niches, often facilitated by their symbiotic microorganisms, so that they can 
influence the ecology and evolution of their hosts in a variety of ways, including provision of scarce metabolic resources 
and protection against parasites and predators. Studies of the defensive association between insects and microorganisms, 
through an impressive array of chemical defenses, have led to the discovery of numerous bioactive natural products, 
which play an ecological role in their niches and show high potential in the discovery of new active compounds against 
human pathogens. Here, we show the interaction between insects and symbiotic microorganisms and the discovery of 
natural products from this symbiosis. 

 
Insetos e micro-organismos 

Os insetos são colonizados por micro-organismos 
patogênicos ou benéficos. Em geral, um inseto é composto 
por múltiplos habitats para micro-organismos, sendo a 
cutícula externa e o intestino os mais acessíveis 
(DOUGLAS, 2015). Os micróbios podem influenciar a 
ecologia e a evolução de seus hospedeiros de várias 
maneiras, incluindo relacionamentos benéficos ou 
prejudiciais em um evento conhecido como simbiose. A 
simbiose, definida pela primeira vez por De Bary em 

1879, é um termo amplo que é usado para descrever a 
"convivência" de longo período entre diferentes espécies 
(BARY, 1879). Normalmente, o parceiro menor e 
dependente é chamado de simbionte, enquanto o parceiro 
maior é chamado de hospedeiro. O efeito que o simbionte 
tem sobre o hospedeiro define o tipo de relação simbiótica 
observada. Tradicionalmente, três formas de simbiose são 
reconhecidas: mutualismo, comensalismo e parasitismo. 
Um simbionte pode afetar seu hospedeiro de diferentes 
maneiras ao longo do tempo ou em resposta ao ambiente 
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externo. A simbiose pode ser encontrada em todos os 
reinos da vida sendo crucial nos processos biológicos 
(BROWNLIE;  JOHNSON, 2009). 

Micro-organismos simbiontes de insetos incluem 
bactérias, arqueias, fungos e outros eucariontes 
unicelulares, que podem proteger seus insetos hospedeiros 
contra patógenos, parasitoides e outros parasitas 
sintetizando toxinas específicas ou modificando o sistema 
imunológico do inseto, além de promover a aptidão dos 
insetos ao contribuir para a nutrição, especialmente 
fornecendo aminoácidos essenciais, vitaminas B e, no 
caso de parceiros fúngicos, esteróides (NASIR;  NODA, 
2003; DOUGLAS, 2015; PALUDO et al., 2018). Há 
evidências crescentes de que os insetos recrutam micro-
organismos para protegerem suas crias, suas fontes de 
alimento ou a eles mesmos contra infecções, incluindo 
principalmente grupos de bactérias como Actinobacteria, 
Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria e fungos como 
ascomicetos, especialmente das ordens Hypocreales e 
Saccharomycetales (KALTENPOTH, 2009; SEIPKE; 
KALTENPOTH; HUTCHINGS, 2012; DOUGLAS, 
2015). Vários desses parceiros microbianos, e 
particularmente membros do filo Actinobacteria, são 
conhecidos por função protetora que conferem às suas 
espécies hospedeiras. 

As simbioses defensivas documentadas até hoje entre 
insetos e micróbios incluem insetos como besouros, 
vespas, abelhas, formigas, cupins, etc. Por exemplo, foi 
demonstrado que as vespas fêmeas solitárias nos gêneros 
Philanthus, Trachypus e Philanthinus cultivam a espécie 
Candidatus Streptomyces philanthi em glândulas 
especializadas nas antenas, que são usadas para espalhar 
as bactérias sobre a superfície de suas células antes da 
fêmea colocar seus ovos (KALTENPOTH et al., 2005, 
2012). Essas vespas paralisam abelhas ou outras presas 
que levam para tocas subterrâneas como alimento para 
suas larvas. Antes de depositar seus ovos, elas aplicam 
bactérias a essas câmaras subterrâneas e as larvas 
eventualmente assimilam essas bactérias e as distribuem 
em seus casulos. As actinobactérias conferem às larvas 
proteção contra infecções quando dentro das células de 
cria, em que há condições ótimas para o crescimento de 
micro-organismos patogênicos. Em apoio a isso, a 
bactéria simbionte Streptomyces produz um coquetel 
diversificado de diferentes compostos antimicrobianos, 
incluindo o antifúngico piericidina e o antibacteriano 
estreptoclorina, que são capazes de inibir uma série de 
micro-organismos patogênicos (KROISS et al., 2010, 
KOEHLER; DOUBSKÝ; KALTENPOTH, 2013). 

