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RESUMO 

 

MENEGATTI, C. Bactérias simbiontes associadas à abelha sem ferrão Melipona scutellaris 

como fontes de produtos naturais bioativos. 2016. 155f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 

Os produtos naturais desempenham fundamental importância na descoberta de novos 

fármacos. Muitos destes fármacos originaram-se de produtos naturais microbianos o que 

demonstra uma extrema eficiência na habilidade dos micro-organismos de sintetizar 

substâncias químicas com elevado potencial biológico. Sabe-se que os insetos sociais estão 

sujeitos a condições climáticas e populacionais que aumentam sua susceptibilidade a 

parasitas. Assim, estes insetos desenvolveram um mecanismo de defesa evolutivo que 

consiste na associação simbiótica a bactérias capazes de biossintetizar produtos 

antimicrobianos contra os patógenos. Dispondo dessas informações, o presente trabalho 

contribuiu com o estudo dos produtos naturais biossintetizados pela bactéria Paenibacillus 

polymyxa ALLI-03-01, provável simbionte da espécie de abelha sem ferrão Melipona 

scutellaris. Os micro-organismos foram isolados de colônias mantidas no Departamento de 

Biologia da FFCLRP-USP. Todas as linhagens foram testadas contra dois fungos 

entomopatogênicos - Beauveria bassiana e Metarhizium anisopliae; os que apresentaram 

atividade antifúngica tiveram seus extratos em acetato de etila e metanol preparados e foram 

avaliados em ensaios antiparasitários contra Trypanosoma cruzi e Leishmania donovani. A 

bactéria ALLI-03-01, isolada do alimento larval, foi escolhida para os estudos químicos, pois 

apresentou satisfatória atividade antifúngica e proeminente atividade antiparasitária. Este 

micro-organismo foi identificado pelo sequenciamento do gene 16S rRNA como sendo a 

bactéria Paenibacillus polymyxa, conhecida pela alta capacidade de produção de metabólitos 

secundários. Para conhecer seu metabolismo, esta bactéria foi cultivada em meio ISP-2 ágar e 

líquido e do extrato em acetato de etila do cultivo fermentativo de P. polymyxa ALLI-03-01 

foi isolado o ácido L-3-fenil lático. As atividades antifúngicas dos padrões comerciais dos 

ácidos D-(+)- e L-(-)- 3-fenil lático foram testadas frente ao fungo entomopatogênico B. 

bassiana e apenas o enantiômero L apresentou atividade antifúngica. Do extrato em metanol 

do cultivo em meio sólido do mesmo micro-organismo foram identificados em mistura, 

principalmente por MALDI-TOF MS/MS, nove diferentes ciclolipodepsipeptídeos, da classe 

das Fusaricidinas. As fusaricidinas são conhecidas por apresentarem alta atividade anti-

microbiana, que foi comprovada quando duas frações compostas por diferentes fusaricidinas 

foram testadas frente ao fungo entomopatogênico Metarhizium anisopliae e contra a bactéria 

patogênica Paenibacillus larvae. As frações apresentaram resultados satisfatórios de inibição 

contra ambos os patógenos, dessa maneira as fusaricidinas e a produção seletiva do ácido L-3-

fenil lático por esta bactéria podem ser vias de proteção da colônia, evitando que patógenos 

destruam-na e permitindo o desenvolvimento sadio de larvas. Sendo assim, este trabalho 

relata pela primeira vez a possível relação simbiótica existente entre o micro-organismo 

Paenibacillus polymyxa ALLI-03-01 e a colônia de abelhas Melipona scutellaris, bem como a 

produção por este micro-organismo de compostos com alta atividade antimicrobiana que 

podem exercer o controle de parasitas dentro da colônia, estabelecendo assim, uma possível 

relação ecológica entre o micro-organismo destacado e as abelhas Melipona scutellaris. 

