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Capa: Bombus dahlbomii visitando flor de Lapageria rosea. Ilustração realizada pelo 
Núcleo de Ilustração Científica (NIC) do Instituto de Biociências da USP.  
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Resumo  
 
Os polinizadores, principalmente as abelhas, exercem um papel muito importante na 
manutenção das comunidades vegetais e possuem grande relevância na produtividade 
agrícola. Nas últimas décadas, várias evidências têm apontado para um quadro mundial 
de declínio das populações naturais dos polinizadores. Dentre as abelhas, já foi 
documentado o declínio de várias espécies do gênero Bombus. Essas espécies são de 
grande importância na polinização, em especial, em regiões frias e temperadas. Esse é o 
caso da espécie B. dahlbomii, uma das 26 espécies de Bombus nativas da América do Sul. 
Sua distribuição, originalmente, cobria desde a região Central até Sul do Chile e da 
Argentina. No entanto, a introdução de espécies exóticas de Bombus e seus patógenos 
acarretaram o desaparecimento de B. dahlbomii de grande parte de sua distribuição. Nas 
últimas duas décadas, estima-se que B. dahlbomii tenha desaparecido de 
aproximadamente 80% dos locais que anteriormente habitava. O objetivo deste trabalho 
foi testar as hipóteses de que o recente declínio na distribuição de B. dahlbomii, verificado 
após a introdução das espécies exóticas de Bombus, reduziu a diversidade genética nas 
suas populações chilenas remanescentes e que as populações contemporâneas de B. 
dahlbomii possuem maior grau de estruturação genética em relação às populações 
históricas, devido ao isolamento recente. Para tanto, foram analisadas sequências de DNA 
mitocondrial e loci de microssatélites para acessar e comparar os níveis de diversidade 
genética e a estruturação populacional entre amostras de museu de B. dahlbomii coletadas 
antes (1964 a 1993) e após (2007 a 2008) a introdução das espécies exóticas de Bombus. 
Os resultados mostraram que houve uma diminuição significativa da diversidade genética 
(número de haplótipos e HE) após o declínio causado pelas espécies exóticas. Ao 
contrário, a estruturação populacional temporal/geográfica não foi significativa (FST e 
Dest), porém, de acordo com o programa Structure, a população contemporânea do 
extremo sul do Chile possui composição genética parcialmente diferente das demais 
populações. Entretanto, como essa região não foi amostrada antes do declínio, duas 
hipóteses são propostas: houve um aumento da estruturação populacional após o 
isolamento recente; ou a população da região extremo sul já apresentava baixo fluxo 
gênico com as populações da região sul e central mesmo antes do declínio. Este trabalho 
ressalta os riscos da introdução de espécies exóticas para as espécies nativas e pretende 
servir de orientação para possíveis projetos de conservação desse importante polinizador.   
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Abstract 
 

Pollinators, especially bees, have a very important role in the maintenance of native plant 
communities and agricultural crops. In the last decades, the decline of these natural 
pollinators populations has been substantially reported worldwide. Among bees, the 
decline of several bumble bee (Bombus) species has been documented. This genus is 
recognized as the one of the most important pollinators, especially in cold and temperate 
regions. Out of 26 South America native bumble bees, the species B. dahlbomii deserves 
attention. Its geographic distribution used to run from the Central to the South region of 
Chile and Argentina. However, the introduction in South America of exotic bumble bee 
species and their pathogens has led to a decrease on B. dahlbomii distributional ranges. 
In the last two decades, it is estimated that B. dahlbomii has disappeared in approximately 
80% of its original distribution. The aim of this project was to test whether the genetic 
diversity in the remaining Chilean populations was affected by the recent population 
decline and whether the current populations present higher genetic structure in 
comparison to the historical ones due to recent isolation. Therefore, mitochondrial DNA 
sequences and microsatellite loci were analyzed to assess and compare levels of genetic 
diversity and population structure among B. dahlbomii pinned museum specimens 
collected before (1964 to 1993) and after (2007 to 2008) the introduction of the exotic 
bumble bee species. Our results suggest that there was a reduction in genetic diversity 
(number of haplotypes and HE) after the decline of B. dahlbomii led by the exotic species 
introductions. Furthermore, no significant population differentiation was verified (FST 
and Dest), however, according to the Structure program the southernmost population is 
different from the other current populations. Unfortunately, this region was not sampled 
before the decline, thus here we propose two hypotheses to explain our data: the 
population structure is a consequence of the recent isolation due to the species decline; or 
this population was already isolated even before the decline due probably low gene flow 
with populations from the south and central regions. Therefore, our work highlights the 
genetic consequence and risks to native species after the introduction of exotic species. 
We hope our data could be helpful to guide future conservation projects of this important 
pollinator. 
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1. Introdução 

 

Os polinizadores desempenham um papel extremamente importante para os 

ecossistemas terrestres, uma vez que possibilitam o desenvolvimento e a manutenção das 

comunidades vegetais, responsáveis por fornecer alimentos, habitats e outros recursos 

para inúmeras outras espécies (Klein et al. 2007; Potts et al. 2010; IPBES 2016). Em 

média, 87,5% (aproximadamente 308.000 espécies) das angiospermas necessitam de 

animais polinizadores para realizar a reprodução sexuada (Ollerton et al. 2011). Além do 

papel ecológico, insetos polinizadores, principalmente as abelhas, também possuem 

grande relevância econômica, sendo responsáveis pela produtividade de muitas das 

culturas agrícolas (Klein et al. 2007; Winfree et al. 2008).  

As abelhas compõem um dos grupos mais importantes e diversos de 

polinizadores, com mais de 20.000 espécies descritas no mundo (Michener 2007; Ascher 

& Pickering 2020). No entanto, nas últimas décadas várias evidências têm apontado para 

um quadro mundial de declínio das populações naturais desses polinizadores (Ollerton 

2017; Sánchez-Bayo & Wyckhuys 2019). Esse quadro tem sido associado a vários 

fatores, dentre os quais: a fragmentação e alteração do hábitat natural (Goulson et al. 

2008), a competição com espécies invasoras (Thomson 2006; Stout & Morales 2009; 

Morales et al. 2013), o uso de pesticidas (Whitehorn et al. 2012; Sgolastra et al. 2020) e 

a ocorrência de parasitas e patógenos (Arbetman et al. 2013; Meeus et al. 2018; 

Arismendi et al. 2021). 

 

1.1. O gênero Bombus 

 

O gênero Bombus pertence à família Apidae, subfamília Apinae e tribo Bombini 

(Moure & Melo 2012). As abelhas dessa tribo, juntamente com aquelas das tribos 

Euglossini, Apini e Meliponini compõem o grupo das abelhas corbiculadas.  As fêmeas 

desse grupo apresentam uma estrutura, denominada corbícula, no último par de pernas 

que é utilizada no transporte de pólen e resinas (Michener 2007).  

As espécies do gênero Bombus (conhecidas popularmente como mamangavas) 

estão entre os polinizadores mais importantes (Garratt et al. 2014), principalmente em 
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regiões frias, temperadas e altitudes elevadas (Williams 1998; Michener 2007). Essas 

abelhas são capazes de sobreviver nesses habitats, pois possuem adaptações 

termorregulatórias, como a endotermia facultativa (Heinrich 1996).  

A maioria das espécies de Bombus é primitivamente eussocial. Esse 

comportamento social é menos complexo do que das abelhas altamente eussociais (Apini 

e Meliponini), pois não há diferenças morfológicas entre as rainhas e operárias, e a 

fundação de um novo ninho se inicia por uma gyne (futura rainha) sozinha (Michener 

2007). O ciclo de vida do ninho é anual em climas temperados e são construídos 

geralmente em cavidades no chão, mas também podem ser construídos em cavidades de 

troncos ou em cavidades artificiais (Michener 2007; Goulson 2010). Durante a primavera, 

a gyne já fecundada sai do estado de diapausa, procura um local para nidificar e inicia a 

produção das primeiras operárias, até este momento ela desempenha todas as tarefas do 

ninho sozinha (Sakagami 1976; Goulson 2010). No meio ou fim da primavera, as 

operárias assumem as tarefas de manutenção do ninho e a rainha se dedica a ovipositar 

mais operárias. No final do verão, a rainha inicia a produção dos indivíduos reprodutivos 

(machos e gynes). No final do outono, as jovens gynes saem do ninho e são fecundadas 

pelos machos, em seguida, procuram pequenas cavidades nas quais permanecem em 

estado de diapausa até a primavera seguinte. A colônia à qual pertenciam morre (Alford 

1969; Michener 2007). 

Atualmente, esse gênero abriga ao menos 260 espécies distribuídas pela Europa, 

Norte da África, Ásia e Américas (Williams 2021), sendo que a maior diversidade de 

espécies ocorre no Paleártico, principalmente no leste da Ásia (~ 124 espécies), 

considerado como o centro de origem do gênero Bombus (Hines 2008; Williams et al. 

2008; Cameron & Sadd 2020). Por outro lado, na América do Sul, último local para o 

qual as espécies de Bombus se dispersaram, são encontradas somente 26 espécies nativas 

de Bombus ( Hines 2008; Françoso e Arias 2016; Williams 2021).  

Nas últimas décadas, houve um grande aumento no número de trabalhos 

publicados sobre a conservação e declínio de espécies de Bombus, sendo o gênero mais 

estudado em relação ao declínio dentre as abelhas selvagens (Cameron & Sadd 2020). O 

declínio dessas espécies já foi documentado em especial na Europa (Biesmeijer et al. 

2006; Kosior et al. 2007; Williams & Osborne 2009; Vereecken 2017) e Estados Unidos 

(Grixti et al. 2009; Cameron et al. 2011; Colla et al. 2012; Bartomeus et al. 2013; 

Jacobson et al. 2018). Na América do Sul, apenas duas espécies de Bombus apresentam 
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registros de declínio recente: Bombus bellicosus (Martins & Melo 2010; Martins et al. 

2015) e Bombus dahlbomii (Ruz 2002; Schmid-Hempel et al. 2014; Aizen et al. 2019). 

No entanto, é importante levar em consideração que a apifauna na América do Sul, de 

modo geral, ainda é pouco estudada (Freitas et al. 2009), portanto, os dados disponíveis 

sobre o declínio de espécies de abelhas sul-americanas podem estar subestimando a 

realidade.  

A Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a 

Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN), é a maior fonte mundial de 

informação sobre o risco de extinção das espécies (Cameron & Sadd 2020). Nesta lista, 

dentre as espécies de Bombus da América do Sul, apenas duas espécies estão classificadas 

como em risco de extinção: B. dahlbomii (Ameaçada e em declínio) e B. rubriventris 

(Criticamente Ameaçada, possivelmente extinta), 13 espécies estão classificadas como 

Dados Insuficientes, ou seja, não há informação adequada para realizar a avaliação e duas 

espécies não constam na lista (Morales et al. 2016; Sasal 2016; Cameron & Sadd 2020), 

o que também indica que são necessários mais estudos sobre as espécies de Bombus na 

América do Sul. 

 

1.2. Bombus dahlbomii e seu declínio 

 

A espécie Bombus dahlbomii (Guérin-Méneville, 1835), conhecida 

popularmente por Moscardón, é uma das maiores espécies de Bombus do mundo. As 

operárias variam de 16 a 23 mm, os machos de 17 a 22 mm e as rainhas de 26 a 33 mm 

(Estay 2007). Apresenta pernas, antenas e corpo preto, as asas são marrons e seus pelos 

são alaranjados e em grande quantidade (Figura 1).  
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Figura 1. Bombus dahlbomii em diferentes vistas corporais sem escala (crédito: USGSBIML, fotos de 

domínio público). 

 

O ciclo de vida dessa espécie é similar ao de outras espécies do gênero Bombus, 

ou seja, é uma espécie primitivamente eussocial, univoltina e constrói seus ninhos em 

cavidades subterrâneas (Montalva et al. 2015). Os ninhos são pequenos, com cerca de 

200 indivíduos, sendo que cada ninho produz em média 84 gynes (Estay 2007; Montalva 

et al. 2015).   

B. dahlbomii é um importante polinizador, pois é uma espécie generalista que 

visita muitas famílias diferentes de plantas, além disso, é a única espécie de Bombus 

nativa da Floresta Temperada do Chile (Aizen et al. 2002). Originalmente essa espécie 

se encontrava distribuída desde a região Central até Sul do Chile e da Argentina (Figura 

2) (Abrahamovich et al. 2004; Montalva et al. 2011). No entanto, nas últimas duas 

décadas, B. dahlbomii praticamente desapareceu de aproximadamente 80% dos locais 

onde antes era encontrada (Montalva 2012; Pérez 2014). O declínio da espécie B. 

dahlbomii é frequentemente associado à introdução de duas espécies europeias de 

Bombus para a polinização de culturas agrícolas no Chile.  
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Figura 2. Mapa da distribuição original de Bombus dahlbomii. Figura adaptada de Morales et al. (2016). 

 

1.2.1. Possíveis causas do declínio de B. dahlbomii  
 
 

Nos anos de 1982 e 1983 a espécie Bombus ruderatus foi introduzida no Chile 

com a finalidade de aumentar a produção de sementes de trevo vermelho (Ruz 2002). A 

introdução dessa espécie ocorreu em uma região próxima de Malleco. Cerca de 300 

rainhas foram importadas da Nova Zelândia, onde essa espécie também havia sido 

introduzida há mais de um século (Arretz & Macfarlane 1986). Inicialmente houve um 

aumento na sua distribuição geográfica a partir da região onde foi introduzida, chegando 

a se expandir para o território argentino (Roig-Alsina & Aizen 1996; Aizen et al. 2002; 
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Aizen et al. 2019).  Há registro do declínio da espécie B. dahlbomii (Morales et al. 2013) 

após a chegada B. ruderatus na Patagônia Argentina. No entanto, atualmente B. ruderatus 

apresenta indícios de declínio, que se iniciou após a introdução da segunda espécie 

exótica (Schmid-Hempel et al. 2014).  

