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1 Introdução Geral 

 

1.1 A importância das abelhas 

 

 As abelhas são parte integrante do nosso ecossistema e da biodiversidade 

mundial. Além disso, apresentam grande importância econômica e social por 

produzirem mel de boa qualidade, e por constituírem o grupo mais importante de 

polinizadores, perpetuando espécies silvestres e contribuindo para a manutenção do 

equilíbrio ecológico (LA SALLE & GAULD, 1993; KERR et al., 1996; KERR et al., 

2001).   

 As abelhas, assim como formigas e vespas, pertencem à ordem Hymenoptera. 

Essa ordem tem sido bastante estudada por apresentar características notáveis como a 

ampla diversidade de padrão de vida e evolução de formas sociais (CROZIER, 1977). 

Sob o ponto de vista genético, esse grupo é um interessante objeto de estudo, pois 

apresenta o sistema genético haplodiplóide, em que os machos desenvolvem-se a partir 

de ovos não fertilizados (haplóides) e as fêmeas a partir de ovos fertilizados (diplóides) 

(WILSON, 1976; CROZIER, 1977; GOTTLIEB et al., 2002). 

 Entre as abelhas altamente eussociais, têm-se a Tribo Meliponini, composta 

pelas abelhas que apresentam um ferrão vestigial, e conhecidas como „abelhas sem 

ferrão‟ (WILSON, 1977; ENGEL, 2001). Essas abelhas vivem em colônias 

permanentes, frequentemente compostas por milhares de indivíduos, sendo 

responsáveis por polinizar de 30 a 80% de nossas árvores nativas (KERR et al., 2001; 

MICHENER, 2007). 

 Um dos grandes problemas enfrentados por essas abelhas é a destruição de 

“habitats”, principalmente pela ação predatória humana através da exploração da 

madeira, expansão da agropecuária, e queimadas que ocasionam uma redução de 

recursos alimentares e de local para nidificação, além da destruição direta dos ninhos 

(KERR et al., 2001). É fundamental que políticas de preservação das espécies também 

se voltem para a diversidade genética, uma vez que esta é importante para manuteção 
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das populações e das espécies em períodos ecológicos e evolutivos (PRIMACK & 

RODRIGUES, 2001; SOLÉ-CAVA, 2001).  

1.2 O gênero Scaura Shwarz, 1938 

 

 Scaura Schwarz (1938) é um gênero pertencente à Tribo Meliponini, que inclui 

abelhas pequenas (comprimento do corpo varia de 4 a 5,5 mm), de coloração escura E 

que não apresentam agressividade na defesa do ninho (ROUBIK, 1992; MICHENER, 

2007). Este gênero difere de outros Meliponini na forma do basitarso posterior que é tão 

largo quanto à tíbia e convexa na superfície exterior (Figura 1.1) (LAROCA & 

LAUER, 1973; MICHENER, 2007). Essa estrutura é usada para raspar os grãos de 

pólen que caem na superfície das pétalas e folhas durante a atividade de outras abelhas 

(LAROCA & LAUER, 1973; CAMARGO, 1984). 

 

 

 

Figura 1.1: Perna traseira de S. latitarsis, indicando que o basitarso é mais largo que a 

tíbia (0,3mm).  
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 Este gênero encontra-se distribuído na Bolívia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Perú, Suriname e Venezuela (Figura 

2.1) (MOURE, et al., 2007). No Brasil, são encontradas 4 espécies: S. atlantica, S. 

latitarsis, S. longula e S. tenuis (SILVEIRA et al., 2002; MELO & COSTA, 2004). 

 

1.2.1 Scaura atlantica (Melo, 2004) 

 

 Scaura atlantica (Figura 3.1A) pertence ao grupo ‘latitarsis’ e pode ser 

distinguida das operárias de S. latitarsis, em particular, por seu tamanho maior, 

coloração mais escura, fronte superior mais lisa e pelo contorno da borda posterior da 

tíbia posterior (MELO & COSTA, 2004). Segundo esses autores, essa espécie tem 

distribuição restrita à floresta Atlântica do sul da Bahia e norte do Espírito Santo, 

incluindo a bacia do Rio Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais (Figura 2.1). 

 Essa espécie nidifica no interior de ninhos de Nasutitermes ativos (cupim) 

(Figura 4.1A). Quanto à arquitetura dos favos de cria, S. atlantica apresenta células 

verticais, organizadas na forma compacto-horizontal (MELO & COSTA, 2004). 

 

1.2.2 Scaura latitarsis (Friese, 1900) 

 

 Scaura latitarsis (Figura 3.1B) é conhecida como pegoncito, sharabata ou 

txashku-mexupa (MOURE et al., 2007). Esta espécie foi originalmente descrita com 

ocorrência nos Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Ceará, Espírito Santos, Minas 

Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e São Paulo 

(Figura 2.1) (SILVEIRA et al., 2002; MOURE et al., 2007). Todavia, de acordo com 

Melo & Costa (2004), o nome S. latitarsis deve ser usado de maneira restrita para as 

formas que ocorrem na bacia do rio Paraná, no Brasil. Segundo esses autores, o grupo 

‘latitarsis’ representa um complexo de espécies, que inclui Trigona argyrea (Scaura 

argyrea) e S. atlantica, e que precisa ser estudado de maneira mais detalhada. De 

acordo com Moure et al. (2007), pelo menos quatro espécies são incluídas no que é 

considerado como S. latitarsis. 
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 Essa espécie apresenta hábito de nidificação semelhante a S. atlantica, no 

interior de termiteiros ativos (Figura 4.1B) (MATEUS et al., 1999; MELO & COSTA, 

2004; ROUBIK, 2006). Camargo (1984) observou três diferentes estágios de fundação 

por S. latitarsis no ninho de Nasutitermes: a preparação de resina, a extensão do longo 

tubo de resina na superfície do ninho e o início de uma invasão no interior do ninho do 

termiteiro. 

 Esta espécie compartilha com S. atlantica a forma de organização dos favos de 

cria, compacto-horizontal (KERR et al., 1996; MATEUS et al., 1999). 

 

1.2.3 Scaura longula (Lepeletier, 1836) 

 

 Scaura longula (Figura 3.1C) é conhecida popularmente como „jatai-preta‟, 

„mehnora-tyk‟ ou „ramichi-negra-grande‟ (NOGUEIRA-NETO, 2003; MICHENER, 

2007). É possível encontrá-la nos Estados do Amazonas, Amapá, Bahia, Goiás, Minas 

Gerais, Mato Grosso, Pará e São Paulo (Figura 2.1) (SILVEIRA et al., 2002; MOURE 

et al., 2007). Essas abelhas costumam nidificar em ocos de madeira (Figura 4.1C) 

(MATEUS et al., 1999; NOGUEIRA-NETO, 2003). 

 Essa espécie apresenta favos de cria isolados, mas agrupados verticalmente 

como uma cortina, sendo este um caso raro entre os meliponineos neotropicais (KERR 

et al., 1996; MATEUS et al., 1999). Estrutura semelhante, provavelmente originada de 

forma independente, é observada em outra espécie de abelha sem ferrão presente na 

África, Dactylurina staudingeri. Nesse caso, as células de cria são organizadas em 

favos duplos, os quais começam a ser construídos de cima para baixo, em 

contraposição, S. longula, apresenta favos simples, iniciados em baixo e expandindo-se 

para cima (NOGUEIRA-NETO, 2003). 
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1.2.4 Scaura tenuis (Ducke, 1916) 

 

 Scaura tenuis (Figura 3.1D), conhecida como „ramichi-negra‟, está distribuída 

nos Estados do Amazonas, Mato Grosso e Pará (Figura 2.1) (SILVEIRA et al., 2002; 

MOURE et al., 2007). 

 De acordo com Mateus et al., (1999), essa espécie nidifica nas mais diversas 

cavidades (Figura 4.1D). Quanto à arquitetura dos favos de cria, a Scaura tenuis forma 

um aglomerado de células isoladas, do tipo cacho (KERR et al., 1996; MATEUS et al., 

1999). 
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Figura 2.1: Área de distribuição geográfica, na América do Sul, das espécies de 

Scaura. 
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Figura 3.1: Espécies de Scaura (4-5,5mm). (A) Scaura atlantica; (B) Scaura latitarsis; 

(C) Scaura longula; (D) Scaura tenuis.  
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Figura 4.1: Variados locais de nidificação de espécies de Scaura, em destaque entrada 

dos ninhos. (A) Scaura atlantica; (B) Scaura latitarsis; (C) Scaura longula; (D) Scaura 

tenuis.  
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1.3 A problemática do gênero 

 

 Diversos problemas quanto à classificação de Scaura são citados na literatura. 

Segundo Michener (2007) Scaura poderia ser considerada como um gênero, e 

Schwarzula ser seu subgênero monotípico. Entretanto, acreditando ser melhor entender 

as relações entre os gêneros, Michener (2007) propôs que Scaura seria um subgênero de 

Plebeia. Desta forma, Plebeia compreende três subgêneros: Plebeia s. str. com 34 

espécies, Scaura com 4 espécies e Schwarziana com 2 espécies. Em contrapartida, 

dados moleculares indicam que Scaura e Plebeia formam grupos filogenéticos distintos 

(COSTA et al., 2003; RASMUSSEN & CAMERON, 2010).  

 Somando-se a isso, a taxonomia do gênero Scaura é ainda controversa e 

problemática, restando dúvidas quanto ao número exato de espécies. Tendo em vista 

que S. atlantica foi descrita em 2004, e que era antes identificada como S. latitarsis, 

acredita-se que esse grupo compreenda um número maior de espécies, e, portanto, pode 

ser considerado como um ‘complexo de espécies’.  

 Diante disto, o uso de marcadores moleculares associados à morfologia, pode 

ser de grande utilidade para auxiliar nesses estudos, promovendo uma melhor descrição 

e interpretação de diversidade biológica. 

 

1.4 Marcadores moleculares 

 

 Análises moleculares revelam não somente detalhes do DNA, mas também 

condições de caracteres variáveis, cuja base genética particular e modos de transmissão 

podem ser precisamente especificados (AVISE 2004). Assim, a utilização de dados 

moleculares, em diversos estudos, vem sendo feita cada vez com maior frequência nos 

mais diferentes grupos taxonômicos, contribuindo para avanços consideráveis na 

biologia das espécies, ecologia, comportamento, genética e evolução (SUNNUCKS, 

2000; AVISE, 2004). Em abelhas, a aplicação de marcadores moleculares também tem 

ajudado na resolução de incertezas taxonômicas de várias espécies ameaçadas 

(ZAYED, 2009).  
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 Várias metodologias existem para revelar marcas genéticas, e numerosas 

abordagens baseadas em PCR (“Polymerase chain reaction”) têm sido desenvolvidas 

para revelar AFLPs, RAPDs, SSCPs, SINES, SNPs, STRs, e outras características 

polimórficas do genoma (AVISE, 2004). Esses vários marcadores moleculares 

apresentam taxa de substituição/evolução diferentes. Portanto, a escolha desses 

marcadores poderá auxiliar nos estudos que abordam problemas desde a identificação 

de indivíduos, identificação de espécies crípticas, a até mesmo a formulação de 

hipóteses filogenéticas em grupos supra-específicos (SOLÉ-CAVA, 2001). Em termos 

de evolução molecular, as classes de marcadores moleculares aliadas às técnicas de 

clonagem e sequenciamento de DNA têm possibilitado um rápido acúmulo de 

informações sobre a organizações de genomas de eucariontes (FERREIRA & 

GRATTAPAGLIA, 1998). 

 

1.5 DNA mitocondrial 

 

 O DNA mitocondrial (mtDNA) animal é uma molécula circular, com conteúdo 

gênico extremamente conservado; cerca de 90% do genoma consiste de regiões 

codificantes. Apresenta dois genes para subunidades ribossômicas (12S e 16S), 22 para 

os RNA transportadores (tRNA), três para as subunidades da enzima citocromo oxidase 

(COI, II e III), um para o citocromo B, dois para as subunidades da ATPase (6 e 8) e 

sete para as subunidades da NADH desidrogenase. Existindo também uma região não-

codificadora, responsável pela origem da replicação e regulação da transcrição da 

molécula, e rica em A+T nos invertebrados (MORITZ et al., 1987; NAHUM, 2001). 

 O genoma mitocondrial é peculiar, visto que apresenta herança materna, não 

apresenta recombinação; regiões intergênicas pequenas ou mesmo ausentes; não 

apresenta íntrons, DNA repetitivo, pseudogenes e elementos transponíveis; apresenta 

altas taxas de substituição, de inserções e deleções, que fazem com que sequências 

mitocondriais modifiquem-se de forma mais rápida do que sequências nucleares, tendo 

assim altas taxas de evolução (MORITZ et al., 1987, SBISA et al., 1997; BALLARD & 

WHITLOCK, 2004; HURST & JIGGINS, 2005). 
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 O mtDNA tem tido importante papel em estudos de sistemática molecular, 

genética de populações, e evolução nos últimos 25 anos (AVISE et al., 1987; MORITZ 

et al., 1987; HECKEL, 2003; BALLARD & WHITLOCK, 2004; RICHARDS, 2004). 

Crozier e Crozier (1993) publicaram o primeiro genoma mitocondrial completo de uma 

abelha, a Apis mellifera. Este estudo revelou que essa molécula contém 16.343 pb, cujo 

conteúdo de base é rico em A+T (84,9%). Esse trabalho contribuiu significativamente 

para uma maior abrangência das análises do DNA mitocondrial em abelhas, revelando 

regiões polimórficas extremamente importantes para estudos de população, bem como 

análises filogenéticas entre espécies e subespécies (ARIAS & SHEPPARD, 1996; 

FERNANDES-SALOMAO et al., 2002; SILVESTRE et al., 2002; COSTA et al., 2003; 

ARIAS & SHEPPARD, 2005; RAFFIUDIN & CROZIER, 2007). Recentemente, Cha 

et al., (2007) publicaram o genoma mitocondrial de outra espécie de abelha, a Bombus 

ignitus, em que também encontraram um genoma rico em A+T, em torno de 86,9%, 

bem como grandes blocos de sequências conservadas. Em Meliponini, por sua vez, foi 

publicado recentemente o sequenciamento de 78% do mtDNA de Melipona bicolor, e 

também foi possível observar um alto conteúdo A+T, cerca de 86,7% (SILVESTRE, 

DOWTON & ARIAS, 2008). 

Recentemente, tem sido proposto que a sequências do gene mitocondrial 

citocromo oxidase I (COI) possa servir como base para um sistema de identificação 

global de animais, como um sistema de código de barras de DNA para a vida animal, 

conhecido como DNA barcoding (HEBERT et al., 2003; TAUTZ et al., 2003). O gene 

mitocondrial citocromo c oxidase I (COI) foi escolhido por possuir sequências 

nucleotídicas altamente conservadas, possibilitando o estudo comparativo dessas 

sequências entre espécies. A alta conservação da sequência do gene COI permite 

desenvolver iniciadores (primers) universais com bastante sucesso (PALUMBI, 1996).  

 

1.6 DNA nuclear 

  

 Os genomas nucleares são muito maiores que os das organelas. Organismos 

diplóides têm duas cópias genéticas de cada região (locos), em pares de cromossomos 
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homólogos, sendo as duas cópias de cada loco chamadas de alelos (PARKER et al., 

1998). 

A maioria dos genes nucleares é de cópia-única, evoluem lentamente, e são 

potenciais fontes para resolução de relações filogenéticas em abelhas (DANFORTH et 

al., 2006). Um número de genes promissores tem sido usado para estudos de filogenia 

de abelhas, incluindo a rodopsina (opsin), fator de elongação 1α e arginina kinase 

(ArgK) (MARDULYN & CAMERON, 1999; DANFORTH et al., 2004; KAWAKITA 

et al., 2004; RASMUSSEN & CAMERON, 2007; RAMUSSEN & CAMARGO, 2008; 

RASMUSSEN & CAMERON, 2010). 

 

1.7 Análises Filogenéticas 

 

 O conceito de filogenia surgiu a partir dos estudos de Darwin, 

concomitantemente ao próprio conceito de ancestralidade entre espécies. Assim, pode-

se definir filogenia como a indicação das relações de ancestralidade supostas para um 

conjunto de espécies (MIYAKI et al., 2001). Em 1966, o alemão Willi Henning criou 

um método de reconstrução das relações de parentesco entre grupos de organismos e 

também uma escola de classificação, em seu conjunto denominado “Sistemática 

Filogenética” (AMORIM, 2002). Segundo Henning, os organismos que 

compartilhassem condições derivadas (ou apomórficas) de caracteres poderiam ser 

hipotetizados como sendo descendentes da espécie ancestral na qual a condição 

primitiva (ou plesiomórfica) passou (por mutação) à condição derivada (MIYAKI et al., 

2001). 

 O uso de filogenia molecular para examinar questões evolutivas tem se tornado 

trivial com a automatização do sequenciamento do DNA e a disponibilidade de 

eficientes programas de computadores para interpretar as análises filogenéticas 

(HUELSENBECK & RANNALA, 1997). 

 Existe uma longa discussão na literatura sobre os diferentes métodos a serem 

utilizados na reconstrução das filogenias, que podem ser baseadas em matrizes de 

distância ou em análise de estados de caráter. Para este último grupo, têm-se os métodos 
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de Máxima Parcimônia (MP), da Máxima Verossimilhança (ML) e Inferência 

Bayesiana (IB) (SCHNEIDER, 2003). 

1.7.1 Máxima Parcimônia 

 

 O método da máxima parcimônia é baseado na suposição de que a árvore mais 

provável é a que requer o menor número de mudanças para explicar toda a variação 

observada na matriz de caracteres (sequências alinhadas). O método baseia-se no 

princípio da homologia, ou seja, se dois táxons compartilham uma característica é 

porque esta foi herdada do último ancestral comum a ambos. Ainda que a evolução 

possa não ser sempre estritamente parcimoniosa, o método assume que a árvore mais 

parcimoniosa é a que apresenta o menor número de passos (SCHNEIDER, 2003). 

 As vantagens que esse método proporciona estão diretamente relacionadas com 

o seu conceito simples, além de ser computacionalmente mais rápido que os demais 

métodos. No entanto, homoplasias, substituições múltiplas e desvio de composição de 

bases, não são corrigidos por esse método (MIYAKI et al., 2001). 

 

1.7.2 Máxima Verossimilhança 

 

 Esse método tenta inferir uma árvore evolutiva encontrando aquela com maior 

valor de probabilidade, chamada de mais verossímil (HALL, 2001). Além disso, 

simulações mostram que é menos suscetível a erros nas construções se o modelo 

evolutivo escolhido for adequado. Sua desvantagem é ser um método bastante 

demorado computacionalmente, embora computadores mais avançados possam 

minimizar esse problema (PEREIRA et al., 2001). 
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1.7.3 Inferência Bayesiana 

 

 A inferência filogenética usando análise Bayesiana é baseada nas probabilidades 

a posteriori das árvores filogenéticas (SCHNEIDER, 2003). Esse método é semelhante 

ao da máxima verossimilhança, mas difere na noção de uso de probabilidades. A 

hipótese ótima apresenta a máxima probabilidade posterior, a qual foi estimada a partir 

de um modelo previamente selecionado (HALL, 2001). 

 

1.8 Relações Filogenéticas em Meliponini 

 

 A utilização de dados moleculares em diversos estudos, com enfoque 

filogenético, vem sendo feita cada vez com maior frequência nos mais diferentes grupos 

taxonômicos, e tem contribuído para avanços consideráveis na genética e sistemática da 

Tribo Meliponini. Costa et al. (2003) analisaram dados de cerca de 420 pares de base 

do rDNA 16S de 34 espécies, totalizando 22 gêneros da Tribo Meliponini. Neste 

trabalho, a proposta foi investigar a relação filogenética entre esses 22 gêneros e 

comparar com os dados descritos na literatura a partir de análises morfológicas. 

Análises de parcimônia e máxima verossimilhança foram realizadas e os dados 

encontrados não corroboraram os grupos tradicionais com composição intercontinental, 

como era proposto anteriormente. 

 Análises filogenéticas das relações inter e infragenérica de Meliponini do Velho 

Mundo foram realizados por Rasmussen & Cameron (2007) com base em dados do 

sequenciamento de quatro genes, sendo um mitocondrial (16S rRNA) e três nucleares 

(rodopsina, fator de elongação e arginina kinase). Os dados combinados consistiram de 

2814 nucleotídeos alinhados, os quais foram submetidos à análise Bayesiana e de 

Parcimônia. Os resultados obtidos destas análises sugerem a divisão da Tribo 

Meliponini em três grandes clados: Indo-Malayo, Afrotropical e Neotropical. 

 A partir da análise combinada de dados do comportamento, cinco características 

da arquitetura do ninho e de sequências de genes mitocondriais e nucleares, permitiram 

Rasmussen & Camargo (2008) inferir a relação filogenética de vinte e quatro espécies 
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do gênero Trigona. Eles verificaram que os dados moleculares corroboram os dados 

morfológicos. 

 Rasmussen & Cameron (2010) analisaram sequências de fragmentos de genes 

nucleares e mitocondriais para 11 espécies do gênero Apis e 60 gêneros de Meliponini. 

As análises bayesianas e de verossimilhança apoiaram fortemente a divisão de 

Meliponini em grupos do velho e do novo mundo, com o clado Afrotropical+Indo-

Malay/Australiano compreendendo o grupo irmão do largo clado Neotropical.  

 

1.9 Filogeografia 

 

 A filogeografia é um campo de estudo que enfatiza aspectos históricos da 

distribuição espacial contemporânea de linhagens de genes (AVISE, 2000).  

 A filogeografia foi anunciada como um vínculo de união do estudo de processos 

micro e macroevolutivos, sendo baseada na análise do DNA mitocondrial, e tem 

permitido traçar genealogias ao longo dos limites genéticos entre populações, espécies e 

níveis taxonômicos superiores. As análises filogeográficas também têm permitido a 

descrição refinada da distribuição geográfica, relações filogenéticas e distâncias 

genéticas entre linhagens evolutivas de animais, conduzindo para um melhor 

entendimento da biogeografia regional e áreas de endemismo (BERMINGHAW & 

MORITZ, 1998). 

 Nos últimos 30 anos, avaliações filogeográficas baseavam-se em sequências de 

DNA mitocondrial, sendo realizado nas mais diversas espécies, que vão desde pequenos 

mamíferos, répteis, anfíbios até os invertebrados (AVISE, 2009). Atualmente, os genes 

ou regiões nucleares também têm sido utilizados, proporcionando dados robustos para 

essas análises. 

 

1.10 Morfometria geométrica de asas 

 

 Análises morfológicas têm sido muito empregadas para descrever e comparar as 

formas de organismos ou de uma estrutura particular. Dentre as análises morfológicas, a 
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morfometria geométrica ganha destaque, pois permite estudar as formas de estruturas 

biológicas baseadas na identificação de Marcos Anatômicos (“Landmarks”) e assim 

descrever a exata geometria das diferenças e similaridades de uma estrutura 

(PRETORIUS, 2005). 

  Os landmarks são os pontos das estruturas biológicas amostradas e que 

permitem identificar as variações de forma entre os diferentes exemplares em estudo 

(ROHLF, 1999). 

 A morfometria geométrica baseia-se em um espaço matemático, no qual as 

distâncias são geodésicas, conhecidas como distâncias procrustes. Estas distâncias são 

consideradas como métodos confiáveis para determinar as relações de morfometria 

geométrica (PRETORIUS, 2005). Pode ser vista como uma ferramenta complementar 

nos testes evolutivos em correlação com padrões de variação de formas (GUILL et al., 

2003). 

 Essa metodologia tem sido usada para resolver problemas taxonômicos em 

abelhas Bombus (AYTEKIN et al., 2007), para discriminar diferentes grupos raciais de 

Apis mellifera (FRANCOY et al., 2006), bem como para identificar subespécies de 

abelhas, e analisar as mudanças no perfil morfométrico de algumas populações de 

abelhas africanizadas ao longo do tempo ((FRANCOY et al., 2009). Um dos primeiros 

trabalhos fazendo uso dessa metodologia em Meliponini foi realizado em Plebeia 

remota, e que associada a outras metodologias, demonstrou clara diferenciação entre 

amostras coletadas em duas regiões distantes no Brasil, conduzindo a propor a 

existência de uma segunda espécie (FRANCISCO et al., 2008). A morfometria 

geométrica também foi eficiente para determinar a variabilidade intra-populacional em 

Nannotrigona testaceicornis de uma única localidade (MENDES et al., 2007). Esta 

metodologia foi usada para discriminar 5 gêneros de abelhas sem ferrão (FRANCOY et 

al., 2009). Mais recentemente, Block et al. (2010), analisaram fósseis de Apis, 

encontrado no Vale do Jordão no norte de Israel, e por meio de análises morfométricas 

foi possível identificar que estes fósseis eram distintos das subespécies de Apis, 

presentes atualmente nesta região.   

Considerando a carência de dados moleculares e morfológicos, a importância 

ecológica como polinizadores e da incerteza taxonômica no gênero Scaura, este 
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trabalho propõe um estudo filogenético envolvendo as quatro espécies válidas deste 

gênero, e um estudo filogeográfico da espécie S. latitarsis, levando em conta que 

compreende um complexo de espécie. Estes dados além de contribuírem para o 

entendimento desse complexo de espécies fornecerá dados importantes sobre a 

variabilidade genética versus o impacto do Homem no ambiente.   

 Esta tese é apresentada em quatro capítulos, visando uma melhor compreensão 

dos objetivos propostos. Desta forma, o primeiro capítulo, é uma introdução geral. O 

segundo aborda os estudos filogenéticos do gênero Scaura. O terceiro capítulo, os 

aspectos filogeográficos da espécie Scaura latitarsis amostradas ao longo da 

distribuição no Brasil. E o quarto capítulo é uma abordagem morfológica, por meio da 

morfometria geométrica de asas. Somando-se a isso, têm-se um apêndice, onde é relata 

a construção de uma biblioteca de microssatélites para S. latitarsis. 
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2 Relações filogenéticas do gênero Scaura 

 

2.1 RESUMO 

  

O gênero Scaura compreende abelhas sem ferrão, sendo reconhecidas quatro 

espécies válidas, Scaura atlantica, Scaura latitarsis, Scaura longula e Scaura tenuis, 

que compartilham, principalmente, o basitarso posterior mais largo que à tíbia. No 

presente estudo, o principal objetivo foi elaborar e testar hipóteses de relações entre 

espécies do gênero Scaura. Para tanto, foram sequenciados fragmentos de seis regiões 

do DNA mitocondrial (ND2, COI, COII, Cytb, 16S e 12S) e uma região nuclear (ArgK) 

das quatro espécies válidas de Scaura, incluindo representantes de outros gêneros como 

grupos externos (Schwarzula timida, Schwarziana quadripunctata, Plebeia remota, 

Plebeia droryana e Melipona bicolor). As análises filogenéticas foram conduzidas 

pelos métodos de Máxima Parcimônia, Máxima Verossimilhança e Análise Bayesiana. 

