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Sinopse 

 A espécie politípica Melipona seminigra, com ampla distribuição na bacia Amazônica, 

foi estudada molecularmente, usando-se DNA nuclear (locos microssatélites), para analisar 

paternidade e parentesco. Adicionalmente, foi usado o gene mitocondrial citocromo c oxidase 

subunidade 1 (COI) para identificar, molecularmente, seis subespécies do complexo M. 

seminigra e feita a análise de segregação de sexos. A análise de segregação de sexos evidenciou 

a produção de machos diploides, a análise de DNA nuclear indicou que o sistema de 

acasalamento de M. seminigra é a poliandria; a análise do COI revelou alta distância genética 

entre as subespécies, quando comparado com a distância genética entre espécies do mesmo 

subgênero, indicando que se encontram separadas geograficamente por um longo tempo.  

Palavras-chave: Melipona seminigra, poliandria, eussocialidade, Meliponini, paternidade, 

parentesco, DNA microssatélites, DNA barcoding, macho diploide. 
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RESUMO 

A abelha sem ferrão Melipona seminigra (Apidae, Meliponini) é uma espécie politípica com 

ampla distribuição na bacia Amazônica. Tem papel chave na polinização de plantas nativas e 

cultivadas, assim como na dispersão de sementes. É altamente eussocial, assim como outros 

Meliponini e Apini, o que se caracteriza pela evolução do sistema de castas; divisão do 

trabalho reprodutivo; sobreposição de gerações, rainha mãe e operárias no mesmo ninho; 

cuidado cooperativo à prole; rainha (fêmea fértil) e operárias (fêmeas estéreis), 

morfologicamente, diferenciadas. O sistema de acasalamento predito para as abelhas sem 

ferrão é a monandria, comum à maioria dos Hymenoptera solitários e sociais. Nosso objetivo 

foi estudar a paternidade e o parentesco em colônias naturais e manejadas de M. seminigra, 

usando DNA microssatélite, e identificar molecularmente as diferentes subespécies, usando 

DNA barcode. Além do que, objetivamos estudar o mecanismo de determnação do sexo, 

através da análise de segregação de machos e fêmeas. Amostramos seis subespécies, quatro 

delas descritas (M. s. abunensis, M. s. merrillae, M. s. pernigra e M. s. seminigra) e duas 

delas não descritas (M. s. ssp1 e M. s. ssp2). Genotipamos 4-5 locos DNA microssatélite em 

576 operárias, amostradas em 24 colônias, de três subespécies (M. s. abunensis, M. s. 

merrillae e M. s. seminigra). Amplificamos um fragmento de 526 pares de bases do gene 

COI, em 31 operárias das seis subespécies, amostradas em diferentes ninhos. Observamos 

poliandria nas 24 colônias de M. seminigra estudadas. A frequência de paternidade variou de 

3 a 11 (em média 7,416 ± 2,5) e a paternidade efetiva variou de 2 a 11,613 (em média 6,324 ± 

2,655). Este nível de poliandria produziu um grau de parentesco que variou 0,298 a 0,5 (em 

média 0,346 ± 0,051). Na maioria das colônias estudadas (21/24) os valores de skew (S) foram 

próximos de zero. Em 3/24 das colônias observamos um relativo monopólio da paternidade 

por alguns machos (S ˃ 0,5) e em 6/24 delas observamos skew negativo, interpretado como 

zero. A distância genética entre as subespécies foi, em média, 1,8 ± 0,47 %, enquanto a 

distância genética entre espécies (mesmo subgênero) foi, em média, 2,13 ± 0,5 %. 