A espécie Bombus terrestris foi a segunda espécie introduzida no Chile, com o 

intuito de aumentar a produção de tomates em estufas (Ruz 2002). As primeiras 

introduções iniciaram-se entre os anos de 1997 e 1998 em várias localidades no Chile, a 

partir de colônias importadas de Israel e da Bélgica (Montalva et al. 2011). B. terrestris 

é uma espécie europeia cuja distribuição original abrange quase toda a Europa, sendo uma 

das espécies mais abundantes da região do Paleártico Oeste (Rasmont et al. 2008), e é 

bastante generalista, ou seja, tem capacidade de explorar uma grande variedade de 

recursos florais (Goulson 2003). Essa característica generalista, aliada à tecnologia de 

criação bem estabelecida para essa espécie contribuiu para tornar B. terrestris uma das 

escolhas preferidas para a polinização comercial (Winter et al. 2006; Dafni et al. 2010). 

Sendo assim, essa espécie foi introduzida para fins de polinização em diversas regiões do 

mundo (IPBES 2016), e se estabeleceu em áreas naturais da Nova Zelândia, (Macfarlane 

& Gurr 1995), Israel (Dafni & Shmida 1996), Tasmânia (Hingston 2006) e Japão (Inoue 

et al. 2008). 

No Chile, acredita-se que B. terrestris tenha se estabelecido em áreas naturais a 

partir de rainhas que escaparam de estufas e de colônias testadas fora de estufas para a 

polinização de pimenta, blueberries e abacate (Montalva et al. 2008). A partir de então, 

essa espécie passou a se expandir em território sul-americano, alcançando o território 

argentino em 2006, onde não há relatos da introdução proposital dessa espécie (Torretta 

et al. 2006; Aizen et al. 2019), e continua a se expandir a uma taxa de aproximadamente 

200 Km por ano (Schmid-Hempel et al. 2014). Devido a essa rápida capacidade de 

expansão, a introdução de B. terrestris teve um impacto maior na estabilidade da espécie 

nativa B. dahlbomii do que a introdução de B. ruderatus segundo Schmid-Hempel et al. 

(2014). Sabe-se que em locais em que a espécie B. terrestris se estabelece, B. dahlbomii 

não tem sido mais encontrada (Figura 3). Apesar dos impactos causados pela introdução 

de B. terrestris, essa espécie exótica continua sendo introduzida no Chile até hoje. Entre 

os anos de 1997 a 2016 foram importados 1.200.000 ninhos e rainhas de B. terrestris 

(Aizen et al. 2019).  
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Figura 3. Mapa comparativo dos registros de B. dahlbomii (pontos vermelhos) e de B. terrestris (pontos 

azuis) nas regiões de Valparaiso e região metropolitana de Santiago. A figura à esquerda se refere ao 

período anterior à introdução de B. terrestris e a figura à direita se refere ao período após a introdução e 

expansão de B. terrestris. Figura adaptada de Montalva et al. (2015). 

 

A hipótese mais aceita para explicar o declínio de B. dahlbomii é que juntamente 

com a introdução de B. terrestris vieram também os seus patógenos, como Apicystis 

bombi, Crithidia bombi e Locustacarus buchneri. Esses patógenos não eram encontrados 

nas espécies de Bombus nativas do sul da América do Sul antes da introdução de B. 

terrestris e passaram a ser verificados após a sua introdução (Plischuk e Lange 2009; 

Arbetman et al. 2013; Maharramov et al. 2013; Schmid-Hempel et al. 2014; Arismendi 

et al. 2016; Arismendi et al. 2021). Outro possível fator relacionado ao declínio de B. 

dahlbomii é a competição por recursos com as espécies exóticas. Segundo Morales et al. 

(2013) houve uma diminuição da frequência das visitas de B. dahlbomii nas flores de 

Alstroemeria aurea na presença de B. ruderatus e B. terrestris. Combs (2011) também 

verificou que a presença de B. terrestris levou à diminuição da frequência das visitas de 

B. dahlbomii nas flores de Fuchsia magallenica. Apesar desses trabalhos verificarem uma 

competição por nichos entre essas espécies de Bombus, o declínio da espécie nativa 

também poderia ser influenciado pelos impactos da introdução de novos patógenos, 

diminuindo sua capacidade de competição por recursos com as espécies invasoras. Sendo 

assim, ainda são necessários mais estudos para compreender como as espécies exóticas 

podem ter levado ao declínio de B. dahlbomii.       

Registros anteriores a 1997 Registros posteriores a 1997

Longitude Longitude
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e
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1.2.2. Impactos do declínio de B. dahlbomii  

 

Independentemente de suas possíveis causas, provavelmente o declínio de B. 

dahlbomii pode representar impactos para a flora nativa. Em um trabalho realizado na 

Ilha Chiloé, localizada no sul do Chile, Ramos-Jiliberto et al. (2009) verificaram que B. 

dahlbomii é uma das espécies mais importantes na manutenção das relações planta-

polinizador, portanto, a extinção dessa espécie teria um impacto negativo no sucesso 

reprodutivo das espécies vegetais da floresta tropical temperada. Atualmente, são 

conhecidas cerca de 63 espécies vegetais nativas do Chile polinizadas por B. dahlbomii 

(Montalva et al. 2011), sendo que algumas dependem exclusivamente, ou quase 

exclusivamente, desse polinizador, tais como Berberis darwinii, Mutisia decurrens, Vicia 

nigricans (Aizen et al. 2002), Lapageria rosea (Valdivia et al. 2006) e Adesmia bijuga 

(Gomez et al. 2012), portanto, essas espécies podem ser as mais afetadas pelo declínio de 

B. dahlbomii. No entanto, ainda são necessários estudos com a perspectiva de identificar 

e avaliar a extensão dos impactos desse declínio sobre a polinização de espécies vegetais, 

especialmente para as espécies mais relacionadas com esse polinizador.  

Ainda em relação ao serviço de polinização, mas agora sob o aspecto comercial, 

alguns trabalhos pioneiros, como o realizado por Estay et al. (2001) em tomate, 

apontaram que B. dahlbomii poderia ser utilizada para a polinização de culturas agrícolas, 

embora mais estudos ainda sejam necessários para avaliar a eficiência dessa espécie para 

esse propósito. Dessa forma, o declínio de B. dahlbomii também pode implicar na perda 

de um possível polinizador nativo para culturas agrícolas, cujo potencial ainda não foi 

devidamente estudado. 

 

1.3. Diversidade genética e conservação  

 

Espécies em declínio, como é o caso de B. dahlbomii, tendem a apresentar 

populações pequenas e baixo fluxo gênico, condições que favorecem o aumento nos 

níveis de endocruzamento, resultando na rápida diminuição da diversidade genética 

(Keller & Waller 2002; Frankham 2005; Allendorf & Luikart 2007). A diversidade 

genética é a base para o processo evolutivo nas populações naturais, uma vez que é essa 

variação que permite que as populações se adaptem em resposta a pressões seletivas 
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(Frankham 1996). Sendo assim, a diminuição da diversidade genética pode ser 

desfavorável para a viabilidade das populações (Reed & Frankham 2003), o que reforça 

a necessidade de ações de conservação (Zayed 2009).  

  

1.3.1. Características da diversidade genética em abelhas  
 
 

As abelhas são organismos haplodiploides, sendo os machos haploides e as 

fêmeas diploides. As populações haplodiploides apresentam um número menor de alelos 

segregantes por locus em comparação a populações diploides, e consequentemente 

apresentam um menor tamanho efetivo populacional (Crozier 1976). Além disso, os 

haplodiploides apresentam uma menor diversidade genética em função da fixação de 

alelos vantajosos e da rápida eliminação de alelos deletérios nos machos (Suomalainen 

1962; Hedrick & Parker 1997; Packer & Owen 2001). 

O estilo de vida das abelhas também interfere na diversidade genética. A maioria 

das espécies de Bombus é eussocial, mais precisamente, primitivamente eussocial. Os 

ninhos possuem muitos indivíduos, mas apenas a rainha e os machos desempenham a 

função reprodutiva. Dessa forma, o tamanho efetivo populacional é menor em relação aos 

de outros organismos (Pamilo et al. 1978), o que pode levar a uma menor diversidade 

genética em comparação com espécies solitárias (Packer & Owen 2001). 

 A baixa diversidade genética em Hymenoptera pode ser um agravante adicional 

ao equilíbrio das populações. Muitas espécies, incluindo as do gênero Bombus, possuem 

um sistema complementar de determinação do sexo, denominado CSD (do inglês 

“Complementary Sex Determination”). Esse sistema é controlado por um único locus 

gênico multialélico  (Whiting 1933; Van Wilgenburg et al. 2006; Heimpel & De Boer 

2008). Indivíduos do sexo feminino são diploides e heterozigotos para o locus CSD, no 

entanto, se esse locus estiver em homozigose, o indivíduo apresenta o fenótipo de macho, 

mesmo sendo diploide (Whiting 1933; Cook e Crozier 1995; Whitehorn et al. 2009). 

Assim, a produção de machos diploides ocorre em maior frequência em populações com 

baixa diversidade genética e/ou com alto nível de endocruzamento (Gerloff & Schmid-

Hempel 2005; Maebe et al. 2013). Os machos diploides são geralmente inviáveis ou 

estéreis; quando são viáveis e copulam, os ovos podem ser inviáveis ou ocorrer a 

produção de fêmeas triploides estéreis. Vale ressaltar que outro efeito da produção de, 
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machos diploides é que eles não se dedicam à manutenção da colônia nem à obtenção de 

recursos (Zayed 2009). Dessa maneira, a produção de machos diploides causa efeitos 

negativos no crescimento e sobrevivência das populações, aumentando o efeito da deriva 

genética e o endocruzamento, e consequentemente diminuindo a diversidade genética dos 

alelos sexuais. Com a diminuição da diversidade genética haverá a produção de mais 

machos diploides e o ciclo se inicia novamente. Esse ciclo é conhecido como “Vórtex de 

Machos Diploides”, o qual pode levar uma população ou espécie à extinção (Zayed & 

Packer 2005).   

 
 

1.3.2. Diversidade genética em espécies de Bombus em declínio  

 

Estudos sobre a relação entre a baixa diversidade genética e a viabilidade de 

populações naturais de Bombus têm sido descritos (Whitehorn et al. 2011; 2014). Bombus 

muscorum é uma espécie rara e está em declínio no Reino Unido, sendo encontrada 

predominantemente nas ilhas do arquipélago das Hébridas, na Escócia (Darvill et al. 

2006). As populações analisadas que apresentaram menor diversidade genética 

registraram as maiores taxas de prevalência dos parasitas Crithidia bombi e Locustacarus 

buchneri, os quais tendem a diminuir a viabilidade das colônias, representando uma 

ameaça a essas populações. No estudo de Cameron et al. (2011), foi comparado a 

diversidade genética e prevalência de parasitas entre espécies de Bombus em declínio e 

estáveis nos EUA. Os autores verificaram que as populações em declínio estavam 

associadas a uma alta taxa de infecção por Nosema bombi e exibiam baixa diversidade 

genética.  

No entanto, nem sempre populações em declínio de Bombus apresentam 

diminuição da diversidade genética. Maebe et al. (2015; 2016) analisaram a diversidade 

genética de populações históricas e recentes de espécies de Bombus que apresentavam 

estabilidade ao longo do tempo e outras com registro de declínio. Foi verificado que as 

populações das espécies em declínio já apresentavam diversidade genética menor, em 

relação às estáveis, antes mesmo do início do declínio. 
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2. Objetivos 

 

Esse trabalho pretende testar as seguintes hipóteses: 

 

1.  O recente declínio na distribuição de B. dahlbomii, verificado após a introdução das 

espécies exóticas de Bombus, reduziu a diversidade genética nas populações chilenas 

remanescentes; 

2. As populações contemporâneas de B. dahlbomii possuem maior grau de estruturação 

genética em relação às populações históricas, devido ao isolamento recente. 
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3. Material e métodos  
 

3.1. Amostragem e extração de DNA 

 

Foram analisados espécimes de B. dahlbomii coletados no Chile e mantidos na 

coleção do Instituto de Entomologia da Universidade Metropolitana de Ciências da 

Educação (UMCE), situada em Santiago (36 amostras), e na coleção particular da 

pesquisadora Luisa Ruz (142 amostras). Os espécimes foram divididos em duas 

amostragens distintas: uma histórica, com espécimes coletados entre 1964 e 1993, 

período anterior à introdução e expansão de B. terrestris; e uma contemporânea, com 

espécimes coletados entre o final de 2007 até o início de 2008, após a introdução e 

expansão de ambas as espécies exóticas. Devido à amostragem de poucos indivíduos por 

localidade e ao fato de que espécies de Bombus apresentam uma grande capacidade de 

dispersão (Dreier et al. 2014; Francisco et al. 2016), as duas amostras temporais foram 

agrupadas por regiões naturais do Chile segundo Corporación de Fomento de la 

Producción (CORFO) (Sánchez & Morales 1993; Körner et al. 1998), sendo elas: Região 

Central (33° S – 36,5° S), caracterizada por um clima mediterrâneo; Região Sul (36,5° S 

– 39,5° S); caracterizada por um clima temperado, muitos lagos e rios; e Região Extremo 

Sul (41° S – 56° S), caracterizada por clima temperado, chuvoso e frio, milhares de canais 

e ilhas. As populações foram denominadas como Central_H, Sul_H e ExtSul_H e como 

Central_C, Sul_C e ExtSul_C, na amostragem histórica e contemporânea, 

respectivamente. Informações sobre as amostragens estão descritas nas Figura 4 e 

Apêndice – Tabela 1. Para a extração de DNA foi utilizada parte da perna de cada 

indivíduo e o Kit DNeasy Tissue (QIAGEN) seguindo as especificações do fabricante. 