Os resultados mostraram que nas relações internas do gênero, S. atlantica é o grupo 

irmão de S. latitarsis e os táxons, S. longula e S. tenuis, aparecem filogeneticamente 

próximos. Dos grupos externos, a espécie Schwarzula timida aparece como o grupo 

mais relacionado ao gênero Scaura. Independentemente do conjunto de caracteres 

analisados e do critério de otimização adotado, algumas relações filogenéticas sempre 

permaneceram com alto valor de suporte. Além disso, o monofiletismo do gênero 

Scaura não foi bem apoiado. 

 

Palavras chaves: Scaura, Meliponini, Filogenia, DNA mitocondrial, DNA nuclear 
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2.2 INTRODUÇÃO 

  

 Nos trópicos do mundo, os Meliponini são abelhas comuns, estendendo-se ao 

sul entre regiões temperadas e ao norte um pouco além do Trópico de Câncer 

(MICHENER, 2007). Segundo o mesmo autor, foram descritas cerca de 431 espécies, 

organizadas em 24 gêneros e 18 subgêneros, sendo o Brasil um dos principais locais de 

ocorrência dessas abelhas. 

 Estudos baseados em dados morfológicos mostram que as relações filogenéticas 

dentro da Tribo Meliponini apresentam-se de maneiras distintas por diferentes autores 

(CAMARGO & PEDRO, 1992; ROUBIK et al., 1997; MICHENER, 2007). Em 

contrapartida, estudos empregando dados moleculares vêm sendo realizados com maior 

frequência nos mais diferentes grupos taxonômicos, e têm contribuído para a 

compreensão da biologia e evolução dos meliponineos (MARDULYN & CAMERON, 

1999; ASCHER, et al., 2001; COSTA et al., 2003; RASMUSSEN & CAMERON, 

2007; RASMUSSEN & CAMARGO, 2008; RASMUSSEN & CAMERON, 2010). 

 Scaura, dentro da tribo Meliponini, é o gênero que apresenta o basitarso mais 

largo que a tíbia, inclui cinco espécies, sendo que no Brasil são encontradas apenas 

quatro (MOURE et al., 2007). Embora sejam estudados diversos aspectos de sua 

biologia, os dados genéticos para este grupo são raros, além disso, as relações dentro do 

gênero são bastante complexas e ainda não esclarecidas pelos sistematas. Uma 

abordagem com uso de marcadores moleculares pode ser de grande utilidade para uma 

melhor reconstrução da filogenia do gênero. 

 O conjunto de dados moleculares a ser usado em reconstrução filogenética pode 

ser um conjunto de sequências de nucleotídeos ou de aminoácidos. No entanto, a 

decisão por nucleotídeos e ou aminoácidos deve ser cuidadosa e levar em consideração 

a taxa de evolução de gene e o tempo de divergência das espécies a serem estudadas 

(RUSSO, 2001).  

 Uma ampla diversidade de marcadores moleculares está disponível para 

pesquisas em entomologia, auxiliando estudos de filogenia, evolução, ecologia e 

dinâmica de populações (LOXDALE & LUSHAI, 1998; BEHURA, 2006). Além disso, 

a utilização de marcadores moleculares surge como uma maneira de esclarecer relações 
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filogenéticas difíceis de abordar por outros métodos, como também uma forma de 

questionar visões filogenéticas propostas anteriormente (RUSSO, 2001). 

 Dentre os marcadores moleculares genéticos, os polimorfismos do DNA 

mitocondrial têm sido empregados, extensivamente, em estudos evolutivos 

(BERMINGHAM & MORTIZ, 1998; AVISE, 2004; BALLARD & WHITLOCK, 

2004; BEHURA, 2006). Isso ocorre devido à sua alta taxa de evolução, à ausência de 

recombinação e ao alto polimorfismo de algumas de suas porções entre espécies 

distintas, o que torna esse marcador adequado para se investigar questões sobre espécies 

intimamente relacionadas (AVISE, 2004). 

 Em se tratando do mtDNA de insetos, os genes sequenciados mais 

frequentemente são citocromo oxidase I (COI), citocromo oxidase II (COII), 16S rRNA 

e 12S rRNA (CATERINO et al., 2000). Em abelhas, essas regiões têm sido utilizadas 

em estudos moleculares de sistemática, filogenia e populacionais (WHITFIELD & 

CAMERON, 1998; MARDULYN & CAMERON, 1999; COSTA et al., 2003; BULL, 

SCHWARZ & COOPER, 2003; CAMERON & WILLIAMS, 2003; ARIAS & 

SHEPPARD, 2005; HINES, CAMERON & WILLIAMS, 2006; RASMUSSEN & 

CAMERON, 2007; RAFFIUDIN & CROZIER, 2007; RASMUSSEN & CAMARGO, 

2008; RASMUSSEN & CAMERON, 2010; BATALHA-FILHO et al., 2010; SUZUKI 

et al., 2010; KOLING & MORETTO, 2010). 

 Cabe ressaltar, que o uso de genes nucleares em trabalhos de filogenia é bem 

interessante, pois esses genes apresentam taxa evolutiva mais lenta (os genes são mais 

conservados) do que em relação aos genes mitocondriais, consequentemente pode-se 

resolver as relações de grupos taxonômicos superiores (SLOWINSKI & PAGE, 1999).  

 As sequências de genes nucleares mais frequentemente utilizadas em estudos 

filogenéticos de abelhas têm sido: Fator de Elongação (EF-1α), rodopsina (opsina), 

arginina quinase (Arg K) e das subunidades do complexo ribossômico (28S e 18S) 

(MARDULYN & CAMERON 1999; ASCHER, DANFORTH & JI, 2001; BULL, 

SCHWARZ & COOPER, 2003; CAMERON & WILLIAMS, 2003; KAWAKITA et 

al., 2003; KAWAKITA et al., 2004; ARIAS & SHEPPARD, 2005; HINES, 

CAMERON & WILLIAMS, 2007; RASMUSSEN & CAMERON, 2007; 

RASMUSSEN & CAMARGO, 2008; RASMUSSEN & CAMERON, 2010).  
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 É comum entre os sistematas moleculares de insetos combinarem dados de um 

ou mais genes mitocondriais com um ou mais genes nucleares, pois os dois tipos de 

dados são independentes e evoluem sob diferentes pressões evolutivas (LIN & 

DANFORTH, 2004). Estas combinações de dados apresentam boa resolução tanto para 

níveis taxonômicos superiores quanto para o relacionamento entre espécies de abelhas 

(MARDULYN & CAMERON, 1999; BULL, SCHWARZ & COOPER, 2003; 

CAMERON & WILLIAMS, 2003; ARIAS & SHEPPARD, 2005; HINES, CAMERON 

& WILLIAMS, 2006; RASMUSSEN & CAMERON, 2007; RAFFIUNDIN & 

CROZIER, 2007; RASMUSSEN & CAMARGO, 2008; RASMUSSEN & CAMERON, 

2010). 

 A sistemática molecular de insetos tem enriquecido os dados morfológicos e 

ecológicos, fazendo contribuições substanciais para a compreensão do processo 

biológico evolutivo (CATERINO et al., 2000). Neste contexto e, com a finalidade de 

entender como as espécies pertencentes ao gênero Scaura estão evolutivamente 

relacionadas entre si, este estudo propõe uma análise filogenética para este grupo. 

 

 

2.3 OBJETIVO 

 

 

 O objetivo deste estudo é estudar as relações filogenéticas entre as espécies do 

gênero Scaura. Para tanto, busca sequenciar e analisar seis regiões do DNA 

mitocondrial e uma região nuclear das espécies do gênero. 
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2.4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.4.1 Material Biológico 

 

 

 Os espécimes de Scaura foram obtidos diretamente dos ninhos localizados 

durante expedições de coleta ou de ninhos mantidos em apiários de propriedades 

particulares e instituições de pesquisa. Foram coletados cerca de 20 indivíduos adultos 

de cada colônia, os quais foram imediatamente preservados em etanol absoluto. 

Posteriormente, as amostras foram lavadas em tampão, secas e depositadas na coleção 

do Laboratório de Genética e Evolução de Abelhas – LGEA. 

 Cabe ressaltar que essas espécies de abelhas não são usadas para fins 

econômicos, sendo assim não são manejadas, existindo poucas dessas espécies em 

meliponários. As espécies de Scaura que existem em caixas racionais são de pessoas 

que as mantêm por hobby. 

 Foram coletados exemplares das quatro espécies de Scaura, presentes aqui no 

Brasil: S. atlantica, S. latitarsis, S. longula e S. tenuis. As espécies Plebeia remota, 

Plebeia droryana, Schwarzula timida e Schwarziana quadripunctata, material da 

coleção do LGEA, e Melipona bicolor (dados do GenBank), foram utilizadas como 

grupos externos.  

Visando uma melhor interpretação dos dados, para este estudo de filogenia 

foram analisadas duas amostras de cada espécie de Scaura (exceto S. atlantica, para 

qual foi encontrado apenas um ninho), correspondendo aos extremos de distribuição em 

nossa coleta (Figura 1.2). Na Tabela I-2 estão relacionados os exemplares, assim como 

os locais de coleta. 
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Figura 1.2: Locais de amostragem das espécies de Scaura. O quadrado vermelho 

representa S. atlantica (Ilhéus/BA); os triângulos verdes representam S. latitarsis 

(Ribeirão Preto/SP e Manaus/AM); os círculos amarelos representam S. longula (São 

Simão/SP e Araguari/MG) e as estrelas pretas representam S. tenuis (Manaus/AM e 

Nova Xavantina/MT). 
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Tabela I-2: Táxons analisados, seus locais de coleta, latitude, longitude, origem dos ninhos e denominações utilizadas nestas análises. 

Táxons Localidades 
Denominação das 

amostras 
Latitude Longitude 

Origem 

S. atlantica Ilhéus, BA 1. SA 14° 78‟S 39° 04‟W Natural 

S. latitarsis 
Ribeirão Preto, SP 2. SLA 1 21° 09‟S 47° 51‟W Natural 

Manaus, AM 3. SLA 2 02° 42‟S 59° 43‟W Meliponário particular 

S. longula 
São Simão, SP 4. SLO 1 16° 15‟S 47° 57‟W Meliponário particular 

Araguari, MG 5. SLO 2 18° 44‟S 48° 16‟W Natural 

S. tenuis 
Manaus, AM 6. ST 1 02° 42‟S 59° 43‟W Meliponário particular 

Nova Xavantina, MT 7. ST 2 14° 31‟S 52° 30‟W Natural 

Grupos Externos 

M. bicolor 
GenBank 

AF466146 
8. MB 

-- -- -- 

S. quadripunctata Cunha, SP 9. SW 23º 05‟S 44º 57‟W Natural 

S. timida Jaíba, MG 10. SCT 15º 20‟S 43º 41‟W Não informado 

P. droryana Viçosa, MG 11. PD 20º 45‟S 42º 52‟W Meliponário 

P. remota Blumenau, SC 12. PR 26º 54‟S 49º 04‟W Meliponário 
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2.4.2 Extração de DNA 

 

 As amostras de DNA total foram extraídas de um indíviduo, utilizando o 

protocolo de Sheppard & McPheron (1991), com pequenas modificações, como o 

acréscimo de proteinase K, e adaptando-se os volumes utilizados ao tamanho da abelha 

da qual o DNA estava sendo extraído. 

 

2.4.3 Reação de Amplificação (PCR- “Polymerase Chain Reaction”) 

  

 Para amplificar os fragmentos dos genes de todas as espécies usadas no presente 

trabalho, utilizou-se a tecnologia de PCR (Polymerase Chain Reaction). Os fragmentos 

que compreendem os genes mitocondriais: CytB, ND2, COI, COII, 16S e 12S, foram 

amplificados utilizando primers universais derivados de insetos (“UBC Insect 

Mitochondrial DNA Primers Kit”) (SIMON et al., 1994) e outros desenhados no 

laboratório de Genética e Evolução de Abelhas (Tabela II-2). Também foi amplificado 

um intron do gene nuclear arginina quinase (Arg K) (Tabela II-2). Todos esses genes já 

foram utilizados com sucesso em diversos trabalhos com insetos. 

 As reações de PCR foram realizadas num volume total de 50μl contendo: 0,5 × 

de Taq buffer com KCl e 0,5 × de Taq buffer com (NH4)2SO4, 0,2 mM de cada dNTP, 

1,5 mM de MgCl2, 1µM de cada primer, 2,5 U de Taq DNA polimerase (Kit 

Fermentas) e de 1 a 3 μl de DNA. O volume final foi completado com H2O deionizada 

e estéril. Algumas reações de PCR foram realizadas utilizando-se Taq DNA polimerase 

da Invitrogen. Para essas reações foram utilizados 1 μl do DNA extraído; 1 × de buffer 

de PCR; 1,5 mM de MgCl2; 1 μM de cada primer; 0,2 mM de cada dNTP e 2,5 U de 

Taq DNA polimerase em um volume final de 50 μl. 

 As condições de amplificação variaram entre os genes mitocondriais e 

nucleares. Para os genes mitocondriais foi usado um ciclo de desnaturação inicial por 5 

min. a 94°C, seguindo para 35 ciclos de: desnaturação a 94°C/1 min.; hibridização a 

42°C/1 min. e 20 seg. e extensão a 64°C/2 min. Um passo extra de extensão a 64°C por 

10 min. foi realizado. As condições para o gene nuclear foram ajustadas para: 94ºC por 
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2 min.; 35 ciclos de 94ºC por 30 seg., 58ºC por 30 seg. e 72ºC por 1 min.; e 72ºC por 10 

min. 

 Os produtos amplificados foram analisados eletroforeticamente em gel de 

agarose 0,8% e posteriormente corado com brometo de etídeo. Os fragmentos foram 

visualizados através de luz ultravioleta (UV) e registrados com o auxílio de uma câmara 

digital Canon.  

 Nos casos de amplificação com baixo rendimento, uma estratégia utilizada foi à 

adição de Betaína (USB), à concentração final de 1M (HENGEN, 1997). 



 

Tabela II-2: Conjunto de primers utilizados para a amplificação dos genes mitocondriais e nuclear das espécies em estudo, 

posicionamento, sequências e referências bibliográficas. 

Gene Primer Sequência 5‟3‟ Referência 

RNAt
Ile

 AMB1 TGATAAAAGAAATATTTTGA Arias et al., 1998 

RNAt
Trp

 

SCA CCAATATTTTTATGATTTG Desenhado para o presente trabalho 

SCA2 AATAAATGATTAATATCAAC Desenhado para o presente trabalho 

AMB3 TTTAAAAACTATTAATCTTC Arias et al., 2008 

COI 
mtD 08 CAACATTTATTTTGATTTTTTGG Simon et al., 1994 

mtD 09 CCCGGTAAAATTAAAATATAAACTTC Simon et al., 1994 

RNAt
Leu

 mtD 12 TCCAATGCACTAATCTGCCATATTA Simon et al., 1994 

COII 
mtD 18 CCACAAATTTCTGAACATTGACCA Simon et al., 1994 

Seq 21 CTATTAAAACAATTGGTCATC Silvestre, 2002 

Cyt b mtD 26 TATGTACTACCATGAGGACAAATATC Simon et al., 1994 

ND1 Seq 30 TCGAGTTCCATTTGATTT Silvestre e Arias, 2006 

16S 

16SF CACCTGTTTATCAAAAACATGTCC Hall e Smith, 1991 

16SR CGTCGATTTGAACTCAAATCATG Hall e Smith, 1991 

Seq 13 CCCTGATACAAAAGGTAC Silvestre e Arias, 2006 

12S mtD 36 AAACTAGGATTAGATACCCTATTAT Simon et al., 1994 

Arg K 
ArgK F2 GACAGCAARTCTCTGCRGAAGAA Kawakita et al., 2003 

ArgK R2 GGTYTTGGCATCGTTGTGGTAGATAC Kawakita et al., 2003 
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2.4.4 Clonagem dos produtos de PCR 

 

 Cabe ressaltar que nas amplificações do mtDNA usamos primers, em sua 

maioria, desenhados para outras espécies de abelhas. O uso de primers 

heteroespecíficos pode resultar na amplificação de produtos inespecíficos. A clonagem 

dos produtos de PCR permite uma “purificação” ou isolamento dos fragmentos e 

assegura o sequenciamento da região de interesse.  

 Portanto, os fragmentos resultantes da reação de PCR foram ligados em 

plasmídeos específicos. Utilizando o conjunto TA Cloning (INVITROGEN) ou pGEM-

T Easy Vector System (PROMEGA). As reações seguiram as instruções do fabricante. 

Para obter um DNA mais limpo e concentrado, 40 μl do produto de PCR foram 

precipitados com 10 μl de acetato de amônio 7,5 M e 100 μl de etanol absoluto, por 5 

min., à temperatura ambiente. Em seguida, foi centrifugado a 12000 rpm por 5 min., à 

temperatura ambiente, e o sobrenadante descartado. O precipitado foi lavado com 100 

μl de etanol 70%, e em seguida centrifugado a 12000 rpm por 5 min. Por fim, o 

precipitado foi seco a vácuo e ressuspendido em 10 μl de 1X TE (10mM Tris e 1mM 

EDTA), dos quais 3 μl foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 0,8% e 

posteriormente corados com brometo de etídeo para uma quantificação visual antes de 

montar as ligações. 

 Células competentes de Escherichia coli foram preparadas de acordo com o 

protocolo descrito por Sambrook et al. (1989) e depois transformadas com os 

plasmídeos recombinantes de acordo com o seguinte protocolo: 100 μl de células foram 

incubados com 30 ng de plasmídeo recombinante por 15 min. no gelo, em seguida a 37 

°C por 5 min. e por mais 15 min. no gelo; 250 μl de meio LB foram acrescentados (à 

temperatura ambiente); seguiu-se uma incubação a 37 °C sob agitação por uma hora; as 

células foram plaqueadas em meio LB-ágar com amplicilina (0,15 mg/ml) e X-Gal 

(0,10 mg/ml) e incubadas pela noite a 37°C. Em média, 10 colônias brancas (contendo 

plasmídeo recombinante) de cada transformação foram inoculadas em 5 ml de meio LB 

e incubadas pela noite a 37ºC sob agitação.  

 Os plasmídeos recombinantes foram extraídos por meio de mini preparação de 

acordo com o protocolo descrito no manual Automated DNA Sequencing Chemistry 
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Guide da Perkin Elmer Corporation. Também foi utilizado o conjunto de reagentes para 

miniprep da QIAGEM, seguindo-se as instruções do fabricante. 

 Para a certificação do tamanho do inserto, uma alíquota de 10 % do volume de 

cada miniprep foi digerida com 5 U da enzima de restrição Eco RI. Vale observar que 

os vetores utilizados apresentam dois sítios de restrição para essa enzima, os quais 

flanqueiam o inserto, assim quando ocorre a digestão, o inserto é isolado do plasmídeo. 

Após uma hora de digestão, o processo foi interrompido e os fragmentos submetidos à 

eletroforese em gel de agarose 0,8%. Os géis foram corados com brometo de etídeo e os 

fragmentos visualizados através de luz ultravioleta (UV). Foram considerados positivos 

os clones que apresentaram os insertos de tamanho compatível com o produto de PCR 

correspondente. 

 

2.4.5 Reação de sequenciamento 

 

 Os clones positivos foram sequenciados utilizando-se o conjunto de reagentes 

“Big Dye Terminator v.3.1” (Applied Biosystems) para sequenciamento automático. O 

método é baseado na incorporação de dideoxinucleotídeos marcados com fluorocromos 

(dye terminators). As condições foram otimizadas com o propósito de utilizar apenas 

25% da quantidade recomendada de reagentes, e consequentemente maximizando o 

aproveitamento do material. As concentrações de DNA molde e de primer seguiram as 

instruções dos fabricantes. 

 As amostras foram analisadas em um sequenciador automático modelo ABI 

PRISM 3100 (Perkin Elmer), do Departamento de Botânica do IB-USP e do 

Departamento de Química do IQ-USP. Foram utilizados nas reações, os primers 

universais complementares à região do plasmídeo (M13 forward: 

GTTTTCCCAGTCACGAC e M13 reverse: CAGGAAACAGCTATGAC). Para cada 

região foram sequenciadas e alinhadas as duas fitas de DNA de um mínimo de dois 

clones, para garantir a exatidão da sequência final. 
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2.4.6 Alinhamento e Análises filogenéticas 

 

 As sequências nucleotídicas foram alinhadas utilizando o algoritmo CLUSTAL 

W, dentro do programa BioEdit v.7.0.9 (HALL, 1999), e o alinhamento produzido foi 

checado manualmente.  

 A variação e o padrão de substituição de nucleotídeos e a distância genética 

foram examinadas utilizando-se o programa MEGA 4 (TAMURA et al., 2007). A 

saturação de nucleotídeos foi analisada plotando-se o número absoluto de transições 

(Ti) e transversões (Tv) contra os valores de distância genética como uso do programa 

DAMBE versão 5.2.6 (XIA & XIE, 2001). A distribuição de mudanças nucleotídicas 

em função das distâncias genéticas deve ser linear (SCHNEIDER, 2003). 

 As sequências dos diferentes genes foram analisadas, isoladamente e 

concatenadas, por máxima parcimônia e máxima verossimilhança no programa PAUP 

versão 4.0 b8a (SWOFFORD, 2002). As filogenias obtidas pela máxima parcimônia 

foram  suportadas pelo método de bootstrap (FELSENSTEIN, 1985) usando-se 1000 

réplicas. O programa jModeltest 0.1.1 (POSADA, 2008) foi utilizado para selecionar o 

modelo de substituição nucleotídica que melhor se ajustava aos dados obtidos, e os 

parâmetros foram utilizados para as análises de máxima verossimilhança. Para avaliar a 

sustentação dos agrupamentos obtidos nas árvores, foram utilizadas 1000 réplicas de 

bootstrap. 

 As sequências combinadas (exceto o gene nuclear) foram testadas quanto a 

compatibilidade entre os genes, “Partition Homogeneity test” (FARRIS et al., 1995) no 

PAUP.  

 A Análise Bayesiana foi estimada pelo programa MrBayes 3.1 (RONQUIST & 

HUSELSENBECK, 2003) com 100.000 de gerações da Markov chain Monte Carlo 

(MCMC). Foram excluídas as 2500 gerações iniciais, por meio de “burn in”. Essa 

análise foi realizada sem considerar as partições, ou seja, foi adotado um único modelo 

para a matriz com os genes concatenados, também selecionado pelo programa 

jModeltest 0.1.1 (POSADA, 2008). As topologias foram visualizadas no programa 

FigTree v1.3.1 (RAMBAUT, 2009). 
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2.5 RESULTADOS  

 

Primeiramente, foram realizadas análises com os genes mitocondriais 

separadamente, e após isso, análises mais abrangentes, com todos os genes 

mitocondriais em conjunto. As análises em conjunto foram feitas para que também 

fossem excluídos casos de diferenças entre árvores de genes e árvores de espécies. Os 

dados obtidos para o gene nuclear foram analisados independentemente dos genes 

mitocondriais. 

  

2.5.1 ND2 

 

 Para a amplificação do gene ND2 foram usados os primers AMB1 e SCA 

(Tabela II-2).  

A partir da análise dos dados obtidos pelo teste de saturação de substituição foi 

possível perceber que a taxa de transição/transversão está aumentando de forma linear 

com o tempo, portanto, os dados não se mostram saturados e por isso podem ser 

utilizados para inferir filogenias (Figura 2.2). A proporção transição/transversão (Ti/Tv) 

observada foi de 0,3. 
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Figura 2.2: Gráfico mostrando a frequência de transições (Xs) e transversões (Dv) 

versus a divergência das sequências utilizando o modelo Tamura-Nei (1993), para os 

dados provenientes do gene ND2. 

 

 

Em todas as espécies analisadas, há uma região intergênica que varia de 170pb 

(S. latitarsis 2) a 201pb (P. remota e S. quadripunctata) antes do gene ND2 e que 

apresenta possíveis códons de iniciação, entretanto nenhum dá origem a um quadro de 

leitura contínuo. 

O tamanho das sequências do ND2 variou de 939 pb em Melipona bicolor 

(GenBank) a 1089 pb em Schwarzula timida e Plebeia remota, com um valor médio de 

1040 pb. Com o alinhamento e a correção manual dessas sequências obteve-se uma 

matriz com 1095 caracteres sendo 710 deles conservados, 385 variáveis e 206 

filogeneticamente informativos para as análises de parcimônia.  

Entre as espécies do gênero Scaura, também existe uma diferença no tamanho 

no gene, variando de 1008pb para S. longula1 e 2 a 1080pb para S. tenuis1 (Tabela III-

2). Essa variação concentra-se no início do gene, sendo que o quadro de leitura para a 

espécie S. atlantica inicia-se anteriormente que o das demais espécies analisadas. Para 

todas as espécies analisadas neste trabalho, o códon de iniciação utilizado na proteína 

codificada pelo gene ND2 foi ATA e o códon de terminação TAA. O gene mitocondrial 

ND2 foi composto principalmente de A+T, que variou entre 90-94% como pode ser 

visualizado na tabela III-2. 
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A figura 3.2 apresenta os resultados obtidos a partir do alinhamento de 

aminoácidos das espécies para o gene ND2. Na posição 308, foi observada nas amostras 

de S. atlantica, S. latitarsis1 e 2, uma inserção de 3 pares de base (AAT), 

correspondendo ao aminoácido asparigina, o qual está ausente nas demais espécies 

analisadas. 

 A distância de sequências entre as espécies do gênero Scaura e os grupos 

externos variou de 10 a 17%. As distâncias interespecíficas no gênero Scaura variaram 

de 2 a 9%. A tabela IV-2 apresenta a matriz de divergência não corrigida entre pares de 

sequências calculados pelo modelo evolutivo no programa MEGA. 

 

 

Tabela III-2: Composição nucleotídica e o comprimento final das sequências do gene 

ND2 (T= timina, C= citosina, A= adenina, G= guanina). 

 

Táxons analisados 
Composição nucleotídica Total 

(pb) T(%) C(%) A(%) G(%) 

S. atlantica 54 3.4 40 2.6 1050 

S. latitarsis 1 53.7 3.6 39.9 2.7 1044 

S. latitarsis 2 54.7 3.4 39.3 2.7 1041 

S. longula 1 53.7 3.5 39.8 3.1 1008 

S. longula 2 55.6 3.4 39.8 3.3 1008 

S. tenuis 1 53.3 3.6 39.4 3.6 1080 

S. tenuis 2 53.4 3.7 39.8 3.2 1068 

Grupos Externos 

M. bicolor 48.3 6.2 42.8 2.7 939 

S. quadripunctata 52.2 3.8 41.1 2.9 1089 

S. timida 50.2 5.7 40.5 3.6 984 

P. remota 51.5 3.8 41.7 3.0 1089 

P. droryana 52.8 3.3 41.7 2.4 1080 
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Figura 3.2: Alinhamento dos aminoácidos a partir dos dados do gene ND2. Os (.) 

correspondem à identidade de aminoácido com a primeira sequência (M. bicolor). As (-

) são dados não observados. Essa sequência de aminoácidos é baseada no código 

genético mitocondrial de insetos.  
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Figura 3.2: (Continuação). Alinhamento dos aminoácidos a partir dos dados do gene 

ND2. Os (.) correspondem à identidade de aminoácidos com a primeira sequência (M. 

bicolor). Os (-) são dados não observados. Os (*) correspondem ao fim da sequência. 

