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Interações entre plantas e insetos
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Polinização: Pigmentos florais

FlowerPowerH2020 (Commons)

Polturak & Aharoni (2018) Mol. Plant. 11, 7–22

Antocianinas

Betalaínas



Polinização: Voláteis florais

Muhlemann et al. (2014) Plant Cell Environ. 37, 1936–1949

Schiestl & Johnson (2013) Trends Ecol. Evol., 28, 307-315



Polinização: Múltiplas interações

Farré-Armengol et al. (2013) Perspec Plant Ecol Evol Syst, 15, 56– 67



Metabólitos secundários e defesas químicas de plantas



Estratégias comportamentais de insetos herbívoros

Guilda alimentar
Insetos sugadores se alimentam “furtivamente”

Evitar ingestão de toxinas
Lagartas minimizam ingestão de látex



Estratégias moleculares de insetos herbívoros

Mutação do alvo molecular
Insensitividade de insetos a cardenolídeos pela 

mutação da Na+/K+ ATPase

Danaus plexippus

Dobler et al. (2012) PNAS, 109, 13040–13045



Estratégias moleculares de insetos herbívoros

Danaus plexippus

ouabaína

Agrawal et al. (2012) New Phytol. 194, 28-45

attheoutset.wordpress.com

A lagarta da borboleta monarca (Danaus plexippus) 
acumula cardenolídeos de Asclepsia spp. e os utiliza 

como defesa química quando adulta



Estratégias bioquímicas de insetos herbívoros

Repolho
(Brassica oleracea)

isotiocianatos

sulfatase

desulfoglucosinolatos

mirosinase

nitrilas

conjugados
de glutationa

Plutella xylostella

Pieris rapae

Spodoptera littoralis

glucosinolatos

Ratzka et al. (2002) PNAS 99, 11223-11228
Wittstock (2004) PNAS 101, 4859-4864
Schramm et al. (2012) Insect Biochem. Mol. Biol. 42, 174-182



Sinalização em plantas

Acevedo et al. (2015) Curr Opin Plant Biol, 26, 80–86

MAMPs: Padrões moleculares associados a micro-organismos
DAMPs: Padrões moleculares associados a dano
HAMPs: Padrões moleculares associados a herbívoros



Interações tritróficas

Delory et al. (2016) Plant Soil, 402, 1–26

GLM Rosa

extension.umd.edu



Diversidade de interações no ecossistema

Dudareva et al. (2006) Crit Rev Plant Sci, 25, 417–440



“Decisões” de plantas: Trade-offs entre crescimento e defesa

Morales & Munné-Bosch (2016) Trends Plant Sci, 21, 996-999

• Disponibilidade de nutrientes

• Defesas constitutivas vs. defesas induzidas

• Fenologia da planta

• Fatores bióticos e abióticos

• Resistência vs. tolerância



Evolução de metabólitos secundários



Quimiodiversidade e biodiversidade

Clados de insetos fitófagos costumam ser 
mais diversos que não-fitófagos
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®Anna Anikeyka

Coevolução de plantas e insetos herbívoros
A corrida armamentista química

Diminuição da pressão 
de herbivoria

Custos da produção de 
defesas químicas

Diminuição das pressões 
de competição com 
outros herbívoros

Custos das estratégias 
de detoxificação

Diminuição das pressões 
de inimigos naturais

Contribuição de diversas pressões seletivas!



Pressão seletiva: Seleção positiva de mutações benéficas



Pressão seletiva de xenobióticos: Aleloquímicos vs. Pesticidas

Aleloquímicos
(naturalmente presentes na planta)

Distribuídos de forma heterogênea entre plantas, tecidos
e estádios de desenvolvimento

Várias moléculas atuando em conjunto por vários
mecanismos de ação

Pressão seletiva exercida por xenobióticos é mais difusa;
outras pressões seletivas também são importantes
(predação, nutrição, fatores bióticos e abióticos em geral)

Pesticidas
(aplicados na plantação)

Distribuídos de forma homogênea ao longo
da área tratada

Normalmente uma única molécula atuando
sobre um alvo específico

Pressão seletiva exercida por xenobióticos é
exacerbada e se sobrepõe a outras pressões
seletivas

Després et al. (2007) Trends Ecol Evol, 22, 298-307.



Duplicação de genes e evolução do metabolismo secundário

Ober (2010) Plant Biol, 12, 570–577



Quimiodiversidade em plantas

Kessler & Kalske (2018) Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst., 49, 115–138

• “Screening” de compostos 
bioativos

• Efeitos sinergísticos

• Promiscuidade enzimática

• Diversidade/especificidade 
de alvos

• Modos de ação variados



Métodos em ecologia química
Comprovação da atividade

Thomas Degen

Isman (2002) Pestic. Outlook, 13, 152-157



Métodos em ecologia química
Abordagens ômicas

ch4eo.info

• Triagem de genes/proteínas/metabólitos 
relevantes

• Regulação da expressão de genes

• Investigação de rotas biossintéticas crípticas

• Estudo de micro-organismos não-cultiváveis

• Genome-mining



Métodos em ecologia química
Silenciamento de genes

Kandoth et al. (2007) PNAS, 104, 12205–12210

Velasco-Arroyo et al. (2018) BMC Plant Biology, 18, 337



Aplicações de ecologia química



Busca por novos fármacos

• Busca por produtos naturais bioativos

• Modos de ação mais específicos

• Novos alvos moleculares para fármacos

• Novas atividades enzimáticas
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Controle comportamental - Armadilhas com feromônios



Busseola fusca

Chilo partellus

Striga spp
31

Controle comportamental - Sistema Push-Pull



Interdisciplinaridade em Ecologia Química

Ecologia 
Química

Ecologia

Química 
Orgânica

Química 
Analítica

Bioquímica
Biologia 

Molecular

Zoologia

Botânica

Microbiologia

Biologia 
Evolutiva



Muito obrigado!
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