Observamos razão sexual 1:1 em 3/31 das colônias, o que evidencia a produção de macho 

diplóide. Rainhas de M. seminigra são altamente poliândricas e o grau de parentesco 

intracolonial é baixo; além do que, as diferentes subespécies encontram-se geograficamente 

isoladas por longo tempo. Argumentamos que poliandria em M. seminigra é uma estratégia 

evolutiva para minimizar os efeitos nocivos da produção de macho diplóide. O conhecimento 

sobre o sistema de acasalamento de M. seminigra é essencial, no que diz respeito, ao manejo e 

conservação desta espécie. No entanto, a implicação maior de nossos resultados refere-se à 

evolução de poliandria em Hymenoptera sociais. 
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ABSTRACT 

The stingless bee Melipona seminigra (Apidae, Meliponini) is a polytypic species widespread 

in the Amazon basin. It has a key role in the pollination of native and cultivated plants as well 

as in seed dispersal. It is highly eusocial as well as other Meliponini and Apini, characterized 

for evolution of the caste system; division of reproductive labor; overlapping of generations, 

queen mother and workers in the same nest; cooperative care of the offspring; queen (fertile 

female) and workers (sterile females) morphologically differentiated. The mating system 

predicted to stingless bees is monandria, common to most solitary and social Hymenoptera. 

Our aim was to study paternity and relatedness in feral and managed colonies of M. seminigra 

by using DNA microsatellite, and to identify molecularly the different subspecies by using 

DNA barcoding. Moreover, we aimed to study sex determination mechanism through male 

and female segregation. We sampled six subspecies, four of them described (M. s. abunensis, 

M. s. merrillae, M. s. pernigra and M. s. seminigra) and two of them undescribed (M. s. ssp1 

and M. s. ssp2). We genotyped 4-5 DNA microsatellite loci in 576 workers, sampled in 24 

colonies, of three subspecies (M. s. abunensis, M. s. merrillae and M. s. seminigra). We 

amplified a fragment of 526 base pairs of COI gene in 31 workers of the six subspecies, 

sampled in different nests. We observed poliandry in the 24 colonies of M. seminigra studied. 

Paternity frequency ranged from 3 to 11 (in average 7.416 ± 2.5) and effective paternity 

ranging from 2 to 11.613(in average 6.324 ± 2.655). This level of polyandry produced a 

degree of relatedness of 0.298 to 0.5 (in average 0.346 ± 0.051). In the most studied colonies 

(21/24) skew (S) values were close to zero. In 3/24 colonies we observed a relative monopoly 

of the paternity for some males (S ˃ 0.5) and in 6/24 of them we observed negative skew 

interpreted as zero. The genetic distance inter subspecies was on average of 1.8 ± 0.47 % 

while the genetic distance inter species (same subgenus) was on average of 2.13 ± 0.5 %. We 

observed a 1:1 sex ratio in 3/31 of the colonies, which evidences diploid male production. 

Queens of M. seminigra are highly polyandrous and intracolonial relatedness is low; 

moreoever, the different subspecies are geographically isolated by a long time. We argue that 

polyandry in M. seminigra is an evolutionary strategy to minimize the harmful effects of 

diploid male production. The knowledge of M. seminigra mating system is essential as 

regards to the management and conservation of this species. However, the greater implication 

of our results refers to the evolution of polyandy in social Hymenoptera. 
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I. Introdução Geral 

 

I.1. Considerações sobre as abelhas 

As abelhas pertencem ao maior grupo da ordem Hymenoptera, os Aculeata (formigas, 

vespas e abelhas), insetos cujas fêmeas têm ferrão (modificação do ovipositor de grupos 

ancestrais) (Michener, 2007). Constituem um grupo monofilético, isto é, têm ancestral 

comum (Alexander, 1992; Melo, 1999). A monofilia das abelhas tem suporte em diversas 

sinapomorfias do grupo, dentre as quais destacamos o abandono do comportamento carnívoro 

ancestral, salvo exceções, usam pólen como fonte de proteína para a alimentação larval e de 

adultos (Silveira et al., 2002; Michener, 2007). As abelhas atuais dependem das plantas com 

flores, que lhes fornecem alimento (néctar, pólen, seiva), material para a construção dos 

ninhos (resinas) e local para nidificação (principalmente ocos em troncos) (Roubik, 1995, 

1989). Em troca tornaram-se os principais polinizadores da flora nativa nos ecossistemas 

terrestres (Barth, 1985; Michener, 2007) e de plantas cultivadas (Heard, 1999). 