Em destaque vermelho, inserção do aminoácido Asparagina nas amostras S. atlantica, 

S. latitarsis 1 e S. latitarsis 2. 



 

Tabela IV-2: Matriz de distância-p entre pares de sequências do gene ND2. (SA) S. atlantica; (SLA1) S. latitarsis 1; (SLA2) S. latitarsis 2; 

(SLO1) S. longula 1; (SLO2) S. longula 2; (ST1) S. tenuis 1; (ST2) S. tenuis 2; (MB) M. bicolor; (SW) S. quadripunctata; (SCT) S. timida; 

(PD) P. droryana; (PR) P. remota. Em destaque verde, as divergências entre as amostras do gênero Scaura e os grupos externos. Em 

destaque amarelo as divergências interespecíficas no gênero Scaura. 

 

Táxons 
Distância “p” 

AS SLA1 SLA2 SLO1 SLO2 ST1 ST2 MB SW SCT PD 

SLA1 0.0259           

SLA2 0.0346 0.0413          

SLO1 0.0863 0.0913 0.0863         

SLO2 0.0873 0.0923 0.0873 0.0020        

ST1 0.0850 0.0928 0.0908 0.0585 0.0585       

ST2 0.0870 0.0918 0.0870 0.0595 0.0615 0.0300      

MB 0.1628 0.1650 0.1616 0.1739 0.1750 0.1683 0.1634     

SW 0.1303 0.1326 0.1233 0.1181 0.1190 0.1222 0.1189 0.1768    

SCT 0.1221 0.1333 0.1292 0.1190 0.1200 0.1280 0.1301 0.1954 0.1535   

PD 0.1159 0.1201 0.1098 0.1032 0.1042 0.1186 0.1152 0.1651 0.0685 0.1382  

PR 0.1312 0.1345 0.1272 0.1200 0.1210 0.1231 0.1199 0.1821 0.0294 0.1565 0.0694 
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2.5.1.1 Análises filogenéticas para o gene ND2 

 

Foram geradas, através do programa PAUP árvores de máxima parcimônia 

(MP), máxima verossimilhança (ML) com bootstrap de 1000 pseudo-réplicas, tendo as 

espécies M. bicolor, S. quadripunctata, S. timida, P. droryana e P. remota como grupos 

externos.  

A análise de máxima parcimônia (MP) foi feita considerando todas as 

sequências obtidas para o gene ND2, considerando os gaps como dados pertencentes da 

sequência. A árvore consenso obtida está representada na figura 4.2A. A busca por 

branch-and-bound resultou em um único cladograma mais parcimonioso, com 566 

passos, índice de consistência (CI) = 0,754, índice de homoplasia (HI) = 0,246 e índice 

de retenção (RI) = 0,700. 

Para os dados de ND2 do gênero Scaura e grupo externo, a árvore de máxima 

verossimilhança (ML) está apresentada na figura 4.2B. A geração destas árvores 

baseou-se nos modelos escolhido pelo programa jModelTest, GTR+G, através do 

critério de informação Akaike (AIC), e apresentou os seguintes valores: Lset 

base=(0.4240 0.0439 0.0190) Nst=6  Rmat=(0.0915 7.4263 0.3564 2.7541 0.7926) 

Rates=gamma Shape=0.3260 ncat=4 pinvar=0.  

As análises heurísticas, utilizando o método de análise Bayesiana, foram feitas 

considerando os 12 táxons estudados neste trabalho, obtidos para o gene ND2 (1095pb) 

e considerando os gaps como dados pertencentes às sequências. O melhor modelo 

escolhido pelo jModeltest foi GTR+G com parâmetro gama, selecionado pelo critério 

de informação Akaike (AIC). A árvore de consenso obtida está representada na figura 

5.2.  

As árvores encontradas nos três tipos de análises, para o gene ND2, foram 

semelhantes entre si. 

 

 

 

 

 



 

 

                                            

Figura 4.2: Árvores consenso para o gene ND2 produzida utilizando todos os sítios (1095pb). Os números são valores de bootstrap 

baseados em 1000 réplicas. (MB) M. bicolor; (SW) S. quadripunctata; (SCT) S. timida; (PR) P. remota; (PD) P. droryana; (SA) S. 

atlantica; (SLA1) S. latitarsis 1; (SLA2) S. latitarsis 2; (SLO1) S. longula 1; (SLO2) S. longula 2; (ST1) S. tenuis 1; (ST2) S. tenuis 2. A) 

Máxima Parcimônia; B) Máxima Verossimilhança, InL=3930,83. 

A 
B 

MB 
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Figura 5.2: Árvore de consenso, para o gene ND2, encontrada pelo método de análise 

Bayesiana. Os números apresentados representam valores das probabilidades a 

posteriori obtidos. (MB) M. bicolor; (SW) S. quadripunctata; (SCT) S. timida; (PR) P. 

remota; (PD) P. droryana; (SA) S. atlantica; (SLA1) S. latitarsis 1; (SLA2) S. latitarsis 

2; (SLO1) S. longula 1; (SLO2) S. longula 2; (ST1) S. tenuis 1; (ST2) S. tenuis 2. 

 

 

2.5.2 COI 

 

  

O gene mitocondrial citocromo oxidase I foi amplificado em dois fragmentos, 

visando à amplificação completa do gene. Para tanto, foram utilizados os pares de 

primers AMB3 + mtD9 (1º fragmento) e mtD8 + mtD12 (2º fragmento). Entretanto 

para as amostras de S. tenuis 1 e 2, foi necessário a construção do primer SCA2 (Tabela 

II-2) para amplificar o 1º fragmento. Os fragmentos amplificados variaram de 1585 pb 

(S. tenuis 2) a 1843 pb (S. latitarsis 1). Esses fragmentos incluem o RNAt
Trp

, o RNAt
Tyr

 

e uma região intergênica que variou de 53 pb a 129 pb. 
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Com o alinhamento e a correção manual das sequências do gene COI, obteve-se 

uma matriz de 1560 caracteres sendo 1293 conservados, 267 variáveis e 135 

filogeneticamente informativos para as análises de parcimônia. Destaca-se o fato da 

sequência de S. timida apresentar 3 pares de base a menos, sendo essa diferença 

localizada no final da sequências, e não interferindo no alinhamento final.  

O conteúdo de A e T observado foi mais elevado em relação ao de G e C em 

todas as espécies analisadas. A Tabela V-2 mostra a proporção de cada nucleotídeo para 

cada espécie individualmente. 

 

Tabela V-2: Composição nucleotídica e o comprimento final das sequências do gene 

COI (T= timina, C= citosina, A= adenina, G= guanina). 

 

Táxons analisados 
Composição nucleotídica Total 

(pb) T(%) C(%) A(%) G(%) 

S. atlantica 45.6 10.1 34.1 10.3 1560 

S. latitarsis 1 45.5 10 34.4 10.1 1560 

S. latitarsis 2 45.1 10.2 34.4 10.3 1560 

S. longula 1 45.2 10.4 34.1 10.3 1560 

S. longula 2 45.5 10.3 34 10.2 1560 

S. tenuis 1 44.1 10.8 34.7 10.4 1560 

S. tenuis 2 45 10.3 34.4 10.3 1560 

Grupos Externos 

M. bicolor 42.5 10.5 36.7 10.3 1560 

S. quadripunctata 45.3 10 34.2 10.5 1557 

S. timida 45.4 9.9 34.2 10.4 1560 

P. remota 43.6 10 35.8 10.6 1560 

P. droryana 43.8 10.1 35.6 10.6 1560 

 

 

Uma análise gráfica foi realizada através da relação entre as transições (Ti) e 

transversões (Tv) e a distância genética estimada pelo modelo Tamura-Nei (TAMURA-
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NEI, 1993) indica que não há saturação nestes nucleotídeos (Figura 6.2). A proporção 

transição/transversão (Ti/Tv) observada foi de 0,3. 

 

 

 

Figura 6.2: Gráfico mostrando a frequência de transição (Xs) e transversão (Dv) em 

relação à distância genética (modelo Tamura-Nei), para o gene citocromo oxidase I. 

 

 

A divergência de sequência entre as espécies do gênero Scaura e os grupos 

externos variou de 4 a 7%. As distâncias interespecíficas no gênero Scaura variaram de 

0,3 a 6%. A tabela VI-2 apresenta a matriz de divergência não corrigida entre pares de 

sequência calculada pelo método de distância-p no programa MEGA.  

A figura 7.2 apresenta os resultados obtidos a partir do alinhamento de 

aminoácidos das espécies para o gene mitocondrial COI. Existem dois códons de 

iniciação: ATT (M. bicolor, S. quadripunctata, P. droryana e S. longula 2) e ATA para 

os demais táxons. Esses dois códons de iniciação diferentes dão origem a aminoácidos 

diferentes, isoleucina (ATT) e metionina (ATA). O códon de terminação utilizado é o 

mesmo entre todos os táxons analisados. 

 

 

 

 



 

Tabela VI-2: Matriz de distância-p entre pares de sequências do gene COI. (SA) S. atlantica; (SLA1) S. latitarsis 1; (SLA2) S. latitarsis 2; 

(SLO1) S. longula 1; (SLO2) S. longula 2; (ST1) S. tenuis 1; (ST2) S. tenuis 2; (MB) M. bicolor; (SW) S. quadripunctata; (SCT) S. timida; 

(PD) P. droryana; (PR) P. remota. Em destaque verde, as divergências entre as amostras do gênero Scaura e os grupos externos. Em 

destaque amarelo as divergências interespecíficas no gênero Scaura. 

 

Táxons 
Distância “p” 

SA SLA1 SLA2 SLO1 SLO2 ST1 ST2 MB SW SCT PD 

SLA1 0.0103           

SLA2 0.0135 0.0109          

SLO1 0.0482 0.0456 0.0501         

SLO2 0.0482 0.0456 0.0501 0.0039        

ST1 0.0642 0.0610 0.0655 0.0552 0.0552       

ST2 0.0462 0.0443 0.0495 0.0308 0.0295 0.0539      

MB 0.0745 0.0713 0.0751 0.0681 0.0668 0.0719 0.0687     

SW 0.0533 0.0495 0.0520 0.0514 0.0520 0.0662 0.0507 0.0591    

SCT 0.0520 0.0482 0.0514 0.0501 0.0488 0.0726 0.0507 0.0706 0.0584   

PD 0.0700 0.0649 0.0662 0.0662 0.0655 0.0777 0.0649 0.0719 0.0366 0.0642  

PR 0.0552 0.0514 0.0539 0.0539 0.0539 0.0694 0.0539 0.0604 0.0096 0.0597 0.0347 
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Figura 7.2: Alinhamento dos aminoácidos a partir dos dados do gene COI. Os (.) correspondem à identidade de aminoácidos com a 

primeira sequência (M. bicolor). Essa sequência de aminoácidos é baseada no código genético mitocondrial de insetos.  
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Figura 7.2: (Continuação) Alinhamento dos aminoácidos a partir dos dados do gene COI. Os (.) correspondem à identidade de 

aminoácidos com a primeira sequência (M. bicolor). Os (*) correspondem ao fim da sequência.  



Capítulo 2 

 

 

68 

 

 

2.5.2.1 Análises filogenéticas para o gene COI 

 

 A análise de máxima parcimônia (MP) para o gene COI (1560pb), resultou em 

uma árvore mais parcimoniosa (Figura 8.2A) com 419 passos, com índice de 

consistência 0,702 e índice de retenção 0,635.  

As análises de máxima verossimilhança foram realizadas pelo programa PAUP 

e está apresentada na figura 8.2B. A geração desta árvore baseou-se no modelo 

evolutivo apontado pelo programa jModeltest, GTR+I+G, através do critério de 

informação Akaike (AIC), e apresentou os seguintes valores: Lset base=(0.3462 0.1061 

0.1082) Nst=6  Rmat=(0.5320 7.5830 7.6595 1.0488 4.7702) Rates=gamma 

Shape=0.5250 Pinvar=0.4750. 

As análises heurísticas, utilizando o método de análise Bayesiana, foram feitas 

considerando todos os táxons utilizados neste estudo. O melhor modelo escolhido pelo 

jModeltest foi o GTR+I+G com parâmetro gamma selecionado pelo critério de 

informação Akaike (AIC). A árvore consenso obtida está representada na figura 9.2. 
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Figura 8.2: Árvores consenso para o gene citocromo oxidase I (COI) produzida quando todos os sítios (1560) foram usados. Os números 

acima dos ramos são valores de bootstraps baseados em 1000 réplicas. (MB) M. bicolor; (SW) S. quadripunctata; (SCT) S. timida; (PR) P. 

remota; (PD) P. droryana; (SA) S. atlantica; (SLA1) S. latitarsis 1; (SLA2) S. latitarsis 2; (SLO1) S. longula 1; (SLO2) S. longula 2; 

(ST1) S. tenuis 1; (ST2) S. tenuis 2. A) Máxima Parcimônia; B) Máxima Verossimilhança, -lnL = 4363.32471687. 

A 
B 
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Figura 9.2: Árvore consenso de análise bayesiana baseada em 1560pb do gene COI, 

com valores de probabilidade posteriori apresentados acima dos ramos. (MB) M. 

bicolor; (SW) S. quadripunctata; (SCT) S. timida; (PR) P. remota; (PD) P. droryana; 

(SA) S. atlantica; (SLA1) S. latitarsis 1; (SLA2) S. latitarsis 2; (SLO1) S. longula 1; 

(SLO2) S. longula 2; (ST1) S. tenuis 1; (ST2) S. tenuis 2. 

 

2.5.3 COII 

  

Um fragmento de 310 pares de base do gene mitocondrial citocromo oxidase II 

foi amplificado utilizando-se os primers mtD18 e Seq21. O início do fragmento 

corresponde à posição 3850 do genoma mitocondrial de A. mellifera. 

 A partir das sequências dos 12 táxons analisados foi gerada uma matriz de 310 

caracteres, correspondente ao número de pares de base alinhados. Destes 310 

caracteres, 263 são conservados, 47 variáveis e 29 filogeneticamente informativos para 
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a análise de parcimônia. A proporção transição/transversão (Ti/Tv) observada foi de 

0,3. 

 Foi analisada a presença de saturação e observou-se uma relação linear crescente 

entre as taxas de transição e transversão versus a distância genética, o que indica que 

não foi detectada evidência de saturação dos dados (Figura 10.2).  

 

 

 

Figura 10.2: Gráfico mostrando a frequência de transição (Xs) e transversão (Dv) em 

relação à distância genética (modelo Tamura-Nei), para o gene citocromo oxidase II. 

 

 

 

 A composição nucleotídica das sequências obtidas para o gene COII dos 12 

táxons analisados pode ser visualizado na tabela VII-2. 
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Tabela VII-2: Composição nucleotídica e o comprimento final das sequências do gene 

COII (T= timina, C= citosina, A= adenina, G= guanina). 

 

Táxons analisados 
Composição nucleotídica Total 

(pb) T(%) C(%) A(%) G(%) 

S. atlantica 40.6 11 36.1 12.3 310 

S. latitarsis 1 40.3 11.3 36.1 12.3 310 

S. latitarsis 2 40.6 11 35.5 12.9 310 

S. longula 1 40 11 36.8 12.3 310 

S. longula 2 40 11 37.1 11.9 310 

S. tenuis 1 41 10.6 35.8 12.6 310 

S. tenuis 2 40.3 11.3 35.8 12.6 310 

Grupos Externos 

M. bicolor 39 11.6 38.1 11.3 310 

S. quadripunctata 41.9 10.6 35.8 11.6 310 

S. timida 41.9 11 35.5 11.6 310 

P. remota 41.9 10.6 35.5 11.9 310 

P. droryana 41.6 10.6 35.5 12.3 310 

 

 

A tabela VIII-2 apresenta a matriz de divergência não corrigida entre pares de 

sequências calculada pelo método de distância-p no programa MEGA, para o gene 

mitocondrial COII. As divergências das sequências entre os táxons incluídos no 

presente estudo variaram de 0,3 a 7%. Entre as espécies do gênero Scaura e os grupos 

externos à distância-p variaram cerca de 4 a 7%.  

 A figura 11.2 representa o alinhamento das sequências de nucleotídeos obtidas 

para a região COII, mostrando um alto grau de conservação. Esse gene não foi 

analisado quanto à composição de aminoácidos visto que apenas uma parte do gene foi 

sequenciada. 

 



 

Tabela VIII-2: Matriz de distância-p entre pares de sequências do gene COII. (SA) S. atlantica; (SLA1) S. latitarsis 1; (SLA2) S. 

latitarsis 2; (SLO1) S. longula 1; (SLO2) S. longula 2; (ST1) S. tenuis 1; (ST2) S. tenuis 2; (MB) M. bicolor; (SW) S. quadripunctata; 

(SCT) S. timida; (PD) P. droryana; (PR) P. remota. Em destaque verde, as divergências entre as amostras do gênero Scaura e os grupos 

externos. Em destaque amarelo as distâncias interespecíficas no gênero Scaura. 

 

Táxons 
Distância “p” 

SA SLA1 SLA2 SLO1 SLO2 ST1 ST2 MB SW SCT PD 

SLA1 0.0032           

SLA2 0.0129 0.0097          

SLO1 0.0484 0.0484 0.0581         

SLO2 0.0452 0.0452 0.0548 0.0097        

ST1 0.0613 0.0613 0.0645 0.0484 0.0452       

ST2 0.0677 0.0677 0.0710 0.0548 0.0516 0.0065      

MB 0.0581 0.0581 0.0645 0.0710 0.0677 0.0581 0.0645     

SW 0.0484 0.0484 0.0516 0.0516 0.0484 0.0581 0.0645 0.0710    

SCT 0.0452 0.0484 0.0516 0.0516 0.0484 0.0581 0.0645 0.0677 0.0419   

PD 0.0581 0.0613 0.0645 0.0677 0.0645 0.0677 0.0742 0.0742 0.0161 0.0516  

PR 0.0516 0.0516 0.0548 0.0548 0.0516 0.0613 0.0677 0.0742 0.0032 0.0452 0.0194 

 



 

 

 

Figura 11.2: Alinhamento das sequências parciais do gene COII. Os (.) correspondem à identidade nucleotídica com a primeira sequência 

(M. bicolor).  
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2.5.3.1 Análises filogenéticas para o gene COII 

 

 As análises heurísticas, utilizando o método de máxima parcimônia, foram 

realizadas considerando as sequências dos 12 táxons utilizados no presente estudo. Os 

dados obtidos resultaram em uma matriz com 310 pb. Não foram observados gaps 

internos. A árvore mais parcimoniosa (Figura 12.2A) apresenta 69 passos, com índice 

de consistência 0,797 e índice de retenção 0,785.  

As análises de máxima verossimilhança foram realizadas pelo programa PAUP 

e está apresentada na figura 12.2B. A geração desta árvore baseou-se no modelo 

evolutivo apontado pelo programa jModeltest, TPM1uf+I+G através do critério de 

informação Akaike (AIC), e apresentou os seguintes valores: Lset base=(0.3631 0.1119 

0.1234) Nst=6  Rmat=(1.0000 11.7350 11.3272 11.3272 11.7350) Rates=gamma 

Shape=0.6720 Pinvar=0.5810. 

As análises heurísticas, utilizando o método de análise Bayesiana, foram feitas 

considerando os 12 táxons. O melhor modelo escolhido pelo jModeltest foi 

TPM1uf+I+G através do critério de informação Akaike (AIC). A árvore de consenso 

obtida está representada na figura 13.2.  

 



 

 

            

Figura 12.2: Árvores consenso para o gene citocromo oxidase II (COII). Os números acima dos ramos são valores de bootstraps baseados 

em 1000 réplicas. (MB) M. bicolor; (SW) S. quadripunctata; (SCT) S. timida; (PR) P. remota; (PD) P. droryana; (SA) S. atlantica; 

(SLA1) S. latitarsis 1; (SLA2) S. latitarsis 2; (SLO1) S. longula 1; (SLO2) S. longula 2; (ST1) S. tenuis 1; (ST2) S. tenuis 2. A) Máxima 

Parcimônia; B) Máxima Verossimilhança, -lnL=801.59030404. 

A B 
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Figura 13.2: Árvore consenso de análise bayesiana baseada em 310pb do gene COII, 

com valores de probabilidade posteriore apresentados acima dos ramos. (MB) M. 

bicolor; (SW) S. quadripunctata; (SCT) S. timida; (PR) P. remota; (PD) P. droryana; 

(SA) S. atlantica; (SLA1) S. latitarsis 1; (SLA2) S. latitarsis 2; (SLO1) S. longula 1; 

(SLO2) S. longula 2; (ST1) S. tenuis 1; (ST2) S. tenuis 2. 

 

 

2.5.4 Cyt b 

 

 Foram utilizados os primers mtD18 e Seq21, para amplificar um fragmento que 

variou de 1149 pb em S. quadripunctata a 1164 pb em P. remota. Essa região engloba 

parte do gene mitocondrial citocromo b, o RNAt
Ser

 e uma pequena porção inicial do 

gene ND1.  

 Com o alinhamento e a correção manual dessas sequências obteve-se uma 

matriz com 746 caracteres sendo 580 deles conservados, 166 variáveis e 87 
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filogeneticamente informativos para as análises de parcimônia. Uma análise gráfica foi 

realizada através da relação entre as transições (Ti) e transversões (Tv) e a distância 

genética estimada pelo modelo Tamura-Nei indica que não há saturação nestes 

nucleotídeos (Figura 14.2). A proporção transição/transversão (Ti/Tv) observada foi de 

0,4. 

 

 

Figura 14.2: Relação entre a distância genética e as taxas de transição (Xs) em azul e 

transversão (Dv) em verde. Está representada nos dois eixos deste gráfico a distribuição 

das divergências existentes entre e dentre os 12 táxons analisados para o gene Cyt b. 

 

 

 

 A composição nucleotídica das sequências obtidas para o gene mitocondrial Cyt 

dos 12 táxons analisados pode ser visualizado na tabela IX-2. 
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Tabela IX-2: Composição nucleotídica e o comprimento final das sequências do gene 

Cyt b (T= timina, C= citosina, A= adenina, G= guanina). 

 

Táxons analisados 
Composição nucleotídica Total 

(pb) T(%) C(%) A(%) G(%) 

S. atlantica 47.2 9.2 37.1 6.4 746 

S. latitarsis 1 46.8 9.5 37.1 6.6 746 

S. latitarsis 2 46.9 9.4 37.1 6.6 746 

S. longula 1 46.1 9.9 37.9 6 746 

S. longula 2 45.8 10.2 37.7 6.3 746 

S. tenuis 1 45.4 9.8 38.6 6.2 746 

S. tenuis 2 45.6 9.5 38.3 6.6 746 

Grupos Externos 

M. bicolor 44.5 10.9 38.5 6.2 746 

S. quadripunctata 46 9.1 38.6 6.3 746 

S. timida 45.8 9.1 38.9 6.2 746 

P. remota 45.8 9.1 38.7 6.3 746 

P. droryana 46.8 9.1 37.7 6.4 746 

 

 

 A divergência das sequências entre os táxons estudados variou de 0,1 a 11%. 

Uma matriz de divergência não-corrigida entre pares de sequência calculada no 

programa MEGA, através do método de distância “p”, é apresentado na tabela X-2. 

 O alinhamento final das sequências de nucleotídeos obtidas para o gene 

mitocondrial Cyt b está apresentado na figura 15.2. 

 

 

 



Capítulo 2 

 

 

80 

 

 

Tabela X-2: Matriz de distância-p entre pares de sequências do gene Cyt b. (SA) S. atlantica; (SLA1) S. latitarsis 1; (SLA2) S. latitarsis 

2; (SLO1) S. longula 1; (SLO2) S. longula 2; (ST1) S. tenuis 1; (ST2) S. tenuis 2; (MB) M. bicolor; (SW) S. quadripunctata; (SCT) S. 

timida; (PD) P. droryana; (PR) P. remota. Em destaque verde, as divergências entre as amostras do gênero Scaura e os grupos externos. 

Em destaque amarelo as distâncias interespecíficas no gênero Scaura. 

 

Táxons 
Distância “p” 

AS SLA1 SLA2 SLO1 SLO2 ST1 ST2 MB SW SCT PD 

SLA1 0.0161           

SLA2 0.0121 0.0067          

SLO1 0.0576 0.0630 0.0617         

SLO2 0.0630 0.0684 0.0670 0.0080        

ST1 0.0603 0.0657 0.0643 0.0416 0.0469       

ST2 0.0590 0.0670 0.0630 0.0429 0.0483 0.0161      

MB 0.1059 0.1086 0.1072 0.1113 0.1139 0.1113 0.1126     

SW 0.0670 0.0710 0.0697 0.0670 0.0710 0.0777 0.0791 0.1059    

SCT 0.0670 0.0724 0.0710 0.0630 0.0684 0.0724 0.0724 0.1153 0.0684   

PD 0.0630 0.0670 0.0657 0.0684 0.0737 0.0751 0.0764 0.1059 0.0349 0.0657  

PR 0.0684 0.0724 0.0710 0.0684 0.0724 0.0791 0.0804 0.1072 0.0013 0.0697 0.0362 
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Figura 15.2: Alinhamento final das sequências de nucleotídeos obtidas a partir dos dados parciais do gene Cyt b. Os pontos correspondem 

à identidade nucleotídica com a primeira sequência (M. bicolor).  
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Figura 15.2: (Continuação). 
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2.5.4.1 Análises filogenéticas para o gene Cyt b 

 

 As análises heurísticas, utilizando o método de máxima parcimônia, foram 

realizadas considerando as sequências dos 12 táxons utilizados no presente estudo. Os 

dados obtidos resultaram em uma matriz com 746 pb. Não foram observados gaps 

internos. A árvore mais parcimoniosa (Figura 16.2A) apresenta 220 passos, com índice 

de consistência 0,809 e índice de retenção 0,784.  

As análises de máxima verossimilhança foram realizadas pelo programa PAUP 

e está apresentada na figura 16.2B. A geração desta árvore baseou-se no modelo 

evolutivo apontado pelo programa jModeltest, TVM+I através do critério de 

informação Akaike (AIC), e apresentou os seguintes valores: Lset base=(0.3739 0.1097 

0.0677) Nst=6  Rmat=(2.5825 12.6922 9.3795 0.0000 12.6922) Rates=equal 

Pinvar=0.5920. 

As análises heurísticas, utilizando o método de análise Bayesiana, foram feitas 

considerando os 12 táxons estudados neste trabalho, obtidos para o gene Cyt b (746pb). 

