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RESUMO 

Metabolização de xenobióticos e produção de bioinseticidas por bactérias associadas a 

insetos 

Os insetos são o grupo de organismos multicelulares mais abundantes e diversos, habitando os 

mais variados ambientes. Muitas de suas adaptações a condições adversas podem estar relacionadas à 

sua associação a bactérias. O conhecimento da diversidade dessa associação pode elucidar a importância 

desses microrganismos nas respostas de insetos a fatores bióticos e abióticos. Bactérias também são o 

principal alvo de exploração para o desenvolvimento de produtos de interesse biotecnológico. Dada à 

sua diversidade e interações com o ambiente, insetos representam um novo nicho para a exploração de 

microrganismos com potencial biotecnológico. A longa história de associação dos insetos com bactérias 

e os dados recentes da participação da microbiota a eles associada na degradação de moléculas 

orgânicas, naturais e/ou sintéticas, indicam o potencial desses microrganismos de interferir na resposta 

do inseto a inseticidas. Adicionalmente, simbiontes bacterianos associados aos insetos também podem 

ser uma fonte promissora de compostos bioativos. A descoberta de novos compostos naturais vem 

decaindo, surgindo a necessidade de exploração de novos nichos de microrganismos e o uso de novas 

tecnologias para superar o número reduzido de novas moléculas identificadas. Assim, este trabalho 

buscou explorar simbiontes de insetos para o estudo da sua participação na metabolização de 

xenobióticos pelo hospedeiro e a identificação de novos compostos inseticidas, tendo como objetivos 

investigar i) os mecanismos envolvidos na degradação de inseticidas e sua contribuição na capacidade 

de sobrevivência do hospedeiro, e ii) a diversidade biológica na busca de novas moléculas inseticidas. 

Bactérias com potencial de degradação de xenobióticos isoladas da microbiota intestinal de insetos 

resistentes a inseticidas foram utilizadas para a colonização do trato intestinal de Spodoptera frugiperda 

(J.E. Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae) suscetível à inseticidas e investigação da sua participação 

na sobrevivência do hospedeiro quando exposto a inseticidas, assim como a existência de custo 

adaptativo da associação a bactérias com capacidade de metabolização de inseticidas. O isolado IIL-

Cl29 Leclercia adecarboxylata foi capaz de contribuir para a sobrevivência de lagartas expostas a 

chlorpyrifos ethyl, passando a exigir uma CL50 cerca de 2 vezes superior àquela de lagartas 

apossimbiontes. Estudo de biologia comparada entre a linhagem apossimbionte e aquela associadas ao 

isolado IIL-Cl29 demonstrou a existência de custo adaptativo para essa associação, quando na ausência 

da pressão de seleção do inseticida. A investigação dos mecanismos envolvidos na metabolização de 

inseticidas por bactérias simbiontes de S. frugiperda resistente ao organofosforado chlorpirifos ethyl, 

aos piretroides lambda-cyhalothrin e deltamethrin, a espinosina spinosad e a benzoilureia lufenuron 

revelou, por meio de análises químicas, que essas bactérias são capazes de metabolizar e bioacumular 

inseticidas interferindo ativamente na atividade de xenobióticos no hospedeiro. O isolado IIL-Luf14 

Microbacterium arborescens foi selecionado para a realização de estudos mais aprofundados para a 

identificação de produtos de degradação e comprovação do mecanismo de bioacumulação de lufenuron. 

O potencial de simbiontes de insetos para o isolamento de bioinseticidas foi avaliado em estudos da 

diversidade de bactérias cultiváveis associadas a Acromyrmex coronatus (Fabricius, 1804) 

(Hymenoptera: Formicidae). Foram identificados 46 isolados pertencentes a Actinobacteria, Firmicutes 

e Proteobacteria associados a essa formiga e estudos da atividade inseticida in vivo e in vitro de extratos 

orgânicos de metabólitos mostraram grande variação nos resultados de atividade. Ensaios in vivo com 

lagartas de 1º instar de S. frugiperda mostraram-se mais adequados, e o isolado Asp77 Streptomyces 

drozdowiczii foi selecionado para a identificação de moléculas ativas com efeito inseticida. Dois 

compostos bioativos com atividade inseticida foram identificados e a atividade inseticida atribuída para 

duas classes químicas diferentes: um composto pirrolobenzodiazepino e um alcaloide. Nossos resultados 

comprovam a hipótese de que simbiontes participam da metabolização de xenobióticos em insetos, ao 

mesmo tempo que possuem potencial para exploração de novos compostos inseticidas.  

Palavras-chave: Simbionte; Microbiota; Inseticida; Bioatividade; Biotecnologia   
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ABSTRACT 

Metabolization of xenobiotics and bioinsecticide production by insect-associated bacteria 

The insects are the most diverse and abundant group of multicellular organisms, inhabiting a 

range of environments. Many of their adaptations to restricting conditions are related to their association 

with bacteria. The knowledge of the diversity of insect associations with bacteria can elucidate their role 

in insect response to biotic and abiotic factors. Bacteria are also the main target of exploitation for the 

development of biotechnological products. Insect´s diversity and interactions with the environment turn 

insects a new niche for the exploration of microorganisms with biotechnological potential. The long 

history of association of insects with bacteria and the participation of insect-associated bacteria in the 

degradation of natural and/or synthetic organic molecules indicate the potential of these microorganisms 

to interfere with insect response to insecticides. Additionally, bacterial symbionts associated with insects 

may also be a promising source of bioactive compounds. The discovery of new natural compounds has 

been declining, requiring the exploration of new niches of microorganisms and the use of new 

technologies to overcome the reduced number of molecules discovered. This work aimed to investigate 

the role of insect-associated bacteria in the metabolism of xenobiotics in the host and their potential to 

synthesize insecticidal compounds. Our objectives were to demonstrate i) the mechanisms involved in 

insecticide degradation by selected microbial symbionts, and to determine their contribution to host 

survival when exposed to insecticides, and ii) the biological and metabolic diversity of the microbiota 

associated with a leaf cutting ant. Bacteria that are able to degrade xenobiotics isolated from the gut 

microbiota of insecticide-resistant insects were used for the colonization of the gut of a susceptible strain 

of Spodoptera frugiperda (JE Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae). Comparisons of larval survival 

after insecticide exposure and the existence of adaptive costs of the association were done by using a 

aposymbiotic and infected susceptible lines. Suceptible larvae infected with IIL-Cl29 Leclercia 

adecarboxylata require twice the dose of chlorpyrifos ethyl to kill 50% of the larave (LC50) when 

compared to the aposymbiotic larvae. But the association with IIL-Cl29 was shown costly to S. 