Abelhas e outros insetos, em geral, exibem uma gama de comportamentos, que varia 

do solitário ao eussocial avançado (Wilson, 1971). O termo eussocial (verdadeiramente 

social) foi usado primeiramente por Batra (1966) para descrever o comportamento de 

nidificação em abelhas (Halictinae). Michener (1969) formalizou o sistema social em abelhas 

e considerou que três características básicas definem a eussocialidade nestas: (i) evolução de 

castas e divisão de trabalho no ninho; (ii) sobreposição de gerações (mãe e prole adulta no 

mesmo ninho); (iii) trabalho cooperativo nas células. Wilson (1971; 1975) estendeu a 

terminologia de Michener para outros insetos sociais e formulou a definição de 

eussocialidade, comumente usada na atualidade: comportamento pelo qual, alguns indivíduos 

reduzem seu valor adaptativo, para cuidar da prole de seus parentes (Nowak et al., 2010). 

Em abelhas, a eussocialidade evoluiu pelo menos onze vezes em linhagens de 

Halictidae e Apidae, atingindo o ápice em três tribos de Apidae: Bombini, Apini e Meliponini 

(Wilson, 1990). As abelhas das tribos Apini e Meliponini são as únicas que apresentam 

comportamento eussocial avançado ou altamente eussocial (Crozier e Pamilo, 1996; 

Michener, 2007). Isto significa que, em suas colônias observa-se cuidado contínuo e cuidado 

cooperativo à prole, divisão de trabalho reprodutivo, sobreposição de pelo menos duas 

gerações no mesmo ninho, diferenciação fisiológica e morfológica (Figura 1) da fêmea fértil 

(rainha) em relação às fêmeas da casta trabalhadora (operárias), considerada estéril. 
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Figura 1: Diferença morfológica entre as castas de rainha e operária em Melipona seminigra. 

 

A tribo Meliponini Lepeletier, tem distribuição tropical e subtropical em todo o 

mundo, (http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/bombus/pic_apini.html) 

com a bacia Amazônica abrigando o maior número de subgêneros. Muitas espécies são 

capazes de forragear e nidificar em terras dominadas pela atividade humana, mas, enquanto 

grupo, os Meliponini estão relacionados ao ambiente florestado, onde se observa maior 

abundância de indivíduos e riqueza de espécies (Brosi et al., 2008; Brosi, 2009), portanto, 

dependem da manutenção das florestas. Têm papel relevante como polinizadores da flora 

nativa dos trópicos (Michener, 2007) e de plantas cultivadas (Heard, 1999), além do potencial 

para polinizar em casa de vegetação (Slaa et al., 2006). 

Os Meliponini possuem o ferrão e estruturas associadas extremamente reduzidas, 

razão pela qual foram denominadas “abelhas sem ferrão” (Kerr e Lello, 1962; Wille, 1983). 

Duas outras sinapomorfias distinguem facilmente as abelhas da tribo Meliponini, redução e 

fragilidade da venação das asas e a presença de penicillum (pincel de cerdas longas e rígidas, 

localizado na margem apical externa da tíbia posterior) (Wille, 1983). A tribo Meliponini é 

constituída por um total de 54 gêneros (33 são exclusivamente Neotropicais, sendo um 

extinto) e 412 espécies (Camargo e Pedro, 2013). Os Meliponini, assim como, outros Apinae 

1           1cm 
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(Apini, Bombini, Euglossini) (Michener, 2007) são abelhas corbiculadas, ou seja, armazenam 

e transportam o pólen do campo para a colônia na corbícula (concavidade da tíbia posterior) 

(Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Melipona seminigra coletando pólen em flor de urucum (Bixa orellana). Corbícula com pólen, 

destacada por círculo em vermelho. 