O melhor modelo escolhido pelo jModeltest foi TVM+I através do critério de 

informação Akaike (AIC). A árvore de consenso obtida está representada na figura 

17.2.  

 



 

 

                       

Figura 18.2: Árvores consenso para o gene citocromo b (Cyt b). Os números acima dos ramos são valores de bootstraps baseados em 

1000 réplicas. (MB) M. bicolor; (SW) S. quadripunctata; (SCT) S. timida; (PR) P. remota; (PD) P. droryana; (SA) S. atlantica; (SLA1) S. 

latitarsis 1; (SLA2) S. latitarsis 2; (SLO1) S. longula 1; (SLO2) S. longula 2; (ST1) S. tenuis 1; (ST2) S. tenuis 2. A) Máxima Parcimônia; 

B) Máxima Verossimilhança, -lnL=2093.03007155. 

A B 
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Figura 19.2: Árvore consenso de análise bayesiana baseada em 310pb do gene COI, 

com valores de probabilidade posteriore apresentados acima dos ramos. (MB) M. 

bicolor; (SW) S. quadripunctata; (SCT) S. timida; (PR) P. remota; (PD) P. droryana; 

(SA) S. atlantica; (SLA1) S. latitarsis 1; (SLA2) S. latitarsis 2; (SLO1) S. longula 1; 

(SLO2) S. longula 2; (ST1) S. tenuis 1; (ST2) S. tenuis 2. 

 

 

2.5.5 16S rRNA 

 

 Foram analisadas sequências de parte do gene mitocondrial 16S rRNA para 12 

táxons (Tabela I-2). Foram utilizados os primers 16SR e 16SF, gerando fragmentos que 

variaram de 540 (S. timida, S. tenuis1 e 2) a 545 pb (P. droryana). Essa região 

amplificada equivale aos nucleotídeos 13392 a 13944 da sequência do 16S rRNA do 

genoma mitocondrial de A. mellifera. Com o alinhamento e a correção manual dessas 

sequências obteve-se uma matriz com 547 caracteres sendo 462 deles conservados, 82 
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variáveis e 33 filogeneticamente informativos para as análises de parcimônia. A Tabela 

XI-2 mostra as proporções de cada nucleotídeo calculadas para cada táxon 

individualmente. 

 

Tabela XI-2: Composição nucleotídica e o comprimento final das sequências parcial 

do gene 16S rRNA (T= timina, C= citosina, A= adenina, G= guanina). 

 

Táxons analisados 
Composição nucleotídica Total 

(pb) T(%) C(%) A(%) G(%) 

S. atlantica 41 11.5 39.4 8.1 541 

S. latitarsis 1 40.9 11.3 39.6 8.3 541 

S. latitarsis 2 40.7 11.6 39.2 8.5 541 

S. longula 1 40.5 11.6 39.2 8.7 541 

S. longula 2 40.3 11.8 39.2 8.7 541 

S. tenuis 1 40.6 12.2 38.7 8.5 540 

S. tenuis 2 40 12.8 38.3 8.9 540 

Grupos Externos 

M. bicolor 39.9 12.5 39.5 8.1 544 

S. quadripunctata 40.6 11.8 39.3 8.3 542 

S. timida 40.7 12 38.8 8.5 541 

P. remota 40.6 11.8 39.3 8.3 542 

P. droryana 40.7 11.9 39.1 8.3 545 

 

 

 A relação entre as taxas de transição (Xs), transversão (Dv) e a distância 

genética não indicou existência de saturação, estando indicadas na figura 18.2, as 

divergências moleculares entre e dentro de cada táxon analisado. A proporção 

transição/transversão (Ti/Tv) observada foi de 0,5. 
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Figura 18.2: Gráfico mostrando a frequência de transição (Xs) e transversões (Dv) em 

relação à distância genética (modelo Tamura-Nei), para o gene 16S rRNA. 

 

 

 

A tabela XII-2 apresenta a matriz de distância não corrigida entre pares de 

sequência calculada pelo método de distância-p no programa MEGA, para o gene 

mitocondrial 16S rRNA. As divergências das sequências entre os táxons incluídos no 

presente estudo variaram de 0,1 a 6%.  

 A figura 19.2 representa o alinhamento das sequências de nucleotídeos obtidas 

para a região 16S rRNA.  
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Tabela XII-2: Matriz de distância-p entre pares de sequências parciais do gene 16S rRNA. (SA) S. atlantica; (SLA1) S. latitarsis 1; 

(SLA2) S. latitarsis 2; (SLO1) S. longula 1; (SLO2) S. longula 2; (ST1) S. tenuis 1; (ST2) S. tenuis 2; (MB) M. bicolor; (SW) S. 

quadripunctata; (SCT) S. timida; (PD) P. droryana; (PR) P. remota. Em destaque verde, as divergências entre as amostras do gênero 

Scaura e os grupos externos. Em destaque amarelo as distâncias interespecíficas no gênero Scaura. 

 

Táxons 
Distância “p” 

AS SLA1 SLA2 SLO1 SLO2 ST1 ST2 MB SW SCT PD 

SLA1 0.0068           

SLA2 0.0080 0.0045          

SLO1 0.0187 0.0139 0.0174         

SLO2 0.0198 0.0150 0.0186 0.0011        

ST1 0.0235 0.0210 0.0246 0.0138 0.0150       

ST2 0.0246 0.0246 0.0282 0.0174 0.0185 0.0103      

MB 0.0508 0.0495 0.0521 0.0442 0.0455 0.0521 0.0531     

SW 0.0235 0.0247 0.0284 0.0199 0.0211 0.0235 0.0246 0.0377    

SCT 0.0347 0.0360 0.0397 0.0347 0.0359 0.0461 0.0447 0.0685 0.0398   

PD 0.0210 0.0222 0.0258 0.0199 0.0210 0.0259 0.0246 0.0429 0.0092 0.0333  

PR 0.0235 0.0247 0.084 0.0199 0.0211 0.0235 0.0246 0.0377 0.0000 0.0398 0.0092 
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Figura 19.2: Alinhamento final das sequências de nucleotídeos obtidas a partir dos dados parciais do gene 16S rRNA. Os pontos 

correspondem à identidade nucleotídica com a primeira sequência (M. bicolor). Os hífens representam os “gaps”.  
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Figura 19.2: (Continuação). 
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2.5.5.1 Análises filogenéticas para região do gene 16S rRNA 

 

A análise de máxima parcimônia (MP) foi feita considerando todos as 

sequências obtidas para a região parcial do 16S rRNA, considerando os gaps como 

dados pertencentes da sequência. A árvore consenso obtida está representada na figura 

20.1A. A busca por branch-and-bound resultou em um único cladograma mais 

parcimonioso, com 115 passos, índice de consistência (CI) = 0,774 e índice de retenção 

(RI) = 0,687. 

Para os dados de 16S rRNA do gênero Scaura e grupo externo, a árvore de 

máxima verossimilhança (ML) está apresentada na figura 20.1B. A geração desta 

árvore baseou-se nos modelos escolhido pelo programa jModelTest, TPM1uf+G, 

através do critério de informação Akaike (AIC), e apresentou os seguintes valores: Lset 

base=(0.3908 0.1243 0.0753) Nst=6  Rmat=(1.0000 664.8415 384.2872 384.2872 

664.8415) Rates=gamma Shape=0.0150 Pinvar=0.  

As análises heurísticas, utilizando o método de análise Bayesiana, foram feitas 

considerando os 12 táxons estudados neste trabalho, obtidos para a região parcial do 

16S e considerando os gaps como dados pertencentes às sequências. O melhor modelo 

escolhido pelo jModeltest foi TPM1uf+G com parâmetro gama, selecionado pelo 

critério de informação Akaike (AIC). A árvore de consenso obtida está representada na 

figura 21.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                              

Figura 20.1: Árvores consenso para o gene 16S rRNA. Os números acima dos ramos são valores de bootstraps baseados em 1000 réplicas. 

(MB) M. bicolor; (SW) S. quadripunctata; (SCT) S. timida; (PR) P. remota; (PD) P. droryana; (SA) S. atlantica; (SLA1) S. latitarsis 1; 

(SLA2) S. latitarsis 2; (SLO1) S. longula 1; (SLO2) S. longula 2; (ST1) S. tenuis 1; (ST2) S. tenuis 2. A) Máxima Parcimônia; B) Máxima 

Verossimilhança, -lnL=1316.08033609. 

A B 



Capítulo 2 

 

 

93 

 

 

 

Figura 21.2: Árvore consenso de análise bayesiana baseada na região parcial do 16S 

rRNA, com valores de probabilidade posteriore apresentados acima dos ramos. (MB) 

M. bicolor; (SW) S. quadripunctata; (SCT) S. timida; (PR) P. remota; (PD) P. 

droryana; (SA) S. atlantica; (SLA1) S. latitarsis 1; (SLA2) S. latitarsis 2; (SLO1) S. 

longula 1; (SLO2) S. longula 2; (ST1) S. tenuis 1; (ST2) S. tenuis 2. 

 

 

 

2.5.6 12S rRNA 

 

 Foram utilizados os primers Seq13 e mtD36 para amplificar o gene 12S rRNA, 

gerando fragmentos que variaram de 666 (P. droryana) a 695pb (S. quadripunctata). 

Essa região amplificada equivale aos nucleotídeos 14423 a 15204 da sequência do 12S 

rRNA do genoma mitocondrial de A. mellifera. Com o alinhamento e a correção manual 
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dessas sequências obteve-se uma matriz com 437 caracteres sendo 369 deles 

conservados, 68 variáveis e 44 filogeneticamente informativos para as análises de 

parcimônia. A Tabela XIII-2 mostra as proporções de cada nucleotídeo calculadas para 

cada táxon individualmente. 

 

Tabela XIII-2: Composição nucleotídica e o comprimento final das sequências parcial 

do gene 12S rRNA (T= timina, C= citosina, A= adenina, G= guanina). 

 

Táxons analisados 
Composição nucleotídica Total 

(pb) T(%) C(%) A(%) G(%) 

S. atlantica 41.5 12.4 40.8 5.3 434 

S. latitarsis 1 41.7 12.4 40.6 5.3 434 

S. latitarsis 2 41.5 12.4 40.8 5.3 434 

S. longula 1 42.3 12 40.6 5.1 433 

S. longula 2 42.3 12 40.6 5.1 433 

S. tenuis 1 42.6 11.3 41 5.1 434 

S. tenuis 2 42 11.8 40.6 5.5 433 

Grupos Externos 

M. bicolor 42.3 11.7 40.5 5.5 437 

S. quadripunctata 40 13.2 41.1 5.8 433 

S. timida 44.6 10.1 40 5.3 435 

P. remota 42.3 11.3 40.9 5.5 433 

P. droryana 39.9 13.2 41.3 5.6 431 

 

A figura 22.2 apresenta a relação entre as taxas de transição (Xs), transversão 

(Dv) e a distância genética. Observa-se por esse gráfico que a reta de transição corta a 

reta de transversão, o que indica que há leve sinal de saturação para as transições. 

Entretanto, não há sinal de saturação para as transversões. A proporção 

transição/transversão (Ti/Tv) observada foi de 1,2. 
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Figura 22.2: Gráfico mostrando a frequência de transição (Xs) e transversões (Dv) em 

relação à distância genética (modelo Tamura-Nei), para o gene 12S rRNA. 

 

 

A tabela XIV-2 apresenta a matriz de distância entre pares de sequência para o 

gene mitocondrial 12S rRNA, calculada pelo método de distância-p no programa 

MEGA, usando apenas as substituições do tipo transversão. As distâncias das 

sequências entre os táxons incluídos no presente estudo variaram de 0 a 5%.  

 A figura 23.2 representa o alinhamento das sequências de nucleotídeos obtidas 

para a região 12S rRNA.  

 

 

 

 

 



 

Tabela XIV-2: Matriz de distância-p entre pares de sequências parciais do gene 12S rRNA. (SA) S. atlantica; (SLA1) S. latitarsis 1; 

(SLA2) S. latitarsis 2; (SLO1) S. longula 1; (SLO2) S. longula 2; (ST1) S. tenuis 1; (ST2) S. tenuis 2; (MB) M. bicolor; (SW) S. 

quadripunctata; (SCT) S. timida; (PD) P. droryana; (PR) P. remota. Em destaque verde, as divergências entre as amostras do gênero 

Scaura e os grupos externos. Em destaque amarelo as distâncias interespecíficas no gênero Scaura. 

 

Táxons 
Distância “p” 

AS SLA1 SLA2 SLO1 SLO2 ST1 ST2 MB SW SCT PD 

SLA1 0.0023           

SLA2 0.0000 0.0023          

SLO1 0.0140 0.0116 0.0140         

SLO2 0.0140 0.0116 0.0140 0.0000        

ST1 0.0140 0.0163 0.0140 0.0093 0.0093       

ST2 0.0140 0.0163 0.0140 0.0093 0.0093 0.0000      

MB 0.0256 0.0233 0.0256 0.0302 0.0302 0.0349 0.0349     

SW 0.0372 0.0395 0.0372 0.0419 0.0419 0.0419 0.0419 0.0581    

SCT 0.0163 0.0186 0.0163 0.0209 0.0209 0.0163 0.0163 0.0372 0.0395   

PD 0.0326 0.0349 0.0326 0.0372 0.0372 0.0326 0.0326 0.0535 0.0233 0.0302  

PR 0.0349 0.0372 0.0349 0.0395 0.0395 0.0395 0.0395 0.0558 0.0023 0.0372 0.0209 

 

 

 



Capítulo 2 

 

 

97 

 

 

 

Figura 23.2: Alinhamento final das sequências de nucleotídeos obtidas a partir dos dados parciais do gene 12S rRNA. Os pontos 

correspondem à identidade nucleotídica com a primeira sequência (M. bicolor). Os hífens representam os “gaps”.  
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Figura 23.2: (Continuação). 
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2.5.6.1 Análises filogenéticas para região do gene 12S rRNA 

 

A análise de máxima parcimônia (MP) foi feita considerando todos as 

sequências obtidas para a região parcial do 12S rRNA, considerando os gaps como 

dados pertencentes da sequência. A árvore consenso obtida está representada na figura 

24.2A. A busca por branch-and-bound resultou em um único cladograma mais 

parcimonioso, com 99 passos, índice de consistência (CI) = 0,778 e índice de retenção 

(RI) = 0,741. 

Para os dados de 12S rRNA do gênero Scaura e grupo externo, a árvore de 

máxima verossimilhança (ML) está apresentada na figura 24.2B. A geração desta 

árvore baseou-se nos modelos escolhido pelo programa jModelTest, TIM3+I, através 

do critério de informação Akaike (AIC), e apresentou os seguintes valores: Lset 

base=(0.4051 0.1146 0.0543) Nst=6  Rmat=(0.0555 2.1312 1.0000 0.0555 5.2576) 

Rates=equal Pinvar=0.7000.  

As análises heurísticas, utilizando o método de análise Bayesiana, foram feitas 

considerando os 12 táxons analisados neste trabalho para a região do 12S (437pb) e 

considerando os gaps como dados pertencentes às sequências. O melhor modelo 

escolhido pelo jModeltest foi TIM3+I com parâmetro gama, selecionado pelo critério 

de informação Akaike (AIC). A árvore de consenso obtida está representada na figura 

25.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   

Figura 24.2: Árvores consenso para o gene 12S rRNA. Os números acima dos ramos são valores de bootstraps baseados em 1000 réplicas. 

(MB) M. bicolor; (SW) S. quadripunctata; (SCT) S. timida; (PR) P. remota; (PD) P. droryana; (SA) S. atlantica; (SLA1) S. latitarsis 1; 

(SLA2) S. latitarsis 2; (SLO1) S. longula 1; (SLO2) S. longula 2; (ST1) S. tenuis 1; (ST2) S. tenuis 2. A) Máxima Parcimônia; B) Máxima 

Verossimilhança, -lnL=1031.02244471. 

 

A B 
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Figura 25.2: Árvore consenso de análise bayesiana baseada em 437pb da região parcial 

do 12S rRNA, com valores de probabilidade posteriore apresentados acima dos ramos. 

(MB) M. bicolor; (SW) S. quadripunctata; (SCT) S. timida; (PR) P. remota; (PD) P. 

droryana; (SA) S. atlantica; (SLA1) S. latitarsis 1; (SLA2) S. latitarsis 2; (SLO1) S. 

longula 1; (SLO2) S. longula 2; (ST1) S. tenuis 1; (ST2) S. tenuis 2. 
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2.5.7 Genes mitocondriais concatenados  

 

 Esta análise consiste em utilizar todos os dados disponíveis, obtidos a partir do 

sequenciamento dos genes mitocondriais, em uma matriz única para tentar construir 

árvores com o máximo de dados possível. 

Considerando que os genes mitocondriais e nucleares apresentam histórias 

evolutivas independentes, foram combinados apenas os dados dos genes mitocondriais. 

Para tanto foi realizado o teste de compatibilidade entre os genes, “Incongruence-length 

difference test” (FARRIS et al., 1995), e os dados combinados não revelou conflito 

filogenético. 

Os dados combinados resultaram numa matriz de 4695 pares de bases, dos quais 

3680 foram conservados, 1015 foram variáveis, 534 foram filogeneticamente 

informativos. De acordo com a figura 26.2, não foi identificada saturação nos conjuntos 

de dados utilizados. Ou seja, os valores de transição e transversão mantiveram uma 

tendência de aumento linear com o aumento na divergência entre as sequências. A 

Tabela XV-2 mostra as proporções de cada nucleotídeo calculadas para cada táxon 

individualmente. 

A tabela XVI-2 apresenta a matriz de distância não corrigida entre pares de 

sequência calculada pelo método de distância-p no programa MEGA, para os genes 

mitocondriais em conjunto. As distâncias das sequências entre os táxons incluídos no 

presente estudo variaram de 0,4 a 10%. A proporção transição/transversão (Ti/Tv) 

observada foi de 0,4. 
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Figura 26.2: Gráfico mostrando a frequência de transição (Xs) e transversões (Dv) em 

relação à distância genética (modelo Tamura-Nei), para os genes mitocondriais 

concatenados. 
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Tabela XV-2: Táxons analisados indicando sua composição nucleotídica e o 

comprimento final das sequências dos genes mitocondriais em conjunto (T= timina, C= 

citosina, A= adenina, G= guanina). 

 

Táxons analisados 
Composição nucleotídica Total 

(pb) T(%) C(%) A(%) G(%) 

S. atlantica 46.5 8.9 37.3 7.3 4641 

S. latitarsis 1 46.3 9 37.4 7.4 4635 

S. latitarsis 2 46.4 9 37.2 7.5 4632 

S. longula 1 46 9.1 37.4 7.5 4598 

S. longula 2 46 9.2 37.3 7.5 4598 

S. tenuis 1 45.7 9.2 37.5 7.6 4670 

S. tenuis 2 45.8 9.1 37.4 7.6 4657 

Grupos Externos 

M. bicolor 43.5 10.1 39 7.4 4536 

S. quadripunctata 45.2 9 38.4 7.5 4680 

S. timida 45.7 9.2 37.5 7.6 4576 

P. remota 45.2 8.8 38.5 7.5 4680 

P. droryana 45.5 8.9 38.2 7.4 4674 



 

Tabela XVI-2: Matriz de distância-p par a par entre as espécies para os dados dos genes mitocondriais em conjunto. (SA) S. atlantica; 

(SLA1) S. latitarsis 1; (SLA2) S. latitarsis 2; (SLO1) S. longula 1; (SLO2) S. longula 2; (ST1) S. tenuis 1; (ST2) S. tenuis 2; (MB) M. 

bicolor; (SW) S. quadripunctata; (SCT) S. timida; (PD) P. droryana; (PR) P. remota. Em destaque verde, as divergências entre as 

amostras do gênero Scaura e os grupos externos. Em destaque amarelo as distâncias interespecíficas no gênero Scaura. 

 

Táxons 
Distância “p” 

AS SLA1 SLA2 SLO1 SLO2 ST1 ST2 MB SW SCT PD 

SLA1 0.0136           

SLA2 0.0129 0.0134          

SLO1 0.0535 0.0551 0.0564         

SLO2 0.0547 0.0562 0.0576 0.0040        

ST1 0.0591 0.0618 0.0620 0.0464 0.0473       

ST2 0.0544 0.0580 0.0576 0.0399 0.0408 0.0301      

MB 0.0933 0.0930 0.0944 0.0953 0.0955 0.0944 0.0950     

SW 0.0658 0.0676 0.0674 0.0665 0.0676 0.0734 0.0701 0.0930    

SCT 0.0680 0.0725 0.0727 0.0678 0.0685 0.0799 0.0739 0.1055 0.0810   

PD 0.0674 0.0694 0.0696 0.0705 0.0714 0.0770 0.0743 0.0966 0.0344 0.0797  

PR 0.0669 0.0687 0.0692 0.0676 0.0685 0.0736 0.0703 0.0944 0.0156 0.0810 0.0386 
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2.5.7.1 Análises filogenéticas para os dados dos genes mitocondriais em 

conjunto 

 

As análises heurísticas, utilizando o método de máxima parcimônia, foram 

realizadas considerando todas as sequências obtidas para os genes mitocondriais (ND2, 

COI, COII, 16S e 12S), considerando os gaps como dados pertencentes da sequência. A 

árvore consenso obtida está representada na figura 27.2A. A busca por branch-and-

bound resultou em um único cladograma mais parcimonioso, com 1513 passos, índice 

de consistência (CI) = 0,740 e índice de retenção (RI) = 0,681. 

Para os dados em conjunto dos genes mitocondriais do gênero Scaura e grupo 

externo, a árvore de máxima verossimilhança (ML) está apresentada na figura 27.2B. A 

geração desta árvore baseou-se nos modelos escolhido pelo programa jModelTest, 

TVM+G, através do critério de informação Akaike (AIC), e apresentou os seguintes 

valores: Lset base=(0.3797 0.0926 0.0768) Nst=6  Rmat=(0.7515 7.4103 5.5326 1.4369 

7.4103) Rates=gamma Shape=0.1880 Pinvar=0.  

As análises heurísticas, utilizando o método de análise Bayesiana, foram feitas 

considerando os genes mitocondriais em conjunto, resultando em uma matriz com 

4695pb. O melhor modelo escolhido pelo jModeltest foi TVM+G com parâmetro gama, 

selecionado pelo critério de informação Akaike (AIC). A árvore de consenso obtida está 

representada na figura 28.2. 

 



 

               

Figura 27.2: Árvores consenso para os genes mitocondriais em conjunto (ND2, COI, COII, 16S e 12S). Os números acima dos ramos são 

valores de bootstraps baseados em 1000 réplicas. (MB) M. bicolor; (SW) S. quadripunctata; (SCT) S. timida; (PR) P. remota; (PD) P. 

droryana; (SA) S. atlantica; (SLA1) S. latitarsis 1; (SLA2) S. latitarsis 2; (SLO1) S. longula 1; (SLO2) S. longula 2; (ST1) S. tenuis 1; 

(ST2) S. tenuis 2. A) Máxima Parcimônia; B) Máxima Verossimilhança, -lnL=13992.79190608. 

A B 
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Figura 28.2: Árvore de análise bayesiana baseada em 4695pb dos genes mitocondriais 

combinados (ND2, COI, COII, 16S e 12S), com valores de probabilidade a posteriore 

apresentados acima dos ramos. (MB) M. bicolor; (SW) S. quadripunctata; (SCT) S. 

timida; (PR) P. remota; (PD) P. droryana; (SA) S. atlantica; (SLA1) S. latitarsis 1; 

(SLA2) S. latitarsis 2; (SLO1) S. longula 1; (SLO2) S. longula 2; (ST1) S. tenuis 1; 

(ST2) S. tenuis 2. 

 

 

2.5.8 Gene nuclear Arg K (Arginina quinase) 

 

 Foram obtidas sequências do intron nuclear Arg K para os táxons analisados 

neste estudo, exceto para M. bicolor, uma vez que não existe dados no GenBank para 

essa região. As sequências foram obtidas com a combinação dos primers Arg K F2 e 

Arg K R2. Esses primers geraram fragmentos que variaram de 645 pb (S. 

quadripunctata) a 674 pb (P. droryana, S. longula 1 e 2). 
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Com o alinhamento e a correção manual das sequências do intron nuclear Arg 

K, obteve-se uma matriz de 685 caracteres sendo 623 conservados, 62 variáveis e 37 

filogeneticamente informativos para as análises de parcimônia. A Tabela XVII-2 mostra 

as proporções de cada nucleotídeo calculadas para cada táxon individualmente. 

 

Tabela XVII-2: Composição nucleotídica e o comprimento final das sequências 

parciais do gene nuclear Arg K (T= timina, C= citosina, A= adenina, G= guanina). 

 

Táxons analisados 
Composição nucleotídica Total 

(pb) T(%) C(%) A(%) G(%) 

S. atlantica 25.6 25.2 26.1 23.1 671 

S. latitarsis 1 25.2 25.6 25.8 23.4 671 

S. latitarsis 2 25.5 25.3 26.1 23.1 671 

S. longula 1 25.2 25.8 25.5 23.4 674 

S. longula 2 25.2 25.8 25.5 23.4 674 

S. tenuis 1 25.2 25.7 26 23.2 673 

S. tenuis 2 25.3 25.6 26.2 23 673 

Grupos Externos 

S. quadripunctata 25.4 25.7 25.1 23.7 645 

S. timida 25.7 25.6 26.3 22.4 673 

P. remota 25.9 25.4 26.8 21.9 657 

P. droryana 25.1 26 25.5 23.4 674 

 

 

 A relação entre as taxas de transição (Xs), transversão (Dv) e a distância 

genética não indicou existência de saturação, estando indicadas na figura 29.2, as 

divergências moleculares entre e dentro de cada táxon analisado. A proporção 

transição/transversão (Ti/Tv) observada foi de 2,3. 
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Figura 29.2: Gráfico mostrando a frequência de transição (Xs) e transversões (Dv) em 

relação à distância genética (modelo Tamura-Nei), para o intron nuclear Arg K. 

 

 

 

A tabela XVIII-2 apresenta a matriz de distância não corrigida entre pares de 

sequência calculada pelo método de p-distância no programa MEGA, para o gene 

nuclear Arg K. As distâncias das sequências entre os táxons incluídos no presente 

estudo variaram de 0 a 5%.  

 A figura 30.2 representa o alinhamento das sequências de nucleotídeos obtidas 

para o intron nuclear Arg K.  

 

 

 

 



 

Tabela XVIII-2: Matriz de distância-p entre pares de sequências parciais do intron Arg K. (SA) S. atlantica; (SLA1) S. latitarsis 1; 

(SLA2) S. latitarsis 2; (SLO1) S. longula 1; (SLO2) S. longula 2; (ST1) S. tenuis 1; (ST2) S. tenuis 2; (MB) M. bicolor; (SW) S. 

quadripunctata; (SCT) S. timida; (PD) P. droryana; (PR) P. remota. Em destaque verde, as divergências entre as amostras do gênero 

Scaura e os grupos externos. Em destaque amarelo as distâncias interespecíficas no gênero Scaura. 