 



 25 

 
Figura 4. Localização dos pontos de coleta dos espécimes de B. dahlbomii de acordo com as 

três regiões naturais: Região Central (amarelo), Região Sul (laranja) e Região Extremo Sul (Azul).   

 

3.2. Caracterização da diversidade genética 

 

3.2.1. DNA mitocondrial 

 

3.2.1.1. Amplificação e sequenciamento 

 

Foram analisados trechos de dois genes mitocondriais: Cytochrome C Oxidase I 

(COI) e Cytochrome B (CytB). A amplificação dessas regiões foi testada nos espécimes 
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das amostragens histórica e contemporânea utilizando primers específicos para abelhas 

(Hall & Smith 1991; Arias et al. 2008; Françoso & Arias 2013), primers “universais” 

para insetos (Simon et al. 1994) e primers específicos para B. dahlbomii desenhados neste 

trabalho (Tabela 1). 

A reação de amplificação foi realizada em um volume final de 20 µl contendo 

10 µl 2X PCR Master Mix (Promega), 1,6 µl de cada primer (20 µM) e 6,8 µl de DNA. 

Os ciclos da PCR consistiram em uma etapa inicial de desnaturação a 94°C por 5 minutos, 

seguida por 45 ciclos contendo uma etapa de desnaturação de 94°C por 45 segundos, uma 

etapa de hibridação de primers a 42°C por 1 minuto e uma etapa de extensão a 64°C por 

50 segundos. Ao final dos ciclos seguiu-se uma etapa de extensão final a 64°C por 10 

minutos. Os produtos da amplificação foram separados por eletroforese em gel de agarose 

(1%), corados com GelRed (Biotium, Inc.) e submetidos à luz ultravioleta, em um 

transiluminador, para a visualização dos fragmentos. 

Os produtos de PCR foram purificados com ExoSAP-IT (USB), seguindo as 

especificações do fabricante. Os sequenciamentos foram realizados pela empresa 

Macrogen (Coréia do Sul) ou pelo Centro de Facilidades de Apoio à Pesquisa (CEFAP-

USP). Todas as sequências foram analisadas quanto à qualidade e identidade com a 

ferramenta BLAST contra o banco de dados. 

 

Tabela 1.  Regiões do DNA mitocondrial e respectivos primers testados para a amplificação. 

Região Primer Sequência dos primers 5’ – 3’ Referência 

COI 

BarbeeF F: CAACAAATCATAAAAATATTGG Françoso & Arias (2013) 

COI-2248R R: CAAAATCTAATATTATTTATTCG Françoso & Arias (2013) 

COI-2166F F: GGAGGATTTGGTAATTTTTTAATTCC Françoso & Arias (2013) 

COI-2386R R: GAAAAAATTGTAAAATCAAC Françoso & Arias (2013) 

COI-2338F F: CATATTTATATCATTCATCTCC Françoso & Arias (2013) 

mtD9 R: CCCGGTAAAATTAAAATATAAACTTC Simon et al. (1994) 

BD61F F: TTTTATGGTTATACCATTTT Presente trabalho 

BD318R R: GTTATATGAAGAGAAAAAATTGC Presente trabalho 

BD330R R: GAAGAAATACCTGTTATATGAAGA Presente trabalho 

CytB 

BD17F F: CCTTATATTGGTCAATTTATA Presente trabalho 

BD56F F: GGATTTTCAATTAATAATGA Presente trabalho 

BD311R R: CACTTAAAATAAATGGAAATTGAAG Presente trabalho 

BD373R R: TCATTCAGGTTTAATATGAA Presente trabalho 

mtD26 F: TATGTACTACCATGAGGACAAATATC Simon et al. (1994) 

AMB16 R: ATTACACCTCCTAATTTATTAGGAAT Arias et al. (2008) 
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3.2.1.2. Análise dos dados  

 

As sequências obtidas, para ambas as regiões mitocondriais, foram visualizadas 

e editadas pelo software Geneious 9.1.8 (Drummond et al. 2011). O software DnaSP 

6.12.03 (Librado & Rozas 2009) foi utilizado para gerar os arquivos de entrada (as 

sequências tratadas) para o programa PopART 1.7 (Leigh & Bryant 2015) com o intuito 

de produzir uma rede de haplótipos utilizando o algoritmo median joining (Bandelt et al. 

1999).  

O número de haplótipos, número médio de sítios variáveis, a frequência dos 

haplótipos e a diversidade nucleotídica (π) e haplotípica (Hd) de acordo com Nei (1987), 

foram calculados pelo software DnaSP 6.12.03 (Librado & Rozas 2009). O teste t-

pareado foi utilizado para avaliar se as medidas de diversidade genéticas (número de 

haplótipos, π e Hd) eram significativamente diferentes entre as amostragens histórica e 

contemporânea. 

 

3.2.2. Microssatélites 

 

3.2.2.1. Amplificação e genotipagem  

 

Foram realizados testes de amplificação para 30 loci de microssatélites utilizando 

primers heteroespecíficos (Apêndice – Tabela 3). Esses primers foram desenhados para 

B. terrestris (Estoup et al. 1995; Reber-Funk et al. 2006) e foram testados em outras 

espécies de Bombus com sucesso (Ellis et al. 2006; Cameron et al. 2011; Duennes et al. 

2012), incluíndo espécimes de museu (Lozier & Cameron 2009; Maebe et al. 2013; 

2018). Também foram realizados testes com primers desenvolvidos para a espécie 

Bombus morio (Molecular Ecology Resources Primer Development Consortium et al. 

2012), a qual é espécie irmã de B. dahlbomii (Cameron et al. 2007). 

As reações de PCR foram realizadas em um volume de 5µl contendo: 2,0 mM 

de MgCl2, 0,2 mM de dNTPs; 0,125 μM do reverse primer; 0,125 μM de primer marcado 

com os fluoróforos 6-FAM (Integrated DNA Technologies), HEX (Integrated DNA 

Technologies) ou NED (Integrated DNA Technologies); 0,0125 μM do forward primer; 

Glicerol 1%; 0,5 U de Taq DNA polimerase (Invitrogen) e 1 μL da extração de DNA. O 



 28 

Kit de PCR Master Mix (Promega) também foi empregado, em especial para as amostras 

que não amplificaram nas condições acima. A reação foi realizada em um volume final 

de 5µl contendo: 0,125 µM do reverse primer; 0,125 µM de primer marcado com o 

fluoróforo 6-FAM (Integrated DNA Technologies), HEX (Integrated DNA 

Technologies) ou NED (Integrated DNA Technologies); 0,0125 µM do forward primer; 

2,5 µL do 2X PCR Master Mix e 1 µL da extração de DNA.  

As condições da PCR incluíram uma etapa inicial de desnaturação a 94°C por 3 

minutos, seguida por 35 ciclos, cada um contendo uma etapa de desnaturação a 94°C por 

30 segundos, uma etapa de hibridação de primers a 60°C por 1 minuto, e uma etapa de 

extensão a 72°C por 1 minuto. Ao final foi executada uma etapa de extensão a 72°C por 

10 minutos. 

Os produtos de PCR foram submetidos a eletroforese em sequenciador 

automático (Applied Biosystems 3730 Genetic Analyzer). O GeneScan 500 ROX 

(Applied Biosystems) foi utilizado como marcador de peso molecular. As amostras foram 

processadas no Centro de Estudos do Genoma Humano-IB-USP. 

 

3.2.2.2. Análise dos dados  

 

A genotipagem foi realizada pelo software Geneious 9.1.8 (Drummond et al. 

2011). Para verificar o parentesco entre os indivíduos coletados no mesmo local foi 

utilizado o software Colony 2.0.6.6 (Jones & Wang 2010). Como parâmetros de 

configuração desse programa, a taxa de amplificação preferencial de alelos e a taxa de 

outros erros de genotipagem para todos os loci foram estabelecidas em 0,00 e 0,05%, 

respectivamente. Todas as análises a seguir foram realizadas após a remoção de irmãos. 

Para verificar o desequilíbrio de ligação (DL) e desvios no Equilíbrio de Hardy-

Weinberg (EHW) foi utilizado o software Genepop 4.7.5 (Rousset 2008). A presença de 

alelos nulos em cada locus foi verificada no programa Micro-Checker 2.2.3 (Van 

Oosterhout et al. 2004).  

O programa GenAlEx 6.5 (Peakall & Smouse 2006) foi utilizado para calcular 

as seguintes medidas de diversidade: alelos por locus (NA), heterozigose esperada e 

observada (HE e HO, respectivamente). A riqueza alélica (Ar) corrigida para diferentes 
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tamanhos amostrais foi normalizada para 10 cópias gênicas, no software Hp-Rare 1.1 

(Kalinowski 2005).  O teste t-pareado foi utilizado para avaliar se as medidas de 

diversidade genética (NA, Ar e HE) eram significativamente diferentes entre as 

amostragens histórica e contemporânea. O coeficiente de endocruzamento (FIS) por 

população segundo Weir & Cockerham (1984) foi obtido pelo programa Fstat 

2.9.4 (Goudet 2001), com 1000 permutações, valores de FIS > 0,05 foram considerados 

significativos. 

Para estimar a diferenciação genética entre as populações foram utilizados os 

índices FST e DEST, usando os programas Arlequin 3.5.2.2 (Excoffier & Lischer 2010) e 

GenAlEx 6.5 (Peakall & Smouse 2006), respectivamente, ambos com 1000 permutações. 

Comparações par a par foram realizadas entre as amostragens histórica e contemporânea 

da mesma localidade, e entre populações da mesma época, mas de localidades diferentes.  

O software Structure 2.3.4 (Pritchard et al. 2000), seguindo o modelo Bayesiano, 

foi utilizado para a atribuição dos indivíduos de B. dahlbomii a grupos genéticos. A 

estimativa para o número de populações (K) foi realizada com 10 repetições para K = 1 a 

4, configurado para 20.000 iterações de burn-in seguido por 80.000 iterações de MCMC. 

Para calcular o melhor K foi utilizado o método descrito por Evanno, Regnaut e Goudet 

(2005) no programa StructureHarvester 0.6.94 (Earl & vonHoldt 2012). O programa 

Clumpak (Kopelman et al. 2015) foi utilizado para alinhar as 20 repetições geradas pelo 

Structure e exibir graficamente os resultados.  
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4. Resultados 

 

4.1. Testes iniciais 

 

Foram testados os diferentes conjuntos de primers para a amplificação da região 

do COI e o par COI-2166F/COI-2386R foi o que possibilitou a amplificação do maior 

número de amostras (137 amostras - 77%). Esses primers delimitam um pequeno trecho 

de 221 pb (Françoso & Arias 2013). Após analisar as sequências quanto à identidade, 

somente 71 foram identificadas como da espécie B. dahlbomii; 55 sequências foram 

identificadas como de outras abelhas (Tetragonisca angustula, Melipona melanoventer e 

Xylocopa frontalis), sendo portanto contaminantes; e as outras 11 sequências 

apresentaram baixa qualidade. 

Para solucionar o problema de contaminação e também aumentar o número de 

amostras amplificadas, foram desenhados 3 primers específicos para B. dahlbomii 

(Tabela 1). O conjunto de primers (COI-2166F e BD330R), que amplifica um fragmento 

de 245 pb, foi o que apresentou o melhor resultado. Esses primers possibilitaram a 

amplificação de amostras que tiveram baixa qualidade no sequenciamento e de amostras 

que não haviam sido amplificadas anteriormente. Ainda, esses primers não amplificaram 

contaminantes.  

Os testes iniciais de amplificação do gene CytB utilizando primers descritos na 

literatura, e que delimitavam um trecho de 485 pb, somente amplificaram essa região das 

amostras contemporâneas. Sendo assim, 4 primers foram desenhados especificamente 

para B. dahlbomii (Tabela 1). O conjunto de primers (BD56F e BD373R), que amplifica 

um fragmento de 318 pb, foi o que apresentou o melhor resultado, amplificando essa 

região de indivíduos da amostragem histórica. 

 

4.2. DNA mitocondrial 

 

A região do COI foi amplificada e sequenciada em 155 espécimes (88%), sendo 

20 indivíduos (95%) da amostragem contemporânea e 135 indivíduos (87%) da 

amostragem histórica (Apêndice – Tabela 2). As sequências (119 pb) foram alinhadas e  
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dois haplótipos foram verificados, sendo um deles presente em apenas um indivíduo 

pertencente à amostragem histórica. A diferença entre esses dois haplótipos reside em 

uma única substituição nucleotídica. Devido à baixa diversidade genética encontrada 

nessa região as análises populacionais foram realizadas utilizando apenas a região do gene 

CytB.  

A região do CytB foi amplificada e sequenciada em 105 das 178 amostras, sendo 

19 amostras contemporâneas (90%) e 86 amostras históricas (57%) (Apêndice – Tabela 

2). Para essa região, foi obtido um fragmento de 244 pb. Em razão do baixo número de 

amostras da região ExtSul_H sequenciadas com sucesso  (CytB: n = 2) e não existirem 

amostras da região Sul_C, essas populações não foram utilizadas nas análises 

populacionais.  

 

4.2.1. Heteroplasmia – região do CytB 

 

  Em 36 espécimes foram verificados picos duplos nos eletroferogramas, 

indicando heteroplasmia nesses indivíduos (Ricardo et al. 2020a; 2020b). Para definir 

esses haplótipos, os sítios variáveis (picos duplos) foram manualmente resolvidos pela 

comparação com as sequências mais frequentes e sem ambiguidades nesses sítios (Figura 

5). Dessa forma foi possível verificar que esses indivíduos apresentavam duas sequências 

mitocondriais distintas. Essas sequências foram traduzidas e nenhum códon de parada foi 

identificado, além disso, foi observado que a maioria dos picos duplos ocorria na terceira 

base de cada códon.  

