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Resumo 

 
O comportamento social pode ser descrito como qualquer atividade de interação 

intraespecífica incluindo a escolha entre parceiros reprodutivos, reconhecimento da 

espécie, comportamento altruísta e organização da sociedade animal. Entre as 

espécies de animais mais sintonizadas com seu ambiente social estão os insetos que, 

como por exemplo nas espécies de abelhas das tribos Apini e Meliponini, apresentam 

um padrão complexo de socialidade conhecido como comportamento altamente 

eussocial. As abelhas constituem um grupo ideal para o estudo das bases da evolução 

deste comportamento, pois apresentam uma grande diversidade de organização social, 

desde espécies solitárias até altamente eussociais. Embora a evolução da 

eussocialidade tenha sido motivo de muitos estudos, as mudanças genéticas 

envolvidas nesse processo não são completamente conhecidas. Dados da literatura 

fornecem um ponto de partida para o entendimento da relação entre alterações 

gênicas específicas e a eussocialidade, mas questões fundamentais na evolução do 

comportamento social ainda precisam ser respondidas. Recentemente, novas 

tecnologias de sequenciamento têm permitido o estudo de organismos modelo e não 

modelo de forma mais detalhada e não direcional. Análises deste tipo são promissoras 

para o estudo evolutivo de características complexas como o comportamento. Neste 

contexto, realizamos um amplo estudo sobre as bases moleculares envolvidas em 

diferentes características comportamentais relacionadas à evolução da socialidade em 

abelhas. Para tanto, o padrão global de expressão de genes, em espécies e fases do 

desenvolvimento distintas, foram analisados comparativamente através de múltiplas 

abordagens. No Capítulo 1, utilizamos contaminantes do transcriptoma da abelha 

solitária Tetrapedia diversipes para analisar os recursos florais utilizados por esta 

espécie em suas duas gerações reprodutivas. Neste estudo concluímos que a riqueza 

de espécies visitadas durante a primeira geração é muito maior do que durante a 

segunda geração, o que está provavelmente relacionado à floração de primavera 

durante o primeiro período reprodutivo. No Capítulo 2, verificamos que o padrão de 

expressão dos genes das fêmeas fundadoras possivelmente afeta o desenvolvimento 
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larval em T. diversipes. O padrão bivoltino de reprodução desta espécie, com 

diapausa em uma das gerações, pode ser importante para a evolução do 

comportamento social. Além disso, entre os genes possivelmente envolvidos nessa 

característica, podemos encontrar genes mitocondriais e lncRNAs. Os resultados 

obtidos no Capítulo 3 sugerem que a especialização em subcastas de operárias 

ocorreu posteriormente nas diferentes linhagens de abelhas, envolvendo genes 

específicos. No entanto, esses genes afetam processos biológicos comuns nas 

diferentes espécies. Por sua vez, o Capítulo 4 apresenta um método promissor para a 

identificação de genes comportamentais em diferentes espécies de abelhas, através de 

uma análise de expressão comparativa. Com base nessas análises, 787 genes 

comportamentais, que possivelmente fazem parte de um toolkit eussocial em abelhas, 

foram encontrados. O padrão de metilação desses genes, em espécies com diferentes 

níveis sociais, indicou ainda que o contexto genômico da metilação pode ser relevante 

para eussocialidade. Os resultados obtidos nesses estudos apresentam novas 

perspectivas metodológicas e evolutivas para o estudo da evolução do comportamento 

social em abelhas. 
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Abstract 
 
The social behaviour can be widely described as any intraspecific interaction in the 

animal life, including but not restricted to, female choice, species recognition, 

altruistic behaviour and the organization of animal society. Among the animal species 

most attuned to their social environment are the insects that, for example, in the Apini 

and Meliponini tribes, present a complex behaviour known as highly eusocial. Bees 

are an ideal group to study the evolution of the social behaviour because they have a 

great diversity of social life styles that evolved independently. The tribes Apini and 

Meliponini comprise only highly eusocial species whereas various levels of sociality 

can be detected in other tribes, being most bees indeed solitary. Although the 

evolution of eusociality has been the subject of many studies, the genetic changes 

involved in the process have not been completely understood. Results from studies 

conducted so far provide a starting point for the connection between specific genetic 

alterations and the evolution of eusocial behaviour. However fundamental questions 

about this process are still open. Recently, new sequencing technologies have allowed 

genetic studies of model and non-model organisms in a deep and non-directional way, 

which is promising for the study of complex characteristics. Herein, we present a 

broad analysis of the molecular bases of different behavioural characteristics related 

to the evolution of sociality in bees. To that end, the global expression pattern of 

genes involved in different behavioural features, in a number of bee species and 

distinct developmental stages, was comparatively studied using multiple approaches.  