 

Táxons 
Distância “p” 

SA SLA1 SLA2 SLO1 SLO2 ST1 ST2 SW SCT PD 

SLA1 0.0081          

SLA2 0.0033 0.0049         

SLO1 0.0472 0.0489 0.0440        

SLO2 0.0472 0.0489 0.0440 0.0000       

ST1 0.0489 0.0505 0.0456 0.0049 0.0049      

ST2 0.0456 0.0505 0.0456 0.0049 0.0049 0.0033     

SW 0.0505 0.0521 0.0472 0.0033 0.0033 0.0081 0.0081    

SCT 0.0326 0.0375 0.0326 0.0293 0.0293 0.0309 0.0277 0.0326   

PD 0.0505 0.0521 0.0472 0.0033 0.0033 0.0081 0.0081 0.0000 0.0326  

PR 0.0505 0.0521 0.0472 0.0342 0.0342 0.0358 0.0358 0.0375 0.0309 0.0375 
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Figura 30.2: Alinhamento final das sequências de nucleotídeos obtidas a partir dos dados parciais do intron nuclear Arg K. Os pontos 

correspondem à identidade nucleotídica com a primeira sequência (S. quadripunctata). Os hífens representam os “gaps”. (Continua na 

próxima página). 
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Figura 30.2: (Continuação). 
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2.5.8.1 Análises filogenéticas para o intron nuclear Arg K 

 

As análises heurísticas, utilizando o método de máxima parcimônia, foram 

realizadas considerando 11 táxon estudados no presente estudo (S. quadripunctata, S. 

timida, P. droryana, P. remota, S. atlantica, S. latitarsis 1, S. latitarsis 2, S. longula 1, 

S. longula 2, S. tenuis 1 e S. tenuis 2). A árvore consenso obtida está representada na 

figura 31.2A. A busca por branch-and-bound resultou em um único cladograma mais 

parcimonioso, com 66 passos, índice de consistência (CI) = 0,955 e índice de retenção 

(RI) = 0,968. 

Para os dados do gene nuclear do gênero Scaura e grupo externo, a árvore de 

máxima verossimilhança (ML) está apresentada na figura 31.2B. A geração desta 

árvore baseou-se nos modelos escolhido pelo programa jModelTest, K80+G, através do 

critério de informação Akaike (AIC), e apresentou os seguintes valores: Lset 

base=equal Nst=2 Tratio=2.2450 Rates=gamma Shape=0.6360 Pinvar=0.  

As análises heurísticas, utilizando o método de análise Bayesiana, foram feitas 

considerando as sequências obtidas para o intron nuclear Arg K, resultando em uma 

matriz com 685pb. O melhor modelo escolhido pelo jModeltest foi K80+G com 

parâmetro gama, selecionado pelo critério de informação Akaike (AIC). A árvore de 

consenso obtida está representada na figura 32.2. 

 



 

                     

 

Figura 31.2: Árvores consenso para o intron nuclear Arg K. Os números acima dos ramos são valores de bootstraps baseados em 1000 

réplicas. (SW) S. quadripunctata; (SCT) S. timida; (PR) P. remota; (PD) P. droryana; (SA) S. atlantica; (SLA1) S. latitarsis 1; (SLA2) S. 

latitarsis 2; (SLO1) S. longula 1; (SLO2) S. longula 2; (ST1) S. tenuis 1; (ST2) S. tenuis 2. A) Máxima Parcimônia; B) Máxima 

Verossimilhança, -lnL=1363.56524059. 
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Figura 32.2: Árvore de análise bayesiana baseada em 685pb do intron nuclear Arg K, 

com valores de probabilidade a posteriore apresentados acima dos ramos. (SW) S. 

quadripunctata; (SCT) S. timida; (PR) P. remota; (PD) P. droryana; (SA) S. atlantica; 

(SLA1) S. latitarsis 1; (SLA2) S. latitarsis 2; (SLO1) S. longula 1; (SLO2) S. longula 2; 

(ST1) S. tenuis 1; (ST2) S. tenuis 2. 
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2.6 DISCUSSÃO 

 

O grau de informação de um gene para estudos filogenéticos depende de sua 

taxa de evolução e do tempo de divergência do grupo em estudo (SIMON et al., 1994). 

Além disso, a construção de filogenias requer a escolha da molécula apropriada para o 

sequenciamento e a aplicação de uma metodologia para inferir a informação 

filogenética por meio da comparação das sequências (RUSSO et al., 2001). 

Para este trabalho foram utilizados os genes mitocondriais (ND2, COI, COII, 

Cyt b, 16S e 12S) e o intron nuclear (Arg K), buscando inferir as relações filogenéticas 

das espécies do gênero Scaura. Pesquisas recentes (últimos 10 anos) têm dado enfoque 

à reconstrução de filogenias das principais linhagens de abelhas utilizando, para tanto, 

as sequências de DNA destas regiões (ASCHER et al., 2001; BULL, et al., 2003; 

CAMERON & WILLIAMS, 2003; COSTA et al., 2003; KAWAKITA et al., 2003; 

KAWAKITA et al., 2004; ARIAS & SHEPPARD, 2005; HINES et al., 2006; 

RAFFIUDIN & CROZIER, 2007; RASMUSSEN & CAMERON, 2007; KAWAKITA 

et al., 2008; RASMUSSEN & CAMARGO, 2008; RASMUSSEN & CAMERON, 

2010).  

Sabe-se que a escolha do grupo externo deve ser cuidadosa, assim, para este 

trabalho, Melipona, Schwarzula, Schwarziana e Plebeia, foram selecionados como 

„outgroups‟, pois trabalhos anteriores indicaram uma proximidade desses gêneros com 

Scaura (CAMARGO & PEDRO, 2002; COSTA et al., 2003; MICHENER, 2007). 

Além disso, alguns autores sugerem a inclusão de vários grupos externos em estudos 

filogenéticos, de modo a evitar que paralelismo em um dos grupos externos resulte em 

interpretações equivocadas sobre a evolução de caracteres no grupo interno (MIYAKI 

et al., 2001). De todas as espécies que compõem o „outgroup‟ deste trabalho, a espécie 

Melipona bicolor é a mais distante do „ingroup‟, porém foi incluída nas análises, uma 

vez que é o primeiro Meliponini, com genoma mitocondrial quase completamente 

sequenciado e disponível no GenBank. Desta forma, buscando evitar interpretações 

equivocadas, foram realizadas análises posteriores excluindo a espécie M. bicolor, 

entretanto, a ausência desses dados não alterou os resultados obtidos anteriormente, 

ficando a espécie P. droryana como mais basal dos táxons analisados. 
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Entre os táxons analisados no presente trabalho, observou-se que os valores de 

distância-p mostraram pequenas diferenças entre as regiões sequenciadas. Este 

resultado era esperado, pois diferentes marcadores moleculares (diferentes genes ou 

sequências de DNA) podem apresentar taxas de substituição nucleotídica distintas, as 

quais ainda podem variar entre diferentes linhagens (LI & GRAU, 1991).  

Cameron & Williams (2003) estimaram as relações filogenéticas de 18 espécies 

do subgênero Fervidobombus (Hymenoptera: Apidae). Para este estudo, os autores 

utilizaram dois marcadores genéticos mitocondriais (12S rRNA e 16S rRNA) e um 

nuclear (opsina). As estimativas de distâncias não corrigidas encontradas pelos autores 

entre os táxons „ingroup‟ variaram de 0 a 2.6% para a opsina, 0.75 a 8.6% para o 12S e 

0.36 a 8.5% para 16S.  

Os valores de divergência estimados neste trabalho entre espécies do gênero 

Scaura e os „„outgroup‟‟ variaram de 0.2 a 17% para o gene ND2, 0.4-7% para o COI, 

0.6-7% para o gene COII, 0.8-11% para Cyt b, 0.1-5% para o 16S, 0-4% para o 12S, 

0.4-9% para os dados mitocondriais em conjunto e 0-5% para o gene nuclear Arg K. Os 

menores valores de divergência de sequências correspondem aos exemplares S. longula 

1 e S. longula 2, bem como, S. tenuis 1 e S. tenuis 2. É interessante notar também, que 

entre as espécies do grupo externo, P. remota e S. quandripunctata, são as que 

apresentam os valores de divergência mais baixos, indicando uma grande proximidade 

dessas espécies.  

Quanto à composição de nucleotídeos, os táxons estudados neste trabalho não 

apresentaram valores tão discrepantes. Destaca-se o fato de que as sequências dos genes 

mitocondriais apresentam altas taxas de bases A+T, uma tendência comum dentro das 

abelhas (CROZIER et al., 1989; CROZIER & CROZIER, 1993; SIMON et al., 1994; 

SILVESTRE, 2002; CHA et al., 2007). Para todo o genoma mitocondrial de Apis 

mellifera foi encontrado, em torno de 84,9% de pares de base A+T (CROZIER & 

CROZIER, 1993). Com o sequenciamento completo do genoma mitocondrial de 

Bombus ignitus, também foram encontradas regiões ricas em A+T, em torno de 86,9%, 

bem como, grandes blocos de sequências conservadas (CHA et al., 2007). Em 

meliponini, por sua vez, foi publicado recentemente o sequenciamento de 78% do 
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mtDNA de Melipona bicolor, e também foi possível observar um alto conteúdo A+T, 

cerca de 86,7% (SILVESTRE & ARIAS, 2008).  

Com a utilização de vários genes, mitocondriais e nucleares, várias topologias 

discordantes foram encontradas. Isso destaca um impasse atual das filogenias 

moleculares, onde as árvores de espécies são muitas vezes diferentes das árvores de 

genes. Tal fato pode ocorrer quando o tempo de divergência entre as diferentes espécies 

é curto (PAMILO & NEI, 1988). Com a obtenção das filogenias por diferentes tipos de 

análises, com genes analisados separadamente e em conjunto, foi possível a escolha da 

melhor resolução das relações entre os membros de Scaura. 

As árvores filogenéticas obtidas a partir dos dados de 16S, 12S, COI, COII e 

Arg K mostram a formação de politomia. A presença de politomias em cladograma 

pode ser interpretada de duas formas: 1) uma espécie ancestral deu origem a mais de 

duas espécies simultaneamente ou 2) filogenias com politomias representam a falta de 

conhecimento na resolução de um nó a partir dos dados disponíveis (DINIZ-FILHO, 

2000). A segunda interpretação é a mais aceitável para os nossos dados, visto que, outro 

cenário evolutivo foi observado com os dados de Cyt b, ND2 e os dados concatenados.  

Os resultados obtidos com os bancos de dados dos genes ND2 foram unânimes 

em retomar sempre a mesma topologia em todas as análises realizadas (Máxima 

Parcimônia, Máxima Verossimilhança e Bayesiana). De acordo Simon et al. (1994), o 

gene ND2 é um dos genes menos conservados que codificam proteínas.  

O gene codificador da proteína da citocromo oxidase I é o gene mais conservado 

em termos de evolução de aminoácidos (SIMON et al., 1994). Em todas as análises 

realizadas (Máxima Parcimônia, Máxima Verossimilhança e Bayesiana), foi possível 

retomar a mesma topologia, a partir do banco de dados do gene COI. 

O gene da citocromo oxidase II mostrou ser útil em estudos evolutivos de vários 

insetos a nível específico (SIMON et al., 1994). Porém, no presente estudo, a sequência 

do gene COII gerou topologias distintas dependendo do modelo adotado e do método 

analítico utilizado.  

O gene citocromo b tem sido utilizado há bastante tempo para estudar a 

evolução dos animais (KOCHER et al., 1989), além disso, tem sido recomendado para 

identificação de espécies animais com finalidade forense (PARSON et al., 2000). 
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Nossos dados mostram que o banco de dados do Cyt b gerou a mesma topologia em 

todas as analises realizadas. Cabe destacar que de todos os genes analisados, a 

resolução filogenética obtida a partir do Cyt b, corrobora com os dados descristos na 

literatura para os táxons em estudo (COSTA, et al., 2003; RASMUSSEN E 

CAMERON, 2010).  

Os genes ribossomais (16S e 12S) evoluem mais devagar que o genoma 

mitocondrial como um todo (PALUMBI et al., 1996), destaca-se o fato que esses genes 

contêm uma região que possui variação suficiente para ser utilizada na reconstrução 

filogenética no nível de espécie (HILLIS et al., 1996). Entretanto, neste trabalho, os 

genes 12S e 16S apresentaram baixa confidência causada por problemas no 

posicionamento de indels no alinhamento das sequências, e não foram capazes de 

recuperar a filogenia de Scaura.  

Dentre todos os genes analisados, o gene nuclear Arg K, embora tenha retomado 

a mesma topologia em todos os métodos utilizados, foi o que apresentou menor 

resolução filogenética.  

Em um contexto filogenético, sequências de aminoácidos são muitas vezes 

consideradas mais úteis do que sequências de DNA, porque eles podem ser imunes a 

diferenças na composição de bases, e assim a informação filogenética não seria 

diferente na sequência da proteína (FOSTER  et al., 1997). Neste trabalho foi realizada 

uma tentativa de utilização das sequências de aminoácidos dos genes COI e ND2, 

inferido a partir da tradução das sequências de DNA pelo código genético mitocondrial 

de insetos. Os resultados foram os mesmos obtidos a partir das sequências de DNA. 

Encontra-se na literatura trabalhos que sugerem “evidência total” como o 

melhor conjunto de dados para inferência filogenética (CAMERON & MARDULYN, 

2001). Assim, foi realizada uma análise com todos os genes mitocondriais combinados, 

e os resultados obtidos na filogenia consenso retoma ao cenário evolutivo obtido a 

partir do gene Cyt b analisado isoladamente. O uso de dados concatenados mostrou-se 

eficiente em trabalhos como o de Rasmussen & Cameron (2007) que, com base em 

dados de um gene mitocondrial (16S rRNA) e três nucleares (rodopsina, fator de 

elongação e arginina kinase) mostraram que a associação destes genes são apropriados 

para reconstrução das relações inter e infragenérica de Meliponini do Velho Mundo. 
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Outra pesquisa que reforça o uso de dados concatenados para reconstrução filogenética 

é o trabalho de Rasmussen & Camargo (2008), que usaram quatro fragmentos de genes 

nucleares (opsina, EF-1α, Arg K e 28S rRNA) e um gene mitocondrial (16S rRNA) 

para estudar as relações filogenéticas do gênero Trigona, e encontraram em seus 

resultados apoio para relações filogenéticas baseadas em dados moleculares e em 

morfologia.  

A análise dos cladogramas nos permite ter uma noção da estabilidade dos 

agrupamentos e posicionamento de ramos ao longo das diferentes topologias obtidas. 

Assim sendo, nas relações internas do gênero, S. atlantica pertence a uma mesma 

linhagem monofilética que S. latitarsis, corroborando dados da literatura que considera 

S. atlantica como pertencente ao grupo latitarsis (MELO & COSTA, 2004). Destaca-se 

o fato das amostras de S. atlantica e os espécimes de S. latitarsis apresentarem 

distâncias genéticas próximas, e em alguns dos genes analisados o espécime de S. 

latitarsis 1 e S. latitarsis 2 apresentam distância genética maior que ao comparar esses 

espécimes com S. atlantica. Isto confirma a hipótese de que S. latitarsis compreenda 

um complexo de espécie, uma vez que, indivíduos morfologicamente semelhantes 

apresentam distâncias genéticas maiores que aquelas evidenciadas entre espécies 

distintas. As outras duas espécies do gênero, S. longula e S. tenuis aparecem 

filogeneticamente próximas, concordando com os resultados obtidos por Rasmussen e 

Cameron (2010). Os dois espécimes de S. longula analisados, sempre estão agrupados, 

sendo este um resultado esperado, considerando o fato de que estes espécimes 

pertencem à mesma espécie. Resultados semelhantes foram observados para os dois 

espécimes de S. tenuis. 

De acordo com os resultados apresentados, a espécie Schwarzula timida aparece 

como o grupo mais relacionado ao gênero Scaura. Esses resultados nos levam a 

acreditar que Schwarzula e Scaura não devem ser considerados como gêneros distintos. 

Esse resultado corrobora os achados de Camargo & Pedro (2002), que já haviam 

sugerido a mesma relação próxima de Schwarzula timida e as espécies de Scaura. 

Segundo esses autores, Schwarzula timida compartilha com Scaura o caráter fileira de 

cerdas eretas com pontas curvadas em direção anterior disposta ao longo das margens 

posteriores dos esternos (III a V), formando estruturas semelhantes a pentes. Além 
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disso, Michener (2007) propõe que Schwarzula poderia ser considerada como um 

subgênero de Scaura.  

Considerando que Scaura seria um subgênero de Plebeia (MICHENER, 2007), 

neste estudo foram utilizados dois representantes deste gênero P. droryana e P. remota. 

Nos cladogramas obtidos neste trabalho não houve reunião dessas espécies em um 

clado comum. Esses dados confirmam os resultados obtidos por Costa et al., (2003) que 

analisaram dados do gene 16S e observaram que estes dois gêneros encontravam-se em 

clados distintos.  

Neste trabalho, analisamos sequências de tamanhos variados e histórias 

evolutivas diferentes, buscando esclarecer as relações filogenéticas entre espécies do 

gênero Scaura. E independentemente do conjunto de caracteres analisados e do critério 

de otimização adotado, algumas relações filogenéticas sempre permaneceram com alto 

valor de suporte (bootstrap maiores que 50%). Além disso, o monofiletismo do gênero 

Scaura não foi sustentado. 
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3 Filogeografia de Scaura latitarsis 

  

3.1 RESUMO 

 

Scaura latitarsis é uma espécie de abelha sem ferrão, com ampla área de 

ocorrência, indo desde América Central até o Paraná, e pouco se sabe sobre sua 

biologia. Considerando a escassez destas informações, o objetivo do presente estudo foi 

investigar o grau de variabilidade genética de populações de S. latitarsis, coletadas ao 

longo de sua distribuição geográfica, utilizando dados moleculares mitocondriais e 

buscar responder as incertezas taxonômicas quanto a um possível complexo de espécie. 

Para tanto, foi sequenciado parcialmente o gene mitocondrial COI para 36 colônias de 

S. latitarsis, coletadas ao longo de sua distribuição geográfica no Brasil. Os resultados 

do gene mitocondrial revelaram uma alta diversidade haplotípica e uma baixa 

diversidade nucleotídica. A análise populacional da espécie com os marcadores 

mitocondriais indicou a existência de estruturação populacional entre as amostras. Os 

resultados apresentados indicam que S. latitarsis é um complexo de espécies, e que 

provavelmente esteja atravessando um processo de especiação. 

 

Palavras chaves: Scaura latitarsis, Filogeografia, COI, complexo de espécie. 

 

3.2 INTRODUÇÃO 

 

Scaura latitarsis é uma espécie que ocorre em grande parte do Brasil, desde 

Roraima até o Paraná. Em 2004, uma nova espécie foi descrita, S. atlantica, a qual era 

considerada como S. latitarsis (MELO & COSTA, 2004). Estas espécies compartilham 

arquitetura dos favos de cria, hábitos de nidificação, bem como o mesmo número 

cariotípico 2n=34 (MATEUS et al., 1999; MELO & COSTA, 2004; DOMINGUES, 

2005). Entretanto, algumas diferenças morfológicas entre elas foram observadas 

(MELO & COSTA, 2004). 
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A descrição recente de uma nova espécie aliada a dados na literatura são fortes 

indícios de que existam várias espécies dentro do táxon denominado Scaura latitarsis, 

sendo, portanto, um complexo de espécies. (MELO & COSTA, 2004; MOURE, et al., 

2007).  

As principais ameaças para esta espécie são a perda e fragmentação de seus 

hábitats pelo desmatamento, juntamente com a destruição de termiteiros (cupins 

Termitidae), que lhe servem de substrato para a construção de ninhos, pois 

comprometem a disponibilidade de recursos alimentares e locais para nidificação 

(MIKICH & BÉRNILS, 2004). Assim, a hipótese de que latitarsis compreende um 

complexo de espécie deve ser urgentemente testada, pois pode gerar uma mudança 

substancial no status de conservação desta espécie. 

Para tanto, dados filogeográficos são de grande importância para a conservação 

das espécies, avaliação da biodiversidade e identificação de processos que geram a 

diversidade biológica (SMITH et al., 2001; AVISE, 2004). A filogeografia pode ser 

definida como estudo dos princípios e processos que governam a distribuição 

geográfica de linhagens genealógicas (AVISE, 2000).  

Uma gama de marcadores moleculares está disponível para estudos da estrutura 

populacional, filogeografia e relações filogenéticas de vários níveis taxonômicos 

(AVISE, 2000). Dentre os marcadores moleculares, o mais utilizado em estudos 

populacionais e filogeográficos é o polimorfismo do DNA mitocondrial. 

O sucesso da filogeografia baseada no DNA mitocondrial depende 

principalmente da descrição aperfeiçoada da distribuição geográfica, relações 

filogenéticas, distância genética e tempos de divergência entre linhagens evolutivas de 

animais (BERMINGHAM & MORITZ, 1998).  

Recentemente, tem sido proposto que a sequência do gene citocromo oxidase I 

(COI) possa servir como base para um sistema de identificação global de animais, o 

DNA barcoding. O objetivo do DNA barcoding é relacionar espécies de posição 

taxonômica desconhecida a uma espécie e contribuir para o conhecimento da 

diversidade biológica, com a descoberta de novas espécies (HEBERT et al., 2003; 

MORITZ & CICERO, 2004). O gene mitocondrial COI é uma subunidade do complexo 

citocromo oxidase, que é parte da cadeia transportadora de elétrons. Esse gene foi 
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escolhido por apresentar sequências nucleotídicas altamente conservadas, possibilitando 

o estudo comparativo dessas sequências entre espécies. A alta conservação da sequência 

do gene COI permite desenvolver iniciadores (primers) universais com bastante sucesso 

(PALUMBI, 1996).  

Na literatura, têm sido relatados poucos estudos filogeográficos com abelhas. 

Diniz-Filho et al. (1999) avaliaram a autocorrelação filogeográfica de subespécies de 

Apis mellifera, e os dados mostraram que a variação morfológica entre subespécies de 

abelhas pode ser explicado pelo efeito geográfico e filogenético. Soucy & Danforth 

(2002) avaliaram a filogeografia do polimorfismo social em Halictus rubiduncus, e os 

resultados são consistentes com o comportamento social sendo determinado pelas 

condições ambientais no local de nidificação. Dick et al. (2004), fazendo uso do 

citocromo oxidase I (COI), realizaram um estudo filogeográfico comparativo entre 14 

espécies de abelhas euglossine representada por populações dos Andes, e observaram 

que 12 das 14 espécies estudadas eram monofiléticas, evidenciando uma fraca estrutura 

filogeográfica e altos níveis de fluxo gênico. Dentre os Meliponini, um dos primeiros 

trabalhos com enfoque filogeográfico foi realizado por Batalha-Filho et al. (2010) em 

que avaliaram a filogeografia e história demográfica de Melipona quadrifasciata e 

revelaram a existência de dois clados: o clado sul compreendendo a subespécie M. q. 

quadrifasciata, e o clado norte formado pela subespécie M. q. anthidioides. Eles 

estimaram que o tempo de divergência entre esses dois filogrupos foi de 0,233 a 0,840 

milhões de anos atrás no Pleistoceno, um período de mudanças climáticas e alterações 

geomorfológicas na região Neotropical.  

Este estudo propõe compreender a filogeografia de S. latitarsis a partir de 

sequências parciais do gene citocromo oxidase I do DNA mitocondrial, buscando 

informações que possam contribuir para esclarecer dúvidas do complexo latitarsis. 

Somando-se a isso, analisar uma pequena população de S. latitarsis naturalmente 

distribuída pelo Campus da USP de Ribeirão Preto, com o objetivo de estimar a 

variabilidade genética e a história de colonização dessa área. Segundo Freitas et al. 

(2009), o Campus da USP é uma área arborizada que oferece recursos fundamentais 

para o estabelecimento de populações de abelhas, especialmente as espécies que têm 
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maior adaptabilidade a áreas com alguma interferência humana, o que foi observado 

com S. latitarsis. 

 

3.3 OBJETIVO 

 

Obter dados genéticos moleculares e correlacionar a variabilidade genética com 

a distribuição geográfica das amostras de S. latitarsis na tentativa de esclarecer a 

existência de novas espécies dentro do complexo latitarsis. Esses dados contribuirão 

para o entendimento da diversidade biológica do grupo. 

Ainda, analisar uma pequena população de S. latitarsis isolada em área verde 

dentro de uma área urbanizada com o objetivo de estimar a variabilidade genética. 

Esses dados contribuirão para o entendimento da viabilidade de pequenas populações 

isoladas em fragmentos. 

 

3.4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.4.1 Amostragem 

 

Foram analisadas 36 colônias de S. latitarsis, provenientes de 9 localidades 

distribuídas nos estados do Amazonas (AM), Mato Grosso (MT), São Paulo (SP) e 

Paraná (PR) (Figura 1.3; Tabela I-3). Destaca-se o fato de que as populações de 

Ribeirão Preto foram provenientes do campus da USP de Ribeirão Preto, uma região 

arborizada rodeada por área urbana. 

Foram coletados cerca de 20 indivíduos adultos de cada colônia, os quais foram 

imediatamente preservados em etanol absoluto. Posteriormente no laboratório, as 

amostras foram lavadas em tampão, e secas para depois serem armazenadas em freezer 

-80ºC até a extração do DNA.  
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A localização de cada ninho amostrado foi obtida com GPS. Para os ninhos 

onde não foi possível a exata marcação do ponto de georeferência, foram utilizadas as 

localizações geográficas dos municípios como estimativas aproximadas. 