 

O gênero Melipona Illiger tem distribuição exclusivamente Neotropical, ocorre do 

México à Argentina, com maior diversificação na bacia amazônica (Michener, 2007). São 

reconhecidas 74 espécies de Melipona (Camargo e Pedro, 2013), distribuídas em quatro 

subgêneros: Melipona s. str.; Melikerria; Eomelipona e Michmelia (Moure, 1975; 1992; 

Camargo e Pedro, 2013). As abelhas do gênero Melipona são de tamanho médio a grande (6 a 

15 mm) (Silveira et al., 2002; Velthuis et al., 2003; Michener, 2007) e asas geralmente, não 

ultrapassando o ápice do abdome. 

 

I.2. Sistema de acasalamento e determinação do sexo em Meliponini 

Colônias de Meliponini, assim como de outros Hymenoptera sociais, podem ser 

administradas por uma rainha (monoginia) ou por duas ou mais rainhas (poliginia) (Kerr et 

al., 1962; Kerr, 1969; Boomsma e Ratnieks, 1996; Strassmann, 2001). O predito para abelhas 
11cm 

1cm 
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e outras Hymenoptera (solitários e sociais) é a monoginia, considerada a condição ancestral 

(Hughes et al. 2008). Casos de poliginia têm sido descritos para Meliponini, por exemplo, 

Carvalho et al., (2011) observaram cinco rainhas em colônia de Melipona scutellaris e Alves 

et al., (2011) observaram oito rainhas, por quatro meses, em uma colônia de Melipona 

quadrifasciata. 

Rainhas de Meliponini e de outros Hymenoptera (solitários e sociais) são comumente, 

inseminadas por apenas um macho (monandria) (Kerr, 1969; Strassmann, 2001) enquanto a 

inseminação da rainha por dois ou mais machos (poliandria) é considerada uma exceção. Mas, 

poliandria foi bem documentada em três taxa altamente derivados de Hymenoptera sociais, os 

gêneros Atta, Vespula e Apis (formiga, vespa e abelha, respectivamente) (Boomsma e 

Ratnieks, 1996). Em abelhas, o gênero Apis evoluiu poliandria extrema (inseminação da 

rainha por seis machos ou mais) (Boomsma e Ratnieks, 1996) com rainhas inseminadas por 

até 100 machos (Wattanachaiyingcharoen et al., 2003). 

De acordo com Hughes et al. (2008), monandria em Hymenoptera haplodiplóides é a 

condição ancestral e a poliandria evoluiu como fenômeno secundário, após a eussocialidade 

ter se tornado irreversível, isto é, após a evolução das castas. 

Em Meliponini, a regra parece ser a monandria (Kerr et al., 1962; Peters et al., 1999; 

Strassmann, 2001). Estudos prévios sobre paternidade e grau de parentesco em colônias de 

Meliponini, usando marcadores moleculares microssatélites, observaram até seis machos 

inseminando rainhas de Scaptotrigona postica (Paxton et al., 1999) e até três machos 

inseminando rainhas de Melipona beecheii (Paxton et al., 2003), mas a paternidade efetiva 

estimada foi de 1,4 e 1,1 respectivamente, o que não caracteriza poliandria (paternidade 

efetiva ˃ 2). Dois outros estudos, Carvalho (2001) e Francini (2009) usando dados de 

segregação, relatam inseminação de rainhas de Melipona scutellaris e Melipona seminigra 

merrillae por dois e quatro machos, respectivamente. Mas, estes autores não estimaram a 

paternidade efetiva nem grau de parentesco nas colônias estudadas. Portanto, podemos 

considerar que a poliandria não foi descrita para Meliponini até o presente.  