Through these approaches different results were obtained. In Chapter 1, we used 

contaminant transcripts from the solitary bee Tetrapedia diversipes to identify the 

plants visited by this bee, during its two reproductive generations. These contaminant 

transcripts revealed that the richness of plant species visited during the first 

reproductive generation was considerably greater than during the second generation. 

Which is probably related to the floral boom occurring in spring during the first 

reproductive period. In Chapter 2, data suggests that the expression pattern in 

foundresses affect larval development in T. diversipes. The bivoltinism presented by 

this species, with diapause in one generation, might be an important feature for the 
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evolution of sociality. Our results suggest that mitochondrial genes and lncRNAs are 

involved in this reproductive pattern. Results described in Chapter 3 indicate that 

specialization in worker subcastes occurred posteriorly in distinct bee lineages, driven 

by specific genes. However, these genes affected common biological processes in the 

different species. In Chapter 4 is described a promising analyses method to identify, 

comparatively, genes involved in bee social behaviour. Using this approach, we 

identified 787 behavioural genes that might be involved in social behaviour of 

different species. The methylation pattern of these genes suggests that the DNA 

context in which methylation marks occur, might be especially relevant to bee 

sociality. Results obtained here presents new methodological and evolutionary 

approaches to the study of social behaviour in bees. 
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Introdução Geral 
 
 Atividades de interações intraespecíficas como a escolha da fêmea, 

reconhecimento da espécie, comportamento altruísta e organização da sociedade 

animal, são denominadas de comportamento social (ROBINSON et al., 1997). 

Existem espécies que interagem com coespecíficos somente no momento da cópula e 

espécies que vivem altamente estruturadas em sociedades, com vida social complexa, 

nas quais praticamente todas as atividades são influenciadas pelas interações entre os 

indivíduos (ROBINSON & BEN-SHAHAR, 2002). Este tipo de socialidade é 

altamente derivada e evoluiu de forma independente em diferentes linhagens de 

animais (WILSON, 2000), gerando sistemas sociais diversos controlados por 

múltiplos genes (ROBINSON & BEN-SHAHAR, 2002; TOTH et al., 2007; BERENS 

et al., 2014; TOTH & REHAN, 2017).  

Entre as espécies de animais mais sintonizadas com seu ambiente social estão 

os insetos, nos quais o comportamento social surgiu independentemente ao menos 12 

vezes (FISCHMAN et al., 2011). Apesar desta convergência evolutiva, inúmeras 

diferenças nos níveis de complexidade social são conhecidas (ROBINSON et al., 

1997). Há desde espécies que formam pequenas colônias (com conflitos evidentes em 

relação à reprodução) a espécies nas quais as colônias apresentam centenas de 

milhares de operárias estéreis altamente especializadas, geradas por uma ou poucas 

rainhas (WILSON, 1971; WOODARD et al., 2011). Dentre os insetos, as abelhas 

destacam-se como modelo para o estudo das bases da evolução do comportamento 

social, pois apresentam uma grande diversidade de estilos de vida social (de solitárias 

a altamente eussociais) em um único clado (TOTH & REHAN, 2017). 

Adicionalmente, a eussocialidade parece ter surgido de forma independente em 

diferentes tribos de abelhas. Essa peculiaridade torna possível comparar as múltiplas e 

independentes origens das distintas organizações sociais no grupo (WOODARD et 

al., 2011).  

As espécies altamente eussociais (tribos Apini e Meliponini) apresentam 

grandes colônias, com ciclo colonial perene e castas de rainha e operária altamente 

especializadas (MICHENER, 2007; GRÜTER et al., 2017). Em contraste, algumas 
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espécies, como a maioria das abelhas na tribo Bombini, são denominadas 

primitivamente eussociais. Estas, formam pequenas colônias, com ciclo colonial 

anual e castas menos especializadas (THOMPSON & OLDROYD, 2004; 

WOODARD et al., 2014). A maioria das espécies de abelhas, no entanto, não é social 

e as fêmeas são solitárias (BATRA, 1984). Nas espécies solitárias, uma única fêmea 

realiza todas as tarefas como postura de ovos, construção de ninhos e forrageamento 

(ALVES-DOS-SANTOS et al., 2002; THOMPSON & OLDROYD, 2004; 

WOODARD et al., 2011). A Tabela I apresenta com mais detalhes dados sobre o 

comportamento e a biologia das diferentes abelhas de especial interesse no presente 

trabalho. 