Um indivíduo por colônia foi genotipado para evitar haplótipos idênticos 

atribuídos à estrutura familiar da colônia. Foram utilizadas como grupo externo as 

espécies S. atlantica, S. longula e S. tenuis. 
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Figura 1.3: Mapa de distribuição geográfica das amostras analisadas. Para as 

abreviaturas no mapa ver a Tabela I-3. 
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Tabela I-3: Indivíduos analisados da espécie Scaura latitarsis, locais de coleta e 

referências geográficas 

Localidade Estado Longitude Latitude Identificação 

Ribeirão Preto SP 21° 09' 47° 51' RP1 

Ribeirão Preto SP 21° 09' 47° 51' RP2 

Ribeirão Preto SP 21° 09' 47° 51' RP3 

Ribeirão Preto SP 21° 09' 47° 51' RP4 

Ribeirão Preto SP 21° 09' 47° 51' RP5 

Ribeirão Preto SP 21° 09' 47° 51' RP6 

Ribeirão Preto SP 21° 09' 665" 47° 51' 925" RP7 

Ribeirão Preto SP 21° 09' 707" 47° 51' 864" RP8 

Ribeirão Preto SP 21° 09' 47° 51' RP9 

Ribeirão Preto SP 21° 09' 821" 47° 51' 998" RP10 

Ribeirão Preto SP 21° 09' 870" 47° 51' 739" RP11 

Ribeirão Preto SP 21° 09' 949" 47° 51' 607" RP12 

Ribeirão Preto SP 21°10' 157" 47° 51' 810" RP13 

Ribeirão Preto SP 21° 10' 429" 47° 51' 234" RP14 

Cajuru SP 21° 23' 846" 47° 13' 769" CA15 

Cajuru SP 21° 23' 868" 47° 13' 823" CA16 

Cajuru SP 21° 21' 142" 47° 16' 564" CA17 

Pedregulho SP 26º 47' 238" 52º 35' 897" PE18 

Pedregulho SP 20º 10' 233" 47º 29' 701" PE19 

Pedregulho SP 20º 09' 578" 47º 30' 985" PE20 

Ribeirão Cascalheira MT 12° 48' 448" 51° 46' 304" RC21 

Ribeirão Cascalheira MT 12° 48' 448" 51° 46' 304" RC22 

Nova Xavantina MT 14° 32' 447" 52° 33' 185" NX23 

Nova Xavantina MT 14° 32' 447" 52° 33' 185" NX24 

Manaus AM 02° 42''2148 59°43'2774 MA25 

Manaus AM 02° 42''2148 59°43'2774 MA26 

Manaus AM 02° 42''2148 59°43'2774 MA27 

Pedregulho SP 20° 15 47° 28 PE28 

Pedregulho SP 20° 15 47° 28 PE29 

Água Boa MT 14° 03'2193 59°09'2993 AB30 

Ribeirão Cascalheira MT 12º 48 51°46 RC31 

Ribeirão Cascalheira MT 12º 48 51°46 RC32 

Ribeirão Cascalheira MT 12º 48 51°46 RC33 

Londrina PR 23º23' 51º 11' LO34 

Ribeirão Preto SP 21° 09' 47° 51' RP35 

Campo Largo PR 25° 27' 49° 31' CL36 
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3.4.2 Extração do DNA 

 

 A extração total do DNA seguiu o protocolo (TNE) de SHEPPARD & 

MCPHERON (1991), com pequenas modificações, como o acréscimo de proteinase K, 

e adaptando-se os volumes utilizados ao tamanho da abelha da qual o DNA foi extraído.  

Para a extração do DNA foi utilizado o tórax de um indivíduo por ninho. O 

tórax foi macerado em microtubo (1,5 µL) com 100 µl da solução A (Tris-HCl 10mM; 

SDS10%; NaCl 60mM; sucrose 14,61mM; EDTA 10mM) adicionada de 0,5 μl de 

proteinase-K (20 mg/ml). O macerado foi incubado por 30 minutos a uma temperatura 

de 56 ºC e a seguir adicionou-se 100 μl da solução B (Tris-HCL 300mM; SDS 10%; 

sucrose 14,61mM; EDTA 100mM). Em seguida, incubou-se no gelo por 10 minutos. 

Após esse período, adicionou-se 200 μl de fenol e misturou-se bem por inversão. 

Incubou-se no gelo por 3 minutos. Centrifugou-se por 5 minutos a 14000 rpm a 4ºC. 

Em seguida transferiu-se o sobrenadante para um novo tubo e adicionou-se 100 μl de 

fenol e 100 μl de clorofórmio/álcool isoamílico (24:1). Homogeneizou-se e incubou-se 

no gelo por 3 minutos. Novamente centrifugou-se por 5 minutos a 14000 rpm a 4ºC. O 

sobrenadante foi transferido para um novo tubo de microcentrífuga. Acrescentou-se 200 

μl de clorofórmio/álcool isoamílico (24:1), Homogeneizou-se brevemente. Em seguida, 

centrifugou-se por 5 minutos a 14000rpm a 4ºC. O próximo passo foi transferir o 

sobrenadante para um novo tubo de microcentrífuga e adicionar 15 μl de acetato de 

sódio 3M e 500 μl de etanol 100%. Os tubos foram invertidos cuidadosamente dez 

vezes. Incubou-se a -20ºC por 2 horas. Após esse período, centrifugou-se por 20 

minutos a 14000 rpm a 4ºC. Descartou-se o sobrenadante e uma etapa de lavagem foi 

realizada adicionando-se 30 μl de etanol 70%. Centrifugou-se por 10 minutos a 

14000rpm a 4ºC. O sobrenadante foi descartado e os tubos foram secos à vácuo por 5 

minutos. Por fim, o pellet foi ressupendido em 50 μl de TE 1X. 
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3.4.3 Amplificação, Clonagem e Sequenciamento parcial do gene COI  

 

Para análise filogeográfica foram utilizadas sequências do gene citocromo 

oxidase subunidade I (COI) do DNA mitocondrial. Foi utilizado um primer universal, 

mtD 9 (5‟ CCCGGTAAAATTAAAATATAAACTTC 3‟), derivado de insetos (“UBC 

Insect Mitochondrial DNA Primers Kit”) (SIMON et al., 1994), e um primer 

desenhado a partir do genoma mitocondrial de Apis mellifera, AMB 3 (5‟ 

TTTAAAAACTATTAATCTTC 3‟) (Arias et al., 2008).  

As reações da polimerase em cadeia (PCR) foram realizadas em um volume 

final de 50 µL, contendo: 1 × de buffer, 0,2 mM de cada dNTPs; 1,5 mM de MgCl2; 1 

μM de cada primer; 2,5 U de Taq DNA polimerase (Invitrogen) e de 1 a 3 μL de DNA. 

O volume final foi completado com H2O deionizada e estéril. 

A amplificação foi realizada com um passo inicial de desnaturação a 94ºC por 5 

minutos, seguida de 35 ciclos de desnaturação a 94ºC por 1 minuto, anelamento a 1 

minuto e 20s a 42ºC, e elongação a 64ºC por 2 minutos. No final do ciclo foi realizada 

uma elongação extra a 64ºC durante 10 minutos. Os produtos de PCR foram separados 

por eletroforese em gel de agarose 0,8%, corados em brometo de etídeo, visualizados 

em transiluminador de luz UV e fotografados com uma câmera digital. 

Os fragmentos resultantes da reação de PCR foram ligados em plasmídeos 

específicos (TA Cloning-Invitrogen ou pGem-T Easy Vector System - PROMEGA). As 

reações seguiram as instruções do fabricante. Para obter um DNA mais limpo e 

concentrado, 40 μl do produto de PCR foram precipitados com 10 μl de acetato de 

amônio 7,5 M e 100 μl de etanol absoluto, por 5 min., à temperatura ambiente. Em 

seguida, foi centrifugado a 12000 rpm por 5 min., à temperatura ambiente, e o 

sobrenadante descartado. O precipitado foi lavado com 100 μl de etanol 70 %, e em 

seguida centrifugado a 12000 rpm por 5 min. Por fim, o precipitado foi seco a vácuo e 

ressuspendido em 10 μl de 1X TE (10mM Tris e 1mM EDTA), dos quais 3 μl foram 

submetidos à eletroforese em gel de agarose 0,8% e posteriormente corados com 

brometo de etídeo para uma quantificação visual antes de montar as ligações. 

 Células competentes de Escherichia coli foram preparadas de acordo com o 

protocolo descrito por Sambrook et al.. (1989) e depois transformadas com os 
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plasmídeos recombinantes de acordo com o seguinte protocolo: 100 μl de células foram 

incubados com 30 ng de plasmídeo recombinante por 15 min. no gelo, em seguida a 37 

°C por 5 min. e por mais 15 min. no gelo; 250 μl de meio LB foram acrescentados (à 

temperatura ambiente); seguiu-se uma incubação a 37 °C sob agitação por uma hora; as 

células foram plaqueadas em meio LB-ágar com amplicilina (0,15 mg/ml) e X-Gal 

(0,10 mg/ml) e incubadas pela noite a 37°C. Em média, 10 colônias brancas (contendo 

plasmídeo recombinante) de cada transformação foram inoculadas, separadamente, em 

5 ml de meio LB e incubadas pela noite a 37ºC sob agitação.  

 Os plasmídeos recombinantes foram extraídos por meio de minipreps de acordo 

com o protocolo descrito no manual Automated DNA Sequencing Chemistry Guide da 

Perkin Elmer Corporation. Também foram realizadas algumas minipreps utilizando um 

Kit de miniprep da QIAGEM, seguindo as instruções do fabricante. 

 Para a certificação do tamanho do inserto, uma alíquota de 10 % do volume de 

cada miniprep foi digerida com 5 U da enzima de restrição Eco RI. Vale observar que 

os vetores utilizados apresentam dois sítios de restrição para essa enzima, os quais 

flanqueiam o inserto, assim quando ocorre a digestão, o inserto é isolado do plasmídeo. 

Após uma hora de digestão, o processo foi interrompido e as digestões submetidas à 

eletroforese em gel de agarose 0,8%. Os géis foram corados com brometo de etídeo e os 

fragmentos visualizados através de luz ultravioleta (UV). Foram considerados positivos 

os clones que apresentaram os insertos de tamanho compatível com o produto de PCR 

correspondente. 

Os insertos foram sequenciados utilizando-se o conjunto de reagentes “Big Dye 

Terminator v.3.1” (Applied Biosystems) para sequenciamento automático. As 

concentrações de DNA molde e de primer seguiram as instruções dos fabricantes. 

 As amostras foram analisadas em um sequenciador automático modelo ABI 

PRISM 3100 (Perkin Elmer), do Departamento de Botânica do IB-USP e do 

Departamento de Química do IQ-USP. Foram utilizados nas reações, os primers 

universais complementares à região do plasmídeo (M13 forward: 

GTTTTCCCAGTCACGAC e M13 reverse: CAGGAAACAGCTATGAC). Para cada 

região foram sequenciadas e alinhadas as duas fitas de DNA de um mínimo de dois 

clones, para garantir a exatidão da sequência final. 
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3.4.4 Análise dos dados do gene COI 

 

3.4.4.1 Alinhamento das sequências e inferências filogenéticas 

 

Após o sequenciamento, as sequências de DNA foram alinhadas utilizando o 

método Clustal W com o auxílio do programa BioEdit v.7.0.9 (HALL, 1999).  Todos os 

alinhamentos foram inspecionados e corrigidos manualmente. 

Para uma estimativa do relacionamento entre os indivíduos e da divergência 

entre os clados, foram geradas árvores através dos métodos filogenéticos de Máxima 

Parcimônia e Máxima Verossimilhança no programa PAUP 4.0b10 (SWOFFORD, 

2002). O modelo de substituição usado na Máxima Verossimilhança foi calculado 

usando-se o jModeltest 0.1.1 (POSADA, 2008) com o critério de informação Akaike 

(AIC). 

Com o auxílio do programa MrBayes 3.1 (RONQUIST & HUSELSENBECK, 

2003) foi obtida a relação filogenética dos haplótipos pela Inferência Bayesiana e 

estimada a probabilidade posterior. O modelo de substituição usado para a reconstrução 

filogenética Bayesiana foi estimado usando-se o jModeltest 0.1.1 (POSADA, 2008)  

com o critério de informação Akaike (AIC). A análise Bayesiana foi estimada com 

100.000 de gerações da Markov chain Monte Carlo (MCMC). Foram excluídas as 2500 

gerações iniciais, por meio de “burn in”.   

Os valores de bootstrap foram calculados com 1000 repetições usando o método 

de busca Heurística.  

As topologias foram visualizadas no programa FigTree v1.3.1 (RAMBAUT, 

2009). 
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3.4.4.2 Análise filogeográfica  

 

Com o programa DnaSP v.5.10 (ROZAS & LIBRADO, 2009) foram medidas as 

diversidades nucleotídicas (π) e haplotípicas (h) dentro de cada população (NEI 1987). 

De acordo com Nei (1987), o índice de diversidade nucleotídica (π) indica o número 

médio de diferenças nucleotídicas entre os haplótipos calculados par a par, enquanto o 

índice de diversidade haplotípica (h) indica a probabilidade de dois haplótipos 

escolhidos ao acaso no conjunto de amostras serem diferentes. 

 A análise de variância molecular, (AMOVA), foi utilizada para testar a 

significância da variabilidade encontrada dentro e entre as populações amostradas, 

implementada pelo programa ARLEQUIN 3.5 (EXCOFFIER et al., 2005). Esta análise 

utiliza as informações de uma matriz de distância entre as sequências para medir dois 

componentes da variância total que são: (1) o número de mutações entre as diferentes 

populações e (2) o número de mutações entre os diferentes haplótipos de cada 

população. Estes componentes são então utilizados para o cálculo dos índices de 

fixação. De acordo com Schneider et al., (2000), com esta análise é possível agrupar os 

indivíduos dentro de populações e as populações dentro de grupos, determinando, dessa 

maneira, a estrutura a ser testada.  

O Teste D de Tajima (TAJIMA, 1989), F* e D* (FU & LI, 1993) e Fs (FU, 

1997) foram realizados no programa DnaSP v.5.10 (ROZAS & LIBRADO, 2009).  

Para análise da estrutura filogeográfica foi obtida uma rede de haplótipos por 

meio do método median-joining network (BANDELT et al. 1999) utilizando-se o 

programa NETWORK 4.5.0.0 (www.fluxus-engineering.com). 

O teste de Mantel, realizado com o auxílio do programa ARLEQUIN 3.5 

(EXCOFFIER et al., 2005), foi utilizado para estimar a correlação entre as distâncias 

genéticas e geográficas das colônias. 

O teste de Mismatch distribution foi realizado no aplicativo do DNAsp v.5.10 

(ROZAS & LIBRADO, 2009) para verificar sinais de expansão demográfica. 

 

 

 

http://www.fluxus-engineering.com/
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3.5 RESULTADOS 

 

3.5.1 Gene COI 

 

3.5.1.1 Variação mitocondrial 

 

 O gene COI foi parcialmente amplificado e sequenciado para 36 indivíduos de 

S. latitarsis. O tamanho dos fragmentos de DNA obtidos variaram entre 919 a 998 pb. 

Destes, os 53 pb iniciais correspondem ao tRNA
Trp

 e 743 pb correspondem à porção 

inicial do gene que codifica para COI. Entre o fim do tRNA
Trp

 e o início do quadro de 

leitura do gene COI existe uma região intergênica que varia de 138 a 202 pb. Essa 

variação, encontrada na região intergênica, corresponde a uma sequência de 

aproximadamente 56 pb, ausentes nas amostras de Ribeirão Cascalheira (RC21, RC22, 

RC31, RC32, RC33), Manaus (MA25, MA26 e  MA27) e Campo Largo (CL36).  

A Figura 2.3 mostra o alinhamento de todas as sequências produzidas, incluindo 

tRNA
Trp

, a região intergênica e o gene COI. 

O conjunto de sequências analisado apresentou baixa quantidade de Citosina e 

Guanina em relação às outras bases nitrogenadas. As médias calculadas para cada uma 

das bases foram: 45,8% de Timina, 11,4% de Citosina, 33% de Adenina e 9,8% de 

Guanina. 
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Figura 2.3: Alinhamento das sequências de nucleotídeos obtidas a partir dos dados do gene COI para os estudos filogeográficos de S. 

latitarsis. Os pontos correspondem à identidade nucleotídica com a primeira sequência e os (-) correspondem a gaps. Em destaque azul a 

região correspondente ao tRNA
Trp

. A seta verde corresponde ao início da região intergênica.  
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Figura 2.3: (Continuação). Alinhamento das sequências de nucleotídeos obtidas a partir dos dados do gene COI para os estudos 

filogeográficos de S. latitarsis. Os (.) correspondem à identidade nucleotídica com a primeira sequência, e os (-) correspondem a gaps. Em 

destaque a região correspondente aos 56 pb ausente em algumas populações.  
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Figura 2.3: (Continuação). A seta verde corresponde ao fim da região intergênica. A seta vermelha corresponde ao início do gene COI. 
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Figura 2.3: (Continuação).  
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Figura 2.3: (Continuação).  

 

 



Capítulo 3 

 

 

148 

 

 

 

Figura 2.3: (Continuação).  
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Figura 2.3: (Continuação).  
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Figura 2.3: (Continuação).  
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Figura 2.3: (Continuação).  
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3.5.1.2 Análise Filogenética 

 

O gene COI está sendo utilizado como um código de barra (barcoding), uma 

pequena região padronizada de DNA para identificação de espécies, de forma precisa e 

automatizada (SCHEFFER, 2000; HEBERT, et al., 2003; SMITH et al., 2005; POGUE, 

2009). Para tanto, foram consideradas apenas a porção correspondente ao gene COI. 

Para as análises filogenéticas foram incluídos 1 indivíduo de S. atlantica, 2 

indivíduos de S. longula e 2 indivíduos de S. tenuis, como grupos externos.  

A análise de parcimônia foi realizada com o método de busca Heurística. Esta 

análise resultou em 2 árvores igualmente parcimoniosas com comprimento de 103 

passos. O índice de consistência foi de 0.903, e o índice de retenção foi de 0.925. De 86 

caracteres variáveis, 47 foram informativos para a parcimônia.  

A árvore filogenética baseada no método de máxima verossimilhança foi 

reconstruída com robustez de 1000 réplicas de bootstrap. O modelo evolutivo definido 

pelo programa jModelTest foi TPM2uf+G. 

As análises de parcimônia e verossimilhança apresentaram topologias e valores 

de bootstrap concordantes. As árvores de parcimônia e verossimilhança são 

apresentadas nas figuras 3.3 e 4.3, respectivamente. 

A figura 5.3 mostra a árvore filogenética reconstruída utilizando inferência 

bayesiana com 1.000.000 gerações para a cadeia de Markov Monte Carlo (MCMC), 

eliminando as 2.500 árvores iniciais. S. latitarsis aparece como um grupo parafilético 

que contém S. atlantica. 
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Figura 3.3: Topologia obtida através do método de Máxima Parcimônia. Os números 

acima de cada ramo referem-se, aos valores de bootstrap (>50%) obtidos com 1000 

réplicas. Em destaque azul representado os outgroups (SA – S. atlantica; SLO – S. 

longula; ST – S. tenuis); em destaque vermelho amostras de S. latitarsis de Mato 

Grosso; em destaque verde amostras de S. latitarsis de Amazonas; em destaque amarelo 

amostras de S. latitarsis do Paraná e em destaque preto amostras de S. latitarsis de São 

Paulo. 
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Figura 4.3: Topologia obtida através do método de Máxima Verossimilhança. Os 

valores acima dos ramos suportam a robustez de cada nó na árvore, obtida com 1000 

réplicas. Em destaque azul representado os outgroups (SA – S. atlantica; SLO – S. 

longula; ST – S. tenuis); em destaque vermelho amostras de S. latitarsis de Mato 

Grosso; em destaque verde amostras de S. latitarsis da Amazonas; em destaque amarelo 

amostras de S. latitarsis do Paraná e em destaque preto amostras de S. latitarsis de São 

Paulo. 
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Figura 5.3: Árvore reconstruída com 1.000.000 gerações para MCMC, eliminando-se 

2500 árvores iniciais, gerada através de inferência bayesiana. Probabilidades posteriores 

estão exibidas ao lado dos nós. Em destaque azul representado os outgroups (SA – S. 

atlantica; SLO – S. longula; ST – S. tenuis); em destaque vermelho amostras de S. 

latitarsis de Mato Grosso; em destaque verde amostras de S. latitarsis da Amazonas; em 

destaque amarelo amostras de S. latitarsis do Paraná e em destaque preto amostras de S. 

latitarsis de São Paulo. 
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3.5.1.3 Diversidade Genética 

 

Foram identificados 26 haplótipos nas populações estudadas de S. latitarsis 

(Tabela II-3), destes onze foram encontrados somente na população de Ribeirão Preto. 

O haplótipo mais comum (H1, compartilhado por 9 indivíduos) foi encontrado em 

quatro localidades amostradas. O segundo haplótipo mais comum (H16), representado 

por três indivíduos, foi encontrado em apenas uma localidade.  

 

Tabela II-3: Lista dos 26 haplótipos encontrados entre as populações de S. latitarsis 

Haplótipos 
Localidade 

Total 
RP CA PE RC NX MA LO CL AB 

H1 5 2 1      1 9 

H2 1         1 

H3 1         1 

H4 1         1 

H5 1         1 

H6 1         1 

H7 1         1 

H8 1         1 

H9 1         1 

H10 1         1 

H11 1         1 

H12  1        1 

H13   1       1 

H14   1       1 

H15   1       1 

H16    3      3 

H17    1      1 

H18     1     1 

H19     1     1 

H20      1    1 

H21      1    1 

H22      1    1 

H23   1       1 

H24    1      1 

H25       1   1 

H26        1  1 

RP= Ribeirão Preto; CA= Cajuru; PE= Pedregulho; RC= Ribeirão Cascalheira; NX= 

Nova Xavantina; MA= Manaus; LO= Londrina; CL= Campo Largo; AB= Água Boa.  

 As divergências de sequências entre as populações estão listadas na Tabela III-3. 

A população de Manaus apresentou, comparativamente, os mais elevados valores. 
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Tabela III-3: Estimativa de divergência de sequência (%) entre pares de populações de 

S. latitarsis. Em destaque vermelho as maiores divergências. As abreviaturas das 

localidades seguem conforme tabela II-3. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. RP -        

2. CA 0.18 -       

3. PE 0.23 0.13 -      

4. RC 0.70 0.69 0.75 -     

5. NX 0.44 0.40 0.32 1.04 -    

6. MA 2.99 2.75 3.11 1.95 3.86 -   

7. AB 0.18 0.04 0.11 0.83 0.34 3.01 -  

8. LO   0.47 0.40 0.54 0.24 1.01 1.75 0.54 - 

9. CL 1.13 1.21 1.13 0.51 1.01 2.38 1.35 0.81 

 

As análises foram realizadas de duas formas: agrupando-se os indivíduos 

segundo seus respectivos locais amostrados (Ribeirão Preto, Cajuru, Pedregulho, 

Ribeirão Cascalheira, Nova Xavantina, Água Boa, Manaus, Londrina e Campo Largo) e 

numa análise da diversidade de cada região, foram agrupados conjunto de populações 

que ocorrem próximas geograficamente (São Paulo, Mato Grosso, Amazonas e Paraná).  

Para todas as populações amostradas de S. latitarsis, os valores de diversidade 

haplotípica (h) e nucleotídica (π) foram de 0.938 e 0.00593 respectivamente. Os 

resultados das estimativas da diversidade haplotípica (h) e nucleotídica (π) estão 

apresentados na Tabela IV-3. As populações analisadas apresentaram alta diversidade 

haplotípica e baixa diversidade nucleotídica, com exceção das populações de Água Boa, 

Londrina e Campo Largo. Dessas populações foi analisado apenas um indivíduo e, 

inviabilizando as estimativas de diversidade haplotípica e nucleotídica. As populações 

de Pedregulho, Nova Xavantina e Manaus apresentaram a maior diversidade 

haplotípica. Para as amostras de Pedregulho foram obtidos 5 haplótipos das 5 

sequências analisadas com diversidade haplotípica de  (h=1,000+/-0,126). Para as 

amostras de Nova Xavantina, foram obtidos 2 haplótipos das 2 sequências analisadas 

com diversidade haplotípica de (h=1,000+/-0,500). E para as amostras de Manaus 
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foram obtidas 3 haplótipos das 3 sequências analisadas com diversidade haplotípica de 

(h=1,000+/-0,272). A menor diversidade haplotípica (h=0,667+/-0,314) foi evidenciada 

na população de Cajuru, com 2 haplótipos em 3 ninhos  analisados. 

 

 

Tabela IV-3: Diversidade genética observada para a região COI do DNA mitocondrial, 

dos 36 indivíduos de S. latitarsis.  

Localidades N H S h π  

São Paulo 23 16 20 0,889+/-0,063 0,00234+/-0,00044 

     Ribeirão Preto 15 11 14 0,905+/-0,072 0,00251+/-0,00057 

     Cajuru 3 2 1 0,667+/-0,314 0,00090+/-0,00042 

     Pedregulho 5 5 5 1,000+/-0,126 0,00269+/-0,00060 

Mato Grosso 8 6 7 0,893+/-0,111 0,00654+/-0,00132 

     Nova Xavantina 2 2 3 1,000+/-0,500 0,00404+/-0,00202 

     Ribeirão Cascalheira 5 3 4 0,700+/-0,218 0,00215+/-0,00081 

     Água Boa* 1 1 0 - - 

Amazonas 3 3 2 1,000+/-0,272 0,00179+/-0,00060 

     Manaus 3 3 2 1,000+/-0,272 0,00179+/-0,00060 

Paraná 2 2 7 1,000+/-0,500 0,00942+/-0,00471 

     Londrina* 1 1 0 - - 

     Campo Largo* 1 1 0 - - 

N= número de sequências por localidade; H= número de haplótipos; S= número de 

sítios polimórficos; h = diversidade haplotípica; π= diversidade nucleotídica; * colônias 

que não representam unidades populacionais e suas diversidades foram consideradas 

apenas para o cálculo total. 

 

 

3.5.1.4 Estruturação populacional 

 

Os resultados da Análise de Variância Molecular (AMOVA) para avaliação da 

distribuição da diversidade genética entre e dentro das populações estão apresentadas na 

(Tabela V-3). Estes resultados indicam que a maior parte da variação genética está 
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contida entre os grupos propostos (conjunto de populações que ocorrem próximas 

geograficamente) e corresponde a 44,85%. 

 

 

Tabela V-3: Resultados da AMOVA global 

Fonte de Variação 
Grau de 

Liberdade 

Soma dos 

quadrados 

Componentes 

de Variância 

Porcentagem 

de Variação 

Entre grupos 3 36.147 1.32858 44.85 

Entre populações/ 

dentro de grupos 
5 17.197 0.75318 25.43 

Dentro populações 27 23.767 0.88025 29.72 

Total 35 77.111 2.96201  

Índices de Fixação: FST= 0.70282, FCT= 0.44854, FSC= 0.46110 

Populações: os indivíduos de uma mesma localidade. Grupos: as populações que estão 

próximas geograficamente. 

 

 

O Fst é definido como a correlação entre pares de haplótipos aleatórios dentro 

das populações, relativo a pares aleatórios de haplótipos extraídos de toda amostragem, 

o Fct como a correlação entre pares de haplótipos aleatórios dentro de um dos grupos 

propostos a priori, relativo a pares aleatórios de haplótipos extraídos de toda 

amostragem, e o Fsc como a correlação entre pares de haplótipos dentro das 

populações, relativo a pares aleatórios de haplótipos extraídos do grupo (EXCOFFIER 

et al., 1992).  

Para S. latitarsis, a variação do Fst entre as localidades, par a par, foi mais 

marcante com relação aos pontos de Manaus e Ribeirão Cascalheira, possuindo os 

maiores índices significativos de Fst entre comparações par a par com as demais 

populações (Tabela VI-3). Cabe destacar o fato que as amostras de Londrina, Campo 

Largo e Água Boa foram retiradas das análises por apresentarem pequeno número 

amostral. 

