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Resumo
As abelhas do gênero Tetragonisca (Hymenoptera, Apidae), conhecidas por “Jataís”, apresentam problemas no
que diz respeito ao status taxonômico de suas espécies (T. angustula e T. fiebrigi) e ao caráter utilizado para
tal classificação. Com o objetivo de estabelecer as relações filogenéticas das espécies envolvidas, o presente
trabalho tem por objetivo padronizar o processo de amplificação de DNA (via PCR) para sequenciamento.
Um teste de gradiente envolvendo os genes selecionados (COI, CytB e EF1a) foi realizado. Após a análise dos
produtos de PCR nas 4 temperaturas testadas, foram escolhidas as temperaturas de 52°C para a amplificação
de COI e 51°C para os genes CytB e EF1a. O fragmento CytB se mostrou mais variável e com mais autapomorfias
quando comparado aos demais. O fragmento de EF1a mesmo sendo o maior fragmento sequenciado,
apresentou-se menos variável.
Palavras-chave: Biologia Molecular, Abelhas, PCR.
Abstract
Bees of the genus Tetragonisca (Hymenoptera, Apidae), known as “Jataís”, have shown problems regarding
the taxonomic status of its species (T. angustula and T. fiebrigi) and the character used for this classification.
In order to establish the phylogenetic relationships of the species involved, this paper aims to standardize the
process of DNA amplification (via PCR) for sequencing. A gradient test involving the selected genes (COI, CytB
and EF1a) was performed. After the analysis of PCR products on four temperatures tested, two temperatures
were chosen for amplification (52 °C for COI and 51°C for CytB and EF1a). The CytB fragment was more variable
and showed more autapomorphies compared to the other two. The fragment of EF1a, despite being the largest
fragment sequenced, possesses less variability.
Key words: Molecular Biology, Bee, PCR.
Introdução
As abelhas, assim como as formigas e vespas,
compõem a ordem Hymenoptera, considerada uma
das mais diversas ordens de insetos existentes. São de
grande importância comercial devido à produção de mel,
cera e própolis. Além disso, de modo geral, são também
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indispensáveis para a manutenção dos ecossistemas,
uma vez que são as principais polinizadoras de plantas.
Acredita-se que esse grupo é responsável por 33 a 90%
da polinização de plantas nativas e de várias espécies de
plantas cultivadas (KERR et al., 2001).
As plantas também possuem importância para
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as abelhas por garantirem recursos como néctar, pólen,
resina, proteção aos ninhos, dentre outros, importantes
para sua sobrevivência e para a manutenção da colônia.
Em se tratando de uma relação recíproca e benéfica
para ambas, os estudos envolvendo abelhas são de
suma importância para conservação e manutenção do
equilíbrio ecológico como um todo.
Dentre os principais grupos de abelhas
encontra-se a subtribo Meliponini, formado pelas
“abelhas indígenas sem ferrão”, assim denominadas por
possuírem um ferrão atrofiado. Os meliponíneos estão
distribuídos nas regiões tropicais de todo o globo, além
de regiões subtropicais do Hemisfério Sul e, segundo
Moure et al. (2007), são formados por 33 gêneros e mais
de 300 espécies. São quatro as espécies pertencentes ao
gênero Tetragonisca (conhecidas popularmente como
jataí), sendo que apenas três destas são encontradas no
Brasil (T. weyrauchi, T. angustula e T. fiebrigi). Estas duas
últimas são identificadas através da diferenciação de
uma estrutura no tórax, o mesepisterno, que apresenta
cor preta em T. angustula e amarela em T. fiebrigi.
Até pouco tempo, estas espécies eram consideradas
por alguns autores como sendo duas subespécies (T.
angustula angustula e T. angustula fiebrigi). Estudos
citogenéticos envolvendo duas populações simpátricas
de T. angustula e T. fiebrigi verificaram a presença de
um cromossomo supra numerário apenas na população
da espécie T. fiebrigi, sendo este fato assumido com
indicativo de ausência de fluxo gênico entre estas
populações.
Estudos envolvendo técnicas citogenéticas
sugeriram a elevação taxonômica das subespécies uma
vez que não foram verificados indícios de fluxo gênico
entre elas (BARTH et al., 2010).
Com o intuito de validar a classificação
taxonômica e estabelecer as relações filogenéticas entre
as espécies do gênero, foram padronizadas as condições
ótimas de realização das amplificações de três genes
para o sequenciamento e também a caracterização dos
fragmentos sequenciados.
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Materiais e Métodos
Amostras e extração de DNA
Foram coletados indivíduos adultos de
duas colônias Tetragonisca angustula (oriundas de
Viçosa-MG e Redenção-PA), uma de Tetragonisca
fiebrigi (Tangará da Serra-MT) e uma de Tetragonisca
weyrauchi (Rio Branco-AC). As amostras foram imersas
em etanol absoluto e estocadas em freezer a -20°C. As
espécies foram identificadas e amostras testemunhas
se encontram depositados na coleção do Apiário da
Universidade Federal de Viçosa (Universidade Federal
de Viçosa, Viçosa-MG, Brasil) sob os seguintes números
de tombo: TAMG52, TFMT52, TOPA20 e TWAC40.
A extração do DNA total das operárias foi
realizada conforme o protocolo recomendado por
Michalsky et al. (2002). A quantificação e verificação da
integridade e pureza do DNA foram analisadas por meio
de eletroforese em gel de agarose a 0,8%, contendo 0,2
µg/ml de GelRedTM (Biotium).
Reação em Cadeia da Polimerase e Sequenciamento
Para teste de gradiente de temperatura de
anelamento dos primers para a amplificação dos
fragmentos dos genes Citocromo c Oxidase subunidade
1 (COI, primers: 5´-TAAACTTCWGGATGWCCAAAAAATCA-´3
e 5´-TATCWACHAATCATAAAAATMTTGG-´3), Citocromo
B (CytB, primers: 5´-TCGTTTAATTCAYATAAATGGAGC-´3
e 5´-ATTACWCCTCCTAATTTATTWGGAAT-´3, desenhados
por Helder Canto Resende e Henrique BatalhaFilho baseados no genoma de Melipona bicolor)
e Fator de Elongação da Tradução (EF1a,
primers:
5´-ATTACWCCTCCTAATTTATTWGGAAT-´3
e
5´-TTGCAAAGCTTCRTGRTGCATTT-´3 desenvolvido por
KAWAKITA et al., 2003), adotou-se as seguintes
condições de reação: uma mistura de 50µL contendo
MgCl2 2,0 mM; Tris/HCl 10 mM/50 mM; 2 mM de cada
desoxirribonucleosídeo trifosfato (dATP, dTTP, dGTP,
dCTP); 4 mM de cada um dos primers (reverse e forward),
1 unidade de Taqpolimerase (Promega®) e 50ng de DNA
genômico. A reação foi realizada por um termociclador
Eppendorf® (Modelo Mastercycler Gradient) seguindo
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as seguintes etapas: um passo inicial de 3 min. a 95°C,
seguido de 35 ciclos de 1 min. a 95°C para desnaturação
do DNA, 1 min. e 20 seg. a 49 ou 51 ou 52 ou 53°C para
pareamento dos primers e 1 min e 20 seg. a 72°C para
alongamento. Ao final dos 35 ciclos um passo extra de
extensão (10 min. a 72°C) foi realizado. Uma alíquota
de 5µL dos produtos PCR foi corados com GelRedTM
(Biotium) e submetida à eletroforese em gel de agarose
1% para averiguar a qualidade e quantidade do produto
de PCR. Posteriormente estes foram sequenciados
em sequenciador automático (MegaBaceTM 500, GE
Healthcare).
Análise das sequências
A sequência consenso das fitas forward e
reverse (contigs) foi obtida e editada para cada amostra
pelo programa DNA BaserTM (versão 3.5.0). Apenas
os segmentos de alta qualidade foram selecionados
para a análise. Os contigs foram alinhados utilizando
o programa Mega, versão 5.05 (TAMURA et al. 2011),
por meio do algoritmo Clustal W (HIGGINS et al. 1994,
THOMPSON et al., 1994) implementado ao Mega. Todas
as sequências foram inspecionadas à procura de códons
de parada prematuros.
Resultados
Após a eletroforese dos produtos de PCR
(Figura 1) usando quatro temperaturas de anelamento
do primer, foram escolhidas as temperaturas de 52°C
para a amplificação de COI, e 51°C tanto para o gene
CytB quanto para EF1a. Os critérios de escolha foram,
em primeiro lugar, ausência de bandas inespecíficas e