 
Tabela I Detalhes sobre as principais características das espécies de abelha de interesse neste trabalho. 

Bombus terrestris 
 (Linnaeus, 1758) 

Popularmente conhecida como mamangava da cauda amarela, esta abelha é 
nativa de regiões temperadas da Europa (RASMONT et al., 2008). No entanto, 
devido à sua grande capacidade adaptativa e ao seu uso como inseto polinizador 
em plantações comerciais, atualmente sua distribuição é quase cosmopolita 
(RASMONT et al., 2008; SARAIVA et al., 2012). Nas áreas invadidas, B. 
terrestris contribui para declínio de espécies de abelhas nativas (SARAIVA et al., 
2012). Esta espécie tem ciclo de vida anual e forma colônias primitivamente 
eussociais (RIBEIRO, 1997; GOULSON, 2010). 

Euglossa annectans 
Dressier, 1982 

Espécie pertencente à tribo Euglossini, única tribo de abelhas corbiculadas cujas 
espécies não são eussociais (MICHENER, 2007). Abelhas desse gênero constroem 
seus ninhos geralmente em células de resina aglomerada em cavidades pré-
existentes, e a maioria das espécies é solitária (SILVEIRA et al., 2002). Algumas 
espécies podem dividir cooperativamente o mesmo ninho, como é o caso de E. 
annectans, em que as fêmeas podem reutilizar e compartilhar ninhos já existentes, 
mas cada uma aprovisiona sua própria célula independentemente (GAROFALO et 
al., 1998). O que a torna uma espécie comunal (MICHENER, 1969). Sua 
ocorrência abrange o Brasil, Argentina e Paraguai (MOURE et al., 2012). 

Friesella schrottkyi 
(Friese, 1900) 

Única espécie descrita no gênero Friesella da tribo Meliponini de abelhas 
altamente eussociais (SILVEIRA et al., 2002). Produzem colônias de cerca de 300 
operárias construídas em cavidades de madeira pré-existentes (IMPERATRIZ-
FONSECA & KLEINERT, 1998). Estas abelhas fecham a entrada do ninho 
durante a noite e constroem favos de cria irregulares sem invólucro protetor, 
também há a construção de células de cria para a produção de rainhas e câmeras de 
aprisionamento para rainhas virgens (NUNES et al., 2010). As operárias de F. 
schrottkyi, diferentemente de muitos meliponíneos, não produzem ovos tróficos, 
mas durante um curto período de tempo podem produzir ovos reprodutivos 
(IMPERATRIZ-FONSECA & KLEINERT, 1998). 

Frieseomelitta varia 
(Lepeletier, 1836) 

Espécie altamente eussocial da tribo Meliponini que pode ser encontra em 
algumas regiões do Brasil e na Bolívia (MOURE et al., 2012). Os ninhos são 
formados em cavidades ocas pré-existentes onde as células de cria são construídas 
em formato de cacho (MICHENER, 2007). Segundo Michener (2007), é provável 
que na maioria dos meliponíneos células de cria em formato de cacho seja um 
comportamento ancestral. No entanto, em F. varia, essa característica parece ser 
derivada, o que é corroborado pelo mecanismo alternativo de criação de rainhas, 
que utiliza células de operárias comuns suplementadas com células auxiliares de 
alimentação (FAUSTINO et al., 2002). Outra característica marcante desta espécie 
é a ausência de ovários desenvolvidos nas operárias, nem mesmo para a produção 
de ovos tróficos (BOLELI et al., 2000). 
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Melipona bicolor 
Lepeletier, 1836 

O gênero Melipona é o mais distinto da tribo Meliponini. Nas espécies desse 
gênero a produção de rainhas é constante, sem a construção de células reprodutivas 
maiores (MICHENER, 2007). M. bicolor, por sua vez, é a única espécie de abelha 
conhecida que apresenta poliginia (presença de múltiplas rainhas) permanente e 
facultativa (CEPEDA, 2006). Esta espécie, altamente eussocial, é endêmica de 
regiões de Mata Atlântica, e está presente em fragmentos remanescentes de mata 
desde o Estado da Bahia até o Rio Grande do Sul (SILVEIRA et al., 2002). 