Nas análises de diversidade genética e estruturação populacional foram 

consideradas todas as sequências, incluindo aquelas em estado heteroplásmico. No total 

foram obtidas 140 sequências:  48 Central_H, 55 Sul_H, 11 Central_C e 26 ExtSul_C. O 

número de indivíduos por população com haplótipos em heteroplasmia está descrito na 

Tabela 2.  
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Figura 5. Alinhamento exibindo os picos duplos observados no fragmento da região do CytB. A sequência 

superior representa a sequência mais comum e sem picos duplos e a sequência inferior representa uma das 

sequências nas quais foram identificados picos duplos. As setas indicam os sítios variáveis.  

 

Tabela 2. Número de indivíduos com haplótipos em heteroplasmia no CytB por população. O número 

de indivíduos analisado por população está indicado entre parêntesis. 

Haplótipos Central_H (43) Sul_H (46) Central_C (6) ExtSul_C (13) 

Hap_1 e Hap_2 1 2 2 12 

Hap_1 e Hap_4 - - - 1 

Hap_1 e Hap_8 - 2 - - 

Hap_1 e Hap_9 1 - - - 

Hap_1 e Hap_10 1 - - - 

Hap_1 e Hap_11 1 2 - - 

Hap_1 e Hap_12 1 - - - 

Hap_1 e Hap_13 - 1 - - 

Hap_1 e Hap_16 - 1 - - 

Hap_1 e Hap_17 1 - - - 

Hap_1 e Hap_18 - 1 - - 

Hap_2 e Hap_3 2 - - - 

Hap_2 e Hap_5 - - 1 - 

Hap_3 e Hap_4 - 1 - - 

Hap_5 e Hap_6 - - 1 - 

Hap_5 e Hap_7 - - 1 - 

Hap_5 e Hap_13 1 - - - 

Hap_14 e Hap_15 - 1 - - 
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4.2.2. Diversidade genética – região do CytB 

 

 Foram identificados 18 haplótipos para a região do CytB, com 17 sítios variáveis 

(Tabela 3). O haplótipo Hap_1 (Apêndice - Figura 1) foi o mais frequente nas duas 

amostragens temporais (56 na histórica e 16 na contemporânea) e 12 e 2 haplótipos foram 

exclusivos na amostragem histórica e contemporânea, respectivamente. Esses haplótipos 

exclusivos foram encontrados em poucas amostras (1 a 3) (Tabela 4) e em sua maioria 

em estado heteroplásmico (Tabela 2). A combinação heteroplásmica mais frequente foi 

observada entre os haplótipos Hap_1 e Hap_2, presente em 17 indivíduos, sendo 14 da 

amostragem contemporânea (Tabela 2). Vale notar que esses dois haplótipos são 

altamente divergentes, apresentando 15 passos mutacionais de um total de 17 verificados 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3.  Sítios polimórficos dos 18 haplótipos verificados para o segmento de 244 pb do gene CytB. Os 

números correspondem à posição de cada sítio variável no alinhamento.  

 Sítios polimórficos 

Haplótipos 15 33 57 75 77 78 102 114 135 153 183 195 220 221 222 231 234 

Hap_1 A A G A T A T T C A T T C C T T T 

Hap_2 G T A G C T C A T G . C . A A A A 

Hap_3 . . . . . . . . T . . . . . . . . 

Hap_4 G T . G C T C A T G . . . . . . . 

Hap_5 . . T . . . . . . . . . . . . . . 

Hap_6 G T T G C T C A T G . C . . . A A 

Hap_7 G T T G C T C A T G . C . A A A A 

Hap_8 G . . . . . . . . G . . . . . . . 

Hap_9 G . . . . . C . T G . . . . . . . 

Hap_10 G T . G C T C . T G . . . . . A A 

Hap_11 G T . G C T C . . G . . . . . . . 

Hap_12 G . . . . . C . . G . . . . . . . 

Hap_13 G . T . . . C . . G . . . . . . . 

Hap_14 . . A . . . . . . . . . . . . . . 

Hap_15 G . A . . . . . . G . . . . . . . 

Hap_16 G T . G C T C . T G . C . . . A A 

Hap_17 . . . . . . . . . G . . . . . . . 

Hap_18 . . . . . . . . T . C .  T . . . . 
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 Os índices gerais de diversidade genética se encontram sumarizados na Tabela 5. 

Foi verificada uma diminuição significativa do número de haplótipos (teste t pareado, t = 

13, d.f. = 1, P = 0,0489) da amostragem histórica (10,5 ± 0,5) para a contemporânea (4 ± 

1) (Figura 6a).  Em relação à diversidade haplotípica (Hd), não foi encontrada uma 

diferença significativa (teste t pareado, t = 0,8202, d.f. = 1, P = 0,562) entre a amostragem 

histórica (0,670 ± 0,105) e contemporânea (0,696 ± 0,139) (Figura 6b). Por outro lado, 

houve uma diferença significativa (teste t pareado, t = 0,001, d.f. = 1, P = 0,001) da 

diversidade nucleotídica (π) entre as amostragens histórica e contemporânea, sendo que 

a diversidade foi maior na contemporânea (0,033 ± 0,001) do que na histórica (0,012 ± 

0,001) (Figura 6c).   

 

Tabela 4. Número absoluto de cada haplótipo da região do CytB verificado em cada população de Bombus 

dahlbomii. O número de indivíduos analisado por população está indicado entre parêntesis.  

Haplótipos Central_H (43) Sul_H (46) Central_C (6) ExtSul_C (13) 

Hap_1 20 36 3 13 

Hap_2 3 2 3 12 

Hap_3 8 5 0 0 

Hap_4 0 1 0 1 

Hap_5 11 0 3 0 

Hap_6 0 0 1 0 

Hap_7 0 0 1 0 

Hap_8 0 2 0 0 

Hap_9 1 0 0 0 

Hap_10 1 0 0 0 

Hap_11 1 2 0 0 

Hap_12 1 0 0 0 

Hap_13 1 1 0 0 

Hap_14 0 3 0 0 

Hap_15 0 1 0 0 

Hap_16 0 1 0 0 

Hap_17 1 0 0 0 

Hap_18 0 1 0 0 
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Tabela 5. Caracterização da diversidade genética da região do CytB ao longo do tempo. Desvio-padrão da 

diversidade haplotípica e nucleotídica estão entre parêntesis. 

Amostragem e 

número total 

de indivíduos 

Número de 

sequências 

Número de 

haplótipos 

Número de 

sítios variáveis 

Diversidade 

haplotípica 

(Hd) 

Diversidade 

nucleotídica (π) 

Central_H (43) 48 10 15 0,755 (± 0,044) 0,013 (± 0,003) 

Sul_H (46) 55 11 17 0,565 (± 0,078) 0,011 (± 0,003) 

Média (44,5) 51,5 (± 3,5) 10,5 (± 0,5) 16 (± 1) 0,670 (± 0,105) 0,012 (± 0,001) 

Central_C (6) 11 5 15 0,836 (± 0,070) 0,034 (± 0,004) 

ExtSul_C (13) 26 3 15 0,557 (± 0,043) 0,032 (± 0,002) 

Média (9,5) 18,5 (± 7,5) 4 (± 1) 15 (± 0) 0,696 (± 0,139) 0,033 (± 0,001) 

 

 
Figura 6. Comparação da diversidade genética da região do CytB entre as amostragens histórica e 

contemporânea. (a) Número de haplótipos. (b) Diversidade haplotípica (Hd). (c) Diversidade nucleotídica 

(π). Barras representam desvio-padrão. * = P < 0.05. 

 

4.2.3. Estruturação populacional 

 

A rede de inter-relações haplotípicas entre os 18 haplótipos da região do CytB está 

representada na Figura 7. As relações haplotípicas não resultaram em agrupamentos 

correspondentes ao tempo ou local. Os haplótipos Hap_1 e Hap_2 foram encontrados em 

todas as populações e em ambos os períodos temporais. Entretanto, muitos dos haplótipos 

* 
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intermediários entre Hap_1 e Hap_2 não foram verificados na amostragem 

contemporânea, sendo exclusivos da amostragem histórica.   

 

 

Figura 7. Rede de inter-relações haplotípicas entre os 18 haplótipos mitocondriais da região do CytB 

observados em Bombus dahlbomii nas 4 populações analisados. 

 

4.3.  Microssatélites 

 

Dos 30 loci testados foram selecionados 5 que apresentaram polimorfismo, não 

amplificaram contaminantes e amplificaram com consistência amostras contemporâneas 

e históricas de B. dahlbomii (Apêndice – Tabela 3). Esses 5 loci amplificaram em 108 

amostras (60%), correspondendo a 19 indivíduos (90%) da amostragem contemporânea 

e 89 (50%) da histórica (Apêndice – Tabela 2).  

Os espécimes que não tiveram ao menos 3 loci amplificados foram retirados das 

análises. A região ExtSul_H foi excluída, pois somente dois indivíduos foram 

genotipados com sucesso. Análises com o programa Colony identificaram apenas duas 

irmãs pertencentes à população Sul_H, portanto uma delas foi randomicamente excluída. 

Para o restante das análises foram utilizados: Central_H (n = 25), Sul_H (n = 33), 

Central_C (n = 6) e ExtSul_C (n = 13).    
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Os valores de P obtidos no teste de Equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE) e 

evidência de alelos nulos para cada locus por população estão apresentados no Apêndice 

– Tabela 4. O locus BM11 não apresentou desvios significativos do EHW nem evidência 

de alelos nulos em nenhuma das populações. Por outro lado, o locus B126 apresentou 

desvio significativo e evidência de alelos nulos em todas as populações. Alguns loci 

apresentaram desvios do EHW em populações distintas: BM18 (ExtSul_C); BM13 

(Sul_H e ExtSul_C) e Btern01 (ExtSul_C). Foi verificado evidência de alelos nulos nos 

seguintes loci e populações: BM18 (Central_H, Sul_H, ExtSul_C); BM13 (Sul_H e 

ExtSul_C) e Btern01 (Sul_H, Central_C e ExtSul_C). Diante disso, todas as populações 

apresentaram desvios do EHW e evidência de alelos nulos considerando todos os loci, 

sendo a população ExtSul_C a que apresentou mais loci em desvio de EHW e evidência 

de alelos nulos. Não foi verificado desequilíbrio de ligação significativo entre nenhum 

par de loci (P > 0,05) (Apêndice – Tabela 5). 

 

4.3.1. Diversidade genética 

 

O número de espécimes por população, número de alelos, riqueza alélica, 

heterozigose (observada e esperada) e o coeficiente de endocruzamento em cada 

população, bem como os valores médios das amostragens histórica e contemporânea são 

apresentados na Tabela 6. A caracterização da diversidade genética por locus em cada 

população e a matriz de genótipos estão descritas no Apêndice – Tabela 6 e Apêndice – 

Tabela 7, respectivamente. O número de alelos (NA), a riqueza alélica (Ar) e heterozigose 

esperada (HE) apresentaram uma grande variação entre os loci, entretanto essa diferença 

não foi tão evidente entre as populações do mesmo período temporal. Houve uma 

diminuição do número de alelos e da riqueza alélica da amostragem histórica (NA: 8,3 ± 

0,1; Ar: 5,183 ± 0,015) para a contemporânea (NA: 4,8 ± 0,2; Ar: 4,210 ± 0,178), no 

entanto, essas diferenças não foram significativas (NA: teste t pareado, t = 11,67, d.f. = 1, 

P = 0,054; Ar: teste t pareado, t = 5,969, d.f. = 1, P = 0,106) (NA: Figura 8a e Ar: Figura 

8b). Em relação à heterozigose esperada, foi verificado uma diminuição significativa ao 

longo do tempo (teste t pareado, t = 14,45, d.f. = 1, P = 0,044) (Figura 8c), sendo que a 

amostragem histórica apresentou em média 0,776 ± 0,007 e a contemporânea 0,696 (± 

0,012). Foi detectado valores altos e significativos do coeficiente de endocruzamento em 

todas as populações, porém esses valores foram mais altos na amostragem contemporânea 
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(0,562 ± 0,088) do que na amostragem histórica (0,310 ± 0,064), principalmente na 

população ExtSul_C (0,629 ± 0,145). 

 

Tabela 6. Caracterização da diversidade genética ao longo do tempo. N: número de espécimes por 

população; NA: número de alelos; Ar: riqueza alélica corrigida por rarefação (n = 10 cópias gênicas); HO: 

heterozigose observada; HE: heterozigose esperada; FIS: Coeficiente de endocruzamento. 

Amostragens N NA Ar HO HE FIS 

Central_H 25 8,4 5,198 0,610 0,783 0,236 

Sul_H 33 8,2 5,168 0,498 0,769 0,339 

Média 29 (± 4) 8,3 (± 0,1) 5,183 (± 0,015) 0,554 (± 0,056) 0,776 (± 0,007) 0,287 (± 0,051) 

Central_C 6 4,6 4,388 0,453 0,709 0,410 

ExtSul_C 13 5,0 4,032 0,256 0,684 0,629 

Média 9,5 (± 3,5) 4,8 (± 0,2) 4,210 (± 0,178) 0,354 (± 0,098) 0,696 (± 0,012) 0,519 (± 0,109) 

 

 

 
Figura 8. Comparação da diversidade genética entre as amostragens histórica e contemporânea. (a) Número 

de alelos (NA). (b) Riqueza alélica (Ar) corrigida por rarefação (n = 10 cópias gênicas). (c) Heterozigose 

esperada (HE). Barras representam erro-padrão. * = P < 0.05. 

 

 

 

 

* 
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4.3.2. Estruturação genética 

 

As análises de diferenciação populacional entre as localidades e períodos 

temporais estão apresentadas na Tabela 7. Comparações par a par entre localidades e 

mesmo período temporal não apresentaram diferenciação populacional significativa tanto 

para o FST como para o Dest (Tabela 7a e b). Os valores de P foram: 0,209 e 0,574 para 

o FST e Dest , respectivamente, para a amostragem histórica; e 0,111 e  0,091 para o FST 

e Dest , respectivamente, para a amostragem contemporânea. A comparação entre os 

diferentes períodos temporais e mesma localidade, só foi possível ser realizada para a 

região Central_C, mas também não houve diferenciação populacional significativa para 

a medida estatística utilizada (FST: P = 0,697) (Tabela 7c). Entretanto, as populações da 

amostragem histórica (FST:0,010 e Dest: 0,002) apresentaram valores menores de 

diferenciação em relação às populações contemporâneas (FST:0,091 e Dest: 0,171).   