Por se tratar de DNAmt, Nm é o produto entre o número efetivo de fêmeas e a 

fração de fêmeas migrantes em cada subpopulação a cada geração, representando o 

número efetivo de fêmeas migrantes em cada subpopulação por geração. A estimativa 

do número efetivo de migrantes por geração (Nm) entre as diferentes localidades 
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amostradas de S. latitarsis mostrou baixos valores de migrantes por geração (Nm < 1) 

(Tabela VI-3). 

Destaca-se que a pouca estruturação entre Ribeirão Preto e Pedregulho revelou 

um Nm equivalente a 101 fêmeas migrantes por geração entre as localidades. Para os 

pares de localidades Ribeirão Preto X Cajuru e Cajuru X Pedregulho, os valores de Fst 

não foram significativos, com valores infinitos de Nm, indicando fluxo gênico entre 

estas localidades. Para os demais pares de localidades, os valores de Fst evidenciados, 

juntamente com o número de migrantes (Nm), mostraram que as localidades encontram-

se geneticamente isoladas (sem presença de fluxo gênico). 

 

Tabela VI-3: Comparações par a par dos valores de Fst (abaixo e cor preta) e Nm 

(acima e cor azul) entre as localidades analisadas na espécie S. latitarsis.  

Localidade 1 2 3 4 5 6 

1.RP --- inf. 101.05263 0.18388       0.76955       0.12997       

2. CA -0.10991 --- Inf 0.13079       0.57353       0.07143       

3. PE 0.00492 -0.07143 --- 0.18000 0.93220       0.12793       

4. RC 0.73112* 0.79266* 0.73529* --- 0.15035 0.06307       

5. NX 0.39384* 0.46575 0.34911* 0.76881 --- 0.11538       

6. MA 0.79368* 0.87500 0.79626* 0.88799* 0.81250 --- 

(*) p= 0,05; (inf.) infinito. 

 

 

3.5.1.5 Inferência demográfica  

 

Os resultados dos testes de neutralidade, Fs de Fu (FU, 1997), D de Tajima 

(TAJIMA, 1989), F* e D* de Fu e Li (FU &LI, 1993) estão apresentados na Tabela 

VII-3. Para a inferência demográfica, foram analisadas separadamente as amostras de 

Ribeirão Preto e também estão apresentadas na Tabela VII-3. O teste de Tajima’ D= -

223676 foi significativo (p<0.01), contrário aos testes de D* (-3,85321) e F* (-3,88803) 

que não apresentaram resultados significativos quando comparada as populações como 

um todo. Para o teste de neutralidade D de Tajima, os grupos de São Paulo, Mato 
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Grosso e Ribeirão Preto resultaram em valores negativos, para os demais grupos não foi 

possível determinar devido ao baixo número colônias (N<5). Para o teste de 

neutralidade Fs de Fu, somente o grupo do Paraná apresentou valor positivo. Dentre 

estes testes de neutralidade, o teste Fs de Fu tem uma capacidade analítica mais sensível 

para a detecção de expansão demográfica (FU, 1997). 

 

 

 

Tabela VII-3: Testes de neutralidade aplicados aos dados das sequências do fragmento 

do gene COI em cada um dos grupos de populações 

Teste São Paulo Mato Grosso Amazonas Paraná Ribeirão Preto 

Fs -16.298 -0.545 -1.2164 1,946 -8.557 

D -2.49906
s
 -0.15819

ns
 Nd Nd -2.24542

s
 

F* -4.17428 -0.33144 Nd Nd -3.24126 

D* -4.04240 -0.34132 Nd Nd -3.03897 

       (
s
)p<0.01; (Nd) Não determinado; (

ns
) não significativo. 

 

 

O cálculo de mismatch distribution (SCHNEIDER & EXCOFFIER, 1999), que 

computa a distribuição do número de diferenças entre pares de sequências de DNA de 

um conjunto de amostras, foi utilizado para estimar um possível evento demográfico 

passado, como por exemplo, contração, ou expansão populacional. Populações que 

sofreram processo de expansão demográfica apresentam padrão unimodal devido à taxa 

de acumulação de novas mutações serem mais alta que a perda da variação por deriva 

(ROGERS & HARPENDING, 1992). Os resultados mostram curvas unimodais, 

sugerindo que ocorreu expansão populacional nas amostras de São Paulo, Amazonas e 

Paraná (Figura 6.3). Apenas a amostra de Mato Grosso, apresentou curva multimodal, 

sugerindo que a população está estável.  
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Figura 6.3: Gráficos de distribuição mismatch. A) São Paulo; B) Mato Grosso; C) 

Amazonas; D) Paraná; E) Ribeirão Preto. 
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3.5.1.6 Rede de Haplótipos 

 

A rede de haplótipos foi obtida por median-joining (Figura 7.3). O haplótipo 

central da rede (H1), foi encontrado nas localidades de Ribeirão Preto, Cajuru e Água 

Boa. Apenas esta última é do estado do Mato Grosso, as demais são do estado de São 

Paulo.  

 No estado de Mato Grosso foram encontrados dois grupos de haplótipos, um 

incluindo os haplótipos H16, H17 e H24, e outro contendo os haplótipos H18 e H19. 

 As colônias oriundas do estado do Amazonas apresentaram três haplótipos, H20, 

H21 e H22, os quais estão presentes em apenas uma localidade. 

Nas extremidades da rede, os haplótipos amostrados formam grupos 

relacionados com a distribuição geográfica, mostrando que indivíduos próximos 

geograficamente descendem de uma mesma linhagem a partir de um centro de origem.  

 

 

 

Figura 7.3: Rede de haplótipos construída por median-joining network, a partir de 

sequências parciais do gene mitocondrial COI de 36 indivíduos de S. latitarsis. Os 

números próximos aos ramos indicam os passos mutacionais. 
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3.5.1.7 Teste de Mantel 

 

O teste de Mantel, realizado com 10.000 permutações indicou uma correlação 

entre a matriz de distância genética (Distância-p) e a matriz de distância geográfica de r 

= 0,618 (P <  0,0001) (Figura 8.3). Esta correlação indica que parte do isolamento 

genético das populações pode ser explicada pelo isolamento geográfico que causa 

restrições do fluxo de fêmeas entre as populações com o aumento da distância. 

 

 

 

 

Figura 8.3: Distribuição das correlações par a par entre as distâncias genéticas e 

distâncias geográficas dos indivíduos de S. latitarsis estimadas pelo teste de Mantel com 

10.000 permutações. 
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3.6 DISCUSSÃO 

 

3.6.1 Gene COI 

 

A análise da composição nucleotídica das sequências de S. latitarsis, indica alto 

conteúdo A+T, corroborando o que já vem sendo reportado para o DNA mitocondrial 

de insetos (CROZIER et al., 1989; CROZIER & CROZIER, 1993; SIMON et al., 1994; 

SILVESTRE, 2002; CHA et al., 2007). Esta tendência também foi verificada para as 

demais espécies do gênero Scaura (Capítulo 2). 

As hipóteses filogenéticas feitas a partir da análise das sequências parciais do 

gene COI (Figuras 3.3; 4.3 e 5.3) mostraram a subdivisão da espécie em grupos que 

estão de certa forma, relacionados à proximidade geográfica entre os pontos de coletas 

dos ninhos. Isso pode ser observado claramente com as populações de Ribeirão 

Cascalheira que sempre estão agrupadas e as de Nova Xavantina que também estão 

agrupadas, formando distintos clados. Além disso, as amostras de Manaus sempre estão 

agrupadas juntas e como grupo irmão das demais populações de S. latitarsis. Este 

padrão evidencia que os ninhos mais próximos geograficamente guardam relações 

filogenéticas próximas.  Porém, um ninho de Campo Largo e outro de Londrina não 

seguiram esse padrão e esses locais devem ser reamostrados.  

Esses dados filogenéticos mostram ainda que S. latitarsis pode não ser um grupo 

monofilético, uma vez que, a amostra de S. atlantica, considerada como grupo externo, 

sempre se agrupa junta, corroborando com os dados obtidos para a filogenia do gênero 

Scaura (Capítulo 2). Isto implica que o grupo taxonômico conhecido como S. latitarsis 

pode não ser uma espécie bem definida como já havia sido mencionado anteriormente 

na literatura (MOURE, et al., 2007; MELO & COSTA, 2004).  

Sequências do gene COI têm sido usadas com eficiência em estudos 

filogenéticos de abelhas. O trabalho realizado por Batalha-Filho et al. (2010), para 

estudar a filogeografia e história demográfica de Melipona quadrifasciata, fez uso de 

aproximadamente 852 pb de sequências do gene COI, e foi bem sucedido ao estabelecer 

as relações filogenéticas entre as subespécies do gênero Melipona. Dick et al. (2004) 
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também usando sequências do gene COI, aproximadamente 550 pb, recuperaram a 

filogenia de 14 espécies de Euglossini. 

Foram encontrados no total 26 haplótipos, destes onze estavam presentes nas 

amostras de Ribeirão Preto, sendo dez exclusivos e um (H1) compartilhado com as 

populações de Cajuru, Pedregulho e Água Boa. Para as demais populações foram 

encontrados: um haplótipo exclusivo para Cajuru, quatro exclusivos para Pedregulho, 

três exclusivos para Ribeirão Cascalheira, dois exclusivos para Nova Xavantina, três 

exclusivos para Manaus, um para Londrina e um para Campo Largo.  

Para todas as populações foi encontrada uma alta diversidade haplotípica e uma 

baixa diversidade nucleotídica que pode ser explicado por uma expansão populacional 

após um período de baixo tamanho efetivo populacional. A diversidade haplotípica 

reflete a probabilidade de dois haplótipos escolhidos ao acaso serem diferentes em uma 

população, já a diversidade nucleotídica reflete a probabilidade de dois nucleotídeos 

homólogos, escolhidos ao acaso, serem diferente em uma população. Esse último índice 

de diversidade é menos influenciado pelo tamanho amostral do que a diversidade 

haplotípica (NEI & LI, 1979) e, por este motivo, é um índice mais adequado para a 

comparação da variabilidade genética entre populações e entre espécies diferentes.  

Dentre as populações com mais de 3 colônias, Pedregulho (N=5) apresentou a 

maior diversidade haplotípica em comparação com as demais regiões estudadas (h= 

1,000), mas não foi significativamente maior do que as verificadas em Ribeirão Preto 

(h=0,905). 

Os dados obtidos para a população de Ribeirão Preto indicam que o número 

haplotípico e consequentemente a diversidade haplotípica foram maiores que das 

demais populações analisadas. Esse resultado pode ser reflexo do grande número de 

ninhos amostrados em comparação com as demais populações. 

De acordo com os princípios do modelo neutralista, o haplótipo mais frequente é 

provavelmente o mais antigo (WATTERSON & GUESS, 1977). Assim, o haplótipo 1, 

sendo este o haplótipo central e mais frequente, foi compartilhado com populações de 

Ribeirão Preto, Cajuru, Pedregulho e Água Boa, sugerindo ser o haplótipo ancestral, ao 

mesmo tempo, indicando uma coesão genética entre estas populações, principalmente 

por sua pequena distância geográfica. A partir desse haplótipo ancestral, as populações 
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derivadas se diferenciaram. Com a migração das populações ocupando novas áreas 

pode-se esperar um isolamento por distância (WRIGHT, 1943) uma vez que, apesar da 

ausência de barreiras físicas, o fluxo gênico é limitado com o aumento da distância entre 

as colônias. Áreas muito distantes podem representar assim uma barreira. A correlação 

r=0,618 entre as distâncias genéticas e as distâncias geográficas mostra que a 

estruturação da espécie reflete o isolamento por distância.  

Entretanto, a colônia de Água Boa é geneticamente mais relacionada com as 

amostras de Ribeirão Preto, apesar de estar mais próxima geograficamente de Nova 

Xavantina e Ribeirão Cascalheira. Considerando que a distância geográfica entre Água 

Boa e as populações de Ribeirão Preto é maior que 850 Km, pode-se supor que existe 

um isolamento ou contato reduzido entre estas populações devido a distância, entretanto 

essas duas populações foram agrupadas juntas. Uma explicação para este fato seria um 

possível transporte de ninhos da região de Água Boa para o Campus da USP de 

Ribeirão Preto, há algumas décadas. Porém seria interessante analisar mais ninhos de 

Água Boa, uma vez que foi analisado apenas um ninho, e assim tirar conclusões mais 

precisas deste fato. 

Longos ramos, com muitos passos mutacionais, foram observados na rede de 

haplótipos (Figura 7.3). Eles podem ser explicados pelo acúmulo de mutações 

provavelmente fixadas por deriva devido ao efeito fundador que acompanha o 

comportamento de dispersão dos ninhos. Os longos ramos podem ainda estar 

relacionados à perda de haplótipos intermediários ao longo das gerações. A perda de 

haplótipos intermediários em populações com ausência de fluxo gênico gera uma 

estruturação filogeográfica com padrão descontínuo (Categoria I) de divergência 

genética conforme proposto por Avise et al., (1987). 

Os resultados da AMOVA indicando baixa variabilidade genética dentro das 

populações e maior variabilidade entre os grupos confirmam a estruturação da espécie 

em grupos relacionados com as proximidades geográficas.  

Os índices de diversidade e de fixação indicam uma alta estruturação do DNA 

mitocondrial da espécie S. latitarsis. Parte dessa estruturação pode estar associada ao 

comportamento de fundação de novos ninhos como limitações quanto à distância 

percorrida pela fêmea, fazendo com que ninhos mais próximos geograficamente 
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descendam de uma mesma linhagem mitocondrial. Altos valores de Fst mostram altos 

índices de estruturação das populações de outras abelhas, como foi observado em 

Partamona helleri: Fst=0.6230 (BRITO & ARIAS, 2010) e Melipona quadrifasciata: 

Fst= 0.905 (BATALHA-FILHO, et al., 2010). 

Os valores de índice de fixação (Fst) juntamente com a estimativa de fluxo 

gênico (calculada a partir do número de migrantes – Nm) encontrados entre as 

populações de S. latitarsis mostram valores não significativos de Fst entre a população 

de Cajuru e as populações de Ribeirão Preto, Pedregulho, Nova Xavantina e Manaus, 

também não foram encontrados valores significativos entre a população de Nova 

Xavantina e as populações de Ribeirão Cascalheira e Manaus, indicando falta de 

estrutura populacional. Associado a esses resultados, a estimativa do fluxo gênico 

apresentou valores infinitos, entre as populações de Cajuru X Ribeirão Preto e Cajuru X 

Pedregulho, isso sugere que estas populações não se encontram diferenciadas devido à 

presença de migração, confirmando a expectativa, sendo estas regiões próximas 

geograficamente. 

Somando-se a isso, a capacidade de dispersão e de transposição de diferentes 

barreiras geográficas varia de espécie para espécie e, assim, abelhas grandes, com maior 

capacidade de vôo, devem dispersar-se muito mais rapidamente que abelhas pequenas, 

com raio de vôo mais restrito (SILVEIRA, et al., 2002). Nas espécies de Meliponini, as 

taxas de migração podem ser mais lentas, pois colônias filhas permanecem dependentes 

de alimento da colônia mãe até o seu estabelecimento e, por isto, não podem se 

estabelecer muito longe das colônias-mães (NOGUEIRA-NETO, 1954). 

Os valores negativos obtidos para o teste D de Tajima, nos grupos de São Paulo, 

Mato Grosso, Amazonas e para a população de Ribeirão Preto (Tabela VII-3), podem 

indicar excesso de alelos raros para estas populações, evidenciando um processo de 

expansão populacional (TAJIMA, 1993). Entretanto, para o grupo de Mato Grosso, o 

padrão multimodal observado nas análises de mismatch distribution, leva a acreditar 

que as populações deste grupo encontram-se em equilíbrio. Este mesmo padrão 

multimodal foi observado na população de Ribeirão Preto, indicando que esta 

população está em equilíbrio. 
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A associação dos resultados da diversidade nucleotídica baixa (Tabela IV-3), 

com os valores negativos obtidos para o teste D de Tajima (Tabela VII-3) e a 

distribuição unimodal na mismatch distribution (Figura 6.3) evidenciam que nos grupos 

de São Paulo e Amazonas ocorreu gargalo populacional seguido de expansão 

demográfica recente. Para a população de Ribeirão Preto não foi evidenciada expansão 

demográfica, indicando que a população está estável. 

Como visto na Tabela III-3, os maiores valores de divergência de sequências de 

nucleotídeos encontrado entre as populações foi entre Manaus e as demais populações 

(valores em torno de 2%). Duas possibilidades parecem melhor explicar esses 

resultados. Na primeira, a população de Manaus pertenceria a uma espécie distinta; na 

segunda, a significativa diferença nucleotídica observada deve-se à ocorrência de cópias 

nucleares de genes mitocondriais, ou pseudogenes. Pseudogenes nucleares já foram 

previamente demonstrados para a subunidade 1 da citocromo oxidase (WALLACE, et 

al., 1997). No entanto, essa última hipótese foi, por hora, rejeitada, considerando a 

ausência de códons de parada nas sequências analisadas (BENSASSON et al., 2001). 

A diferenciação das populações de Manaus com as demais populações 

amostradas de S. latitarsis tem relação direta com a altitude da região. Dados sobre a 

distribuição geográfica mostram de maneira geral que as populações de Manaus 

encontram-se em altitudes menores que 100 m. Em contrapartida, as demais populações 

amostradas estão em altitudes  maiores que 400 m. Padrões filogeográficos similares 

com o presente estudo, foram observados por outras espécies de Meliponini. Batalha-

Filho et al. (2010) estudando a espécie Melipona quadrifasciata propuseram a formação 

de dois clados: norte e sul, baseado em regiões de altitude. Foram observados padrões 

de disjunção associados com altitudes em algumas espécies de abelhas na região sul e 

sudeste do Brasil (SILVEIRA et al., 2002). As observações sugerem que as espécies 

envolvidas tiveram distribuições mais amplas no passado, durante períodos frios e com 

o aumento da temperatura, elas teriam se extinguido nas áreas mais baixas, subsistindo 

como populações isoladas em refúgios climáticos nos altos da serras (SILVEIRA et al., 

2002). 

As atuais estruturas genéticas das populações têm sido grandemente 

influenciadas tanto por eras glaciais do Pleistoceno e as oscilações climáticas durante o 
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período Quaternário (AVISE, 2000; HEWITT 2000). Segundo Thompson et al., (2000), 

o pico do último máximo da glaciação, ocorreu mais tardiamente na região sul da 

América do Sul (20.000-18.000 anos atrás) do que  nas regiões norte e centro (27.000 

anos atrás). Existiram diferenças, portanto, na intensidade e na duração das alterações 

do clima nessas regiões de latitudes diferentes. Mudanças climáticas ocorridas durante o 

final do Pleistoceno por certo ocasionaram um impacto na distribuição da espécie S. 

latitarsis.  

Este trabalho contribuiu para o entendimento da estruturação filogeográfica das 

populações de S. latitarsis. Além disso, os resultados apresentados levam a acreditar 

que S. latitarsis realmente é um complexo de espécies, como proposto anteriormente 

por Melo & Costa (2004) e Moure et al. (2007), e que provavelmente esteja 

atravessando um processo de diferenciação. Desta forma, sugere-se que a taxonomia 

atual do Gênero Scaura seja revista, a fim de contribuir para o aumento da diversidade 

de espécies dentro do gênero. 

Cabe destacar ainda que os resultados apresentados aqui para a população de 

Ribeirão Preto sugerem que a ação antrópica ainda tem pouca influencia sobre a 

colonização destas abelhas, neste ambientes modificados. Considerando que o campus 

da USP de Ribeirão Preto é uma área bastante arborizada e rodeada por áreas urbanas.  

Paralelamente a este estudo, foi construída uma biblioteca enriquecida em 

microssatélites específica para S. latitarsis (ANEXO 1). Entretanto, foi impossível tirar 

conclusões mais acuradas sobre a variabilidade do DNA nuclear das populações de S. 

latitarsis. Assim, análises futuras deverão ser realizadas, envolvendo um maior número 

de colônias, e otimização de protocolo para separação dos fragmentos de 

microssatélites, como a utilização de gel de sequenciamento que permite detectar 

diferenças de até um par de bases.  
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Short Title: Scaura geometric morphometry 

Abstract 

The genus Scaura includes social bees, whose main feature is the basitarsus being a 

little wider than the rear tibia. This genus has a controversial systematic. Because severe 

deforestation and habitat fragmentation, food resources, nesting sites have been 

depleted. This research was carried out to determine variations between Scaura species 

and to characterize the populations of Scaura latitarsis according to the distribution of 

their geographical area. The results showed the groups were significantly different to 

distinguish 99.2% of the species of Scaura. The populations of Scaura latitarsis, 

collected in eight different places, presented differences in the wing venation pattern 

along its geographic distribution. This research supports the use of wing morphometrics 

to increase our knowledge about the biodiversity of bees. 

 

Keywords: Scaura / S. latitarsis / species discrimination / wing morphometry/ 

populational variability 
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Introduction 

The most important activity of bees, in terms of benefits to humans, is the pollination of 

natural vegetation and economic crops. In many countries, some species have been 

seriously reduced by human activity. Conservation of many habitats depends on the 

preservation of bee populations, otherwise if the bees disappear, reproduction of major 

elements of the flora may be severely affected. Therefore the maintenance of the wild, 

bee-pollinated populations is thus important for the genetic diversity, which is necessary 

to improve the cultivated strains (Michener, 2007). 

The bees from genus Scaura (Schwarz) are small, present dark color and no 

aggressiveness in defending their nest (Roubik, 1992). Morphologically they have a 

very peculiar feature: the basitarsus is wider than the tibia (Laroca and Lauer, 1973). 

This genus has a wide geographic distribution, ranging from Mexico to Brazil 

(Michener, 2007) and comprises five species. In Brazil four species have been 

encountered: S. atlantica, S. latitarsis, S. longula and S. tenuis (Silveira et al., 2002; 

Melo and Costa, 2004). 

Besides the low number of species, the genus has several taxonomic inconsistencies. 

The wide distribution of the species has led some authors to raise hypothesis about the 

existence of complexes of species, especially concerning S. latitarsis. Such hypothesis 

is reinforced by the recent validation of S. atlantica, a species formerly identified as S. 

latitarsis (Melo and Costa, 2004).  

Data on biological, morphological and genetic aspects are scarce in the literature. More 

studies are needed for the genus and especally for bees as they have a main role in the 

maintenance of plants and, as consequence, to the ecosystems. The knowledge of bee 

diversity, geographic distribution, population genetic and plant interactions, among 

other aspects, is crucial to establish conservation programs and rational use of bees to 

increment food production. 

The geometric morphometrics analysis is a collection of approaches for the multivariate 

statistical analysis of Cartesian coordinate data, usually limited to landmark point 

locations (Brookstein, 1991). It is a powerful tool in evolutionary studies to explore 

intraespecific variation at population level. 
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This methodology is a set of new techniques in the study of the form of biological 

structures based on the identification of landmarks Cartesian coordinates in any 

biological structure. These landmarks are used to quantify ways, so they produce an 

accurate description of geometric differences and similarities of a structure (Rohlf, 

1999; Pretorius, 2005). 

In this present study our objectives were: 1) to investigate if differences in a single wing 

are informative enough to discriminate the species from the genus Scaura; and 2) to 

characterize the populations of S. latitarsis according to the distribution of their 

geographical area. 

 

Materials and Methods 

Individuals were sampled in a total of 57 colonies representing the species of the genus 

Scaura:  1 colony of Scaura atlantica, 34 colonies of Scaura latitarsis, 6 colonies of 

Scaura longula, 16 colonies of Scaura tenuis and 1 colonies of Scaura sp. (Tab. I). The 

right fore wing of ten workers per colony were separated, prepared in microscope slides 

and photographed in a digital camera attached to a stereo microscope. 

Thirteen homologous landmarks were manually plotted at the veins intersections (Fig.1) 

using the software tpsDig (Rohlf, 2005) and the corresponding relative warps were 

obtained through the software tpsRelw (Rohlf, 2010). In these analyses we set α = 0, so 

the same weight was given to all the variables. The significant univariate F values (α = 

0.05) were used to identify the wing parameters that contributed to discriminate the 

groups; a discriminant analysis was run to separate them. 

The data were analyzed using the program Statistica 6.0 (StatSoft, 2001). The 

Mahalanobis square distances among the populations were then used to construct a 

UPGMA dendogram with the software MEGA version 4.1 (Kumar et al., 2008). 

 

Results 

Differentiation among the species from genus Scaura 

The thirteen anatomic landmarks generated 22 relative warps measures for each 

specimen. Multivariate analysis of variance (MANOVA) demonstrated that the groups 

were significantly different (Wilks' Lambda: 0.0070285, p < 0.0000). Based on the 
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positions of the groups in the Discriminant Analysis (Fig. 2), the species are well 

distinct and the Mahalanobis square distances between the centroids of the groups are 

statistically different (α < 0.05). 

The discriminat functions were able to distinguish 100% of the sample of S. atlantica, 

99.13% of S.latitarsis, 100% of S. longula, 99.5% of S. tenuis and 75% of S Scaura sp. 

The cross validation tests based on linear discriminant functions correctly classified 

99.2% of the individuals to each respective group (Tab. II). 

The Mahalanobis distances placed S. atlantica and S. latitarsis as the closest species, 

conversely S. longula and S. latitarsis were placed as the most distant species (Tab. III). 

A graphical representation of overall relationships among Scaura species was obtained 

by constructing an UPGMA tree based on Mahalanobis distances between 

corresponding groups (Fig. 3). 

 

Discrimination analysis among geographic populations of S. latitarsis 

The purpose of this analysis is verifying differences in the wing venation pattern of S. 

latitarsis along their geographic distribution. A total of 340 wings of S. latitarsis were 

analyzed. The samples were collected in 8 localities (Tab. I), the minima distance 

between two sample places are 55 km.   

Wilks‟ lambda value (λ =0.0325188; P<0.00001) indicated that there was a highly 

significant difference among the geographic groups. A graphical representation of the 

discriminant analysis (Fig. 4) indicated that the Manaus group is the most distant from 

the others groups. 

A graphical representation of overall relationships among populations of S. latitarsis 

(Fig. 5) was obtained by constructing an UPGMA tree based on Mahalanobis distances 

between corresponding groups (Tab. IV).  

The linear discriminant functions were able to distinguish 100% the Londrina group,  

55.2% from Cajuru, 89.5% from Manaus, 58.5% from Nova Xavantina, 40% Agua Boa, 

53.3% from Pedregulho, 74.5% from Ribeirão Cascalheira and 79.5% of the samples of 

the Ribeirão Preto. A total 76.2% of the samples were correctly classified in the 

respective geographic group and 68.9% of the samples were correctly identified in the 

cross validation tests. 
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The Mantel test showed positive correlation between Mahalanobis generalized square 

distances and geographic distances (r= 0.810 P< 0.0001). 