Nannotrigona testaceicornis 
Lepeletier, 1836 

Espécie altamente eussocial encontrada no Brasil, Argentina e Paraguai 
(MOURE et al., 2012) é representante de um gênero pequeno com maior 
diversidade na área da bacia amazônica (CARDOSO & SILVEIRA, 2012). São 
abelhas mansas que constroem ninhos em ocos de árvores, mas não ocupam todo o 
espaço, que portanto, pode ser habitado por outras espécies (NOGUEIRA-NETO, 
1997). As colônias podem ter de 2.000 a 3.000 abelhas e os favos de cria são 
construídos em formato helicoidal (LINDAUER & KERR, 1960). Existem células 
reprodutivas para a produção de rainhas no ninho, no entanto, operárias também 
podem se tornar rainhas anãs (IMPERATRIZ-FONSECA et al., 1997) 

Neocorynura sp. 

Este é um dos maiores gêneros da tribo Augochlorini (Halictidae), com 
aproximadamente 60 a 65 espécies de abelhas descritas (SMITH-PARDO, 2005), 
que se distribuem do norte Argentino à região central do México (MOURE et al., 
2012). Abelhas da subfamília Halictinae são importantes no estudo do 
comportamento social pois exibem uma grande variabilidade de comportamentos, e 
a eussocialidade evoluiu recentemente neste grupo (BRADY et al., 2006). O 
gênero Neocorynura é grupo irmão dos gêneros sociais Augochlorella e 
Augochlora (BRADY et al., 2006). No entanto, abelhas do gênero Neocorynura 
são geralmente solitárias com algumas raras espécies que apresentam 
comportamento pré-social (SMITH-PARDO, 2005). 

Plebeia remota 
(Holmberg, 1903) 

O gênero altamente eussocial Plebeia é especialmente importante para o estudo 
da socialidade por ser considerado um dos grupos com morfologia e 
comportamento mais primitivos de Meliponini (VAN BENTHEM et al., 1995). 
Esta espécie Neotropical (MOURE et al., 2012) nidifica em diferentes cavidades 
onde suas células de cria são orientadas horizontalmente (MICHENER, 2007). A 
produção dos favos é sincronizada, cerca de 50 células de crias são construídas de 
uma única vez, e o invólucro do ninho é restrito a períodos de inverno, quando 
também ocorre diapausa reprodutiva da rainha (VAN BENTHEM et al., 1995). 

Scaptotrigona aff. depilis 
(Moure, 1942) 

As espécies do gênero Scaptotrigona são abelhas altamente eussociais bastante 
robustas (MICHENER, 2007). Distribuem-se por toda a região Neotropical e 
apresentam uma grande diversidade de formas, sendo portanto, um grupo que 
apresenta muitas incertezas taxonômicas (SILVEIRA et al., 2002; MOURE et al., 
2012). Operárias desta espécie podem participar da produção de machos na colônia 
de forma bastante frequente e constante ao longo do ano (PAXTON et al., 2003). 

Tetragonisca angustula 
(Latreille, 1811) 

As espécies do gênero Tetragonisca são caracterizadas pela reduzida corbícula 
(MICHENER, 2007). Apenas três espécies são descritas nesse gênero, incluindo T. 
angustula, popularmente conhecida como Jataí, espécie do gênero com maior área 
de ocorrência no Brasil (SILVEIRA et al., 2002; MOURE et al., 2012). Esta abelha 
altamente eussocial é bem adaptada à vida urbana devido a sua plasticidade na 
escolha dos locais de nidificação (CORTOPASSI-LAURINO & NOGUEIRA-
NETO, 2003). A Jataí também foi a primeira abelha sem ferrão em que subcastas 
morfológicas de operárias foram descritas (WITTMANN, 1985; GRÜTER et al., 
2012, 2017). 

Tetrapedia diversipes  
Klug, 1810 

São abelhas coletoras de óleo que ocorrem na região Neotropical (MOURE et 
al., 2012). A tribo Tetrapedini inclui apenas dois gêneros, Tetrapedia e 
Coelioxoides, sendo este último parasita dos ninhos de Tetrapedia (MICHENER, 
2007). Na cidade de São Paulo, T. diversipes apresenta duas principais gerações 
reprodutivas durante o ano, uma no período de seca e outra no período chuvoso 
(ALVES-DOS-SANTOS et al., 2002). O tempo de desenvolvimento dos 
indivíduos em cada geração reprodutiva pode variar de 21 a 366 dias 
(CORDEIRO, 2009), pois as larvas da época de seca entram em diapausa 
(CAMILLO, 2005; ALVES-DOS-SANTOS et al., 2006). Essa espécie solitária 
pode ser facilmente coletada em ninhos armadilhas (CAMILLO, 2005; ALVES-
DOS-SANTOS et al., 2006; MENEZES et al., 2012; NEVES et al., 2012; 
ROCHA-FILHO & GARÓFALO, 2015). 
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Xylocopa frontalis 
Olivier, 1789 