Em colônias monogínicas, se a rainha for inseminada por um único macho, suas filhas 

(operárias) serão irmãs completas, compartilhando 75% dos seus genes por descendência 

comum. Este elevado grau de parentesco é consequência do mecanismo haplodiploide de 

determinação do sexo: as irmãs compartilham 100% dos genes do pai e 50% dos genes da 

mãe. Cada operária recebe 1/2 de seus genes do pai e outra 1/2 da mãe, logo o coeficiente de 

parentesco é dado por: r = (1 x 1/2) + (1/2 x 1/2) = 3/4 (Wilson, 1971). Este elevado grau de 
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parentesco foi considerado crucial para evolução da eussocialidade por seleção de parentesco 

(Hamilton, 1964, 1970, 1972).  

Mas, se a rainha for poliândrica, o grau de parentesco intracolonial diminui, por isto, a 

poliandria foi interpretada como contrária às forças seletivas que mantém a eussocialidade. 

Aparentemente, anula os benefícios da haplodiploidia, tornando-se uma evidência contrária ao 

modelo de evolução da eussocialidade por seleção de parentesco (Hamilton, 1964; Wilson, 

1971; Lin e Michener, 1972; Trivers e Hare, 1976). Adicionalmente, a poliandria aumenta o 

custo da reprodução (maior gasto energético e maior risco de predação e contaminação) 

(Keller e Reeve, 1994). Portanto, a evolução de poliandria em Hymenoptera eussociais, é uma 

questão controversa. Atualmente, é bem aceito que o aumento da variabilidade genética, per 

se vantajosa em muitas direções, é a explicação plausível (Getz et al.,1982; Crozier e Page, 

1985; Hamilton et al., 1990; Schmid-Hempel, 1994; Page et al., 1995; Simmons, 2005; 

Crozier e Fjerdingstad, 2001). Em espécies haplo-diplóides sob Determinação Complementar 

do Sexo (CSD, Complementary Sex Determination) (Whiting, 1943), um sistema de 

acasalamento poliândrico pode ter sido primordial contra os efeitos nocivos da produção de 

machos diplóides (DMP, diploid male production) (Page, 1980; Page e Metcalf, 1982). 

Em abelhas, assim como em outros Hymenoptera, o mecanismo de determinação do 

sexo é a haplodiploidia do tipo partenogênese arrenótoca. Por este mecanismo, a fêmea fértil 

(rainha) põe ovos não fertilizados, que se desenvolvem em indivíduos haplóides (n), que são 

machos e ovos fertilizados que dão origem a indivíduos diplóides (2n), que são fêmeas 

(Dzierzon, 1845; Crozier e Pamilo, 1996). 

Desde o trabalho de Whiting (1943) o mecanismo CSD tem sido descrito para diversas 

espécies haplo-diplóides. Nestes casos, a determinação do sexo dos indivíduos diplóides 

depende da composição alélica do gene csd (complementary sex determiner) (Hasselmann et 

al., 2008), em geral, altamente polimórfico. A homozigose do csd produz machos diplóides, 

que são efetivamente estéreis (Mackensen, 1951; Hung et al., 1974; Adams et al., 1977; Kerr 

1987; Crozier e Pamilo, 1996; Carvalho, 2001; Francini, 2009). Portanto, em colônias 

monogínicas, se a rainha for inseminada por apenas um macho e compartilhar um alelo sexual 

com o mesmo, a razão sexual de sua prole será 1:1, ou seja, 50% de todos os seus 

descendentes serão machos diplóides, o que dizima a força operária (Carvalho, 2001). 

Em Hymenoptera sociais sob CSD, a produção de machos diplóides (DMP, diploid 

male production) varia de acordo com a espécie e com a população em estudo, podendo ser 

extraordinariamente alta (Roubik et al.,1996). Em populações naturais, onde normalmente a 

variabilidade genética é alta, a frequência de machos diplóides é inferior a 10% (Roubik, 
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1989). Populações com baixa variabilidade genética e/ou expostas ao endocruzamento 

produzem machos diplóides com alta frequência (Kerr, 1987; Zayed, 2004). A produção de 

machos diplóides pode representar um risco para a colônia e para população, dependendo do 

tamanho da população e da frequência com que são produzidos (Kerr, 1987; Carvalho, 2001; 

Zayed et al., 2003). 