Fig.1- Eletroforese dos produtos de PCR dos genes COI, CytB e EF1a
amplificados em diferentes temperaturas. Seta indica a temperatura
escolhida para cada gene.
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em segundo, intensidade da banda.
A execução do algoritmo de busca BLAST
(Basic Local Alignmente Search Tool) (ALTSCHUL, et al.
1997) junto ao banco de dados do National Center For
Biotechnology Information (NCBI) com as sequências
dos três genes confirmou que se tratava de genes de
abelhas, posto que todos obtiveram alta similaridade
a fragmentos de outras espécies da mesma tribo. Os
tamanhos médios dos fragmentos dos genes COI, CytB
e EF1a sequenciados foram de 596, 600 e 783 pares
de bases, respectivamente (Figura 2 e Tabela1).O
fragmento CytB se mostrou mais variável e com mais
autapomorfias quando comparado aos demais. O
fragmento de EF1a, mesmo sendo o maior fragmento
sequenciado, apresentou maior grau de conservação.
Foi possível verificar uma predominância de bases AT
(81,0% para COI, 79,1% para CytB e 60,3% para EF1a).
Não foi verificada a presença de códons de terminação
prematuros ou deleções envolvendo um ou dois pares
de bases ao logo dos fragmentos.
Discussão e Conclusões
Os resultados obtidos pela execução do BLAST
excluem a possibilidade de contaminação do material
com DNA de outros organismos, o que implica em
eficiência no protocolo de extração utilizado.
Quando o tamanho dos fragmentos utilizados
no presente trabalho são comparados com os genes
COI e CytB completos de Melipona bicolor (Silvestre
et al., 2008; acesso pelo GenBank: AF466146.1), estes
fragmentos abrangem 57% e 29,7% respectivos genes
completos. Sendo que o fragmento de COI se posiciona
na porção inicial do gene e o fragmento de CytB na
porção mediana (Figura 1). A predominância de bases
AT para ambos os genes mitocondriais já era esperada
para abelhas (CROZIER & CROZIER, 1993; DICK et al.,
2004, SILVESTRE et al, 2008; BATALHA-Filho et al, 2010,
LOPES, 2008 e FERREIRA, 2011) e insetos de uma forma
geral (SHIN et al,2006; NAKAMINE e Takeda, 2008).
O fato de não haver nenhum códon de
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Temp.