X. frontalis é uma abelha grande e robusta da tribo Xilocopini, que nidifica em 
madeira durante todo o ano (SILVEIRA et al., 2002). Os ninhos possuem poucos 
indivíduos e nenhuma rainha. No entanto, as fêmeas fundadoras permanecem no 
ninho alimentando a prole com néctar por cerca de 30 dias após a emergência. 
Depois deste período, as filhas podem permanecer no ninho de origem, geralmente 
expulsando a mãe, mantendo certo tipo de interação social entre fêmeas de uma 
mesma geração (CAMILLO & GAROFALO, 1989; SILVA et al., 2014). Sendo 
assim, esta espécie, que pode ser encontrada na região Neotropical e no México 
(MOURE et al., 2012; SILVA et al., 2014), apresenta um comportamento 
conhecido como subsocial (MICHENER, 2007). 

  

Essa diversidade comportamental pode ser encontrada em diferentes espécies 

de uma única subfamília de abelhas, como por exemplo, a subfamília Apinae. 

Segundo MICHENER (2007), a subfamília Apinae compreende dezenove tribos das 

quais dezesseis estão presentes na região Neotropical. Destas, quinze tribos são 

nativas e apenas uma é introduzida (Apini - representada pela espécie Apis mellifera). 

Quatro tribos de Apinae (Apini, Bombini, Euglossini e Meliponini) compreendem as 

chamadas “Apidae corbiculadas”, pois possuem uma estrutura especializada, a 

corbícula, no último par de pernas que é utilizada para o transporte de pólen e resinas 

(MICHENER, 2007).  Apini e Meliponini são as únicas tribos, dentro da subfamília, 

que apresentam o grau de comportamento social mais avançado, o comportamento 

altamente eussocial (MICHENER, 2007). Estudos filogenéticos, em especial com 

base em dados moleculares, sugerem que o comportamento eussocial pode ter 

evoluído independente duas vezes na subfamília Apinae, uma origem na tribo Apini e 

a outra nas Meliponini e Bombini (WOODARD et al., 2011) (Figura 1). No entanto, 

este assunto é bastante discutido na literatura e estudos recentes sugerem que a 

eussocialidade teve uma única origem evolutiva nas corbiculadas (ROMIGUIER et 

al., 2015; BOSSERT et al., 2017).  

 



 
 
 
 
 
 

9 

 

Figura 1. Cladograma das espécies de interesse neste trabalho ilustrando a possível dupla origem da 
eussocialidade na família Apidae. No quadrado pontilhado encontram-se as espécies da tribo 
Meliponini. Datação próxima ao nó de cada clado em milhões de anos. Figura e datação baseadas em 
filogenias previamente publicadas por outros autores (BRADY et al., 2009; CARDINAL et al., 2010; 
HEDTKE et al., 2013; GRÜTER et al., 2017).  

Em abelhas eussociais, as castas de rainha e operária estão diretamente 

relacionadas à função intracolonial desses indivíduos, sendo a rainha a responsável 

pela reprodução, enquanto as operárias atuam em tarefas relacionadas ao crescimento 

e manutenção da colônia (ROBINSON et al., 1997; GROZINGER et al., 2007). A 

especialização de indivíduos em castas é um exemplo clássico de polifenismo, onde o 

mesmo genoma pode gerar múltiplos fenótipos (morfológicos e comportamentais) 

(GROZINGER et al., 2007).  

A presença de operárias que não se reproduzem e cuidam de seus irmãos é 

característico da eussocialidade e um grande desafio na teoria evolutiva (TOTH et al., 

2007; NOWAK et al., 2010). Por isso, algumas das principais hipóteses sobre a 

evolução do comportamento social destacam a divisão de castas como um fator 

essencial no surgimento da eussocialidade (REHAN & TOTH, 2015; TOTH & 

REHAN, 2017). A hipótese do “plano de fundo ovariano” (ovarian ground-plan 

hypothesis) estabelece que o comportamento social evoluiu pela dissociação do 



 
 
 
 
 
 

10 

comportamento reprodutivo e de forrageamento (REHAN & TOTH, 2015). Assim, a 

interação entre genes reprodutivos e de forrageio deu origem a indivíduos com perfis 

“mais reprodutivos” e outros “mais operários”, o que posteriormente originou as 

castas de rainha e operária respectivamente (AMDAM et al., 2006). Já na hipótese de 

“heterocronia materna” (maternal heterochrony hypothesis), a divisão reprodutiva do 

trabalho ocorreu pela dissociação temporal do comportamento reprodutivo e de 

cuidado materno apresentado pelas fêmeas, sem necessariamente haver a separação 

de vias regulatórias de forrageamento e reprodução (LINKSVAYER & WADE, 

2005; HUNT, 2012). Esta hipótese fundamenta-se especialmente em resultados de 

expressão gênica, que indicam que a expressão de genes relacionados ao 

comportamento de cuidado materno é similar à expressão de genes envolvidos no 

cuidado de imaturos realizado pelas operárias (TOTH et al., 2007; WOODARD et al., 

2014).  