 

Tabela 7. Diferenciação genética entre as populações de B. dahlbomii: (a) amostragem histórica e 

diferentes localidades e (b) amostragem contemporânea e diferentes localidade; e (c). entre diferentes 

períodos temporais e mesma localidade. Valores de FST calculados entre pares de populações abaixo da 

diagonal e valores de Dest acima da diagonal. NA (não aplicável) significa que o teste não realizado devido 

à diferença do número amostral entre as populações. 

 

Dest / FST Central_H Sul_H  Dest / FST Central_C ExtSul_C 

Central_H - 0,002  Central_C - 0,171 

Sul_H 0,010 -  ExtSul_C 0,091 - 

 

Dest / FST Central_H Central_C 

Central_H - NA 

Central_C -0.027 - 

 

Os resultados das análises realizadas no Structure mostraram que as 4 

populações não estão estruturadas. Segundo o programa Structure Harvester, o melhor 

valor de delta K encontrado foi 2, indicando dois agrupamentos distintos. As populações 

foram separadas entre ExtSul_C e as demais, porém é possível verificar que a estruturação 

(b) (a) 

(c) 
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em ExtSul_C não é completa, pois a cor azul, que representa um dos agrupamentos mais 

prováveis, está evidentemente presente nessa população também (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Agrupamentos bayesianos das populações de B. dahlbomii realizado pelo programa 

Structure. Cada linha vertical representa um indivíduo e cada cor representa um agrupamento sugerido 

pelo programa. Abaixo da figura estão as indicações das amostragens originais.   

Sul_H ExtSul_C
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5. Discussão 

 

5.1. Desafios e limitações de análises genéticas com amostras de museu 

 

Neste trabalho foram utilizados espécimes de museu para avaliar a diversidade 

genética e estruturação populacional de B. dahlbomii antes e após seu declínio, associado 

à introdução de espécies invasoras. Espécimes de museu são frequentemente utilizados 

para realizar análises de genética de populações e comparar a diversidade genética e 

estruturação populacional ao longo do tempo em populações e/ou espécies ameaçadas de 

extinção (Wandeler et al. 2007; Lozier & Cameron 2009; Maebe et al. 2013; Kharouba 

et al. 2019), entretanto, existem algumas limitações ao utilizar esse material.  

 Geralmente, material biológico mantido em coleções apresenta pouco DNA e já 

degradado. Sabe-se que quanto mais antiga é a amostra mais difícil é a recuperação do 

DNA de qualidade razoável para estudos genéticos moleculares (Dean & Ballard 2001; 

Zimmermann et al. 2008; van Houdt et al. 2010). Neste trabalho isso foi verificado, pois 

para ambos os marcadores moleculares o sucesso da amplificação foi maior na 

amostragem contemporânea do que na amostragem histórica. 

 Coleções de museu muitas vezes apresentam registros incompletos dos espécimes 

armazenados, faltando informações como: sexo dos indivíduos, as coordenadas 

geográficas, data e método de coleta. No registro das amostras deste trabalho, não está 

descrito o sexo de algumas amostras e como foram concedidas parte das pernas dos 

indivíduos para as análises de DNA, não foi possível identificar morfologicamente o sexo. 

Porém, os indivíduos sem essa informação apresentaram loci em heterozigose, ou seja 

eram diploides, e portanto eram fêmeas.  

 Outra grande limitação é a obtenção de uma boa amostragem e equitativa de 

espécimes dos mesmos locais de épocas diferentes. Anderson et al. (2008) e Maebe et al. 

(2013) ilustram bem essa limitação. Em seus trabalhos foram realizadas apenas análises 

temporais, sem divisão da amostragem em populações geográficas. Devido a esses 

problemas e considerando que espécies de Bombus têm grande capacidade de dispersão 

(Dreier et al. 2014; Francisco et al. 2016), os indivíduos neste trabalho foram agrupados 

de acordo com regiões naturais do Chile (Sánchez & Morales 1993; Körner & Al. 1998), 
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constituindo 4 grandes populações. No entanto, não tivemos acesso ou sucesso nas 

análises que contemplasse as regiões sul da amostragem contemporânea e extremo sul da 

amostragem histórica. 

 Em trabalhos de genética de populações utilizando amostras de museu é comum 

haver problemas com contaminação. Isso também ocorreu neste trabalho. Mesmo 

tomando os cuidados como: não compartilhar bancada com os outros membros do 

laboratório e higienizar o local no qual eram manipuladas as amostras, não conseguimos 

evitar contaminações. Espécies de outras abelhas estudadas em nosso laboratório, em 

especial Tetragonisca angustula, foram amplificadas nas amostras de B. dahlbomii.  Com 

o intuito de resolver esse problema foram desenhados primers específicos para as regiões 

mitocondriais. Ainda, os primers de microssatélites foram testados em Tetragonisca 

angustula (principal contaminante). Sendo assim, foram selecionados um conjunto de 

primers que amplificava especificamente a nossa espécie em estudo. Como realizado no 

trabalho de Lozier & Cameron (2009), o ideal é que trabalhos com espécimes de museu 

façam suas análises em laboratórios que não foram expostos a possíveis contaminantes, 

e amostras mais antigas devem ser analisadas primeiro para evitar contaminação por 

amostras mais recentes. 

O DNA mitocondrial e os microssatélites são marcadores moleculares 

amplamente utilizados em análises de genética de populações com espécimes de museu 

(Roy et al. 1994; Godoy et al. 2004; Darvill et al. 2006; Maebe et al. 2015; Anco et al. 

2018). A utilização desses marcadores em conjunto possibilita a obtenção de dados mais 

detalhados das populações (Francisco et al. 2016; 2017), pois eles apresentam 

características distintas e complementares.  

O DNA mitocondrial nos animais é transmitido por herança materna (Hoekstra 

2000) (com algumas exceções), apresenta ausência de recombinação (ou baixo níveis) e 

as taxas de mutação são 10 vezes superiores às taxas apresentadas por loci nucleares de 

genes de cópia única (Brown et al. 1979; Moritz et al. 1987). O DNA mitocondrial parece 

resistir mais tempo à degradação e apresenta maior abundância em relação ao DNA 

nuclear (Simon et al. 1994; Allentoft et al. 2012). Sendo assim, o DNA mitocondrial é 

mais facilmente recuperado e amplificado das amostras antigas do que o DNA nuclear. 

Portanto, alguns trabalhos utilizam apenas o DNA mitocondrial para análises de genética 

de populações (Anderson et al. 2008; Takeuchi et al. 2019). Mesmo assim, a 

amplificação, por PCR de fragmentos grandes do genoma mitocondrial é muito rara. 
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Geralmente em amostras de museu amplifica-se pequenos trechos do DNA mitocondrial 

(150 pb a 300 pb), permitindo assim acessar informações genéticas nessas amostras 

antigas (Hajibabaei et al. 2006; Strange et al. 2009; Françoso & Arias 2013). Esta 

abordagem foi realizada neste trabalho com sucesso. 

Os microssatélites são sequências de DNA de uma a seis bases de comprimento 

repetidas em tandem (Hancock 1999), apresentam herança biparental e são altamente 

polimórficos (Strassmann et al. 1996). Devido ao alto polimorfismo desse tipo de 

marcador muitos trabalhos de genética de populações são realizados utilizando apenas 

microssatélites (Ellis et al. 2006; Darvill et al. 2006; Maebe et al. 2019). No entanto, os 

microssatélites, principalmente em trabalhos com espécimes de museu, muitas vezes 

apresentam loci com evidência de alelos nulos. Caso haja a presença de alelos nulos, um 

indivíduo heterozigoto pode ser erroneamente considerado homozigoto. Dessa maneira, 

a presença de alelos nulos causa um viés nos resultados (Dabrowski et al. 2014). Esse 

fenômeno ocorre muitas vezes quando são utilizados primers heteroespecíficos. Se um 

dos primers não for complementar suficiente para hibridar com a sequência de um dos 

alelos, haverá a amplificação preferencial do outro alelo. Ainda, pode ocorrer a 

amplificação preferencial de alelos menores em detrimento do maiores (de Leon et al. 

1998; Wattier et al. 1998; Ellis et al. 2006). Sendo assim, é indicado que trabalhos com 

amostras de museu utilizem loci de microssatélites com de fragmentos de 100 a 200 pb 

(Wandeler et al. 2007; Lozier & Cameron 2009).   

Nos trabalhos realizados por Ellis et al. (2006) e Lozier & Cameron (2009) foi 

verificada a presença de alelos nulos em vários loci. Em ambos os trabalhos, as análises 

foram realizadas incluindo e excluindo os loci que apresentaram alelos nulos, e os 

resultados se mantiveram inalterados. Neste trabalho, não foi possível excluir os loci que 

apresentaram alelos nulos pois apenas 5 loci foram amplificados e a retirada de 4 loci 

seria inviável. Além disso, como os alelos nulos também foram verificados na 

amostragem contemporânea, possivelmente deve-se tratar de excessos de homozigotos 

devido à baixa diversidade genética e endocruzamento. 
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5.2. Diversidade genética  

 

5.2.1. DNA mitocondrial – região do CytB 
 
 

O número de haplótipos teve uma diminuição significativa após B. dahlbomii 

sofrer declínio populacional. A diversidade haplotípica não apresentou diferença 

significativa entre as amostragens, porém como essa medida é relacionada à frequência, 

o baixo número de indivíduos da amostragem contemporânea deve estar causando um 

viés para um valor de diversidade superior à realidade. A diversidade nucleotídica foi 

significativamente maior na amostragem contemporânea em relação à histórica, porém 

esse índice não foi considerado como uma medida adequada de diversidade genética, pois 

os dois haplótipos mais comuns na amostragem contemporânea apresentam muitos 

passos mutacionais entre si levando a um viés. No entanto, a presença desses dois 

haplótipos extremos, na amostragem contemporânea, sugere a perda dos haplótipos 

intermediários nas populações remanescentes devido ao declínio populacional. É 

importante ressaltar que a não detecção desses haplótipos intermediários também pode 

ter sido decorrente de erro amostral, pois a amostragem contemporânea é menor.  

 

5.2.2. Microssatélites 

 

Os índices analisados demostraram uma diminuição de diversidade genética ao 

longo do tempo, sendo que a heterozigose esperada apresentou diferença significativa 

entre as duas amostragens temporais. No trabalho realizado por Lozier & Cameron (2009) 

com uma espécie de Bombus em declínio (B. pensylvanicus) foi verificado uma 

diminuição na diversidade genética, porém não significativa para nenhum dos índices. Os 

autores propõem como uma das possíveis explicações para esse resultado o pequeno 

tamanho amostral. Essa explicação também cabe para explicar os resultados não 

significativos referentes ao número de alelos e riqueza alélica verificados neste trabalho. 

O índice de endocruzamento foi significativo para todas as populações e em 

ambos os períodos temporais, porém na amostragem contemporânea esses valores foram 

mais altos, especialmente na população extremo sul após o declínio. O aumento do 

endocruzamento na amostragem contemporânea, sugere uma diminuição no fluxo gênico 
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após o declínio da espécie. Esse aumento de endocruzamento somado à diminuição da 

diversidade genética representa um risco para a viabilidade das populações 

remanescentes, pois esses fatores normalmente levam ao aumento da produção de machos 

diploides, levando a espécie à extinção (Zayed & Packer 2005; Zayed 2009). Além disso, 

a diminuição da diversidade genética representa um agravante às espécies, tornando-as 

mais suscetíveis a pressões em seu ambiente (Zayed 2009), como por exemplo aos novos 

patógenos. Alguns trabalhos já correlacionaram espécies de Bombus com baixa 

diversidade genética à alta incidência de patógenos (Whitehorn et al. 2011; Whitehorn et 

al. 2014; Cameron et al. 2011). 

 

5.3. Estruturação genética 

 

Na análise da rede de inter-relações haplotípicas foi verificado que não há 

estruturação. Apesar de haver muitos passos mutacionais entre os haplótipos Hap_1 e 

Hap_2, eles foram os mais frequentes e encontrados em todas as amostras temporais e 

geográficas, inclusive em estado heteroplásmico. Como a espécie B. dahlbomii apresenta 

comportamento primitivamente eussocial e as gynes conseguem fundar seus novos ninhos 

sozinhas e longe do ninho mãe (Estay 2007; Goulson 2010; Dreier et al. 2014), a ausência 

de estruturação verificada na rede de inter-relações haplotípicas reflete a grande 

capacidade migratória das gynes.  

As análises dos microssatélites indicaram que não há estruturação genética entre 

as populações da amostragem histórica, apesar da distância dos locais de coleta (< 1000 

km). Nos trabalhos realizados por Ellis et al. (2006) com a espécie Bombus pascuorum e 

por Lozier et al. (2011) com seis espécies de Bombus norte americanas, também foram 

verificados baixos níveis de estruturação entre locais de coleta a mais de 1000 km de 

distância para todas as espécies avaliadas. Em espécie de Bombus, a baixa estruturação 

populacional está relacionada com a alta capacidade de voo e dispersão dessas espécies: 

indivíduos de B. morio foram observados atravessando uma baía com mais de 2.500 

metros de extensão (Moure & Sakagami 1962); rainhas de B. terrestris colonizaram ilhas 

a até 30 km do continente (Macfarlane & Gurr 1995); e há relatos de que machos B. 

terrestris voam até 10 km (Kraus et al. 2009). Essa mesma capacidade de dispersão deve 

estar presente em B. dahlbomii, no entanto, nenhum estudo foi ainda realizado.  
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As análises de diferenciação populacional (FST e Dest) indicaram que não há 

estruturação genética entre as populações analisadas, porém as populações da 

amostragem histórica apresentaram menor diferenciação. Da mesma forma, as análises 

pelo programa Structure indicaram que as populações não estão estruturadas, 

apresentando dois componentes genéticos distintos, porém presentes em todas as 

populações. Entretanto a população do extremo sul contemporânea foi separada das 

demais, indicando que essa população é parcialmente diferente das outras por conter 

predominantemente apenas um dos agrupamentos. Duas explicações são plausíveis: 

1. O declínio em abundância e distribuição de B. dahlbomii aumentou o 

isolamento das populações atuais. O isolamento acarretou na diminuição do fluxo gênico 

e consequentemente aumentou a estruturação genética na amostragem contemporânea, 

tendo ainda o efeito da deriva genética como um adicional. Apesar da grande capacidade 

de dispersão das espécies de Bombus, o isolamento geográfico das populações e a 

consequente estruturação populacional já foi verificado para outras espécies de Bombus 

em declínio, como B. pensylvanicus (Lozier & Cameron 2009) e B. muscorum (Darvill et 

al. 2006). 