Um outo exemplo é o gorgulho da folha Euops 
chinensis, que enrola pedaços de folhas dentro dos quais 
depositam seus ovos. Eles inoculam estes rolos de folhas 
com um fungo específico (Penicillium herquei), cuja 
presença promove a sobrevivência das larvas. Este fungo 
simbiótico não parece proporcionar um benefício 
nutricional às larvas, mas tem atividade antifúngica 
protetora.  Culturas deste Penicillium levaram à 
identificação do antibiótico escleroderolídeo como agente 
antimicrobiano, que é ativo contra uma variedade de 
fungos, tanto ascomicetos como basidiomicetos, isolados 
a partir de rolinhos foliares (LI; GUO; DING, 2012; 
WANG et al., 2015). 

Diferentemente do gorgulho da folha Euops chinensis, 
o besouro-do-pinheiro-do-sul Dendroctonus frontalis 
cultiva seu próprio fungo como alimento, escavando 
galerias na casca interna de pinheiros, nas quais inocula 
com o fungo basidiomiceto Entomocorticium. As larvas 
de besouros se alimentam apenas desse fungo, que é 
armazenado em compartimentos chamados micangias 
(RAMADHAR et al., 2014). O fungo 
ascomiceto Ophiostoma minus é um antagonista no 
sistema e pode competir negativamente, impactando a 
sobrevivência das larvas. Foi observado que bactérias do 
gênero Streptomyces produzem um antifúngico, o qual foi 
denominado micangimicina, que inibe o fungo antagonista 
Ophiostoma, mas não o fungo mutualista 
Entomocorticium, sugerindo um papel defensivo que 
sustenta o mutualismo fungo-besouro (SCOTT et al., 
2008; OH et al., 2009; RAMADHAR et al., 2014).  

Além dos exemplos citados, associações entre micro-
organismos e insetos sociais também são mostrados aqui. 
Insetos sociais são caracterizados pela presença de divisão 
reprodutiva do trabalho, cuidado da cria e sobreposição de 
geração de indivíduos da mesma colônia 
(HÖLLDOBLER; WILSON, 2009). O estilo de vida 
desses insetos que vivem em sociedade representa uma 
oportunidade para patógenos e parasitas explorarem meios 
de dispersão entre membros da colônia. As respostas de 
defesa para esses micro-organismos invasores são 
estratégias coletivas de higiene, controle e eliminação dos 
parasitas. Além disso, associações microbianas benéficas 
que aumentam as defesas imunológicas integrais e ajudam 
a fornecer proteção contra patógenos através da 
competição microbiana, estimulando respostas imunes, e 
também através da secreção de compostos 
antimicrobianos (MATARRITA-CARRANZA et al., 
2017) (Figura 1). 
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Figura 1. Interações simbióticas entre insetos e micro-
organismos. 

 
Interações entre formigas Attine e micro-organismos 

A associação que existe entre as formigas Attine, seu 
fungo alimento, o parasita Escovopsis e actinobactérias 
produtoras de antibióticos que protegem o jardim de 
fungos da invasão por patógenos, é um dos exemplos mais 
bem estudados de uma simbiose altamente integrada 
(CURRIE et al., 1999; CURRIE, 2001; CURRIE; BOT; 
BOOMSMA, 2003; KOST et al., 2007; MUELLER et al., 
2008). Essas formigas desenvolveram a fungicultura 
(cultivo de fungo para seu alimento) há cerca de 50 e 60 
milhões de anos atrás e, desde então, diversificaram-se em 
mais de 230 espécies (MUELLER; GERARDO, 2002). 
Dentro da tribo Attini, as formigas cortadeiras Atta e 
Acromyrmex são as mais abundantes e fornecem material 
vegetal fresco para o fungo basidiomiceto Leucoagaricus 
gongylophorus, que produz corpos ricos em nutrientes 
chamados gongilídios que as formigas colhem para 
alimentação (CURRIE, 2001; MUELLER et al., 2008, 
BARKE et al., 2010, 2011). Além de nutrientes, as 
formigas também fornecem alguma proteção contra 
patógenos, por meio da remoção mecânica de esporos 
contaminantes que atingem os ninhos com o material 
coletado, bem como a produção e disseminação de 
compostos antimicrobianos produzidos em suas glândulas 
metapleurais (POULSEN; BOT; BOOMSMA, 2003) e 
glândulas mandibulares (MARSARO JÚNIOR et al., 
2001; RODRIGUES et al., 2008).   