 

Palavras-chave: micro-organismo simbionte, insetos sociais, Paenibacillus polymyxa ALLI-

03-01, ácido-L-3-fenil lático, fusaricidinas, atividade antimicrobiana 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

MENEGATTI, C. Bacterial symbionts associated with the stingless bee Melipona 

scutellaris as sources of bioactive natural products. 2016. 155f. Dissertation (Master). 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2016. 

 

Natural products play an important role in drug discovery. Several drugs have been 

discovered or developed from microbial natural products hits and leads showing a great 

efficiency of microorganisms to synthesize compounds with high biological potential. It is 

known that social insects are subjected to climate and population conditions that increase their 

susceptibility to parasites. Therefore, these insects have developed an evolutionary defense 

mechanism consisting in symbiotic association with bacteria capable of biosynthesize 

antimicrobial products against pathogens. In this context, this study contributed to the 

knowledge of natural products biosynthesized by the bacterium Paenibacillus polymyxa 

ALLI-03-01, a probable symbiont of the stingless bee Melipona scutellaris. Microorganisms 

were isolated from colonies maintained at the Department of Biology of FFCLRP-USP. All 

strains were tested against two entomopathogenic fungi - Beauveria bassiana and 

Metarhizium anisopliae; strains that showed antifungal activity had their ethyl acetate and 

methanol extracts prepared and evaluated against the parasites Trypanosoma cruzi and 

Leishmania donovani. The bacterium ALLI-03-01, isolated from larval food, was selected for 

chemical studies, due to its satisfactory antifungal activity and outstanding antiparasitic 

activity. This microorganism was identified by gene 16S rRNA sequencing as Paenibacillus 

polymyxa, a bacterium recognized for its ability of biosynthesize secondary metabolities. This 

bacterium was cultivated in ISP-2 agar and liquid medium and from the ethyl acetate extract 

of P. polymyxa ALLI-03-01 cultivated in liquid medium L-3-phenyllactic acid was isolated. 

The antifungal activity of comercial standards of D-(+)- and L-(-)-phenyllactic acid were 

tested against entomopathogenic fungus B. bassiana and only the L enantiomer presented 

antifungal activity. Nine cyclo lipodepsipeptides known as fusaricidins were identified in 

mixture using MALDI-TOF-MS/MS from the methanol extract of ALLI-03-01. The 

fusaricidins are recognized for their high antimicrobial activity, which was confirmed when 

two fractions composed by different fusaricidins were tested against the entomopathogenic 

fungus Metarhizium anisopliae and the pathogenic bacterium Paenibacillus larvae. The 

fractions showed satisfactory inhibition against both pathogens. Therefore, fusaricidins and 

selective production of L-3-phenyllactic acid by the bacterium may be colony protection 

resources, preventing the action of pathogens and allowing healthy larvae development. 

Therefore, this study reports for the first time a possible symbiotic relationship between 

Paenibacillus polymyxa ALLI-03-01 and the colony of M. scutellaris bees, as well as 

production of compounds with high antimicrobial activity by this microorganism that might 

act as parasite control agents within the colony, establishing a possible ecological relationship 

between the bacterium and M. scutellaris bees.  

 

Keywords: symbiont microorganism, social insects, Paenibacillus polymyxa ALLI-03-01, L-

3-phenyllactic acid, fusaricidins, antimicrobial activity 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Produtos naturais, micro-organismos e simbiose 

 

Os produtos naturais continuam a desempenhar um papel altamente significativo na 

descoberta e desenvolvimento de novos fármacos (Newman e Cragg, 2016).
 
Em sua recente 

revisão acerca dos fármacos derivados de produtos naturais, Newman e Cragg
 
enfatizam que  

... muitos fármacos e / ou protótipos baseados em produtos naturais são, na verdade, 

produzidos por micro-organismos ou por interações microbianas com os 

‘hospedeiros dos quais foram isolados’, e, portanto, a pesquisa nesta área de 

produtos naturais deve ser significativamente expandida.  