De acordo com estudos prévios, em abelhas, colônias monogínicas e monândricas, que 

produzem machos diplóides, o esperado é que as operárias eliminem os irmãos diplóides e a 

rainha mãe (Woyke, 1963a, 1963b; Kerr, 1987). Este comportamento não foi observado em 

colônias de Melipona seminigra merrillae, que produziram macho diplóide (Francini et al., 

2012), ou seja, as operárias não foram vistas atacando os machos e a rainha não foi eliminada. 

Nestas colônias, a razão sexual, observada nos diferentes discos de cria de uma mesma rainha, 

variou de 1:1 (segregação característica da produção de machos diploides) a 0:1, indicando 

que a rainha foi inseminada por mais e um macho. Portanto, as espécies que estão sob CSD 

evoluíram diferentes estratégias para minimizar os efeitos nocivos da produção de machos 

diplóides. Matar os machos diplóides e a rainha que os produz pode não ser a regra, em sendo, 

pode haver exceções. Poliandria em espécies haplo-diplóides sob CSD pode ser uma 

estratégia evolutiva para fazer frente aos efeitos nocivos da DMP. 

 

I.3. Sobre Melipona seminigra 

Melipona (Michmelia) seminigra Friese, 1903, conhecida como uruçu-boca-de-renda, 

é uma espécie politípica com ampla distribuíção na bacia amazônica (Figura 3) (Schwarz, 

1932; Moure e Kerr, 1950; Camargo e Pedro, 2013). Existe pelo menos sete subespécies, 

quatro descritas (M. s. abunensis, M. s. merrillae, M. s. pernigra e M. s. seminigra) e três não 

descritas (Camargo e Pedro, 2013). As subespécies descritas de M. seminigra têm distribuição 

mutuamente exclusiva, havendo zonas de hibridação, por exemplo, entre M. s. merrillae e M. 

s. seminigra e entre M. s. pernigra e M. s. seminigra. Para este trabalho amostramos seis 

subespécies, as quatro descritas e duas outras que denominamos M. s. ssp1 (amostrada nas 

proximidades do lago Puraquequara, Manaus, AM) e M. s. ssp2 (amostrada no Parque 

Nacional do Jaú) (Figura 4). 
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Figura 3: Distribuição das subespécies descritas de Melipona seminigra: Msa, M. s. abunensis; Msm, M. s. 

merrillae; Msp, M. s. pernigra; Mss, M. s. seminigra (Camargo e Pedro, 2013). 

 

Figura 4: Subespécies de Melipona seminigra: a, M. s. abunensis cf; b, M. s. merrillae cf; c, M. s. pernigra cf; 

d, M. s. seminigra cf; e, M. s. ssp1; f, M. s. ssp2. 
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M. seminigra nidifica em ocos de árvores (Figura 5), acima de quatro metros do solo 

(Kerr et al. 1996), dependendo da localização do tronco, se em mata de terra firme ou 

florestas alagáveis. Encontramos ninhos a cerca de 5 metros de altura em terra firme, em 

Puraquequara, Manaus e ninhos a mais de 25m de altura, em florestas alagadas, no Parque 

Nacional do Jaú, Amazonas, e no Rio Madeira, em Rondônia. Os seus ninhos foram 

identificados pela entrada conhecida como “boca-de-renda” (Figura 6a, b). 
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Figura 5: Ninho de Melipona seminigra em tronco natural, coletado a 25 m de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Entrada característica de ninho de Melipona (Michmelia): a, M. seminigra spp2; b, M. s. abunensis. 
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M. seminigra tem importância como polinizador da flora nativa nos ecossistemas da 

Amazônia e de plantas cultivadas (Absy e Kerr, 1977; Carvalho-Zilse, 2006) e na dispersão 

de sementes (Bacelar-Lima et al., 2006; Nunez et al., 2008); é a principal espécie de abelha 

sem ferrão criada na Amazônia Brasileira, como alternativa econômica (Cortopassi-Laurino et 

al., 2006) e com o objetivo de preservação (Carvalho-Zilse e Nunes-Silva, 2012).  