frugiperda, particularly affecting female fecundity. However, no fitness costs were detected to infected 

larvae in the presence of the selection pressure (insecticide). GC-MS and LC-MS-MS analyses of the 

bacteria isolated from resistant larvae of S. frugiperda to organophosphate (chlorpirifos ethyl), 

pyrethroid (lambda-cyhalothrin and deltamethrin), spinosyn (spinosad) and benzoylurea (lufenuron) 

revealed they are able to hydrolyze, metabolyze and bioaccumulate insecticides, showing they can 

actively interfere with the efficacy of insecticides against the host. These processes were better 

characterized for the isolate IIL-Luf14 Microbacterium arborescens. The species and metabolic 

diversity of culturable bacteria associated with Acromyrmex coronatus (Fabricius, 1804) (Hymenoptera: 

Formicidae) were investigated to demonstrated their potential to produce bioinsecticides. A total of 46 

isolates belonging to Actinobacteria, Firmicutes and Proteobacteria were identified. In vivo and in vitro 

assays to detect insecticide activity in organic extracts of fermentates indicated a great number of active 

extracts. In vivo assays with 1st instars of S. frugiperda were more adequate in detecting toxic molecules 

to insects, and the isolate Asp77 Streptomyces drozdowiczii was selected for the identification of active 

molecules with insecticidal effect. Two bioactive compounds with insecticidal activity were identified 

and the insecticidal activity attributed to two different chemical classes: pyrrolobenzodiazepine and 

alkaloid. Our results support the hypothesis that symbionts participate in the metabolization of 

xenobiotics in insects, at the same time that they have potential for exploration of new insecticides.  

Keywords: Symbiont; Microbiota; Insecticide; Bioactivity; Biotechnology 
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1. INTRODUÇÃO  

Nos últimos dois bilhões de anos, a simbiose com microrganismos foi um processo 

chave que moldou a evolução de diversos organismos. As associações de mutualismo estiveram 

envolvidas em significativas fases de transições evolutivas, incluindo as origens das 

mitocôndrias e o estabelecimento da fotossíntese em eucariotos. Além disso, os simbiontes são 

cada vez mais reconhecidos por terem um papel importante em muitos aspectos da biologia de 

eucariontes, como, por exemplo, no desenvolvimento, reprodução, imunidade e nutrição [1].  

Com relação aos insetos, vários traços de sua aptidão são fortemente influenciados por 

sua microbiota associada. Essa associação é muito importante para a evolução das 

características ecológicas e os hábitos alimentares dos insetos [2-4]. As bactérias simbiontes de 

insetos podem apresentar associações facultativas ou obrigatórias, habitando o espaço 

endocelular, a cavidade hemocélica, o lúmen intestinal ou a superfície do tegumento de insetos 

[5]. Apesar dos insetos estarem associados a uma variedade de microrganismos, as associações 

com bactérias são mais comuns, e quanto mais investiga-se o papel de associações de bactérias 

com insetos, mais se aprende sobre a diversidade de sua contribuição aos insetos [6]. 

Embora a contribuição de bactérias primárias e obrigatórias associadas aos insetos 

esteja basicamente relacionada ao fornecimento de nutrientes ao hospedeiro, bactérias 

secundárias, facultativamente associadas a insetos, colaboram para um sistema com elevada 

diversidade microbiana e para a existência de mecanismos de interação fundamentais ao 

entendimento de processos bioecológicos de insetos [7]. O papel de simbiontes secundários é 

bastante estudado, incluindo sua contribuição na melhora da resposta imunológica do 

hospedeiro contra entomófagos [8-10] e entomopatógenos [11-13], nas interações inseto-planta 

[14], na proteção contra estresse térmico [15] e no processo de desintoxicação de metabólitos 

produzidos na defesa de plantas contra herbivoria [16-18] ou de moléculas orgânicas 

empregadas no controle de pragas [19-21].  

O papel diverso e a influência dos simbiontes na aptidão biológica dos insetos ganham 

novas perspectivas para a exploração biotecnológica. Desta forma, os simbiontes de insetos 

estão sendo investigados i) para o desenvolvimento de novas estratégias de controle de pragas 

e de doenças disseminadas por insetos vetores [22-24] e ii) como fonte de moléculas para 

aplicações biotecnológicas [25-27], enzimas para conversão de biomassa [28,29] e moléculas 

antimicrobianas, inseticidas [30-32] e para manipulação do comportamento de insetos [33,34].  

As relações inseto-simbiontes e suas implicações ecológicas já relatadas são 

promissoras em muitas áreas da pesquisa em biotecnologia [35]. Simbiontes de insetos podem 
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constituir fontes promissoras e inexploradas para aplicações na medicina, agricultura e 

processos industriais. Contudo, existem muitas associações inseto-simbiontes ainda 

desconhecidas, completamente inexploradas e que podem ser verdadeiras fontes de 

biodiversidade com potencial de aplicação em processos biotecnológicos [25]. A exploração de 

simbiontes de insetos ainda pode apresentar uma grande vantagem em relação à exploração de 

microrganismos de vida livre comumente isolados, uma vez que a eficiência dos metabólitos e 

das enzimas produzidas por simbiontes pode ter sido otimizada por mais de milhões de anos 

devido à seleção natural, aumentando as chances de aplicações bem-sucedidas [25]. Assim, o 

isolamento de bactérias simbiontes de insetos pode ser um grande passo para o desenvolvimento 

de novas tecnologias para a utilização eficaz na agricultura, proteção ambiental e saúde humana 

e animal [35].  