2. A população do extremo sul do Chile já apresentava baixo fluxo gênico com as 

populações da região sul e central mesmo antes do declínio. Essa região apresenta 

características geográficas e climáticas distintas do restante do Chile, por exemplo a 

fragmentação da região com a presença de muitos canais e ilhas, muita chuva e extremo 

frio (Körner et al. 1998). Essas condições extrínsecas podem ter isolado essas populações, 

o que sugere um processo de seleção natural em andamento. Mais estudos são necessários 

para se afirmar se essa população constitui um ecótipo. 

Para esclarecer a estruturação populacional da espécie B. dahlbomii antes e após 

o declínio, espécimes das localidades extremo sul antes do declínio e sul após o declínio 

devem ser amostrados.  
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5.4. Considerações finais  

 

Diante dos dados encontrados neste trabalho, a diversidade genética e 

possivelmente a estruturação populacional de B. dahlbomii foi alterada após a introdução 

das espécies exóticas. São necessárias ações de conservação urgentes para manter os 

níveis de diversidade genética restantes dessa espécie nativa. É imprescindível que se 

interrompa a introdução de novos ninhos ou rainhas de B. terrestris no Chile e é 

necessária a realização de mais estudos para se compreender o impacto dos seus 

patógenos em B. dahlbomii.  

Entender as ameaças e as características genéticas de B. dahlbomii é 

extremamente importante para elaboração de um projeto de conservação efetivo. Projetos 

de reintrodução de espécies de abelhas já foram realizados com Hylaeus anthracinus e 

Bombus subterrananeus, porém somente com a primeira espécie a reintrodução foi 

efetiva (Magnacca 2020; Gammans 2020). Esses trabalhos mostram a necessidade de se 

entender o que leva uma espécie ao declínio para que se possa realizar um projeto de 

conservação funcional. No caso de B. dahlbomii, a translocação dos ninhos entre as 

regiões, como estratégia de conservação, deve ser realizada com cuidado, pois a 

população do extremo sul pode se tratar de um ecótipo e os indivíduos dessa região podem 

não se adaptar às demais regiões.  

Além do impacto causado à B. dahlbomii, a introdução de B. terrestris gerou 

também impactos aos ecossistemas da América do Sul. B. terrestris é responsável pelo 

aumento da dispersão de plantas exóticas (Morales et al. 2014), aumento do roubo de 

néctar e dano a flores nativas (Combs 2011). Até o momento, B. terrestris se dispersou 

por grande parte do Chile e da Argentina, entretanto, a modelagem de nicho realizada por 

Acosta et al. (2016) indica que ela chegará em breve no Uruguai e no sul do Brasil. Esse 

cenário é muito preocupante para as espécies dessas regiões, principalmente para a 

Bombus bellicosus, que se encontra em declínio no sul do Brasil (Martins et al. 2015). 

Como discutido no trabalho de Aizen et al. (2019), é necessário uma ação em conjunto 

dos países Sul-americanos para políticas de introdução de espécies exóticas, pois as 

espécies invasoras podem se dispersar para países vizinhos, nos quais a importação não 

é permitida.    
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6. Conclusões 
 
 

1. Trabalhos com espécimes de museu apresentam muitos desafios e limitações, contudo 

são excelentes registros biológicos para estudos que visam compreender a diversidade 

genética e estruturação populacional ao longo do tempo.  

 

2. Há heteroplasmia em B. dahlbomii. 

 

3. A diversidade genética de B. dahlbomii diminuiu após o seu declínio populacional. 

 

4. A estruturação genética de B. dahlbomii possivelmente aumentou após o declínio, ou 

a população do extremo sul do Chile já apresentava baixo fluxo gênico, mesmo antes 

do declínio, o que indica se tratar de um ecótipo.     

 
5. Novas introduções de espécies exóticas representam um risco para a viabilidade das 

populações remanescentes de B. dahlbomii. 

 
6. São necessárias ações de conservação urgentes para a manutenção da diversidade 

genética restante de B. dahlbomii. 
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Apêndice 

  

Apêndice – Tabela 1.  Espécimes de B. dahlbomii utilizados nesse trabalho. Para cada indivíduo estão 

indicados a população, o local de coleta, as coordenadas geográficas (UTM), a data de coleta, o sexo e a 

coleção doadora. 

Espécimes População Local de coleta Longitude Latitude Data Sexo Coleção 

1 Central_H Sector Granizo (La Campana) -71,13 -32,98 1974 Não descrito UMCE 

2 Central_H El Canelillo (El Quisco) -71,69 -33,37 1974 Não descrito UMCE 

3 Central_H El Canelillo (El Quisco) -71,69 -33,37 1974 Não descrito UMCE 

4 Central_H Puente Alto -70,59 -33,62 1975 Não descrito UMCE 

5 Central_H El Canelillo (El Quisco) -71,69 -33,37 1974 Não descrito UMCE 

6 Central_H Parral -71,81 -36,15 1976 Não descrito UMCE 

7 Central_H Puente Alto -70,59 -33,62 1975 Não descrito UMCE 

8 Central_H Parral -71,81 -36,15 1975 Não descrito UMCE 

9 Central_H Villalobos -71,58 -35,83 1976 Não descrito UMCE 

10 Central_H La Balsa (Parral) -71,28 -36,35 1976 Não descrito UMCE 

11 Central_H Parral -71,81 -36,15 1975 Não descrito UMCE 

12 Central_H Quintero -71,53 -32,77 1964 Fêmea Luisa Ruz 

13 Central_H Quintero -71,53 -32,77 1964 Macho Luisa Ruz 

14 Central_H La Campana (Hijuelas) -71,09 -32,97 1978 Fêmea Luisa Ruz 

15 Central_H La Campana (Hijuelas) -71,09 -32,97 1978 Fêmea Luisa Ruz 

16 Central_H La Campana (Hijuelas) -71,09 -32,97 1978 Fêmea Luisa Ruz 

17 Central_H La Campana (Hijuelas) -71,09 -32,97 1978 Fêmea Luisa Ruz 

18 Central_H La Campana (Hijuelas) -71,09 -32,97 1978 Fêmea Luisa Ruz 

19 Central_H La Campana (Hijuelas) -71,09 -32,97 1978 Fêmea Luisa Ruz 

20 Central_H Quilpué (Marga Marga) -71,42 -33,07 1965 Macho Luisa Ruz 

21 Central_H Quilpué (Marga Marga) -71,42 -33,07 1965 Macho Luisa Ruz 

22 Central_H Quilpué (Marga Marga) -71,42 -33,07 1965 Fêmea Luisa Ruz 

23 Central_H Bullileo (Parral)  -71,410 -36,31 1977 Fêmea Luisa Ruz 

24 Central_H Bullileo (Parral)  -71,411 -36,31 1977 Fêmea Luisa Ruz 

25 Central_H Bullileo (Parral)  -71,412 -36,31 1977 Fêmea Luisa Ruz 

26 Central_H Bullileo (Parral)  -71,413 -36,31 1977 Fêmea Luisa Ruz 

27 Central_H Farellones (Lo Barnechea) -70,25 -33,30 1980 Fêmea Luisa Ruz 

28 Central_H Farellones (Lo Barnechea) -70,25 -33,30 1980 Fêmea Luisa Ruz 

29 Central_H Farellones (Lo Barnechea) -70,25 -33,30 1980 Fêmea Luisa Ruz 

30 Central_H Farellones (Lo Barnechea) -70,25 -33,30 1980 Fêmea Luisa Ruz 

31 Central_H Farellones (Lo Barnechea) -70,25 -33,30 1980 Fêmea Luisa Ruz 

32 Central_H Farellones (Lo Barnechea) -70,25 -33,30 1980 Fêmea Luisa Ruz 

33 Central_H Farellones (Lo Barnechea) -70,25 -33,30 1980 Fêmea Luisa Ruz 

34 Central_H Farellones (Lo Barnechea) -70,25 -33,30 1980 Macho Luisa Ruz 

35 Central_H Farellones (Lo Barnechea) -70,25 -33,30 1980 Macho Luisa Ruz 
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36 Central_H Farellones (Lo Barnechea) -70,25 -33,30 1979 Fêmea Luisa Ruz 