Nº

Sítios Sítios

ótima

sítios

Conc.

Var.

COI

52°C

596

552

CytB

51°C

600

EF1-a

51°C

783

PI

ST

45

7

520

80

764

18

%
T

C

A

G

38

48,4

11,4

30,7

9,5

8

72

49,32

10,1

31,8

8,9

16

2

31,9

17,8

28,4

21,9

Tabela 1. Relação dos genes analisadas indicando, temperatura ótima de anelamento dos primers, número de sítios sequenciados,
conservados, variados, parcimoniosamente informativos (PI), autoapomórficos (ST) e porcentagem de bases T, C, A e G.

Fig.2- Esquema estrutural em escala dos genes COI e CytB posicionados no genoma mitocondrial. O comprimento totais em pares de base dos
genes COI e CytB são de 1559 e 1049, respectivamente. O gene COI se encontra intercalado pelos RNAs transportadores de Leucina e Tirosina
(tRNATYR tRNALEU , respectivamente), já o CytB intercalados pelos genes NADH desidrogenase subunidade 6 (nd6) e tRNASER (S2).

terminação ou deleção (envolvendo um ou dois pares
de bases) depois de alinhados, afasta a possibilidade
de os fragmentos serem pseudo-genes mitocondriais
localizados no genoma nuclear (Numts), segundo
proposta de análise de Cristiano, et at (2012). Foi
possível verificar para o fragmento de Ef1-α uma
alta taxa de sítios conservados, o que possivelmente
se constituirá um problema para a reconstrução da
filogenia do grupo, uma vez que não proporcionará
diferenças suficientes para separação do mesmo. De
resto, a alta conservação de genes nucleares, quando
comparados aos mitocondriais, já era esperada. Avise
(2009) ressalta este aspecto e o atribui ao fato de o
DNA nuclear ser monitorado por um mecanismo mais
eficiente de reparo, estar em um ambiente menos
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rico em agentes oxidantes e se encontrar em íntima
associação com histonas, o que restringiria as taxas de
mutação, quando comprado com o DNA mitocondrial.
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Ocurrence of B-chromosomes in Tetragonisca Latreille,
1811 (Hymenoptera, Meliponini): a new contribution to
the cytotaxonomy of the genus. Genetics and Molecular
Biology, 34(1): 77-79.

Em suma, o estabelecimento das temperaturas
ótimas de anelamento dos primers otimizou o
processo de sequenciamento e os genes COI e CytB se
mostraram bons candidatos para serem utilizados nas
reconstruções filogenéticas do grupo Tetragonisca. O
mesmo não se aplica para o gene nuclear EF1a que, por
se apresentar muito conservado, provavelmente não
fornecerá variação suficiente entre as amostras para o
estabelecimento de suas relações filogenéticas.
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