Em nosso laboratório, diversas linhagens de bactérias simbiontes de insetos foram 

isoladas de diferentes hospedeiros, incluindo simbiontes de lagartas de Spodoptera frugiperda 

(J.E. Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae) resistentes a inseticidas com capacidade de 

biorremediação, assim como simbiontes de Acromyrmex coronatus (Fabricius, 1804) 

(Hymenoptera: Formicidae) com capacidade de produção de compostos bioativos contra 

insetos-praga. Esse trabalho tem por objetivos i) caracterizar a contribuição de bactérias na 

metabolização de xenobióticos, ii) avaliar sua contribuição na resposta do inseto ao inseticida, 

verificando a existência de custos adaptativos associados e iii) explorar o potencial de produção 

de compostos bioativos por bactérias para o isolamento de moléculas com atividade inseticida 

para utilização na agricultura.  
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2. PARTICIPAÇÃO DE SIMBIONTES NA SOBREVIVÊNCIA E APTIDÃO 

BIOLÓGICA DE INSETOS EXPOSTOS A INSETICIDAS      

Resumo 

A microbiota intestinal de insetos possui grande participação em diversos aspectos 

biológicos do hospedeiro, na ecologia nutricional, capacidade de resposta do sistema 

imunológico, adaptação ao meio ambiente, nas interações tróficas e na dinâmica populacional. 

Entretanto, o seu o papel na metabolização de xenobióticos raramente é relatado, existindo 

poucos exemplos nos quais simbiontes associados aos insetos foram demonstrados como 

responsáveis pela desintoxicação do hospedeiro, parcial ou total, quando os mesmos são 

expostos aos estressores químicos naturais e sintéticos, como os inseticidas. Desta forma, 

investigamos a participação de bactérias intestinais na sobrevivência do hospedeiro quando 

exposto a inseticidas, assim como a existência de custo adaptativo da associação a bactérias 

com capacidade de metabolização de inseticidas. A colonização induzida do trato intestinal de 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae) por bactérias simbiontes 

foi eficiente para os isolados IIL-Cl29 Leclercia adecarboxylata e IIL-Sp19 Pseudomonas 

psychrotolerans, as quais possuem capacidade de degradação de chlorpyrifos ethyl e spinosad, 

respectivamente. Entretanto, apenas o isolado IIL-Cl29 foi capaz de contribuir para a 

sobrevivência do hospedeiro, exigindo concentração de chlorpyrifos ethyl duas vezes maior 

para matar 50% das lagartas (CL50) quando comparada àquela de lagartas apossimbiontes. O 

estudo da biologia comparada de linhagens apossimbionte de S. frugiperda ou infectada com 

IIL-Cl29 mostrou a existência de custo adaptativo na ausência da pressão de seleção pelo 

inseticida. Demonstramos que o simbionte intestinal IIL-Cl29 participa da metabolização e 

interfere na disponibilidade de chlorpyrifos ethyl, podendo interfrir na eficiência do produto no 

controle de lagartas de S. frugiperda. 

 

Palavras-chave: Bactérias; Colonização; Hospedeiro; Suscetibilidade; Custo adaptativo 

 

Abstract 

 

The gut microbiota of insects interfere with several host traits, affecting the host 

nutritional ecology, immune response, adaptation to the environment, trophic interactions, and 

population dynamics. However, the role of bacterial symbionts in the metabolization of 

xenobiotics is rarely reported. There are few examples in which insect-associated symbionts 

were shown to participate in the process of detoxification of hosts exposed to natural and 

synthetic chemical stressors, such as insecticides. Thus, we investigated the participation of the 

gut bacteria in host survival after host exposure to insecticides. We also assessed the existence 

of fitness costs to hosts associated with such bacteria. We successfully colonized the gut of 

Spodoptera frugiperda (JE Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae) larvae with the isolates IIL-

Cl29 Leclercia adecarboxylata and IIL-Sp19 Pseudomonas psychrotolerans, which can 

degrade chlorpyrifos ethyl and spinosad, respectively. Nevertheless, only the isolate IIL-Cl29 

improved the survival of hosts exposed to chlropyrifos ehtyl. IIL-Cl29 infected larvae required 

a two-fold higher concentration of chlorpyrifos ethyl to kill 50% of the larvae (LC50) when 

compared to the aposymbiotic larvae. Comparative analysis of biological traits of symbiont-

associated and aposymbiotic lines of S. frugiperda demonstrated the existence of fitness costs 

in the absence of the selection pressure (insecticide). We demonstrated that the gut symbiont 
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IIL-Cl29 interferes with the availability of chlorpyrifos ethyl, indicating insecticide efficacy to 

control S. frugiperda larvae may be compromised in larvae carrying such symbiont. 

 

Keywords: Bacteria; Colonization; Host; Susceptibility; Fitness cost 

 

2.1. Introdução 

Com mais de 500 mil espécies conhecidas, insetos herbívoros correspondem à quase 

um quarto de toda a biodiversidade macroscópica terrestre. Essa extraordinária diversificação 

de insetos pode ser atribuída a sua íntima associação com plantas terrestres, consideradas 

grandes responsáveis por sua especiação. As complexas relações tróficas entre plantas 

hospedeiras e herbívoros e seus inimigos naturais têm despertado grande interesse desde o 

desenvolvimento da agricultura [1,2].  

Ao longo de sua evolução, as plantas desenvolveram inúmeros mecanismos de defesa 

ao ataque de herbívoros. Estes mecanismos de defesa envolvem a utilização dos mais variados 

tipos de metabólitos secundários, os quais podem desempenhar funções variadas da repelência 

à toxicidade ao herbívoro. Nesta corrida evolucionária, insetos herbívoros também 

desenvolveram mecanismos de adaptação à presença de compostos nocivos ao seu 

desenvolvimento em seu substrato alimentar [3]. Apesar de muitos dos processos de 

desintoxicação pela ingestão de toxinas associadas à planta hospedeira ter sua origem em 

processos metabólicos de insetos [4], em vários casos a sua microbiota intestinal apresenta 

papel fundamental nesse processo [4-9].  

Simbiontes de insetos compartilham uma longa associação que envolveu processos de 

seleção e adaptação, principalmente no que se refere ao processo de seleção e utilização do 

substrato alimentar [7]. A microbiota associada a insetos também responde às pressões de 

seleção do ambiente, como, por exemplo, às moléculas inseticidas, visto as mudanças 

qualitativas e quantitativas na composição da microbiota de populações resistentes, quando 

comparadas a de populações suscetíveis [10,11]. Tais diferenças também sugerem que 

populações de insetos expostas a diferentes pressões de seleção em condições naturais podem 

apresentar microbiota diversificada. Além disso, a ocorrência das mesmas espécies microbianas 

na maioria das linhagens resistentes e suscetíveis de insetos, mas com potencial diferente para 

explorar os inseticidas testados como recursos nutricionais, demonstra que a microbiota 

intestinal também é submetida à seleção pela exposição contínua a inseticidas [11].  