As formigas Attine também abrigam uma 
actinobactéria filamentosa do gênero Pseudonocardia em 
suas cutículas que produzem antibióticos que inibem o 
crescimento do parasita Escovopsis (CURRIE et al., 1999; 
CURRIE; BOT; BOOMSMA, 2003).  Pseudonocardia se 
agrupa em regiões específicas na cutícula das formigas 
que foram identificadas como criptas cuticulares apoiadas 
pelas glândulas exócrinas, sugerindo que as bactérias são, 
via secreções glandulares, supridas com nutrientes da 

formiga em troca da produção de compostos 
antimicrobianos (CURRIE et al. 2006; STEFFAN et al., 
2015). Geralmente, uma única linhagem de 
Pseudonocardia é transmitida verticalmente entre 
gerações e novas operárias são inoculadas pelas adultas 
mais velhas num período curto de 24 horas após a eclosão 
(MARSH et al., 2014), e assim a resistência das colônias 
de formigas aumenta frente ao Escovopsis, devido às 
substâncias antimicrobianas derivadas de bactérias, o que, 
por sua vez, melhora a probabilidade de transmissão 
bacteriana para a próxima geração (BARKE et al., 2011). 
Essa estreita relação entre o hospedeiro e a 
Pseudonocardia provavelmente permitiu que uma 
“corrida armamentista” surgisse com o patógeno 
Escovopsis, ajudando a explicar os níveis aparentemente 
baixos de resistência observada (CURRIE et al., 1999). As 
actinobactérias mutualistas Pseudonocardia geralmente 
produzem antifúngicos como dentigerumicina, 
selvamicina e nistatina P1, entre outros, que podem ter 
evoluído como resultado dessa estreita simbiose defensiva 
(OH et al., 2009; BARKE et al., 2010; VAN ARNAM et 
al., 2016; VAN ARNAM; CURRIE; CLARDY, 2018).  

Desde a descrição de Pseudonocardia como mutualista 
neste sistema, outras espécies produtoras de antibióticos 
também foram isoladas da cutícula das formigas, algumas 
das quais também inibem o crescimento de Escovopsis e 
outras espécies patogênicas (KOST et al., 2007; HAEDER 
et al., 2009; BARKE et al., 2010; SEIPKE et al., 2011). 
Vários membros do gênero Streptomyces também se 
associam com formigas cortadeiras, embora com um alto 
nível de variabilidade entre diferentes colônias da mesma 
espécie de formiga. Essas descobertas, de um microbioma 
cuticular mais diversificado, levaram à sugestão de que as 
formigas cortadeiras poderiam estar ativamente e 
dinamicamente recrutando uma diversidade de outros 
simbiontes bacterianos (não Pseudonocardia) produtores 
de antibióticos do seu ambiente (MUELLER et al., 2008; 
BARKE et al., 2010; ANDERSEN et al., 2013).  Acredita-
se que as criptas cuticulares podem ter evoluído para 
permitir que as formigas se beneficiem de vários 
simbiontes microbianos com diversas atividades, 
permitindo a defesa contra diferentes patógenos e 
ajudando a restringir a evolução da resistência patogênica. 
Também foi proposto que os antibióticos produzidos por 
Pseudonocardia mutualista transmitida verticalmente 
podem ajudar a moldar a composição do microbioma 
cuticular em formigas operárias adultas (BARKE et al., 
2011; SCHEURING;  YU, 2012). 
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Os micro-organismos associados às formigas Attine 
podem desempenhar outras funções além da produção de 
compostos antimicrobianos. Um estudo recente sugere 
que os feromônios de formigas deixados nas trilhas de 
comunicação podem ter origem bacteriana. A bactéria 
Serratia marcescens encontrada na microbiota associada à 
espécie de formiga cortadeira Atta sexdens rubropilosa 
produz as mesmas pirazinas usadas pelas formigas para 
estabelecer uma trilha até seu ninho. Este estudo 
representa o primeiro relato de uma bactéria associada à 
formiga cortadeira que é capaz de produzir pirazinas 
previamente identificadas como feromônios de trilha do 
hospedeiro A. sexdens rubropilosa (SILVA-JUNIOR et 
al., 2018). As mesmas pirazinas já foram descritas como 
feromônios de alarme em formigas ponerine (MORGAN 
et al., 1999), evidenciando a necessidade de estudos mais 
aprofundados da microbiota associada e sua possível 
contribuição na biossíntese de feromônios. 