 

De fato, a literatura relata um número considerável de produtos naturais bioativos 

isolados de micro-organismos endofíticos (Gunatilaka, 2006; Borges et al., 2009), simbiontes 

de plantas, e de micro-organismos marinhos, associados a esponjas e algas, entre outros (Piel, 

2006; Taylor et al., 2007; Thomas et al., 2010). 

Micro-organismos são profícuos produtores de substâncias químicas com importantes 

aplicações na indústria farmacêutica, usadas como fármacos ou como estruturas-modelo para 

o planejamento e desenvolvimento de fármacos. Diversos antibióticos, anticancerígenos, 

imunossupressores e agentes redutores do colesterol sanguíneo, entre outros, têm suas origens 

em produtos naturais microbianos. Os micro-organismos apresentam, portanto, uma 

surpreendente capacidade de produzir substâncias químicas com elevada potência biológica 

(Lopes et al., 2011). Acredita-se que, diferentemente dos metabólitos primários, os produtos 

naturais são produzidos por razões fisiológicas específicas, sociais ou predatórias, estando, 

portanto, relacionados com a ecologia dos organismos produtores (O’brien e Wright, 2011) 

Em um ecossistema os organismos estão constantemente interagindo entre si; e estas 

relações podem ser intraespecíficas ou interespecíficas. Em função dos tipos de dependência 

que os organismos mantém entre si, e se há prejuízo ou benefício para os organismos 

envolvidos, estas relações ainda são subdivididas em harmônicas e desarmônicas. Nas 

relações harmônicas não existe prejuízo para nenhuma das espécies envolvidas e pelo menos 

uma delas é beneficiada; enquanto nas desarmônicas ocorre prejuízo de uma das espécies e 

benefício da outra. A simbiose é uma associação íntima entre dois ou mais organismos de 

diferentes espécies, em geral de longa duração, frequentemente encontrada nas comunidades 

terrestres e aquáticas, com papel fundamental no surgimento das principais formas de vida na 

Terra e na geração de diversidade biológica (Moran, 2006; Martin e Schwab, 2013). 
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Muitos micro-organismos se tornaram dependentes de seus hospedeiros para a 

sobrevivência. Por outro lado, os compostos bioativos produzidos pelos micro-organismos 

podem ser usados como agentes de defesa pelos hospedeiros. Como resultado, plantas, 

animais e humanos tem se envolvido em complexas interações com micro-organismos durante 

sua evolução (Moran, 2006). Assim, é muito provável que os produtos naturais sejam 

resultados das interações entre organismos entre si e destes com o ambiente, e que 

desempenhem funções precisas e definidas nestas associações simbióticas, representando uma 

das vantagens adaptativas e evolutivas para os organismos produtores. 

A grande maioria dos trabalhos envolvendo micro-organismos simbiontes, como os 

associados a plantas e organismos marinhos, é conduzida seguindo as estratégias 

experimentais tradicionais da química de produtos naturais, isto é, envolvendo o isolamento 

da linhagem microbiana de seu habitat, o cultivo em laboratório e a triagem dos extratos 

obtidos em diferentes ensaios biológicos para o isolamento e identificação dos produtos 

naturais bioativos. Esta abordagem permite a identificação de produtos naturais ativos, objeto 

da bioprospecção, porém não fornece respostas para a difícil questão que envolve as razões 

pelas quais os produtos naturais são biossintetizados. Trabalhos mais recentes têm sido 

direcionados para se determinar a função real destes produtos naturais para o micro-

organismo produtor (Conti et al., 2012). Exemplos elegantes da determinação da função 

ecológica de produtos naturais microbianos incluem estudos realizados com micro-

organismos associados a insetos. 