As bactérias que estão expostas à pressão de seleção direcionada são de grande 

interesse devido a sua maquinaria genética ser selecionada para responder a fonte de estresse 
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[12]. No caso de insetos resistentes, as bactérias devem ser capazes de metabolizar os inseticidas 

para sobreviver, uma vez que vários desses compostos também podem ter atividade 

antimicrobiana [13,14]. Porém, a microbiota intestinal pode ser bastante resiliente aos fatores 

de estresse que podem alterar sua composição. Por isso, os fatores nutricionais têm sido objeto 

de intensa investigação, produzindo evidências claras sobre o papel que a fonte de alimentos, a 

genética do hospedeiro e outros fatores desempenham na formação da microbiota intestinal 

[15,16], incluindo a dos insetos [7,10,17]. 

O papel dos simbiontes de insetos na metabolização de xenobióticos raramente é 

relatado [18-20]. As investigações são concentradas na contribuição do simbionte à ecologia 

nutricional [21], ao sistema imunológico [22,23] e à adaptação do hospedeiro ao meio ambiente 

[24], às interações tróficas [25] e à dinâmica da população do hospedeiro [26]. Assim, existem 

poucos exemplos nos quais os simbiontes de insetos foram demonstrados como responsáveis 

pela resistência ou tolerância do hospedeiro aos xenobióticos naturais e sintéticos, incluindo 

inseticidas. O potencial dessa capacidade de contribuição levanta hipóteses sobre o papel dos 

simbiontes em processos de evolução da resistência de insetos à inseticidas [27-29].  

Desta forma, verificamos a participação de bactérias intestinais com comprovada 

capacidade de metabolização de inseticidas, na sobrevivência de lagartas de Spodoptera 

frugiperda (J.E. Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae) expostas a inseticidas, e determinamos 

a existência de custo adaptativo da associação a essas bactérias ao hospedeiro. Pretendemos 

com esses experimentos demonstrar a participação da microbiota intestinal na metabolização 

de inseticidas em insetos e a importância de se considerar a associação de insetos a bactérias 

intestinais no desenvolvimento e uso de estratégias de manejo de pragas.  

 

2.2. Conclusões 

 O isolado IIL-Dm05 A. nicotinovorans se mostrou patogênico quanto utilizado na 

colonização induzida do trato intestinal de linhagem suscetível de S. frugiperda; 

 

 O isolado IIL-Sp19 P. psychrotolerans não altera a sobrevivência de lagartas suscetíveis 

de S. frugiperda quando tratadas com spinosad; 

 

 O isolado IIL-Cl29 L. adecarboxylata aumenta a sobrevivência de lagartas suscetíveis 

de S. frugiperda expostas ao chlorpyrifos ethyl, exigindo o dobro da concentração letal 

mediana quando comparada às lagartas suscetíveis livres do simbionte;  
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 Há custo adaptativo nas associações de S. frugiperda com os isolados IIL-Sp19 P. 

psychrotolerans e IIL-Cl29 L. adecarboxylata, na ausência da pressão de seleção; 

 
 Na presença de pressão de seleção (inseticida), o simbionte IIL-Cl29 L. adecarboxylata 

melhora o desempenho biológico de S. frugiperda.  
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3. BIOACUMULAÇÃO DE INSETICIDAS POR SIMBIONTES DE Spodoptera 

frugiperda (J.E. SMITH, 1797) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) E SUAS 

IMPLICAÇÕES NA ECOLOGIA DO HOSPEDEIRO 

Resumo 

 

Embora a microbiota intestinal de lagartas de linhagens de Spodoptera frugiperda (J.E. 

Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae) resistentes a inseticidas ter se mostrado um nicho 

adequado para a seleção direcionada de microrganismos com capacidade de metabolização e 

de interferência na eficácia de inseticidas no controle do hospedeiro, o(s) mecanismo(s) de 

metabolização envolvido(s) na resposta do hospedeiro a inseticidas necessita(m) de 

investigação mais detalhada para sua caracterização. Desta forma, o presente estudo investigou 

os mecanismos que estão envolvidos na metabolização de inseticidas por bactérias simbiontes 

de S. frugiperda resistente ao organofosforado chlorpirifos ethyl, aos piretroides lambda-

cyhalothrin e deltamethrin, a espinosina spinosad e a benzoilureia lufenuron. Amostras 

controle, do sobrenadante e do conteúdo intracelular foram obtidas após cultivo dos isolados 

em meio M9 acrescido do inseticida correspondente como única fonte de carbono por 5 dias. A 

quantificação das amostras por análise cromatográfica revelou a capacidade dessas bactérias 

em metabolizar e bioacumular inseticidas, sendo que apenas o isolado IIL-Sp19 não foi capaz 

de bioacumular spinosad em quantidade significativa. Experimentos de íons precursores e redes 

de interações moleculares comprovaram a capacidade do isolado IIL-Luf14 em bioacumular 

lufenuron, estando presente em sua forma íntegra no conteúdo intracelular dessa bactéria. Essa 

comprovação também foi observada em ensaio in vivo, onde amostras do conteúdo intracelular 

foram capazes de causar mortalidade em S. frugiperda. O estudo de produtos da degradação de 

lufenuron pelo isolado IIL-Luf14 mostrou que essa bactéria é capaz de acumular o grupo N-

((2,5-Dicloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxi)fenil)carbamoil) e degradar fluorobenzoato, 

ambos compostos resultante da degradação de lufenuron. A análise também permitiu identificar 

lisofosfolipídeos presentes em amostras do conteúdo intracelular de M. arborescens, mostrando 

ser um mecanismo de interação entre a célula microbiana e lufenuron. Assim, bactérias 

simbiontes de S. frugiperda resistentes a inseticidas são capazes de bioacumular inseticidas e 

interferir ativamente na atividade de xenobióticos no hospedeiro. 