Uma hipótese mais geral sobre a evolução do comportamento social e que, 

portanto, pode englobar as ideias anteriores é a hipótese do toolkit gênico 

(ROBINSON et al., 1997, 2008). Essa hipótese, surgiu com base em ideais eco-

evolutivas de que mudanças regulatórias em genes com papeis conservados entre as 

espécies seriam importantes para a evolução de novos fenótipos (REHAN & TOTH, 

2015). Assim, em insetos sociais, um grupo de genes específicos estaria envolvido na 

evolução do comportamento social em diferentes espécies, formando um toolkit 

gênico social (ROBINSON & BEN-SHAHAR, 2002; ROBINSON et al., 2008; 

REHAN & TOTH, 2015). Baseado nessa hipótese, inúmeros estudos sobre o 

envolvimento de genes específicos como: foraging, malvolio, period, ace, royal jelly 

protein, protein kinase C, vitellogenin, telomerase, chico, tor,  juvenile hormone e 

octopamine (SCHULZ & ROBINSON, 2001; ROBINSON et al., 2005; 

GROZINGER et al., 2007) e análises em grande escala genômica 

(CHANDRASEKARAN et al., 2011; WOODARD et al., 2011; FISCHMAN et al., 

2011), foram realizados para entender os mecanismos moleculares envolvidos no 

comportamento social em abelhas. No entanto, a maioria dos trabalhos publicados 

focou essencialmente no comportamento das espécies altamente sociais do gênero 

Apis, com poucas exceções (KAPHEIM, 2016; TOTH & REHAN, 2017).  



 
 
 
 
 
 

11 

Um dos trabalhos realizados com várias espécies de abelhas foi o de 

WOODARD e colaboradores (2011). Neste estudo, os autores analisaram taxas de 

evolução sinônima e não sinônima em genes de nove espécies de abelhas, com níveis 

de comportamento social diversos. Após as análises comparativas de seleção, os 

autores encontraram genes com altas taxas evolutivas compartilhados entre espécies 

com o mesmo comportamento, e genes especificamente sob seleção em uma única 

linhagem. Estes dados sugerem que a convergência evolutiva deste comportamento 

pode ser decorrente de um padrão mosaico de mudanças compartilhadas e específicas 

para cada linhagem. Ao comparar dados de expressão entre abelhas, formigas e 

vespas, BERENS et al. (2014) também verificaram certa sobreposição entre o padrão 

de expressão de genes nas diferentes espécies, mas apenas quando consideradas as 

funções desses genes e não os genes propriamente. Assim, com o aumento de dados 

genômicos de larga escala para espécies não modelo, a ideia de toolkit gênico foi 

ampliada para envolver um toolkit de redes gênicas que estariam envolvidas em certas 

funções metabólicas conservadas (REHAN & TOTH, 2015).  

 Recentemente, com a diminuição dos custos de sequenciamento em larga 

escala, outro fator foi adicionado às discussões sobre a evolução do comportamento 

social: a importância dos mecanismos de regulação da expressão gênica (KAPHEIM, 

2016). Estes dados deram origem à hipótese da “regulação conservada” (conserved 

regulation hypothesis) (REHAN & TOTH, 2015; KAPHEIM, 2016). Segundo esta, 

mudanças nos mecanismos de regulação seriam essenciais para o surgimento da 

eussocialidade, e alterações na composição nucleotídica dos genomas estariam 

envolvidas apenas em adaptações linhagem-específicas posteriores (KAPHEIM, 

2016). A importância dos mecanismos de regulação da expressão para o 

comportamento social em abelhas foi demonstrada primeiramente em 2015, após a 

conclusão do sequenciamento de 10 genomas completos de abelhas (KAPHEIM et 

al., 2015). Com a análise comparativa desses genomas os autores não encontraram 

similaridades claras entre sequências de espécies com comportamentos similares. Em 

contrapartida, descobriram evidências de que espécies sociais apresentam um controle 

de expressão (incluindo a metilação) maior do que espécies solitárias. Ainda em 

2015, SØVIK et al. demonstraram também que outros mecanismos regulatórios como 
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microRNAs, podem ter contribuído para a evolução de características importantes 

para eussocialidade.  