 
Interações entre abelhas e micro-organismos 

Diversas espécies de abelhas também apresentam as 
características de insetos eussociais, porém os estudos 
acerca da simbiose microbiana nestes insetos ainda são 
mais escassos quando comparados a formigas da tribo 
Attini. Um grande número de actinobactérias foi isolado a 
partir de células de cria, materiais da colmeia e amostras 
de abelhas adultas de espécies dos gêneros Apis e Trigona 
em um estudo realizado por Promnuan, Kudo e 
Chantawannakul (2009). Duas novas espécies de 
Streptomyces também foram isoladas da abelha sem ferrão 
do sudeste asiático, Tetragonilla collina (PROMNUAN et 
al., 2013). Vários desses isolados bacterianos 
apresentaram atividade inibitória contra as espécies 
patogênicas de bactérias Paenibacillus larvae e 
Melissococcus plutonius, que são os principais agentes 
causadores da doença cria pútrida americana e européia, 
respectivamente (PROMNUAN; KUDO; 
CHANTAWANNAKUL, 2009). No entanto, ainda não 
foi demonstrado se a presença dessas espécies de 
Streptomyces é necessária para reduzir a infecção por 
esses patógenos e, portanto, que sua presença nas colônias 
pode ser uma adaptação evolutiva por parte das abelhas. 

Em um estudo sobre as evidências de associações 
generalizadas entre insetos himenópteros neotropicais e 
actinobactérias, foram isoladas 12 linhagens de 
actinobactérias da abelha sem ferrão Tetragonisca 
angustula (Meliponinae), a partir de abelhas adultas, 
larvas, favo de mel e pólen. Este estudo fornece 
evidências de antagonismo entre algumas linhagens de 

actinobactérias e fungos entomopatogênicos e apoia a 
ideia de que certos insetos podem usar alguns dos 
metabólitos secundários ativos de actinobactérias 
associadas como um mecanismo adicional de proteção 
contra inimigos naturais (MATARRITA-CARRANZA et 
al., 2017). 

As abelhas Apis mellifera também são capazes de 
inibir os patógenos P. larvae, M. plutonius e outros. Essas 
abelhas abrigam uma comunidade bacteriana altamente 
específica em seus intestinos e nas células de cria onde 
suas larvas se desenvolvem. Membros desta comunidade 
bacteriana, especialmente bactérias lácticas, parecem ter 
um efeito protetor contra a doença cria pútrida americana 
e europeia em larvas em desenvolvimento. Alguns desses 
isolados bacterianos produzem bacteriocinas, que podem 
ser responsáveis por essa atividade inibitória (VAN 
ARNAM; CURRIE; CLARDY, 2018). 

A associação entre abelhas e micro-organismos vai 
além da proteção contra patógenos dentro de suas 
colmeias.  O cultivo de fungos na colônia para 
alimentação pode também ser uma prática comum entre as 
abelhas sem ferrão. As larvas recém-nascidas de 
Scaptotrigona depilis, uma espécie de abelha sem ferrão 
nativa do Brasil, se alimentam de filamentos de um fungo 
cultivado nas células de cria, a fim de continuar o 
desenvolvimento (MENEZES et al., 2015). Este fungo é 
um membro do gênero Zygosaccharomyces e fornece 
precursores esteroidais, como ergosterol, essenciais para a 
abelha em desenvolvimento. Ensaios de cultivo larval in 
vitro demonstraram que a maioria das larvas completou a 
morfogênese até pupa, e posteriormente jovem adulto, 
quando o alimento larval foi inoculado com o fungo e 
quando apenas o ergosterol foi adicionado. Análises 
filogenéticas mostraram que casos similares de simbiose 
mutualista íntima entre abelhas e fungos 
Zygosaccharomyces podem existir. Este caso sem 
precedentes de simbiose entre abelhas e fungos, 
impulsionado pela exigência de esteróides, traz novas 
perspectivas em relação à interação e preservação de 
polinizadores-microbiota (PALUDO et al., 2018). 