 

Palavras-chave: Bacteria; Degradação; Metabolização; Bioacumulação; Intracelular   

 

Abstract 

 

Although the gut microbiota of insecticide resistant Spodoptera frugiperda (JE Smith, 

1797) (Lepidoptera: Noctuidae) larvae has proved to be a suitable niche for targeted selection 

of microorganisms that can metabolize insecticies and even interfere with the insecticide 

efficacy, the mechanism(s) by which these bacteria metabolize insecticides are unknown. Thus, 

we investigated the mechanisms that are involved in the metabolization of insecticides by 

symbiotic bacteria previously isolated from resistant lines of S. frugiperda. These bacteria were 

shown to degrade the organophosphate chlorpyrifos ethyl, the pyrethroids lambda-cyhalothrin 

and deltamethrin, the spinosyn spinosad and the benzoylurea lufenuron. Experiments under 

controlled cultured conditions and the chemical analyses of the culture media and the bacterial 

cell lysate obtained after culturing the isolates for 5 days in M9 medium added with each one 

of the insecticides as the sole carbon source. GC-MS and LC-MS-MS analyses allowed the 
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quantification of the capacity of the tested bacteria to metabolize and bioaccumulate 

insecticides. Only the isolate IIL-Sp19 did not bioaccumulate spinosad in a significant amount. 

Precursor ion experiments and networks of molecular interactions demonstrated the isolate IIL-

Luf14 interfered with the efficacy of lufenuron against S. frugiperda larvae by affecting the 

availability of the insecticide in medium due to bioaccumulation. Lysates of IIL-Luf14 were 

demonstrated to cause mortality of S. frugiperda proving the accumulation of large quantities 

of lufenuron in the cultured cells. Analyses of the metabolites produced from the degradation 

of lufenuron by the isolate IIL-Luf14 identified the bioaccumulation of lufenuron and the 

metabolite N-((2,5-Dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl)carbamoyl) and the 

degradation of the metabolite fluorobenzoate, both compounds resulting from the degradation 

of lufenuron. Lysophospholipids were also identified in the intracellular content of IIL-Luf14, 

pointing their participation in process of bioaccumulation of lufenuron. Thus, gut bacteria from 

insecticide-resistant S. frugiperda larvae degrade and bioaccumulate insecticides and can 

actively interfere with the activity of insecticides in the host. 

 

Keywords: Bacteria; Degradation; Metabolization; Accumulation; Intracellular 

 

3.1. Introdução 

Microrganismos são amplamente utilizados para a descontaminação ambiental e são 

comumente selecionados em áreas agrícolas contaminadas por pesticidas, ambiente em que são 

expostos à pressão de seleção por esses produtos pelo seu uso inadequado e/ou excessivo [1-3]. 

O uso intensivo e contínuo de pesticidas orgânicos produz também outros efeitos indesejáveis, 

pois conduz à evolução da resistência de insetos a inseticidas [4,5] e resulta em efeitos colaterais 

a organismos não-alvo e ao ambiente [6,7]. O uso dessas moléculas está cada vez mais restrito, 

pois existe grande pressão da sociedade para a implementação de técnicas alternativas de 

controle mais seguras e práticas agrícolas mais sustentáveis, abrindo perspectivas para o uso de 

microrganismos com capacidade de biodegradação de tais pesticidas [8]. 

Insetos compartilham uma longa história de associação com bactérias e grande parte 

de suas adaptações a condições adversas ou inadequadas podem estar relacionadas a essa 

associação [9,10]. A microbiota intestinal de insetos pode representar um recurso valioso ao 

contribuir para a ecologia nutricional do hospedeiro, participando de processos envolvidos na 

utilização de alimentos (digestão, desintoxicação) e ciclagem e provisionamento de nutrientes, 

interferindo, ainda, nas interações multitróficas do hospedeiro [10-12]. Além disso, há uma 

série de indicações de que a microbiota de insetos pode participar na degradação de moléculas 

orgânicas naturais e sintéticas [13-16]. 

A relevância da contribuição da microbiota intestinal para as reações enzimáticas que 

ocorrem no lúmen do intestino do hospedeiro pode ser demonstrada pela existência de enzimas 

microbianas que auxiliam na digestão do alimento devido à sua insensibilidade aos inibidores 
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enzimáticos produzidos pelas plantas em que o inseto hospedeiro se alimenta [17-19]. Diversos 

processos de desintoxicação de xenobióticos ocorrem no lúmen intestinal dos insetos pela sua 

natureza óxido-redutora e pela atuação de um complexo de enzimas (monoxigenases, esterases, 

hidrolases, transferases) capaz de hidrolisar ou modificar o xenobiótico, reduzindo sua 

toxicidade e favorecendo sua excreção [20,21]. Há indicações ainda de que a contribuição 

enzimática microbiana no lúmen intestinal também pode auxiliar na degradação de inseticidas 

ingeridos pelo hospedeiro, com a hidrólise destes compostos para originar nutrientes para o 

crescimento da própria microbiota [22]. Assim, a diversidade e as diferenças entre enzimas 

produzidas por procariotos e eucariotos indicam que as enzimas microbianas podem contribuir 

fortemente para a metabolização de inseticidas em insetos [23,24]. 

Apesar de todas as evidências da existência de mecanismos comuns de defesa de 

insetos a compostos secundários de plantas e moléculas sintéticas, e da participação da 

microbiota associada a insetos em processos de degradação destes compostos, pouco se conhece 

a respeito da participação da microbiota no desenvolvimento de mecanismos de resistência de 

insetos a inseticidas. No entanto, a participação da microbiota associada a insetos na degradação 

de xenobióticos, incluindo os compostos orgânicos sintéticos geralmente utilizados para o 

controle de pragas, levanta questões importantes. A primeira seria relacionada à possibilidade 

de explorar insetos para selecionar bactérias capazes de degradar xenobióticos para posterior 

aplicação na biorremediação [8]. Em segundo lugar, o papel da microbiota na eficiência de 

inseticidas no controle de pragas agrícolas [8,23,25,26]. 

A exploração de bactérias simbiontes de insetos resistente a inseticidas como um novo 

nicho com potencial de degradação de xenobióticos mostrou que a microbiota intestinal é 

suscetível às mudanças em sua comunidade em resposta a pesticidas e à evolução da resistência 

do hospedeiro [8]. Assim, a microbiota intestinal de insetos resistentes a inseticidas pode ser 

um recurso valioso para o isolamento de bactérias capazes de degradar inseticidas e uma 

ferramenta promissora para a exploração biotecnológica em programas de biorremediação [8]. 