Estudamos o sistema de acasalamento em M. seminigra, usando DNA microssatélites; 

fizemos a identificação molecular de seis subespécies, usando DNA barcoding e analisamos a 

segregação de sexos, para verificar a produção de macho diplóide. Esse trabalho, justifica-se 

por sua importância para o manejo e conservação desta espécie, principalmente, por suas 

implicações, no que se refere a evolução de poliandria em Hymenoptera sociais, ao uso de 

DNA barcoding para identificação de subespécies e a frequência macho diplóide no nível 

colonial. 

 

 

I.4. Hipóteses: 

 

I.4.1. Sobre o sistema de acasalamento 

H0: Rainhas de Melipona seminigra são monândricas 

H1: Rainhas de Melipona seminigra são poliândricas 

 

I.4.2. Sobre o mecanismo de determinação do sexo 

H0: Melipona seminigra não está sob Determinação Complementar do Sexo  

H1: Melipona seminigra está sob Determinação Complementar do Sexo 

 

I.4.3. Sobre a identificação molecular 

H0: DNA barcoding não delimita as subespécies de M. seminigra  

H1: DNA barcoding delimita as subespécies de M. seminigra  
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I.5. Objetivos: 

 

I.5.1. Geral 

 

Estudar paternidade e parentesco no complexo de subespécies de Melipona 

(Michmelia) seminigra Friese, 1903, em populações naturais e manejadas usando DNA 

microssatélite; identificar molecularmente as diferentes subespécies, usando DNA barcoding; 

estudar o mecanismo de determinação complementar do sexo, por análise de segregação. 

 

 

I.5.2. Específicos 

 

 Determinar paternidade e parentesco no complexo de subespécies de M. seminigra 

utilizando marcadores moleculares DNA microssatélites; 

 

 Estimar a paternidade efetiva e determinar o grau de parentesco intracolonial em M. 

seminigra, nas populações estudadas; 

 

 Determinar o indíce de skew entre as linhagens paternas em cada colônia estudada e 

sua relação com a paternidade efetiva e o grau de parentesco das filhas da rainha; 

 

 Delimitar as subespécies de M. seminigra usando DNA barcoding (COI); 

 

 Verificar a produção de macho diplóide em colônias de M. seminigra, com base na 

razão sexual da prole da rainha. 
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II. Material e métodos, resultados e discussão 

 

 O material e os métodos utilizados para o estudo do sistema de acasalamento, análise 

do mecanismo de determinação do sexo e identificação molecular das subespécies de 

Melipona seminigra, assim como, os resultados observados e a discussão destes, são descritos 

nos capítulos a seguir, como artigos científicos; Esses artigos estão escritos em português, 

conforme regulamento do PPG do INPA, com as referências (texto e lista) formatadas de 

acordo com o periódico onde foram publicados ou para o qual serão submetidos. Com relação 

à paternidade e parentesco, optamos por manter a descrição por subespécies (Capítulos 2, 3 e 

4), de acordo com muitos estudos realizados nas três últimas décadas, sobre paternidade e 

parentesco em Apis mellifera. 

 

Relação dos capítulos: 

II.1. Capítulo 1: Produção de macho diplóide de duas abelhas Melipona (Hymenoptera: 

Apidae) amazônicas. Artigo publicado no periódico Psyche: Journal of Entomology, 

1:1-7, 2012. 

 

II.2. Capítulo 2: Nível incomum de poliandria em colônias selvagens e manejadas de 

Melipona seminigra abunensis (Apidae: Meliponini). Artigo para nova submissão à 

Insectes Sociaux. 