 

1.2 Produtos naturais de micro-organismos associados a insetos 

 

Insetos compreendem um dos filos de animais mais abundantes e complexos e 

estabelecem diversas relações com micro-organismos. Acredita-se que insetos sociais sejam 

predispostos a uma alta pressão parasitária (Cameron R. Currie, comunicação pessoal). Estes 

insetos são geneticamente homogêneos, vivem em altas densidades populacionais, em 

condições de clima quente e úmido, o que aumenta a susceptibilidade aos parasitas. De fato, 

alguns trabalhos mostram que insetos sociais são frequentemente atacados por micro-

organismos patogênicos. Abelhas melíferas são atacadas por diversos patógenos, incluindo a 

bactéria Paenibacillus larvae (Vanengelsdorp e Meixner, 2010). Alguns insetos sociais, como 

as formigas agricultoras e abelhas, mantém ainda fontes de alimentos ricas em nutrientes 

dentro dos ninhos (ex.: jardim de fungo no caso de formigas e mel no caso de abelhas), as 

quais são também suscetíveis ao ataque de micro-organismos (Currie, Scott, et al., 1999). 
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Portanto, estes insetos não somente precisam se defender dos patógenos, mas também 

necessitam proteger suas fontes de alimento do ataque de micro-organismos. Uma das 

estratégias de defesa adquirida durante a evolução dos insetos foi a associação simbiótica a 

bactérias capazes de biossintetizar produtos naturais antibióticos e antifúngicos contra os 

patógenos. Desta forma, insetos sociais são organismos modelo fascinantes para a pesquisa 

em ecologia química. 

As formigas cortadeiras (Attini: Formicidae) se destacam como um exemplo 

interessante de interação simbiótica com micro-organismos (fungos e actinobactérias), 

representando um dos sistemas biológicos mais complexos na natureza e que já está melhor 

descrito. Estas formigas coevoluíram em um mutualismo de cerca de 50 milhões de anos com 

fungos basidiomicetos Lepiotaceae (Agaricales: Basidomycotina), que são cultivados em 

jardins como fonte de alimento para os insetos, representando um dos poucos exemplos de 

animais agricultores na natureza (Currie, Scott, et al., 1999).
 
Porem, fungos filamentosos 

parasitas do gênero Escovopsis podem comprometer a viabilidade dos ninhos de formigas, 

devido ao efeito tóxico frente aos basiomicetos usados como alimento. Como forma de 

proteção, as formigas desenvolveram estruturas especializadas em seu corpo para abrigar 

actinobactérias, principalmente dos gêneros Pseudonocardia e Streptomyces, responsáveis 

pela produção de antimicrobianos que controlam a infecção por Escovopsis sp., protegendo a 

fonte de alimento (Currie, Mueller, et al., 1999; Currie, Scott, et al., 1999).
 

Das culturas laboratoriais de Pseudonocardia spp. foi obtido o depsipeptídeo cíclico 

dentigerumicina (1), responsável pela inibição do fungo parasita Escovopsis sp. e de outros 

fungos patogênicos, mas sem toxicidade ao fungo basidiomiceto usado para alimentação das 

formigas Apterostigma dentigerum (Oh et al., 2009). Formigas cortadeiras Acromyrmex 

echinatior também estabelecem relação simbiótica com o fungo Leucoagaricus 

gongylophorus e com actinobactérias dos gêneros Pseudonocardia e Streptomyces. 

Antimicinas A1-A4 (2-5), valinomicina (6) e actinomicinas D (7) e X2 (8) (Fig. 1) foram 

identificadas de espécies Streptomyces em associação com as formigas cortadeiras e possuem 

atividade antibiótica relacionada com a proteção das formigas contra patógenos (Schoenian et 

al., 2011). Outra espécie de formiga cortadeira, Acromyrmex octospinosus, também possui 

relação simbiótica com fungos do gênero Leucoagaricus, cultivado nos ninhos como fonte de 

alimento, e com actinobactérias do gênero Streptomyces. Diversas espécies Streptomyces spp. 

produziram o antibiótico macrolídeo, candicinina D (9) (Fig. 1), que, juntamente com outros 

antibióticos produzidos por essas actinobactérias, deve auxiliar no combate aos fungos 

patogênicos que possam causar morte de fungos Leucoagaricus sp (Haeder et al., 2009). 
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Figura 1. Produtos naturais microbianos envolvidos na simbiose de formigas com 

actinobactérias. 