No entanto, pouco se conhece sobre os mecanismos de metabolização de pesticidas envolvidos 

na degradação de inseticidas por bactérias simbiontes de insetos resistentes e seus impactos na 

evolução da resistência do hospedeiro. 

Desta forma, esse trabalho teve por objetivo estudar os mecanismos envolvidos na 

metabolização de inseticidas pelas bactérias IIL-Cl29 Leclercia adecarboxylata, IIL-Lc09 

Pseudomonas stutzeri, IIL-Dm05 Arthrobacter nicotinovorans, IIL-Sp19 Pseudomonas 

psychrotolerans e IIL-Luf14 Microbacterium arborescens isoladas da microbiota intestinal de 

linhagens de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae) resistentes ao 
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organofosforado chlorpirifos ethyl, aos piretroides lambda-cyhalothrin e deltamethrin, a 

espinosina spinosad e a benzoilureia lufenuron. 

3.2. Conclusões 

 Leclercia adecarboxylata, P. stutzeri, A. nicotinovorans e M. arborescens hidrolisam e 

bioacumulam, respectivamente, chlorpyrifos ethyl, lambda-cyhalothrin, deltamethrin e 

lufenuron; 

 

 Pseudomonas psychrotolerans hidrolisa spinosad, mas não bioacumula este inseticida; 

 

 Microbacterium arborescens bioacumula o grupo N-((2,5-Dicloro-4-(1,1,2,3,3,3-

hexafluoropropoxi)fenil)carbamoil) resultante da degradação do lufenuron. 
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4. DIVERSIDADE DE BACTÉRIAS SIMBIONTES DA FORMIGA CORTADEIRA 

Acromyrmex coronatus (FABRICIUS, 1804) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) E O 

SEU POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO PARA A DESCOBERTA DE MOLÉCULAS 

INSETICIDAS   

Resumo 

 

Apesar das divergências quanto à sua origem e funções, a relação de formigas com 

simbiontes, suas implicações ecológicas e potencial biotecnológico para descoberta de 

moléculas bioativas despertam grande interesse na comunidade científica, uma vez que os 

simbiontes de formigas estão envolvidos em muitos processos essenciais para a sobrevivência 

de seus hospedeiros, principalmente quando relacionados à nutrição e defesa. Assim, no 

presente trabalho, investigou-se a diversidade de bactérias cultiváveis associadas à formiga 

cortadeira Acromyrmex coronatus (Fabricius, 1804) (Hymenoptera: Formicidae), bem como a 

diversidade de metabólitos produzidos e o seu potencial para descoberta de compostos 

inseticidas. Foram identificados 46 filotipos pertencentes a Actinobacteria, Firmicutes e 

Proteobacteria.  Acromyrmex coronatus mostrou ser um nicho adequado para a seleção 

direcionada de microrganismos com capacidade de produção de compostos com atividade 

inseticida, se revelando uma alternativa à busca por maior diversidade de microrganismos e 

novos compostos bioativos. Além disso, diferenças expressivas na atividade inseticida entre 

extratos orgânicos produzidos com diferentes solventes e entre isolados do mesmo filotipo 

demonstram o grande potencial dos microrganismos associados a esses insetos em contribuir 

com compostos bioativos de interesse biotecnológico. 

 

Palavras-chave: Inseto; Microbiota; Metabólitos; Bioatividade; Biotecnologia   

 

Abstract 

 

Despite the divergences regarding their origin and functions, the interaction of ants with 

symbionts, the ecological implications and biotechnological potential of ant-associated 

symbionts for the discovery of bioactive molecules has been of great interest to the scientific 

community. Ant symbionts are involved in many processes essential for the survival of their 

hosts, especially when related to nutrition and defense. We investigated the diversity of 

culturable bacteria associated with the cuticle of the ant Acromyrmex coronatus (Fabricius, 

1804) (Hymenoptera: Formicidae), and determined the diversity of metabolites produced and 

their potential for the discovery of insecticidal compounds. Forty-six phylotypes were identified 

associated with the cuticle of A. coronatus distributed in Actinobacteria, Firmicutes and 

Proteobacteria. These phylotypes produced a large variety of metabolites and bioassays 

demonstrated several of these isolates produced molecules with insecticide activity against S. 

frugiperda. Acromyrmex coronatus was a suitable source for the selection of microorganisms 

with the capacity to produce compounds with insecticidal activity. We also demonstrated 

significant differences in insecticidal activity when using organic extracts produced with 

different solvents and between isolates of the same phylotipe, highligthing the great potential 

of ant-associated microorganisms to contribute with bioactive compounds of biotechnological 

interest. 

 

Keywords: Insect; Microbiota; Metabolites; Bioactivity; Biotechnology  
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4.1. Introdução 

A história da vida na Terra tem sido moldada principalmente por microrganismos. O 

mais antigo relato da existência de vida, há 3,5 bilhões de anos, evidencia um microrganismo 

como o ancestral comum que originou as mais diversas formas de vida do planeta, sendo 

posteriormente fundamental em processos que ajudaram a biosfera a ser mais hospitaleira para 

novas formas de vida [1,2]. Neste período, com origem há cerca de 420 milhões de anos, os 

insetos se tornaram o grupo mais diverso e abundante de animais na Terra, habitando quase 

todos os nichos existentes [3]. Grande parte deste sucesso evolutivo se deu pela associação com 

microrganismos. Essas associações evoluíram em relações bastante específicas com seus 

hospedeiros, as quais também foram fundamentais para sua especiação [4-6].  

Estima-se que a microbiota possa ser responsável por 1-10% da biomassa do inseto, 

implicando que o inseto pode ser considerado um multiorganismo [7]. Devido a existência de 

estilos de vida e comportamentos alimentares especializados, os insetos são frequentemente 

propensos a contaminação por microrganismos. Na vida em grandes comunidades, como a de 

insetos sociais, em particular, o fornecimento de nutrientes para a prole e a construção de 

câmaras de incubação são ameaçadas por espécies invasoras e predatórias. Como resposta a 

essas ameaças, muitos insetos desenvolveram estratégias defensivas, incluindo defesa mecânica 

e comportamental, sistemas imunológicos complexos e o uso de metabólitos secundários 

bioativos produzidos por mutualistas [8-11]. 