Logo, apesar de bastante estudado, ainda existem diversas lacunas sobre os 

mecanismos e genes envolvidos na evolução molecular do comportamento social 

(SØVIK et al., 2015; KAPHEIM, 2016; TOTH & REHAN, 2017). O que torna 

imperativo o desenvolvimento de pesquisas que utilizem novas ferramentas de 

sequenciamento na análise das diversas características relacionadas à socialidade, em 

diferentes espécies. Além disso, genes que controlam características complexas, como 

comportamento, apresentam variações dinâmicas e os níveis de expressão desses 

genes podem ser mais informativos do que análises de mutações em suas sequências 

(SIMOLA et al., 2013; ZHANG et al., 2014). Especialmente porque ao analisar a 

expressão dos genes podemos verificar os efeitos combinados dos diferentes 

mecanismos de controle de expressão e das alterações nucloetídicas. Neste contexto, 

o presente trabalho busca expandir o conhecimento sobre a evolução molecular do 

comportamento social através da análise do perfil global da expressão de genes em 

diferentes espécies de abelhas e características comportamentais. 
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Objetivos e Organização da Tese 
 

O objetivo geral dos estudos apresentados nesta tese foi investigar a evolução 

do comportamento eusocial em abelhas pela análise comparativa dos padrões de 

expressão de genes em espécies com diferentes níveis de organização social e em 

diferentes estágios de desenvolvimento. Para tanto utilizamos como principal 

ferramenta a técnica de RNA-Seq, o que possibilitou a análise do transcriptoma de 

muitas espécies não-modelo em diferentes abordagens comparativas (Capítulos de 2 à 

4).  

Para aumentar a eficiência dessas análises tivemos uma preocupação especial 

com a qualidade dos transcritos montados e, em uma das etapas de tratamento dos 

dados, verificamos que informações muitas vezes negligenciadas em certas análises, 

podem ser centrais a outras abordagens. O que nos motivou a incluir o Capítulo 1 

nesta tese. A presença de duas gerações reprodutivas em T. diversipes, também 

possibilitou o estudo de genes envolvidos no bivoltinismo, e apesar deste não ser um 

comportamento social, é possível que este tipo de estratégia reprodutiva esteja 

envolvida com o surgimento do comportamento social. Por isso, incluímos essas 

análises no Capítulo 2. Contudo, as principais perguntas que motivaram esta tese 

foram: I- Quais genes, redes regulatórias e características ontológicas estão 

envolvidas nas diferentes facetas do comportamento social? II- Existe alguma 

conservação entre esses genes, redes regulatórias e características ontológicas em 

diferentes espécies com o mesmo comportamento, ou seja, existe um toolkit 

genômico comportamental?  E essas questões são abordadas nos Capítulos 3 e 4.  

Assim, a tese está dividida em 4 capítulos de análises redigidos no formato de 

manuscritos, no idioma e formatação de publicação. Devido aos direitos de copyright 

de algumas revistas, a versão disponível na tese não representa a versão final do 

artigo, ou seja, a versão apresentada aqui pode ser diferente da versão disponibilizada 

pela revista. A seguir são descritos, resumidamente, os objetivos gerais de cada 

capítulo. 
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Chapter 1 

Nesta seção é descrito como dados de transcriptomas podem ser usados em diferentes 

abordagens de estudo. Em especial, como transcritos considerados contaminantes 

podem se tornar dados importantes para análises. 

 
Chapter 2 

O objetivo deste capítulo foi identificar genes envolvidos no bivoltinismo da abelha 

solitária Tetrapedia diversipes, um dos principais modelos utilizados nessa tese. Este 

tipo de padrão reprodutivo pode levar a implicações evolutivas importantes na 

estrutura populacional e social da espécie, como discutido. 

 

Chapter 3 

Neste capítulo o objetivo foi estudar outra faceta importante do comportamento 

social, a divisão de subcastas em abelhas eussociais. Neste estudo identificamos genes 

envolvidos no comportamento de nutrizes e forrageiras de diferentes espécies, que 

compartilham uma única origem evolutiva do comportamento eussocial. Desta forma 

buscamos verificar a conservação das vias gênicas envolvidas. 

 
Chapter 4 

Este capítulo representa o capítulo mais audacioso da tese. Uma análise comparativa 

abrangente entre diferentes espécies e níveis de comportamento em que buscamos: a- 

identificar genes envolvidos no comportamento social; b- verificar o padrão de 

metilação desses genes; c- verificar a ocorrência desses genes em diversas espécies. 