 

Vespas também estabelecem relações simbiônticas com micro-organismos. 

Streptomyces sp., isolado da vespa Sceliphron caementarium, produz o polieno macrocíclico 

escelifolactama substância com atividade antifúngica frente a Candida albicans resistente a 

anfotericina B (Oh et al., 2011).
 

Os exemplos apresentados ilustram a nova diversidade química que pode ser 

descoberta com o estudo de micro-organismos simbiontes de insetos. Ainda, este estudo pode 

esclarecer as funções dos Produtos Naturais na mediação das interações entre os insetos e 

micro-organismos simbiontes e patogênicos, através de bioensaios antimicrobianos 

(especialmente interações antagônicas aos pares, descrita em material e métodos), 

contribuindo para a área de ecologia química. Como resultado da função ecológica destes 

PNs, e de se esperar que os mesmos também possam apresentar aplicações farmacêuticas e/ou 

agroquímicas. Portanto, em estudos com este enfoque, é importante que os PNs isolados e 

identificados também sejam submetidos a ensaios biológicos e farmacológicos, podendo-se 

antever uma possível contribuição para a área de química medicinal. 
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1.3 A espécie de abelha sem ferrão Melipona scutellaris 

  

As abelhas sem ferrão exercem importante papel ecológico como polinizadores de 

espécies vegetais e possuem potencial para uso na polinização de culturas agrícolas (De 

Araujo Alves, 2010).
 

Entre as abelhas sem ferrão, a espécie Melipona scutellaris, popularmente conhecida 

como “uruçu verdadeira”, “uruçu do Nordeste", ou “ uruçu-do-campo" (Figura 2), se destaca 

por ser endêmica do nordeste do Brasil. É encontrada nos estados do nordeste brasileiro, 

ocorrendo da Bahia ao Rio Grande do Norte, particularmente zonas de transição entre a Mata 

Atlântica e a Caatinga (Viana et al., 2013). No Departamento de Biologia da FFCLRP-USP 

são mantidas colônias desta abelha para as pesquisas em ecologia química e comportamental 

de insetos sociais realizadas sob coordenação do Prof. Dr. Fabio S. do Nascimento. 

Melipona scutellaris faz parte do grupo de espécies de Melipona com tamanho 

corporal relativamente grande (entre 10 e 13 mm de comprimento total) que, em geral, 

correspondem às abelhas com largura do tórax acima de 3 mm ou massa corporal acima de 60 

mg (Silva et al., 2011). Populações dessa abelha diminuíram substancialmente como 

consequência da atividade humana, assim estudos sobre esta espécie são importantes para a 

sua manutenção (Sousa et al., 2013). 

Não há descrição de um patógeno natural as colônias de M. scutellaris, porém 

recentemente foi descrito que em experimentos in vitro o fungo entomopatogênico Beauveria 

bassiana foi virulento as abelhas uruçu, sendo capaz de matá-las nas menores concentrações 

testadas (De Jesus Conceição et al., 2014). 

 

Figura 2. Colônia de abelhas Melipona scutellaris. (Colônias mantidas no DB-FFCLRP-

USP). 
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1.4 Relação fungos – insetos 

 

O cultivo de fungos como forma de alimento é um comportamento que tem evoluído 

de forma independente em alguns insetos como formigas, besouros e cupins e permitiu que 

muitas espécies desses insetos se tornassem ecologicamente importantes e amplamente 

distribuídas (Aylward et al., 2014). A Figura 3, exemplifica de maneira simplificada a relação 

simbiótica de insetos com micro-organismos e o cultivo de fungos (Ramadhar et al., 2014). 