O mutualismo entre formigas e microrganismos é um exemplo clássico da 

complexidade das relações resultantes da simbiose. As formigas vivem em mutualismo com 

fungos, os quais são cultivados como sua fonte de alimento. Porém, esse bem estabelecido 

mutualismo pode ser ameaçado por fungos parasitas especializados, que atacam o fungo 

alimento das formigas. Para defender sua fonte de nutrientes contra a infecção por fungos 

parasitas, as formigas estão associadas a bactérias que produzem antibióticos e inibem o parasita 

invasor [12]. A relação de formigas com bactérias simbiontes e as implicações ecológicas 

dessas interações despertam grande interesse na comunidade científica, já que essa associação 

pode afetar substancialmente diversos processos essenciais para a sobrevivência de seus 

hospedeiros, especialmente quando relacionados à nutrição e defesa [13,14], ou como fonte de 

novas moléculas com potencial biotecnológico [15-17].   

Apesar dos produtos naturais representarem os casos mais bem-sucedidos na 

descoberta de moléculas inovadoras para agricultura [18,19], muitas pesquisas diminuíram a 

prospecção por compostos bioativos nas últimas décadas devido a crescente redução no número 
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de compostos bioativos descobertos [20]. Como alternativa, as pesquisas se concentraram 

intensamente na exploração de microrganismos associados a novos habitats como fonte de 

recursos com potencial biotecnológico [20-24]. 

A diversidade de microrganismos associada a insetos, juntamente com a pressão de 

seleção existente nesta relação devido à variedade de ambientes habitados, desperta grande 

interesse da comunidade científica na avaliação de simbiontes como um recurso inexplorado 

para aplicações biotecnológicas, incluindo o próprio controle de pragas [24-26]. Assim, nesse 

trabalho avaliamos a diversidade da microbiota cultivável associada ao tegumento da formiga 

cortadeira Acromyrmex coronatus (Fabricius, 1804) (Hymenoptera: Formicidae) e o potencial 

inseticida de grupos selecionados voltado à descoberta de moléculas bioativas, utilizando-se de 

sistemas in vivo e in vitro de avaliação.  

 

4.2. Conclusões 

 Acromyrmex coronatus se mostrou um nicho adequado para prospecção de bactérias 

que produzem metabólitos com atividade inseticida; 

 

 A microbiota associada ao tegumento de Acromyrmex coronatus é formada por 

Actinobacteria, Firmicutes e Proteobacteria, sendo Actinobacteria o mais diverso e 

abundante; 

 
 O ensaio in vivo se mostrou mais eficiente na bioprospecção de compostos com 

atividade inseticida do que o ensaio in vitro. 
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5. IIL-ASP77, UM SIMBIONTE DE Acromyrmex coranatus, FONTE DE DOIS 

COMPOSTOS NATURAIS COM ATIVIDADE INSETICIDA ÀS LAGARTAS DE 

Spodoptera frugiperda (J.E. SMITH, 1797) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) 

Resumo 

 

Cerca de 15% da safra de alimentos do mundo é perdida por causa do ataque por insetos, 

cujo controle tem sido feito, predominantemente, com uso de defensivos químicos. Esses 

produtos são altamente tóxicos e de amplo espectro de ação, com consequências graves ao 

homem e ambiente. O uso contínuo e inadequado desses produtos também facilita a seleção de 

insetos resistentes, levando a falhas nas táticas de manejo de pragas. A utilização de inseticidas 

sintéticos de amplo espectro se torna cada vez mais restrita, pois existe hoje uma grande pressão 

da sociedade para técnicas alternativas de controle de pragas que sejam mais seguras aos 

organismos não-alvo e ao ambiente. Nesse contexto, o uso de novos compostos bioativos 

naturais tem se tornado uma alternativa ecologicamente viável. Plantas e microrganismos são 

fontes reconhecidas de moléculas naturais que podem ter aplicação biotecnológica. No presente 

estudo, foi investigado o potencial biotecnológico de um simbionte isolado da formiga 

cortadeira Acromyrmex coronatus (Fabricius, 1804) (Hymenoptera: Formicidae) para a 

identificação de moléculas naturais com potencial para o controle de insetos-pragas. O estudo 

da atividade inseticida do extrato orgânico do fermentado produzido pelo isolado IIL-Asp77, 

putativamente identificado como Streptomyces drozdowiczii, resultou na descoberta de duas 

frações que resultaram em alta mortalidade de lagartas de 1º ínstar de Spodoptera frugiperda 

(J.E. Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae) em testes de ingestão. As duas frações ativas foram 

isoladas e a atividade inseticida foi atribuída para duas classes químicas diferentes: um 

composto pirrolobenzodiazepino (CL50 = 62,73 µg/cm²) e um alcaloide (CL50 = 170,56 

µg/cm²). Hipóteses do modo de ação dessas substâncias são oferecidas na discussão, juntamente 

com sua caracterização química. O desenvolvimento de estudos adicionais para a caracterização 

do modo de ação dessas moléculas contribuirão para análises do seu potencial inseticida a outras 

espécies de insetos-pragas e a possibidade de sua utilização em escala comercial, especialmente 

no combate de insetos mastigadores. 

 

Palavras-chave: Bioprospecção; Caracterização; Pirrolobenzodiazepino; Alcaloide; Manejo   

 

Abstract 

 

Nearly 15% of the world's food production is lost because of attack by insect pests. 