Para a identificação dos genes e análise de metilação utilizamos três espécies de 

abelhas como modelo e, para verificar a existência destes genes em outras abelhas, 

foram amostradas outras 9 espécies com comportamentos sociais distintos. 

  



 
 
 
 
 
 

18 

Conclusões Gerais 
 
 
 As análises apresentadas neste trabalho trouxeram resultados de relevância 

metodológica e evolutiva. A técnica de RNA-Seq se mostrou uma poderosa 

ferramenta no estudo de diferentes características comportamentais em abelhas e, 

como foi exemplificado no Capítulo 1, esses dados podem ser analisados de 

diferentes maneiras para responder questões biológicas distintas. No referido capítulo, 

por exemplo, avaliamos as famílias de plantas possivelmente visitadas pela abelha 

solitária Tetrapedia diversipes e identificamos que este padrão é variável nas duas 

gerações reprodutivas. Durante a primeira geração reprodutiva, Amaranthacea e 

Euphorbiaceae foram as principais famílias de plantas visitadas. Enquanto que, 

durante a segunda geração, o principal recurso foram plantas da família 

Euphorbiaceae.  

O padrão bivoltino, observado em T. diversipes, pode ser relevante para a 

evolução do comportamento social, tema central desta tese. Então, no Capítulo 2, 

utilizamos os dados de transcriptoma dessa espécie também para entender as 

diferenças de expressão entre cada geração. Com essas análises, identificamos que 

grande parte dos genes encontrados como diferencialmente expressos ocorrem entre 

adultos e não larvas. O que sugere que os níveis de expressão de genes maternos 

influenciam o tempo de desenvolvimento larval nessa abelha. 

Uma das características mais estudadas da eussocialidade é a existência de 

operárias estéreis. No Capítulo 3, em busca de compreender melhor a divisão de 

trabalho nas abelhas operárias, comparamos os genes diferencialmente expressos 

entre nutrizes e forrageiras de duas espécies eussociais. Com estas análises 

identificamos um padrão interessante da eussocialidade: genes envolvidos na 

especialização de operárias são altamente específicos de cada linhagem mas atuam 

em processos biológicos comuns. Esse cenário sugere que a divisão de trabalho em 

operárias seja um processo que evolui posteriormente em diferentes linhagens sociais, 

envolvendo os mesmos processos biológicos, formando um padrão mosaico de 

características únicas e compartilhadas a diferentes espécies. 
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Os resultados obtidos nas análises do Capítulo 3 foram importantes para o 

estudo dos mecanismos genéticos envolvidos na eussocialidade. No entanto, para 

responder a perguntas mais fundamentais do comportamento social, precisamos 

realizar análises comparativas mais abrangentes, incluindo espécies com 

comportamentos distintos em diferentes estágios do desenvolvimento. Para tal, no 

Capítulo 4, elaboramos uma método de análise que permitiu tais comparações e, com 

isso, identificamos 787 genes possivelmente envolvidos na origem do comportamento 

social das diferentes espécies de abelhas. Estes podem ser encontrados em múltiplas 

espécies e estão relacionados a funções biológicas relevantes para o comportamento, 

o que os torna potenciais candidatos para o toolkit social em abelhas. Ainda neste 

capítulo identificamos, com o sequenciamento bissulfito que, mais do que a 

quantidade, o contexto de metilação nos genes parece ser um fator importante para o 

comportamento social de abelhas. 

Assim concluímos que o comportamento social é uma característica complexa 

que pode ser estudada por meio de diferentes abordagens de análises. Ao analisar a 

divisão de trabalho em operárias (Capítulo 3), por exemplo, podemos verificar os 

mecanismos moleculares envolvidos na manutenção do comportamento eussocial. 

Enquanto que com as análises do Capítulo 4, estudamos genes envolvidos com o 

surgimento do comportamento social. Ambas as abordagens são importantes para o 

estudo da evolução da socialidade, no entanto os padrões evolutivos em cada uma 

delas parece ser diferente. No primeiro caso, há uma pressão seletiva recente em 

genes distintos nas diferentes linhagens, assim o conceito de toolkit só pode ser 

aplicado aos processos biológicos envolvidos nesse comportamento. Já no segundo 

caso, verificamos que é sim possível a existência de um toolkit de genes específicos 

envolvido no comportamento de diferentes espécies, e que estes genes não estão 

envolvidos em alguns poucos processos biológicos específicos. Logo as respostas 

para as principais perguntas que guiaram esta tese podem variar de acordo com a 

abordagem de estudo utilizada. 

 