 
Interações entre cupins e micro-organismos 

Embora as formigas cortadeiras tenham sido bem 
estudadas, elas não são os únicos insetos a cultivar um 
fungo usando material vegetal, ou a fazerem uso de 
produtos naturais produzidos por actinobactérias. Os 
cupins que cultivam fungos consomem o material vegetal 
seco e, em seguida, alimentam seu fungo cultivar com o 
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material fecal contendo plantas. Este fungo é semelhante 
ao fungo simbionte das formigas Attine - L. 
gongylophorus - que evoluiu para produzir corpos de 
frutificação que são colhidos como alimento pelos cupins 
(RAMADHAR et al., 2014). Esses cupins cultivadores de 
fungo são encontrados em toda a África e Ásia e têm se 
envolvido em uma relação simbiótica com o fungo 
cultivar basidiomiceto do gênero Termitomyces por 
aproximadamente 30 milhões de anos (AANEN; 
EGGLETON, 2005). Fungos ascomicetos como 
Pseudoxylaria e Trichoderma são comuns nesses 
cupinzeiros onde se acredita que sejam competidores do 
fungo cultivado pelos cupins. As estruturas de favo de 
fungo dentro desses ninhos abrigam ricas comunidades 
bacterianas que são pelo menos parcialmente derivadas do 
intestino dos cupins (VISSER et al., 2012; OTANI et al., 
2014; 2016; AYLWARD et al., 2014). Linhagens do 
gênero Bacillus com atividade antifúngica foram isoladas 
de cupins e do favo de fungos, tanto do cupim asiático 
cultivador de fungo Odontotermes formosanus, quanto do 
cupim africano Macrotermes natalensis (MATHEW et al., 
2012; UM et al., 2013). Os isolados de Bacillus de ambas 
as espécies de cupins inibem seletivamente os prováveis 
patógenos Pseudoxylaria e Trichoderma, mas não o fungo 
cultivar basidiomiceto, e esta atividade foi atribuída ao 
antifúngico bacillaeno A nas linhagens de Bacillus 
derivadas de M. natalensis (UM et al., 2013). 

As actinobactérias são frequentemente isoladas de 
ninhos de cupins cultivadores de fungos e, embora seu 
papel ecológico não seja claro, elas têm sido uma fonte 
altamente produtiva para a descoberta de produtos 
naturais. Essas bactérias não parecem ser específicas para 
cupins e, embora geralmente exibam atividade 
antifúngica, uma amostragem em larga escala dessas 
bactérias revelou que a inibição de cultivares é mais 
frequente do que a inibição por Pseudoxylaria (VISSER et 
al., 2012). Os isolados de Streptomyces de colônias do 
cupim da África do Sul M. natalensis produziram vários 
compostos novos interessantes. A investigação de uma 
linhagem de Streptomyces com atividade antifúngica 
especialmente forte levou à descoberta da natalamicina A, 
um antifúngico altamente incomum e a geldanamicina e 
análogos, que apresentaram atividade contra o fungo 
parasita Pseudoxylaria (KIM et al., 2014). Uma triagem 
de 30 linhagens de Streptomyces de um cupim cultivador 
de fungo diferente da África do Sul, Microtermes sp., 
levou à identificação dos compostos microtermolida A e 
microtermolida B, os quais não apresentaram atividade 
antibacteriana e antifúngica (CARR et al., 2012). 

Interessantemente, um isolado do fungo patogênico 
Pseudoxylaria de uma colônia sul-africana de 
Microtermes sp. possui atividade antagonista contra o 
cultivar Termitomyces em ensaios in vitro. Embora os 
compostos responsáveis por essa atividade antifúngica 
ainda não tenham sido identificados, esse fungo também 
produz uma série de compostos antibacterianos, incluindo 
a pseudoxilallemicina B (GUO et al., 2016). 

Além de linhagens de Streptomyces, um recente 
trabalho relatou o isolamento da linhagem de 
Amycolatopsis M39 de uma colônia de M. natalensis, que 
inibiu seletivamente o fungo patogênico Pseudoxylaria, 
mas não inibiu o fungo simbionte Termitomyces. Esta 
atividade foi atribuída aos novos antifúngicos 
macrotermicina A e macrotermicina C 
(BEEMELMANNS et al., 2017). 

Assim, como na simbiose das formigas Attine, o 
microbioma associado aos cupins cultivadores de fungo 
possui um enorme potencial químico e biológico a ser 
explorado, os quais biossintetizam produtos naturais 
bioativos envolvidos nas atividades antibacterianas e 
antifúngicas de seu nicho. 