Não há nada descrito na literatura sobre a manutenção de fungos pelas abelhas Melipona 

scutellaris em suas colônias; porém recentemente uma nova espécie de fungo 

obrigatoriamente osmofílico, o Zygosaccharomyces favi sp. foi identificado, isolado de 

colônias de Apis melífera (Čadež et al., 2015). Sabe-se que as abelhas da espécie Apis 

mellifera introduzem fungos nas suas colônias que provavelmente servem de nutriente para as 

larvas da abelha (Gilliam, 1997). Em relação à tribo Meliponini, está descrita uma relação 

entre a abelha Melipona quadrifasciata e alguns Bacillus onde se observou que houve morte 

de toda as abelhas  após a adição de estreptomicina à colônia (Machado, 1971). 

 

Figura 3. Interações simbióticas dentro de um sistema agrícola de insetos. As setas indicam 

benefício e as barras supressão. Figura adaptada de (Ramadhar et al., 2014) .        

                           

O primeiro relato de abelha sem ferrão que depende de fungo para sobreviver ocorreu 

em 2015 e descreve que a abelha Scaptotrigona depilis cultiva o fungo filamentoso Monascus 

sp. como forma de alimento. Tal fato foi evidenciado quando foi adicionado alimento larval 

esterilizado, livre de fungos, para algumas larvas. Foi constatado que estas larvas 

apresentaram características de putrefação e não conseguiram se desenvolver adequadamente, 

enquanto larvas que se alimentaram do fungo, se desenvolveram sadiamente (Menezes et al., 

2015). 

As leveduras negras são outros micro-organismos que foram descritos como possíveis 

simbiontes em ninhos de formigas (Little e Currie, 2007). Sabe-se que essas leveduras 

adquirem nutrientes das formigas e suprimem o crescimento bacteriano, dessa maneira elas 
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comprometem o ninho das formigas, deixando-os mais susceptíveis a ação do fungo 

patogênico (Little e Currie, 2008). Há poucos estudos acerca da relação dessas leveduras com 

insetos, tampouco com abelhas, e de metabólitos ativos isolados produzidos por essas 

leveduras. Na literatura são encontrados alguns estudos de compostos bioativos isolados de 

leveduras negras associadas com plantas (Xu et al., 2011; Cook et al., 2013; El-Elimat et al., 

2013). 

Considerando a escassez de estudos acerca da microbiota associada a abelhas sem 

ferrão e seu potencial para a produção de metabólitos secundários, esse trabalho direcionou 

esforços ao conhecimento dos micro-organismos associados à abelha sem ferrão Melipona 

scutellaris e o entendimento da possível relação simbiótica inseto-micro-organismo mediada 

por produtos naturais. 
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5. CONCLUSÕES  

 

No total foram isolados 81 micro-organismos sendo que destes, 64 foram testados em 

ensaio de inibição frente aos fungos entomopatogênicos Beauveria bassiana e Metarhizium 

anisopliae. As bactérias que foram capazes de inibir os fungos muito provavelmente 

produzem compostos que podem inibir outras células eucarióticas, assim os extratos dos 

micro-organismos mais promissores foram testados frente aos parasitas Trypanosoma cruzi e 

Leishmania donovani. Após essas triagens biológicas, a bactéria ALLI-03-01 foi escolhida 

para prosseguir com os estudos químicos, pois ela apresentou inibição moderada dos fungos e 

alta porcentagem de inibição dos parasitas. 

A bactéria selecionada para estudo ALLI-03-01 foi identificada como Paenibacillus 

polymyxa que é, segundo a literatura, uma espécie com alto potencial de produção de 

metabólitos secundários ativos. Não há descrição da relação dela com as abelhas Melipona 

scutellaris, tampouco de produtos ativos produzidos quando em contato com a abelha.  

Cultivos fermentativos mistos foram realizados com esta bactéria e os 

entomopatógenos, e os seus extratos também apresentaram acentuada atividade de inibição 

dos parasitas. Os extratos dos cultivos simples dos fungos entomopatogênicos também foram 

testados frentes aos parasitas e apresentaram baixa porcentagem de inibição, porém como não 

foi possível o isolamento e identificação de compostos destes cultivos. Ainda não se pode 

afirmar se a alta inibição causada pelos extratos de cultivo misto é devido à indução de 

produção de compostos pela bactéria Paenibacillus polymyxa ALLI-03-01 quando em contato 

com os fungos ou se houve sinergismo de ação dos compostos produzidos por ambos. 