37 Central_H Farellones (Lo Barnechea) -70,25 -33,30 1980 Fêmea Luisa Ruz 

38 Central_H Farellones (Lo Barnechea) -70,25 -33,30 1980 Fêmea Luisa Ruz 

39 Central_H Farellones (Lo Barnechea) -70,25 -33,30 1980 Fêmea Luisa Ruz 

40 Central_H Farellones (Lo Barnechea) -70,25 -33,30 1980 Fêmea Luisa Ruz 

41 Central_H Farellones (Lo Barnechea) -70,25 -33,30 1980 Fêmea Luisa Ruz 

42 Central_H Farellones (Lo Barnechea) -70,25 -33,30 1980 Fêmea Luisa Ruz 

43 Central_H Farellones (Lo Barnechea) -70,25 -33,30 1980 Fêmea Luisa Ruz 

44 Central_H Farellones (Lo Barnechea) -70,25 -33,30 1980 Fêmea Luisa Ruz 

45 Central_H Farellones (Lo Barnechea) -70,25 -33,30 1980 Fêmea Luisa Ruz 

46 Central_H Farellones (Lo Barnechea) -70,25 -33,30 1980 Fêmea Luisa Ruz 

47 Central_H Farellones (Lo Barnechea) -70,25 -33,30 1979 Fêmea Luisa Ruz 

48 Central_H Farellones (Lo Barnechea) -70,25 -33,30 1979 Fêmea Luisa Ruz 

49 Central_H Coya (Machalí) -70,53 -34,20 1978 Fêmea Luisa Ruz 

50 Central_H Las Salinas (Viña del Mar) -71,54 -32,99 1968 Fêmea Luisa Ruz 

51 Central_H Las Salinas (Viña del Mar) -71,54 -32,99 1968 Fêmea Luisa Ruz 

52 Central_H Rabones (Linares) -71,32 -35,83 1980 Fêmea Luisa Ruz 

53 Central_H Peñuelas (Valparaíso) -71,45 -33,17 1973 Fêmea Luisa Ruz 

54 Central_H Colliguay (Quilpué) -71,14 -33,17 1964 Fêmea Luisa Ruz 

55 Central_H Colliguay (Quilpué) -71,14 -33,17 1964 Macho Luisa Ruz 

56 Central_H Colliguay (Quilpué) -71,14 -33,17 1964 Fêmea Luisa Ruz 

57 Central_H Colliguay (Quilpué) -71,14 -33,17 1964 Fêmea Luisa Ruz 

58 Central_H Colliguay (Quilpué) -71,14 -33,17 1964 Fêmea Luisa Ruz 

59 Central_H Colliguay (Quilpué) -71,14 -33,17 1964 Fêmea Luisa Ruz 

60 Central_H Colliguay (Quilpué) -71,14 -33,17 1964 Fêmea Luisa Ruz 

61 Central_H Colliguay (Quilpué) -71,14 -33,17 1964 Fêmea Luisa Ruz 

62 Central_H Colliguay (Quilpué) -71,14 -33,17 1964 Fêmea Luisa Ruz 

63 Central_H Cholguan (Yungay) -72,05 -36,17 1982 Fêmea Luisa Ruz 

64 Central_H Cholguan (Yungay) -72,05 -35,17 1982 Fêmea Luisa Ruz 

65 Central_H Quilpué (Gran Valparaíso) -71,46 -33,03 1965 Fêmea Luisa Ruz 

66 Central_H Quilpué (Gran Valparaíso) -71,46 -33,03 1965 Fêmea Luisa Ruz 

67 Central_H Cobquecura -72,79 -36,14 1983 Fêmea Luisa Ruz 

68 Central_H Cobquecura -72,79 -36,14 1983 Fêmea Luisa Ruz 

69 Central_H La Jaula (Romeral) -70,74 -35,03 1983 Fêmea Luisa Ruz 

70 Central_H Rio Teno (Romeral) -70,79 -35,00 1985 Fêmea Luisa Ruz 

71 Central_H Rio Teno (Romeral) -70,79 -35,00 1985 Fêmea Luisa Ruz 

72 Central_H Lliu-lliu (Limache) -71,21 -33,12 1983 Fêmea Luisa Ruz 

73 Central_H Viña del mar (Gran Valparaíso) -71,54 -33,02 1981 Fêmea Luisa Ruz 

74 Central_H Los queñes (Romeral) -70,82 -35,01 1985 Fêmea Luisa Ruz 

75 Central_H La Jaula (Romeral) -70,74 -35,03 1988 Fêmea Luisa Ruz 

76 Central_H Las Penãs (San Fernando) -70,80 -34,74 1982 Fêmea Luisa Ruz 

77 Sul_H Malleco -72,21 -38,06 1974 Não descrito UMCE 

78 Sul_H Termas Rio Blanco -71,61 -39,11 1974 Não descrito UMCE 



 63 

79 Sul_H Termas Rio Blanco -71,61 -39,11 1974 Não descrito UMCE 

80 Sul_H Lonquimay -71,39 -38,45 1974 Não descrito UMCE 

81 Sul_H Nahuelbuta (Angol) -73,00 -37,79 1979 Fêmea Luisa Ruz 

82 Sul_H Nahuelbuta (Angol) -73,00 -37,79 1979 Fêmea Luisa Ruz 

83 Sul_H Nahuelbuta (Angol) -73,00 -37,79 1979 Fêmea Luisa Ruz 

84 Sul_H Nahuelbuta (Angol) -73,00 -37,79 1979 Fêmea Luisa Ruz 

85 Sul_H Nahuelbuta (Angol) -73,00 -37,79 1979 Fêmea Luisa Ruz 

86 Sul_H Nahuelbuta (Angol) -73,00 -37,79 1979 Fêmea Luisa Ruz 

87 Sul_H Nahuelbuta (Angol) -73,00 -37,79 1979 Fêmea Luisa Ruz 

88 Sul_H Nahuelbuta (Angol) -73,00 -37,79 1979 Fêmea Luisa Ruz 

89 Sul_H Nahuelbuta (Angol) -73,00 -37,79 1979 Fêmea Luisa Ruz 

90 Sul_H Nahuelbuta (Angol) -73,00 -37,79 1979 Fêmea Luisa Ruz 

91 Sul_H Nahuelbuta (Angol) -73,00 -37,79 1980 Fêmea Luisa Ruz 

92 Sul_H Nahuelbuta (Angol) -73,00 -37,79 1980 Fêmea Luisa Ruz 

93 Sul_H Nahuelbuta (Angol) -73,00 -37,79 1980 Fêmea Luisa Ruz 

94 Sul_H Renaico -72,59 -37,67 1979 Fêmea Luisa Ruz 

95 Sul_H Renaico -72,59 -37,67 1979 Fêmea Luisa Ruz 

96 Sul_H Renaico -72,59 -37,67 1979 Fêmea Luisa Ruz 

97 Sul_H Renaico -72,59 -37,67 1979 Fêmea Luisa Ruz 

98 Sul_H Renaico -72,59 -37,67 1979 Fêmea Luisa Ruz 

99 Sul_H Puyehue -72,11 -40,68 1974 Fêmea Luisa Ruz 

100 Sul_H Lago Todos los Santos (Puerto Varas) -72,41 -41,11 1972 Fêmea Luisa Ruz 

101 Sul_H Lago Todos los Santos (Puerto Varas) -72,41 -41,11 1972 Fêmea Luisa Ruz 

102 Sul_H Lago Todos los Santos (Puerto Varas) -72,41 -41,11 1972 Fêmea Luisa Ruz 

103 Sul_H Lago Todos los Santos (Puerto Varas) -72,41 -41,11 1972 Macho Luisa Ruz 

104 Sul_H Lago Todos los Santos (Puerto Varas) -72,41 -41,11 1972 Macho Luisa Ruz 

105 Sul_H Lago Icalma (Icalma) -71,25 -38,77 1990 Fêmea Luisa Ruz 

106 Sul_H Lago Icalma (Icalma) -71,25 -38,77 1990 Fêmea Luisa Ruz 

107 Sul_H Rio Cholguan (Tucapel) -71,54 -37,07 1980 Fêmea Luisa Ruz 

108 Sul_H Las Trancas (Chillan) -71,50 -36,91 1977 Fêmea Luisa Ruz 

109 Sul_H Las Trancas (Chillan) -71,50 -36,91 1977 Fêmea Luisa Ruz 

110 Sul_H Las Trancas (Chillan) -71,50 -36,91 1993 Fêmea Luisa Ruz 

111 Sul_H Las Trancas (Chillan) -71,50 -36,91 1977 Fêmea Luisa Ruz 

112 Sul_H Lago Todos los Santos (Puerto Varas) -72,41 -41,11 1979 Fêmea Luisa Ruz 

113 Sul_H Lago Todos los Santos (Puerto Varas) -72,41 -41,11 1979 Fêmea Luisa Ruz 

114 Sul_H Frutillar (Llanquihue) -73,10 -41,12 1981 Fêmea Luisa Ruz 

115 Sul_H Cochamó (Llanquihue) -72,31 -41,49 1981 Fêmea Luisa Ruz 

116 Sul_H Quillón -72,46 -36,73 1962 Fêmea Luisa Ruz 

117 Sul_H Lanalhue -73,30 -37,92 1984 Fêmea Luisa Ruz 

118 Sul_H Puyehue -72,13 -40,68 1984 Fêmea Luisa Ruz 

119 Sul_H Puyehue -72,13 -40,68 1984 Fêmea Luisa Ruz 

120 Sul_H Puyehue -72,13 -40,68 1984 Fêmea Luisa Ruz 

121 Sul_H Puyehue -72,13 -40,68 1984 Fêmea Luisa Ruz 
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122 Sul_H Puerto Montt -72,89 -41,45 1984 Fêmea Luisa Ruz 

123 Sul_H Valdivia -73,22 -39,83 1987 Fêmea Luisa Ruz 

124 Sul_H Las Trancas (Chillán) -71,49 -36,91 1982 Fêmea Luisa Ruz 

125 Sul_H Las Trancas (Chillán) -71,49 -36,91 1982 Fêmea Luisa Ruz 

126 Sul_H Las Trancas (Chillán) -71,49 -36,91 1982 Fêmea Luisa Ruz 

127 Sul_H Las Trancas (Chillán) -71,49 -36,91 1982 Fêmea Luisa Ruz 

128 Sul_H Las Trancas (Chillán) -71,49 -36,91 1982 Fêmea Luisa Ruz 

129 Sul_H Las Trancas (Chillán) -71,49 -36,91 1982 Fêmea Luisa Ruz 

130 Sul_H Las Trancas (Chillán) -71,49 -36,91 1982 Fêmea Luisa Ruz 

131 Sul_H Las Trancas (Chillán) -71,49 -36,91 1982 Fêmea Luisa Ruz 

132 Sul_H Las Trancas (Chillán) -71,49 -36,91 1982 Fêmea Luisa Ruz 

133 Sul_H Queuco (Alto Bío-Bío) -71,64 -37,87 1985 Fêmea Luisa Ruz 

134 Sul_H Laguna del Laja (Antuco) -71,33 -37,34 1985 Fêmea Luisa Ruz 

135 Sul_H Laguna del Laja (Antuco) -71,33 -37,34 1985 Fêmea Luisa Ruz 

136 Sul_H Laguna del Laja (Antuco) -71,33 -37,34 1985 Fêmea Luisa Ruz 

137 Sul_H Laguna del Laja (Antuco) -71,33 -37,34 1985 Fêmea Luisa Ruz 

138 Sul_H Laguna del Laja (Antuco) -71,33 -37,34 1985 Fêmea Luisa Ruz 

139 Sul_H Laguna del Laja (Antuco) -71,33 -37,34 1985 Fêmea Luisa Ruz 

140 Sul_H Laguna del Laja (Antuco) -71,33 -37,34 1985 Fêmea Luisa Ruz 

141 Sul_H El Piulo (Santa Bárbara) -71,82 -37,71 1982 Fêmea Luisa Ruz 

142 Sul_H Queuco (Alto Bío-Bío) -71,64 -37,87 1985 Fêmea Luisa Ruz 

143 Sul_H Queuco (Alto Bío-Bío) -71,64 -37,87 1985 Fêmea Luisa Ruz 

144 Sul_H Queuco (Alto Bío-Bío) -71,64 -37,87 1985 Fêmea Luisa Ruz 

145 Sul_H Queuco (Alto Bío-Bío) -71,64 -37,87 1985 Fêmea Luisa Ruz 

146 Sul_H Cholguan (Yungay) -72,05 -37,17 1982 Fêmea Luisa Ruz 

147 Sul_H Angol -72,73 -37,78 1985 Fêmea Luisa Ruz 

148 Sul_H Angol -72,73 -37,78 1985 Fêmea Luisa Ruz 

149 Sul_H Rali (Bío-Bío) -72,49 -37,29 1985 Fêmea Luisa Ruz 

150 Sul_H Puerto Fuy (Panguipulli) -71,90 -39,87 1983 Fêmea Luisa Ruz 

151 ExtSul_H Chacabuco (Torres De Paine) -72,93 -51,45 1987 Fêmea Luisa Ruz 

152 ExtSul_H Cueva del Milodon -72,62 -51,57 1988 Fêmea Luisa Ruz 

153 ExtSul_H Rio Água Fresca -71,13 -53,35 1979 Fêmea Luisa Ruz 

154 ExtSul_H Puerto Chacabuco (Aysen) -72,82 -45,48 1981 Fêmea Luisa Ruz 

155 ExtSul_H Puerto Chacabuco (Aysen) -72,82 -45,48 1981 Fêmea Luisa Ruz 

156 ExtSul_H Puerto Chacabuco (Aysen) -72,82 -45,48 1982 Fêmea Luisa Ruz 

157 ExtSul_H Puerto Chacabuco (Aysen) -72,82 -45,48 1982 Fêmea Luisa Ruz 

158 Central_C Laguna Verde -71,66 -33,10 2007 Não descrito UMCE 

159 Central_C Yerba Loca (Lo Barnecchea) -70,30 -33,27 2008 Não descrito UMCE 

160 Central_C La Parva -70,29 -33,34 2008 Não descrito UMCE 

161 Central_C Yerba Loca (Lo Barnecchea) -70,30 -33,27 2008 Não descrito UMCE 

162 Central_C Cajon del Maipo (San José de Maipo) -70,25 -33,76 2008 Não descrito UMCE 

163 Central_C Cajon del Maipo (San José de Maipo) -70,25 -33,76 2008 Não descrito UMCE 

164 ExtSul_C Punta Arenas -71,00 -53,14 2008 Não descrito UMCE 
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165 ExtSul_C Punta Arenas -71,00 -53,14 2008 Não descrito UMCE 

166 ExtSul_C Punta Arenas -71,00 -53,14 2008 Não descrito UMCE 

167 ExtSul_C Punta Arenas -71,00 -53,14 2008 Não descrito UMCE 

168 ExtSul_C Punta Arenas -71,00 -53,14 2008 Não descrito UMCE 

169 ExtSul_C Punta Arenas -71,00 -53,14 2008 Não descrito UMCE 

170 ExtSul_C Punta Arenas -71,00 -53,14 2008 Não descrito UMCE 

171 ExtSul_C Punta Arenas -71,00 -53,14 2008 Não descrito UMCE 

172 ExtSul_C Punta Arenas -71,00 -53,14 2008 Não descrito UMCE 

173 ExtSul_C Punta Arenas -71,00 -53,14 2008 Não descrito UMCE 

174 ExtSul_C Punta Arenas -71,00 -53,14 2008 Não descrito UMCE 

175 ExtSul_C Punta Arenas -71,00 -53,14 2008 Não descrito UMCE 

176 ExtSul_C Punta Arenas -71,00 -53,14 2008 Não descrito UMCE 

177 ExtSul_C Punta Arenas -71,00 -53,14 2008 Não descrito UMCE 

178 ExtSul_C Punta Arenas -71,00 -53,14 2008 Não descrito UMCE 
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Apêndice – Tabela 2. Populações e quantidade de espécimes utilizados nas análises de DNA mitocondrial 

e microssatélites (n = número de indivíduos). 

Populações   n Avaliados n COI n CytB n Microssatélites 

Central_H 76 64 43 25 

Sul_H 74 65 46 33 

ExtSul_H 7 5 2 2 

Central_C 6 6 6 6 

ExtSul_C 15 14 13 13 
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Apêndice – Tabela 3. Resultado da amplificação dos loci e os respectivos primers testados neste trabalho. 

Locus Sequência dos Primers 5’ – 3’  Referências Resultado 

BM3 
F: ACGCGTAAATCACGCCGCCA 

Mol. Ecol. Resour. (2012) 
Não amplificou em B. 

dahlbomii R: TGCGTCCCCTATAGCCCCCG 

BM3 
F: ATGCGCGGCCGGATCGAAAT 

Mol. Ecol. Resour. (2012) 
Não amplificou em B. 

dahlbomii R: CCATCGGCGTTCCTGGCGAA 

BM4 
F: CGTGGTTACGCCGGTCGGG 

Mol. Ecol. Resour. (2012) Amplificou contaminante 
R: GCGGAGAAGTGTGGCAAACGGA 

BM5 
F: TGCACCAGCAGTGCACGTTA 

Mol. Ecol. Resour. (2012) 
Amplificou somente amostras 

recentes de B. dahlbomii R: ACAGCTGTTGGTATCGAGCAAAGG 

BM7 
F: TGGGAATGTGCAATGGAGGACTGT 

Mol. Ecol. Resour. (2012) 
Não amplificou em B. 

dahlbomii R: ACGCTCGCGAGACTTCGACA 

BM9 
F: GGGAGCGGTGAAAGGGAGGGA 

Mol. Ecol. Resour. (2012) 
Amplificou somente amostras 

recentes de B. dahlbomii R: CGCCGCTCCAAACCCTCCTG 

BM10 
F: AGCCAGAGCAAACAGAAAGCCGA 

Mol. Ecol. Resour. (2012) Amplificou contaminante 
R: CCGAGCAGAGCCGAACGGAC 

BM11 
F:CCGCGTGGTTGGATTCCCTCG 

Mol. Ecol. Resour. (2012) 
Amplificou em B. dahlbomii e 

é polimórfico R: CGCCAGCGCGGAGTTTACCT 

BM12 
F: CGAGGCGTTTCAGCCTGGGG 

Mol. Ecol. Resour. (2012) 
Amplificou somente amostras 

recentes de B. dahlbomii R: TTGCGAAACTCCGGCACCGA 

BM13 
F: AAGTGAGCCCTTTTCGCGTAACT 

Mol. Ecol. Resour. (2012) 
Amplificou em B. dahlbomii e 

é polimórfico R: CGGTTGAACCAAACGAGAACCAGA 

BM17 
F: CGAGCCCCCTAATGACTTGGGGAT 

Mol. Ecol. Resour. (2012) 
Amplificou em B. dahlbomii, 

mas é monomórfico R: ACGCTAGCACTCAGCTGCCG 

BM18 
F: TGAAGGAACGCGAGACGGCG 

Mol. Ecol. Resour. (2012) 
Amplificou em B. dahlbomii e 

é polimórfico R: GCGAGAACAGCCAACCAGCCA 

BM20 
F: TCCCGAAACGACTCGTGGAACG 

Mol. Ecol. Resour. (2012) 
Não amplificou em B. 