Insect pests are predominantly controlled by chemical pesticides. Pesticides are highly toxic 

and most have a broad spectrum of action, with serious consequences for humans and the 

environment. The continuous and inappropriate use of these products also facilitates the 

selection of insecticide resistant pests, leading to failures in pest management tactics. The use 

of broad-spectrum synthetic insecticides is becoming increasingly restricted, as there is strong 

social pressure for the use of alternative pest control techniques that are safer to non-target 

organisms and the environment. In this context, the use of new natural bioactive compounds 

has become an ecologically viable alternative. Plants and microorganisms are recognized 

sources of natural molecules that may have biotechnological applications. In here we 

investigated the biotechnological potential of a bacterial isolate from the ant Acromyrmex 

coronatus (Fabricius, 1804) (Hymenoptera: Formicidae) for the identification of natural 
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molecules with potential for insect-pest control. Assays of the insecticidal activity of the organic 

extract of the fermetation products of the isolate IIL-Asp77, putatively identified as 

Streptomyces drozdowiczii, resulted in the discovery of two fractions that resulted in high 

mortality of Spodoptera frugiperda (JE Smith, 1797) (Lepidoptera : Noctuidae). These fractions 

were isolated and the insecticidal activity was assigned to two different chemical classes: a 

pyrrolobenzodiazepine compound (LC50 = 62.73 μg / cm²) and an alkaloid (LC50 = 170.56 μg / 

cm²). Hypotheses of the mode of action of these substances are offered along with their 

chemical characterization. The development of additional studies to characterize the mode of 

action of these molecules will contribute to the analysis of their insecticidal potential to other 

species of insect pests and the possibility of their use at a commercial scale, especially in the 

fight against chewing insects. 

 

Keywords: Bioprospecting; Characterization; Pyrrolobenzodiazepine; Alkaloid; Management 

 

5.1. Introdução 

O crescimento contínuo da população humana tem exigido cada vez mais o 

desenvolvimento de estratégias inovadoras ou de novas pesquisas que venham a auxiliar na 

aplicação de técnicas sustentáveis de produção agrícola. O atendimento da demanda crescente 

de alimentos tem levado à prática de sistemas intensivos de cultivo agrícola, sendo que o uso 

de novas tecnologias tem permitido a prática agrícola de modo a atender às necessidades de 

produção. Mas ao mesmo tempo em que a produção aumenta, surgem problemas associados ao 

manejo de pragas que podem ter consequências sociais e ambientais indesejadas. Assim, 

abordagens multissistêmicas e multidisciplinares são importantes para a geração de novas 

informações e para a produção de novas tecnologias que venham a permitir a prática de uma 

agricultura moderna sustentável [1-4]. 

Os organismos nocivos, principalmente insetos e fitopatógenos, são as principais 

ameaças à produção de alimentos e estabilidade dos agroecossistemas. Com a intensificação da 

produção agrícola nas últimas décadas, a dependência de defensivos agrícolas aumentou. No 

entanto, a maior utilização de defensivos tem causado efeitos indesejáveis, como a evolução da 

resistência nos organismos-alvo e os efeitos nocivos causados ao homem e ambiente, entre 

outros. Além disso, o custo crescente de defensivos e a demanda de consumidores por alimentos 

isentos de agentes tóxicos têm levado à busca de alternativas para o combate aos organismos 

nocivos por meio da descoberta de novas moléculas bioativas na natureza [5-9]. 

Os insetos são o grupo mais diversificado de organismos multicelulares que habita uma 

variedade de habitats e abriga uma série de associações com simbiontes microbianos [10,11]. 

A rica diversidade da microbiota associada a insetos se mostra como uma fonte promissora de 

novos compostos bioativos, dado o potencial que bactérias apresentam em produzir substâncias 
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com atividade biológica de interesse ao homem [12]. Apesar da grande diversidade de 

microrganismos, a demanda por novas moléculas naturais vem sofrendo com o declínio na 

descoberta de novas moléculas desde 1970 [13]. Para solucionar a redundância de moléculas 

existentes na exploração de microrganismos, pesquisadores se voltaram para a exploração de 

microrganismos associados a novos nichos, em casos extremos, como as profundezas dos 

oceanos, e a microbiota associada aos artrópodes, principalmente os insetos [14,15]. 

Actinobactérias têm sido intensamente exploradas na busca por compostos naturais bioativos 

[16-21], sendo que dos quase 23.000 metabólitos secundários conhecidos até o momento, cerca 

de 10.000 deles é produzida por actinobactérias [22]. Estima-se ainda, que só o gênero 

Streptomyces seja responsável pela produção de mais da metade das moléculas bioativas 

descritas, sendo responsável por quase 60% dos compostos isolados de actinobactérias [21, 23]. 

Os compostos naturais bioativos isolados desses microrganismos são utilizados para as mais 

diversas finalidades, apresentando propriedades enzimáticas, inseticidas, fungicidas, 

antimicrobianas, antioxidantes, anticancerígenas, entre outras [24-27]. Além disso, de todas as 

moléculas com propriedades de interesse biotecnológico conhecidas, quase a metade são 

produzidas por espécies pertencentes a Actinobacteria [21].  

Actinobactérias também são associados comuns de formigas cortadeiras [28-30]. 

Diversos isolados de actinobactéria foram obtidos do tegumento da formiga cortadeira 

Acromyrmex coronatus (Fabricius, 1804) (Hymenoptera: Formicidae), assim como apresentado 

no capítulo anterior. Uma dessas linhagens, a IIL-Asp77, putativamente identificada como 

sendo Streptomyces drozdowiczii, não apresenta qualquer relato sobre o potencial 

biotecnológico de seus metabólitos, incluindo a atividade inseticida. Assim, dado potencial de 

produção de metabólitos bioativos por actinobactérias, a sua diversidade em associação a A. 

coronatus e o potencial que insetos apresentam como um novo nicho de exploração de 

microrganismos e/ou de novos compostos, buscamos avaliar o potencial do isolado IIL-Asp77 

para a produção de moléculas inseticidas utilizando Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 1797) 

(Lepidoptera: Noctuidae) como modelo de estudo. 

  

5.2. Conclusões 

 Os metabólitos do simbionte de Acromyrmex coronatus, a actinobactéria IIL-Asp77 S. 

drozdowiczii, apresentam atividade inseticida a lagartas de Spodoptera frugiperda; 
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 Usabamicina e um novo análogo foram identificados como metabólitos do isolado IIL-

Asp77 S. drozdowiczii de Acromyrmex coronatus com atividade inseticida a lagartas de 

1º ínstar de S. frugiperda; 

 

 Perlolirina foi identificada como metabólito do isolado IIL-Asp77 S. drozdowiczii de 

Acromyrmex coronatus com atividade inseticida a lagartas de 1º ínstar de S. frugiperda; 

 

 Nova atividade biológica foi identificada para usabamicinas e perlolirinas – a atividade 

inseticida. 
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