 

Discussion 

The species groups presented significant differences. Rates hit in the cross-validation 

tests are surprisingly high, 99.2%. The use of geometric morphometry methodology in 

the wings of stingless bees has already presented promising results in clarifying intra or 

inter specific questions  in bees. Francisco et al. (2008) could correlate the differences 

in the morphology with the two geographic origins of samples of Plebeia remota. 

Curiously, the two sampling place are two distinct biomes. Geometric morphometric 

methods was applied to analyze the intra-populational variability of Nannotrigona 

testaceicornis, reaching a settlement of up to 74% in the classification of individuals 

within their respective groups (Mendes et al., 2007). This analyzes methods was also 

very efficient to differentiate five genera of stingless bees (Nannotrigona testaceicornis, 

Melipona quadrifasciata, Friseomelitta varia, Scaptotrigona aff. depilis and Plebeia 

remota), where a settlement was achieved in 97.6% of correct classification (Francoy et 

al., 2009). It is noteworthy that, as with the species of S. latitarsis, the technique was 

also efficient to assign samples of Melipona beecheii to its correct sampling sites and to 

its genetic lineages (Francoy et al., in press). 

In this study, one nest of Scaura (Scaura sp), still not identified were included. The 

morphometric results showed a greater proximity of the non-identified sample to S. 

tenuis. This fact corroborated by the Mahalanobis square distances, 14.92865 (Tab. III), 

which is the lowest value observed between all the species of Scaura. Unfortunately, 

with this information it is not possible yet to determine whether this specimen 

represents a new species or whether it can be identified as S. tenuis. Thus further 

investigations are needed including a larger number of samples. 

The samples were collected in eight different places, distant each other, and the results 

showed distinct morphometric variation along the geographical distribution of S. 

latitarsis.  
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A study correlating differences on morphometric characters and geographic distribution 

of samples of Tetragonisca angustula concluded that the variations could be related to 

the biologic and environmental effects (Diniz-Filho et al., 1998). 

If we considered the fact that S. latitarsis has a wide geographical distribution (Silveira 

et al., 2002), the significant differentiation observed among samples from Manaus and 

the others locals, as well as the proximity between populations of neighboring localities 

(Ribeirão Preto, Pedregulho and Cajuru), could be explained by a positive correlation 

between the pattern of geometric morphometrics and geographic distribution.  

Given the marked differentiation among samples from different regions, the Manaus 

sample may even represent a new species within the latitarsis group as observed with 

the description of S. atlantica in 2004 by Melo and Costa. Thus, the taxonomy of the 

Genus Scaura should be reviewed, which contributes to increase our knowledge about 

the biodiversity of bees.  

Based on the results presented here, we suggest that wing variation is a good 

morphological marker for studying population variation in S. latitarsis. Besides the 

systematic inconsistencies within the genus this approach is promising for species 

identification and may be validation or not of new species. 
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General summary 

The stingless bees from the genus Scaura present a conspicuous morphological 

character: the basitarsus of rear leg is wider than the tibia. The Scaura genus has four 

describe species and has a controversial systematic. In order to improve the knowledge 

about this group of bees we used the wing geometric morphometrics approach to 

investigate the variability inter and intra specific. A total of 57 colonies were collected 

representing the four species of Scaura (Tab. I). Firstly we analyzed the relative warps 

among the species of Scaura. The results showed that the groups, comprising several 

samples of each species, were significantly different (p < 0.0000), and the linear 
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discriminate functions were able to distinguish 99.2% of the individuals to each 

respective group (Fig. 2; Tab. II). A graphical representation of overall relationships 

among species of Scaura (Fig. 3), was obtained by constructing an UPGMA cladogram 

based on Mahalanobis distances (Tab. III). Secondly, we analyzed a large sample size of 

S. latitarsis, collected in eight different locals along its natural geographic distribution. 

The results showed that 76.2% of the samples were correctly classified in the respective 

geographic group (Fig. 4). A cladogram based on Mahalanobis distances (Tab. IV) was 

obtained for the samples of S. latitarsis (Fig. 5).  The significant differentiation 

observed among samples from Manaus and the others locals may even represent a new 

species. Based on the results presented here, we suggest that wing variation is a good 

morphological marker for studying population variation in S. latitarsis. Therefore, this 

approach is promising for species identification valid, and the inference of possible new 

species, which contributes to increase our knowledge about the biodiversity of bees.  
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Table I: Species analyzed, sampling localities (city and state and, geographical 

coordinates), and number of nests. 

Species Locality Latitude Longitude N 

S. latitarsis 

Ribeirão Preto, SP  21° 09‟S     47° 51‟W 15 

Cajuru, SP 21° 23‟S   47° 13‟W 3 

Pedregulho, SP 20° 10‟S    47° 29‟W 5 

Ribeirão Cascalheira, MT 12° 48‟S   51° 46‟W 5 

Nova Xavantina, MT 14° 32‟S  52° 33‟W 2 

Manaus, AM 02° 42‟S  59° 43‟W 3 

Águas Boa, MT 15° 83‟S  55° 43‟W 1 

Londrina, PR 23º 23‟S  51º 11‟W 1 

S. longula 

São Simão, SP 16° 15‟S    47° 57‟W 1 

Nova Xavantina, MT 14° 41'S   52° 21'W 4 

Araguari, MG 18° 44‟S   48° 16‟W 1 

S. atlantica Ilhéus, BA 14° 78‟S  39° 04‟W 1 

S. tenuis 

Rio Branco, AC 09° 58‟S 67° 48‟W 1 

Manaus, AM 02° 42‟S   59° 43‟W 5 

Nova Xavantina, MT 14° 31‟S  52° 30‟W 10 
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Table II: Identification of species of Scaura based on wing geometric morphometrics 

analysis.  The first column indicates the known classifications, (N) number of 

individuals, and numbers of classifications based on the morphometric analysis per 

species. 

 

 

 

Table III: Mahalanobis square distances between the species of the Scaura 

 S. atlantica S. latitarsis S. longula S. tenuis S. sp. 

S. atlantica 0.0000     

S. latitarsis 27.9515 0.0000    

S. longula 129.3300 131.2178 0.0000   

S. tenuis 86.1084 76.1438 43.0190 0.00000  

S. sp. 113.7186 108.3094 31.5986 14.92865 0.0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Know 

classification 

N S. atlantica S. latitarsis S. longula S. tenuis S. sp 

S. atlantica 11 8 3 0 0 0 

S. latitarsis 345 0 344 0 1 0 

S. longula 88 0 0 88 0 0 

S. tenuis 198 0 0 0 197 1 

S. sp 3 0 0 0 0 3 
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Table IV: Mahalanobis square distances between the geographic population of Scaura 

latitarsis. (CA) Cajuru-SP; (LO) Londrina-PR; (MA) Manaus-AM; (NX) Nova 

Xavantina-MT; (PE) Pedregulho-SP; (RC) Ribeirão Cascalheira-MT; (RP) Ribeirão 

Preto-SP; (AB) Água Boa-MT. 

 
CA LO MA NX PE RC RP AB 

CA 0.000 
       

LO 17.289 0.000 
      

MA 37.721 29.591 0.000 
     

NX 10.328 10.089 25.640 0.000 
    

PE 5.332 22.858 46.890 10.912 0.000 
   

RC 18.450 16.445 23.121 6.383 22.467 0.000 
  

RP 4.552 20.908 40.826 11.528 3.197 19.722 0.000 
 

AB 5.990 15.914 42.387 7.228 6.028 15.295 7.509 0.000 

 

 

 

Figure 1: Right wing of Scaura latitarsis. The red circles indicate the respective 

position of each of the 13 landmarks plotted in the veins intercrosses. 
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Figure 2: Scatterplot of the principal component analysis for the species of Scaura. 

 

 

 S tenuis

 S sp

 S longula

 S atlantica

 S latitarsis

 

Figure 3: UPGMA cladogram derived from the Mahalanobis distances among the 

species of Scaura. 
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Figure 4: Graphical representation of the discriminant analysis for the geographical 

populations of S. latitarsis 
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Figure 5: Dendogram of morphological proximity constructed using Mahalanobis 

square distances between the geographical populations of S. latitarsis 
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4 Conclusões Gerais 

 

 Os resultados moleculares, baseado em genes mitocondriais e nucleares não 

foram capazes de confirmar o monofiletismo do gênero Scaura. As espécies S. 

longula e S. tenuis são filogeneticamente próximas. Assim como, as espécies S. 

atlantica e S. latitarsis formam um grupo irmão. 

 Somando-se a isso, as filogenias moleculares obtidas sugerem que os gêneros 

Scaura e Schwarzula sejam grupos irmão, podendo a Schwarzula ser um 

subgênero do gênero Scaura, como proposto na literatura. As espécies de 

Plebeia usadas neste estudo mostram que estas são distantes geneticamente de 

Scaura contrariando os dados morfológicos citados na literatura. 

 O estudo filogeográfico confirma que S. latitarsis é um complexo de espécie. As 

análises das sequências do gene COI, com padrão de herança mitocondrial 

mostrou claramente a divisão da espécie S. latitarsis em grupos que estão 

relacionados com as proximidades geográficas. O sequenciamento do gene 

mitocondrial COI mostrou ser uma ferramenta eficiente e útil para auxiliar 

investigações sobre a descoberta de novas espécies, como proposto pelo 

barcoding. 

 As amostras de S. latitaris coletadas no Campus da USP de Ribeirão Preto 

mostraram alta variabilidade genética, sugerindo que a ação antrópica ainda tem 

pouca influência sobre a colonização destas abelhas neste ambiente modificado. 

 Os dados moleculares e os de morfometria de asa, para o complexo „latitarsis‟, 

permitiram sugerir a existência de uma nova espécie no estado do Amazonas.  

 Portanto, a taxonomia atual do gênero Scaura deve ser revista a fim de 

contribuir para o aumento da biodiversidade de espécies dentro do gênero. 
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5 Resumo 

 

 Este presente estudo apresenta dados sobre duas análises complementares: a 

filogenia do gênero Scaura (Capítulo 2) e a filogeografia da espécie Scaura latitarsis 

(Capítulo 3). O estudo filogenético do gênero Scaura utilizou como fonte de dados 

sequências do ND2 (1095 pb), COI (1560 pb), COII (310 pb), Cyt B (746 pb), 16S (547 

pb) e 12S (437 pb), obtidas a partir de indivíduos das quatro espécies desse gênero (S. 

atlantica, S. latitarsis, S. longula e S. tenuis) e quatro espécies como grupos externos 

(Schwarzula timida, Schwarziana quadripunctata, Plebeia remota, Plebeia droryana). 

As reconstruções filogenéticas obtidas indicam que: 1) táxons do atual gênero formam 

um grupo monofilético; 2) dentre as espécies do grupo externo, a Schwarzula timida é a 

mais próxima ao gênero Scaura. Para análise filogeográfica foram utilizados 743 pb 

referente a parte do gene COI do DNA mitocondrial e a análise de sete locos 

polimórficos de microssatélites para 36 indivíduos de S. latitarsis provenientes de 9 

localidades diferentes. Com os dados do gene COI foram identificados 26 haplótipos, 

com alta diversidade haplotípica e baixa diversidade nucleotídica. Os dados moleculares 

de morfometria de asa e os dados moleculares mostram grandes similaridades e indicam 

a existência de uma nova espécie dentro do grupo „latitarsis‟. Portanto, a taxonomia 

atual do Gênero Scaura deve ser revista. 
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This present study presents data on two complementary analysis: the phylogeny of 

genus Scaura (Chapter 2) and phylogeography of S. latitarsis (Chapter 3). The 

phylogenetic analysis of genus of Scaura used as a data source of ND2 sequences (1095 

bp), COI (1560 bp), COII (310 bp), Cyt B (746 bp), 16S (547 bp) and 12S (437 bp) 

obtained from individuals of four species of the genus (S. atlantica, S. latitarsis, S. 

longula and S. tenuis) and four species as outgroups (Schwarzula timida, Schwarziana 

quadripunctata, Plebeia remota and Plebeia droryana). The phylogenetic 

reconstructions obtained indicate that: 1) the genus forms a monophyletic group, 2) 

among the outgroups, Schwarzula timida is closest to genus Scaura. Phylogeographic 

analyses were used to 743 bp relative to part of the COI gene and mitochondrial DNA 

analysis of seven polymorphic microsatellite loci for 36 individuals of S. latitarsis from 

nine different locations. Using data from the COI gene were identified 26 haplotypes, 

high haplotype diversity and low nucleotide diversity. The molecular data of 

morfomentria wing and molecular data show great similarities and indicate the 

existence of a new species within the group latitarsis. Therefore, the current taxonomy 

of the genus Scaura should be reviewed. 
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Caracterização de locos microssatélites para a abelha sem ferrão Scaura latitarsis 

(Hymenoptera: Apidae) 

 

Resumo: Sete primers microssatélites foram desenvolvidos, a partir de uma biblioteca 

enriquecida em microssatélites, para a abelha sem ferrão Scaura latitarsis. Esses 

primers foram testados em 12 colônias.  O número de alelos por loco variou de 3 a 6 

(média=4,29) e com heterozigosidade observada variou de 0,00 a 0,75. Os primers 

também foram amplificados para outras espécies de abelhas, S. atlantica, S. longula, S. 

tenuis, Schwarzula timida, Schwarziana quadripunctata, Plebeia droryana e Plebeia 

remota. Os resultados das análises mostram que estes primers microssatélites são úteis em 

estudos populacionais de outras espécies de Meliponini. 

 

Palavras-chave: Microssatélite, Scaura latitarsis, Variabilidade genética, Meliponini. 

 

 

Scaura latitarsis é uma espécie que ocorre em grande parte do Brasil, desde 

Roraima até o Paraná. Em 2004, uma nova espécie foi descrita, S. atlantica, a qual era 

considerada como S. latitarsis (MELO & COSTA, 2004). A descrição recente de uma 

nova espécie aliada a dados na literatura são fortes indícios de que existam várias 

espécies dentro do táxon denominado Scaura latitarsis, sendo, portanto, um complexo 

de espécie (MELO & COSTA, 2004; MOURE, et al., 2007). Assim, existe um interesse 

no desenvolvimento de marcadores genéticos que auxiliem no estudo da diversidade 

genética destas abelhas. Os microssatélites são marcadores multialélicos, em que cada 

loco apresenta muitos alelos, sendo assim considerada a classe mais polimórfica de 

marcadores moleculares disponíveis hoje (GOLDSTEIN & SCHLÖTTERER, 1999). 

Esse alto polimorfismo alélico está associado ao fato destas sequências corresponderem 

a regiões de instabilidade no genoma, submetidas a mudanças mutacionais em taxas 

superiores àquelas observadas em regiões de DNA não repetitivo (SIA et al., 1997). 

 O estudo de microssatélite em abelhas da Tribo Meliponini começou em 1998 

com a descrição de alguns primers desenhados para Melipona bicolor (PETERS et al., 

1998). Desde então, mais primers foram desenhados para outros meliponineos, 

Scaptotrigona postica (PAXTON et al., 1999), Trigona carbonaria (GREEN et al., 
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2001), Nannotrigona testaceicornis (OLIVEIRA et al., 2009), Melipona mondury 

(LOPES, et al., 2010), Melipona rufiventris (LOPES, et al., 2009), Melipona seminigra 

merrillae (FRANCINI et al., 2009), e Tetragonisca angustula (BRITO et al., 2009) 

proporcionando novos rumos para a genética de população das abelhas sem ferrão. 

 Assim, o objetivo deste trabalho foi isolar e caracterizar microssatélites para a 

espécie S. latitarsis, a partir da construção de uma biblioteca enriquecida em 

microssatélites. 

 O protocolo fenol/clorofórmio foi usado para extrair o DNA total de um 

conjunto de 12 operárias. A biblioteca enriquecida em microssatélites foi construída de 

acordo com Billotte et al. (1999) com algumas modificações. O DNA genômico (5µl) 

foi digerido com 50 U de Rsa I e então ligados a 10µM de adaptadores da Rsa21 

(5‟CTCTTGCTTACGCGTGGACTA3‟) e Rsa25 (5‟TAGTCCACGCGTAAGCAA  

GAGCACA3‟). Os fragmentos foram selecionados por sondas (AGA)5 e (AG)8 e 

depois incorporadas a vetores pGEM-TEasy (Promega) e transformados em E. coli 

linhagem DH5α. De um total de 96 colônias selecionadas, 48 foram sequenciados.  

Foram selecionados 25 clones, os quais apresentaram sequências repetitivas, dentre elas 

a maioria dinucleotídeos AG. Destes 25 clones, apenas 15 foram escolhidas para o 

desenho e síntese dos primers. Essa escolha foi baseada na qualidade da sequência 

gerada. Para o desenho dos primers foi utilizada a ferramenta “Primer3: www primer 

tool” disponível on-line em http://biotools.umassmed.edu/bioapps/primer3_www.cgi. 

Estes primers foram testados em 12 indivíduos de S. latitarsi, provenientes de 7 

localidades diferentes. As amplificações foram conduzidas em reações de 20 µL 

contendo 15,2 µL de água, 2 µL do tampão da reação de PCR (Invitrogen), 1 µL de 

dNTPs 2 mM cada, 0,6 µL de MgCl2 50 mM, 0,4 µL de cada primer 20 mM, 0,5 µL da 

extração Mini-TNE como DNA molde e 0,3 µL de Taq DNA polimerase (Invitrogen). 

As condições para o PCR foram: 93°C por 4 minutos, seguida por 35 ciclos composto 

por 40 segundos de desnaturação a 93°C, 50 segundos a 60ºC e 40 segundos a 72°C 

para elongação, seguidos de 5 minutos para extensão das fitas de DNA a 72°C. Os 

produtos foram separados em gel de poliacrilamida 5.6%, corados com nitrato de prata 

e fotografados com auxílio de uma câmera digital. O número médio de alelos por loco e 

as taxas de Heterozigose observada e esperada foram calculados pelo programa FOFpop 

http://biotools.umassmed.edu/bioapps/primer3_www.cgi
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(FRANCISCO, 2009). O programa GENEPOP v. 4.0 (ROUSSET, 2008) foi utilizado para 

calcular testes para verificar a ocorrência de equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW) e o 

desequilíbrio de ligação. Dos 15 pares de primers testados, 8 geraram fragmentos de 

tamanho esperado e destes 7 foram polimórficos (Tabela 1). O número de alelos variou de 3 

a 6, com uma média de 4.29. As heterozigosidades obeservada (Ho) e a esperada (He) 

variou de 0.000 a 0.750 e de 0.531 a 0.736, respectivamente. Todas as populações 

analisadas estavam em equilíbrio de Hardy-Weinberg (P<0.05). Foi detectado desequilíbrio 

de ligação (p<0.05) entre os locos SLAT10/SLAT18, SLAT16/SLAT18, 

SLAT18/SLAT24, SLAT18/SLAT40, SLAT18/43 e SLAT18/SLAT44. A conservação de 

sítios que flanqueiam os microssatélites entre espécies relacionadas permite a transferência 

destes marcadores entre espécies ou mesmo gêneros diferentes utilizando-se primers 

heterólogos. Assim, os primers de microssatélites foram testados também em outras sete 

espécies: S. atlantica, S. longula, S. tenuis, Schwarzula timida, Schwarziana 

quadripunctata, Plebeia droryana e Plebeia remota. O teste de amplificação cruzada foi 

positivo para todas as espécies para os locos SLAT 10 e SLAT 44 (Tabela 2). Para os 

demais locos algumas amplificações foram positivas outras não amplificaram (dados não 

mostrados). A utilização de primers heterólogos está sujeita a contratempos como a não 

amplificação e a amplificação de bandas inespecíficas.  

Os locos de microssatélites descritos aqui podem ser úteis para estudos populacionais 

de outras espécies de Meliponini. 

 

Agradecimento 

 

 Nós agradecemos a Susy Coelho pelo apoio técnico. A Dr. Anete P. de Souza pelas 

adaptações do protocolo. Ao CNPq pela bolsa de doutorado. A FAPESP pelo apoio 

concedido ao projeto (BIOTA 2004/15801-0). 

 

Referências: 

 

BILLOTTE, N; LAGODA, PJR; RISTERUCCI, AM; BAURENS, FC. (1999). 

Microsatellite-enriched libraries: applied methodology for the development of SSR markers 

in tropical crops. Fruits 54:277–288 

 



Anexo 

 

 

197 

 

 

BRITO, RM; FRANCISCO, FO; DOMINGUES-YAMADA, AMT; GONÇALVES, 

PHP; PIOKER, FC; SOARES, AEE; ARIAS, MC. (2009). Characterization of 

microsatellite loci of Tetragonisca angustula (Hymenoptera, Apidae, Meliponini). 

Conserv. Genet Resour. DOI: 10.1007/s12686-009-9045-4. 

 

FRANCINI, IB; SFORÇA, DA; SOUSA, ACB. (2009). Microsatellite loci for an 

endemic stingless bee Melipona seminigra merrillae (Apidae, Meliponini) from 

Amazon. Conserv. Genet. Resour., 1:487-490. 

 

FRANCISCO, FO. (2009). FOFpop v.2.0, a pool of Microsoft Excel sheets to analyze 

genotypic data. Disponível em: http://www.ib.usp.br/~lgea/fofpop. 

 

GOLDSTEIN, DB; SHLÖTTERER, C. Microsatellites. Evolution and application. 

Oxford: Oxford University Press, 1999. 352p. 

 

GREEN, CL; FRANCK, P; OLDROYD, BP. (2001). Characterization of  microsatellite 

loci for Trigona carbonaria, a stingless bee endemic to Australia. Mol. Ecol. Notes 

1:89-92. 

 

LOPES, DM; SILVA, FO; FERNANDES-SALOMÃO, TM; CAMPOS, LAO; 

TAVARES, MG. (2009). Microsatellite loci for the stingless bee Melipona rufiventris 

(Hymenoptera: Apidae). Permanent Genetic Resources note, 923-925. 

 

LOPES, DM; SILVA, FO; TAVARES, MG.; CAMPOS, LAO; FERNANDES-

SALOMÃO, TM. (2010). A scientifc note on the characterization of microsatellite loci 

for Melipona mondury (Hymenoptera: Apidae). Apidologie, 41(2): 138-140. 

 

MELO, G; COSTA, MA. (2004). A new stingless bee species of the genus Scaura 

(Hymenoptera, Apidae) from the Brazilian Atlantic forest, with notes on S. latitarsis 

(Friese). Zootaxa, 544: 1-10. 

 

http://www.ib.usp.br/~lgea/fofpop


Anexo 

 

 

198 

 

 

MOURE, JS; URBAN, D; MELO, GAR. Catalogue of bees (Hymenoptera, Apoidea) 

in the neotropical region. Curitiba: Sociedade Brasileira de Entomologia, 2007. 

1058p. 

 

OLIVEIRA, EJF; FREITAS, GS; FONSECA, AS; SOUSA, ACB; CAMPOS, T; 

ASSIS, AF; SOUZA, AP; CONTEL, EPB; SOARES, AEE. (2009). Isolation and 

characterization of microsatellite markers from the stingless bee Nannotrigona 

testaceicornis. Conserv. Genet Resour, 1: 97-99. 

 

PAXTON, RJ; WEIBSCHUH, N; ENGELS, W; HARTFELDER, K; QUEZADA-

EUÁN, JJG. (1999). Not only single mating in stingless bees. Naturwissenschaften, 

86: 143-146. 

 

PETERS, JM; QUELLER, D.C.; IMPERATRIZ-FONSECA, V.L.; STRASSMAN, J.E. 

(1998). Microsatellite locos for stingless bees. Mol. Ecol.,7:783-792. 

 

ROUSSET, F. (2008) GENEPOP‟007: a complete re-implementation of the GENEPOP 

software for Windows and Linux. Mol Ecol Resour 8:103-106. doi:10.1111/j.1471-

8286.2007.01931.x 

 

SIA, EA; KOKOSKA, RJ; DOMINSKA, M; GREENWELL, P; PETES, TD. (1997). 

Microsatellite instability in yeast: dependence on repeat unit size and DNA mismatch 

repair genes. Mol. Cell. Biol.,17: 2851-2858. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 

 

 

199 

 

 

Tabela 1: Característica dos 8 locos microssatélites isolados de S. latitarsis em teste inicial com 12 indivíduos. Nome do loco, repetição, 

sequência dos primers, temperatura de anelamento (TA), número de alelos encontrados (k), variação de tamanho observada, taxa de 

Heterozigose observada (Ho) e esperada (He) são apresentados. 

Loco Repetição Sequência do primer 5’-3’ TA K 
Tamanho 

Observado 
Ho He 

SLAT 10 (AG)12TA(AG)3  

 

F: TGAATTAACAGGCCGGAATC 

R: TTCGTTGCCTCGCTCTTTAT 

60°C 5 170-199 0.417 0.694 

SLAT 16 (AG)21 

 

R: AATATGTGGACCGCGTGTTA 

F: AAACGAAGGACAGACGTTGG 

60°C 5 160-195 0.000 0.736 

SLAT 18 (AG)24 

 

F: GGATCGTCGAACGGAATATC 

R: TCGTCAACATTCCTCACTGG 

60°C 14 260-286 0.250 0.531 

SLAT 24 (GAA)16 

 

F: CGAACCAGTGTCTGAATCGT 

R: GCCTCGAACTCTGGCGTAT 

60°C 9 200-214 0.500 0.715 

SLAT 32 (AG)15A(AG)4 

 

F: CACGCCAACGACCTTAGAC 

R: GCTTCTTGATGAGTGGCCTTA 

60°C 4 240-266 0 0,742 

SLAT 40 (GA)3AA(GA)18 

 

F: GTTCCACACCGGAAGACC 

R: GTGAACGAGCCTCTGCAATC 

60°C 9 210-225 0.333 0.653 

SLAT 43 (AG)24 

 

F: GCGGAATTAACAACGGACAT 

R: GCATACCGGCGAATATAACC 

60°C 12 140-142 0.583 0.719 

SLAT 44 (GA)19(GAA)9 

 

F: GGCATAGGTTACGATTTGGAG 

R: GTGGCAGTCAACGTGTTAGG 

60°C 8 230-243 0.750 0.601 
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Tabela 2: Teste de amplificação cruzada de 8 locos microssatélites em Scaura atlantica, 

S. longula, S. tenuis, Schwarzula timida, Schwarziana quadripunctata, Plebeia droryana e 

Plebeia remota. 

Locus Scaura 

atlantica 

Scaura 

longula 

Scaura 

tenuis 

Schwarzula 

timida 

Schwarziana 

quadripunctata 

Plebeia 

droryana 

Plebeia 

remota 

SLAT10 + + + + + + + 

SLAT16 + - - - - - - 

SLAT18 - - - + + + + 

SLAT24 + - - + + + + 

SLAT32 + - - - + + - 

SLAT40 - - - + + + + 

SLAT43 + - - - - + - 

SLAT44 + + + + + + + 

(+) Amplificação positiva; (-) Nenhum produto ou múltiplas bandas. 

 

 