dahlbomii R: CGCTCGTGTGCGCCACTCTT 

B10 
F: GTGTAACTTTCTCTCGACAG 

Estoup et al. (1995) 
Amplificou somente amostras 

recentes de B. dahlbomii R: GGGAGATGGATATAGATGAG 

B11 
F: GCAACGAAACTCGAAATCG 

Estoup et al. (1995) 
Amplificou B. dahlbomii e é 

polimórfico R: GTTCATCCAAGTTTCATCCG 

B124 
F: GCAACAGGTCGGGTTAGAG 

Estoup et al. (1995) Amplificou contaminante 
R: CAGGATAGGGTAGGTAAGCAG 
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B126 
F: GCTTGCTGGTGAATTGTGC 

Estoup et al. (1995) 
Amplificou em B. dahlbomii e 

é polimórfico R: CGATTCTCTCGTGTACTCC 

B132 
F: GAAATTCGTGCGGAGGG 

Estoup et al. (1995) 
Amplificou em B. dahlbomii e 

é polimórfico R: CGATTCTCTCGTGTACTCC 

BT02 
F: AGGAACCGAGCGATAGAACCAC 

Reber-Funk et al. (2006) 
Amplificou somente amostras 

recentes de B. dahlbomii R: ACAGCTGTTGGTATCGAGCAAAGG 

BT04 
F: GAGAGAGATCGAATGGTGAGAGC 

Reber-Funk et al. (2006) 
Não amplificou em B. 

dahlbomii R: TGAGCACGTTCTTTCGTTCAC 

BT05 
F: TTTCCTATGCCGAACGTCACC 

Reber-Funk et al. (2006) 
Amplificou em B. dahlbomii, 

mas é monomórfico R: CCCAGATAAAAGACCGCCTCTAGTC 

BT10 
F: TCTTGCTATCCACCACCCGC 

Reber-Funk et al. (2006) Amplificou contaminante 
R: GGACAGAAGCATAGACGCACCG 

BT11 
F: AAGAGAGAGACAGAGAGAGATAGGG 

Reber-Funk et al. (2006) 
Não amplificou em B. 

dahlbomii R: GCGTTTTGACGATTAGATTAGAGCC 

BT23 
F: TTTCCTATGCCGAACGTCACC 

Reber-Funk et al. (2006) Amplificou contaminante 
R: GGGAGATGGATATAGATGAG 

BT28 
F: TTGCTGACGTTGCTGTGACTGAGG 

Reber-Funk et al. (2006) Amplificou contaminante 
R: TCCTCTGTGTGTTCTCTTACTTGGC 

BT30 
F: ATCGTATTATTGCCACCAACCG 

Reber-Funk et al. (2006) Amplificou contaminante 
R: CAGCAACAGTCACAACAAACGC 

Btern01 
F: CGTGTTTAGGGTACTGGTGGTC 

Reber-Funk et al. (2006) 
Amplificou em B. dahlbomii e 

é polimórfico 
R: GGAGCAAGAGGGCTAGACAAAAG 

BL02 
F: GAACAGTGAGAGCGAGGAACAGAG 

Reber-Funk et al. (2006) Amplificou contaminante 
R: TTGCCACGTATATCCGAGCGAACC 

BL13 
F: CGAATGTTGGGATTTTCGTG 

Reber-Funk et al. (2006) Amplificou contaminante 
R: GCGAGTACGTGTACGTGTTCTATG 

BL15 

F: CGAACGAAAACGAAAAAGAGC 

Reber-Funk et al. (2006) 

 

R: TCTTCTGCTCCTTTCTCCATTC 
Não amplificou em B. 

dahlbomii 
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Apêndice – Tabela 4.  Valores de P obtidos no teste de Equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE) e evidência 

de alelos nulos para cada locus por população. Valores de P significativos em negrito (P < 0,01 após 

correção de BonFerroni). 

População e número 

de indivíduos 

analisados 

Locus P-valor Alelos Nulos 

Central_H 

(25) 

BM11 0,809 Não 

B126 0,000 Sim 

BM18 0,049 Sim 

BM13 0,092 Não 

Btern01 0,219 Não 

Sul_H 

(33) 

BM11 1,000 Não 

B126 0,000 Sim 

BM18 0,011 Sim 

BM13 0,003 Sim 

Btern01 0,018 Sim 

Central_C 

(6) 

BM11 1,000 Não 

B126 0,000 Sim 

BM18 0,431 Não 

BM13 0,292 Não 

Btern01 0,018 Sim 

ExtSul_C 

(13) 

BM11 0,407 Não 

B126 0,000 Sim 

BM18 0,002 Sim 

BM13 0,000 Sim 

Btern01 0,000 Sim 
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Apêndice – Tabela 5. Valores de P obtidos no teste de desequilíbrio de ligação para cada par de loci entre 

todas as populações. Desequilíbrio de ligação significativo = P < 0,05.  

Par de loci P-valor 

BM11 e B126 0,960 

BM11 e BM18 0,285 

B126 e BM18 1,000 

BM11 e BM13 0,986 

B126 e BM13 0,716 

BM18 e BM13 0,665 

BM11 e Btern01 1,000 

B126 e Btern01 0,995 

BM18 e Btern01 1,000 

BM13 e Btern01 0,126 
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Apêndice – Tabela 6. Caracterização da diversidade genética nas populações de B. dahlbomii por 

locus. N: número de amostras; Na: número de alelos; Ar: riqueza alélica; HO: heterozigose observada; 

HE: heterozigose esperada; FIS: Coeficiente de endocruzamento. 

Amostragem  Locus N Na Ar HO HE FIS 

Central_H 

 

BM11 25 3 2,804 0,560 0,594 0,078 

B126 24 12 6,303 0,542 0,864 0,391 

BM18 21 8 5,074 0,571 0,789 0,298 

BM13 16 7 5,011 0,625 0,793 0,242 

Btern01 16 12 6,795 0,750 0,873 0,172 

Média 20,4 8,4 5,198 0,610 0,783 0,236 

 Erro Padrão 1,913 1,691 0,691 0,038 0,050 0,053 

Sul_H 

BM11 33 3 2,267 0,485 0,473 -0,009 

B126 24 11 6,401 0,375 0,875 0,586 

BM18 24 7 4,801 0,500 0,781 0,378 

BM13 12 8 5,933 0,417 0,840 0,536 

Btern01 28 12 6,439 0,714 0,878 0,204 

Média 24,2 8,2 5,168 0,498 0,769 0,339 

 Erro Padrão 3,470 1,594 0,783 0,059 0,076 0,110 

Central_C 

BM11 6 2 2,000 0,500 0,486 0,063 

B126 6 5 4,803 0,167 0,764 0,815 

BM18 6 6 5,485 0,667 0,778 0,231 

BM13 5 5 5,000 0,600 0,780 0,333 

Btern01 6 5 4,651 0,333 0,736 0,608 

Média 5,8 4,6 4,388 0,453 0,709 0,410 

 Erro Padrão 0,200 0,678 0,613 0,091 0,056 0,134 

ExtSul_C 

BM11 13 3 2,899 0,538 0,577 0,106 

B126 13 5 3,876 0,077 0,683 0,896 

BM18 13 6 4,563 0,385 0,760 0,524 

BM13 9 6 4,938 0,111 0,735 0,846 

Btern01 12 5 3,885 0,167 0,663 0,767 

Média 12 5 4,032 0,256 0,684 0,629 

 Erro Padrão 0,775 0,548 0,349 0,089 0,032 0,145 
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 Apêndice – Tabela 7. Genótipos dos indivíduos nas populações de B. dahlbomii. 

  Loci 

Espécimes População BM11 B126 BM18 BM13 Btern01 

6 Central_H 151 151 190 190 169 169 226 228 0 0 

7 Central_H 153 153 188 188 197 197 228 228 115 115 

23 Central_H 151 153 184 184 169 183 228 228 0 0 

24 Central_H 151 153 192 194 187 191 230 230 0 0 

25 Central_H 151 151 192 192 169 169 228 238 0 0 

27 Central_H 153 153 186 192 189 189 226 226 129 129 

30 Central_H 151 153 176 186 189 189 224 224 0 0 

36 Central_H 149 151 186 192 183 197 234 238 0 0 

37 Central_H 149 151 192 194 169 187 226 238 113 125 

38 Central_H 151 151 172 178 191 195 226 238 115 129 

39 Central_H 151 153 178 186 189 189 226 228 113 141 

40 Central_H 151 153 184 190 169 191 226 234 113 115 

41 Central_H 149 153 186 196 0 0 226 230 123 131 

43 Central_H 149 151 190 190 169 197 0 0 137 141 

44 Central_H 153 153 174 174 169 189 0 0 123 129 

45 Central_H 151 153 174 188 169 191 0 0 0 0 

46 Central_H 151 151 0 0 189 191 0 0 117 125 

47 Central_H 151 153 174 178 187 191 230 230 117 121 

48 Central_H 149 153 186 186 187 187 226 228 115 123 

50 Central_H 149 149 186 188 169 169 0 0 127 145 

53 Central_H 151 151 184 184 0 0 0 0 115 131 

68 Central_H 151 153 184 184 169 169 228 232 0 0 

71 Central_H 151 151 186 186 0 0 0 0 115 115 

72 Central_H 151 151 180 190 169 193 0 0 0 0 

73 Central_H 151 153 186 186 0 0 0 0 117 117 

78 Sul_H 153 153 0 0 169 189 0 0 111 133 

79 Sul_H 151 151 192 192 0 0 0 0 119 125 

80 Sul_H 151 151 0 0 189 189 0 0 121 131 

83 Sul_H 151 153 182 182 187 193 0 0 123 125 

84 Sul_H 151 153 192 192 189 197 224 228 115 143 

87 Sul_H 151 153 186 190 169 197 0 0 0 0 

90 Sul_H 151 151 184 184 191 191 0 0 0 0 

91 Sul_H 151 153 190 190 193 197 236 236 129 129 

93 Sul_H 151 151 186 186 191 191 228 228 115 115 

109 Sul_H 151 153 188 192 187 191 226 230 123 123 

110 Sul_H 151 153 194 194 169 191 230 230 121 127 

111 Sul_H 151 153 0 0 169 169 224 224 129 131 

112 Sul_H 151 153 0 0 169 187 228 240 133 145 

113 Sul_H 153 153 0 0 169 187 0 0 111 129 

114 Sul_H 151 151 170 170 0 0 0 0 123 131 
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115 Sul_H 151 151 182 182 0 0 0 0 131 131 

117 Sul_H 153 153 0 0 0 0 228 228 115 115 

118 Sul_H 151 151 190 192 197 197 0 0 0 0 

127 Sul_H 151 151 172 172 0 0 0 0 115 143 

131 Sul_H 151 151 182 182 169 169 0 0 115 121 

132 Sul_H 151 153 184 184 0 0 0 0 111 123 

133 Sul_H 151 153 182 192 169 169 222 230 121 129 

137 Sul_H 149 153 182 186 187 187 0 0 115 115 

139 Sul_H 151 151 190 196 191 197 234 234 123 123 

140 Sul_H 151 153 182 192 191 197 226 236 0 0 

141 Sul_H 151 153 186 186 0 0 0 0 121 129 

142 Sul_H 151 153 196 196 197 197 0 0 131 131 

143 Sul_H 151 151 172 172 0 0 0 0 111 129 

145 Sul_H 151 153 0 0 169 169 0 0 111 115 

146 Sul_H 149 151 184 190 187 195 0 0 0 0 

147 Sul_H 151 151 0 0 169 169 226 226 123 129 

148 Sul_H 151 151 0 0 169 169 0 0 119 129 

149 Sul_H 151 151 178 184 0 0 0 0 123 133 

158 Central_C 151 151 180 180 187 191 0 0 115 123 

159 Central_C 151 153 192 192 191 195 226 238 125 125 

160 Central_C 153 153 188 194 169 189 228 236 125 125 

161 Central_C 151 151 192 192 191 191 228 228 115 115 

162 Central_C 151 153 172 172 187 187 230 230 127 127 

163 Central_C 151 153 194 194 189 193 226 236 115 129 

166 ExtSul_C 151 153 184 184 183 183 226 226 129 129 

167 ExtSul_C 151 151 186 196 169 191 240 240 115 131 

168 ExtSul_C 153 153 186 186 183 197 0 0 115 115 

169 ExtSul_C 151 153 184 184 183 191 228 236 111 115 

170 ExtSul_C 153 155 192 192 189 189 226 226 115 115 

171 ExtSul_C 153 153 192 192 191 191 0 0 115 115 

172 ExtSul_C 151 153 186 186 169 169 0 0 0 0 

173 ExtSul_C 153 155 186 186 169 191 228 228 115 115 

174 ExtSul_C 151 153 184 184 169 169 226 226 115 115 

175 ExtSul_C 153 155 182 182 169 169 230 230 133 133 

176 ExtSul_C 155 155 184 184 191 191 238 238 133 133 

177 ExtSul_C 153 153 184 184 187 187 226 226 133 133 

178 ExtSul_C 153 153 184 184 183 191 0 0 131 131 
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Apêndice – Figura 1. Sequência completa do haplótipo Hap_1 do gene Cytochrome B (CytB) de B. 

dahlbomii. 

 