 
Interações entre mirmecófitas e micro-organismos 

A simbiose entre formigas e plantas mirmecófitas é 
outro exemplo de interação bem estabelecida.  
Ao longo dos trópicos existem diversas espécies de 
formigas que nidificam exclusivamente o interior de 
mirmecófitas, podendo ser citado como exemplos as 
associações, Acacia-Pseudomyrmex, Cecropia-Azteca, 
Piper-Pheidole e Macaranga-Crematogaster (FONSECA, 
1999; HEIL; MCKEY, 2003). As interações 
mirmecofíticas são consideradas mutualísticas, pois 
favorecem ambas as espécies envolvidas (FONSECA, 
1999). Essas plantas possuem ao longo do caule e/ou dos 
galhos câmaras internodais ocas, divididas por septos, 
denominadas domácias, que são utilizadas para 
nidificação e consolidação das colônias de formigas 
dentro da planta (RICO-GRAY; OLIVEIRA, 2007; YU; 
DAVIDSON, 1997).  

As plantas do gênero Cecropia, por exemplo, fornecem 
abrigo e produzem corpos Müllerianos, ricos em 
glicogênio que são utilizados como fonte de alimento para 
as formigas que por sua vez, auxiliam a planta hospedeira 
na defesa contra outras plantas parasitas, insetos 
sugadores de seiva e outros herbívoros (HEIL; MCKEY, 
2003). 

Existem também outros organismos como nematoides, 
larvas dipterianas e fungos que vivem em simbiose com 
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este sistema. A presença de leveduras negras no interior 
das domacias pode desempenhar um papel nutricional 
importante nesta simbiose uma vez que são ingeridas 
pelas larvas de formigas (VOGLMAYR et al., 2011; 
BLATRIX et al., 2012). A levedura negra é um fungo 
pertencente à ordem Chaetothyriales (Ascomicota) e é 
transmitida de forma vertical, ou seja, a formiga rainha 
carrega consigo um pouco deste fungo da colônia mãe 
para a consolidação do seu novo ninho (MAYER et al., 
2018). 

Já foram encontradas actinobactérias associadas a 
diferentes interações mirmecofíticas, que possuem 
capacidade de degradação da celulose liberando 
subprodutos que são utilizadas pelas formigas. Essas 
actinobactérias, principalmente do gênero Streptomyces, 
também apresentaram atividades inibitórias frente a 
fungos entomopatogênicos (HANSHEW et al., 2015).  

Na interação mutualística estabelecida entre as 
formigas da espécie Tetraponera penzigi e as plantas do 
gênero Acacia, foi encontrada uma nova espécie de 
actinobactéria denominada Streptomyces formicae. A 
partir desta linhagem foram isolados e identificados treze 
novos policetídeos, denominados formicamicinas, que 
compartilham de uma estrutura pentacíclica rara e 
apresentam atividade contra os patógenos Staphylococcus 
aureus resistente a meticilina (MRSA) e Enterococcus 
faecium resistente à vancomicina (VRE) (QIN et al., 
2017).  Os micro-organismos envolvidos na simbiose 
formiga-planta apresentam, portanto, potencial para a 
produção de compostos com atividade antimicrobiana, 
podendo desempenhar um papel importante de proteção 
nessa interação e ainda possuem um papel crucial para a 
nutrição das formigas como no caso das leveduras negras. 
Assim, nota-se a complexidade desta interação, 
envolvendo diversos organismos e destaca-se a 
importância de se estudar a microbioma deste sistema uma 

vez que ainda é pouco conhecido e possui um grande 
potencial químico e ecológico a ser investigado.  

 
Conclusões  

A interação entre insetos e micro-organismos tem 
levado a descoberta de novas abordagens ecológicas que 
fornecem informações sobre a ampla e dinâmica seleção 
de nichos de hospedeiros e micro-organismos. Essa 
relação simbiótica constitui, provavelmente, um dos 
modelos biológicos mais fascinantes para entendimento 
do uso de antibióticos na natureza. Como consequência, 
estudos químicos e biológicos nestes sistemas fornecem 
uma oportunidade para a descoberta de novos produtos 
naturais com potenciais aplicações biotecnológicas.  

O Brasil é detentor de uma das maiores 
biodiversidades do planeta e todos os organismos vivos 
estão em uma complexa rede de interações no ambiente. 
Portanto, é urgente que mais estudos em sistemas 
simbiontes envolvendo micro-organismos e insetos sejam 
realizados, a fim de que possam ser desvendados os 
mecanismos moleculares envolvidos nestas interações. O 
conhecimento obtido nestes estudos poderá subsidiar o 
estabelecimento de políticas públicas de preservação da 
biodiversidade, uso racional de agentes químicos ou 
biológicos na agricultura e, ainda, ser traduzido em 
descobertas que possam contribuir com a saúde humana. 
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