Para entender o metabolismo da bactéria selecionada para estudos químicos, o seu 

extrato em acetato do cultivo fermentativo simples foi purificado. Deste extrato foi isolado o 

ácido 3-fenil-lático que possui conhecida atividade antifúngica e até então não havia sido 

isolado da bactéria Paenibacillus polymyxa. A configuração absoluta deste composto foi 

determinada por cromatografia quiral como ácido L-(-)-3-fenil-lático.  Diferentes 

concentrações de padrões comerciais dos compostos ácidos D-(+)- e L-(-)-3-fenil-lático foram 

testados frente ao fungo entomopatogênico Beauveria bassiana e apenas o enantiômero L 

apresentou atividade antifúngica. Este resultado é significativamente importante visto que a 

produção seletiva do ácido L-(-)03-fenil-lático pela bactéria Paenibacillus polymyxa ALLI-

03-01 sugere que a colônia de abelhas Melipona scutellaris pode se beneficiar desta bactéria 
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para se proteger de patógenos. Já há na literatura dados que comprovam a virulência do fungo 

Beauveria bassiana contra as colônias de abelhas estudadas neste trabalho.  

O extrato em metanol do cultivo em meio sólido da bactéria Paenibacillus polymyxa 

ALLI-03-01 apresentou acentuada porcentagem de inibição do parasita Leishmania donovani. 

Nove diferentes lipodepsipeptídeos cíclicos foram identificados em mistura a partir deste 

extrato; estes, conhecidos como fusaricidinas já são descritos por apresentarem alta atividade 

antimicrobiana, principalmente antifúngica. Duas das frações obtidas que contêm diferentes 

fusaricidinas em mistura foram testadas frente ao fungo entomopatogênico Metarhizium 

anisopliae e a bactéria patogênica Paenibacillus larvae, que é conhecida por devastar colônias 

de abelhas Apis mellifera. Foi constatada a atividade antifúngica destes compostos pela 

formação de halos de inibição contra o fungo entomopatogênico testado e também elevada 

atividade antibacteriana com a formação de halos de inibição de até 25 mm. Novamente a 

colônia de abelhas pode se beneficiar desta bactéria para se proteger de possíveis patógenos 

com os compostos produzidos. Em relação à atividade antiparasitária, não há descrição na 

literatura de testes destes compostos frente a T. cruzi ou mesmo a L. donovani. Como a fração 

bruta apresentou elevada atividade leishmanicida é de se esperar que as frações purificadas 

possam apresentar resultados interessantes. 

A bactéria em questão foi isolada do alimento larval que fica situado dentro do favo de 

cria e se trata de uma região que necessita de total controle de patógenos para garantir o 

desenvolvimento sadio das larvas. Para confirmação da relação simbiótica da bactéria 

Paenibacillus polymyxa ALLI-03-01 com as abelhas Melipona scutellaris seria necessário 

estudar um número maior de colônias e também a investigação de um patógeno natural a 

essas colônias. Entretanto após a análise das atividades biológicas dos compostos isolados e 

identificados, este trabalho sugere que há uma relação ecológica estabelecida entre o micro-

organismo Paenibacillus polymyxa ALLI-03-01 com as abelhas Melipona scutellaris. 

Este estudo relata pela primeira vez, o isolamento e identificação de compostos de 

micro-organismo associado às abelhas Melipona scutellaris. Além da relação ecológica 

traçada, este trabalho demonstra que é possível encontrar candidatos a fármacos a partir da 

investigação de micro-organismos associados a insetos. Estes estudos podem identificar 

compostos já conhecidos, como as fusaricidinas, mas abordados frente a outras atividades 

biológicas, que até então não foram investigadas podendo representar possíveis candidatos a 

protótipos leishmanicidas. 
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