 

II.3. Capítulo 3: Paternidade e parentesco em colônias manejadas de Melipona seminigra 

merrrillae, abelha sem ferrão produtora de mel. Artigo para submissão à ISRN 

Entomology. 

 

II.4. Capítulo 4: Análise de DNA microssatélites revela alta frequência de paternidade em 

colônias manejadas da abelha sem ferrão amazônica Melipona seminigra seminigra. 

Artigo para submissão ao Journal of Insects. 

 

II. 5. Capítulo 5: DNA Barcoding do grupo Melipona seminigra revela que a distância 

genética entre as subespécies é alta. Para nova submissão, no formato nota científica, à 

Apidologie. 
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II.1. Capítulo 1: Produção de macho diplóide de duas abelhas Melipona 

(Hymenoptera: Apidae) amazônicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francini, I.B., Nunes Silva, C.G., Carvalho Zilse, G.A. 2012. Diploid male production of two 

amazonian Melipona bees (Hymenoptera: Apidae). Psyche:Journal of Entomology, 1:1-7 
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II.1. Introdução 

O mecanismo haplo-diplóide de determinação do sexo do tipo arrenotoquia, é uma 

característica de insetos Hymenoptera (formigas, abelhas, vespas e sawflies) e é amplamente 

distribuído em ordens de invertebrados. Evoluiu independentemnte pelo menos 17 vezes [1, 

2]. Neste mecanismo de determinação do sexo, uma fêmea fértil (rainha) põe ovos fertilizados 

e não fertilizados, que se desenvolvem em fêmeas diplóides e machos haplóides, 

respectivamente [1, 2, 3, 4, 5, 6]. A diversidade de mecanismos de determinação do sexo que 

os insetos evoluíram incluem heterogamia, haplodiploidia, perda de genoma paterno, 

eliminação do cromossomo X e determinação complementar do sexo (CSD, complementary 

sex determination) [5, 7, 8, 9]. Desde Whiting [9], machos diplóides têm sido descritos para 

várias espécies arrenótocas [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]. Nestas espécies, a 

produção de macho diplóide (DMP, diploid male production) depende da composição alélica 

no gene csd (complementary sex determiner) [21, 22]. Sob CSD, animais que são hemizigotos 

no loco csd tornam-se machos haplóides, enquanto os indivíduos diplóides podem se 

desenvolver em fêmeas ou machos, quando eles são heterozigotos ou homozigotos, 

respectivamente. A produção de descendentes diplóides numa razão sexual 1:1, ocorre entre 

machos e fêmeas (rainha) que compartilham um alelo no loco csd [9, 16, 23, 24]. De acordo 

com estudos prévios, quando machos diplóides são viáveis, eles são completamente estéreis. 

Em muitas espécies, esses machos são assassinados pelas operárias na fase larval ou logo após 

emergirem [10, 13, 25, 26, 27, 28, 29]. Se viáveis e férteis machos diplóides produzem 

espermatozóides diplóides e leva a formação de fêmeas triplóides, o que poderia ser um “o 

fim da linha” porque estas são estéreis [4, 30, 31]. O paradigm associado a carga genética da 

DMP não foi confirmado em alguns vespídeos [6, 19, 32]. 

Em colônias de insetos sociais, o efeito negativo da DMP leva à perda de metade da 

força operária por geração [16, 33, 34]. Portanto, estas espécies evoluíram alto polimorfismo 

no loco csd para evitar o impacto de frequência elevada de machos diplóides estéreis [29]. 

Na vespa parasitóide Habrobracon hebetor (Braconidae) foram registrados 9-20 alelos 

de determinação do sex [9, 35, 36]. Para Apis, Adams et al. [23] estimaram 18.9 alelos sexuais 

e Tarpy et al. [37] relataram 8-27. Para abelhas sem ferrão, foram estimados 20 alelos sexuais 

em Melipona compressipes fasciculata [13], 24 em Melipona scutellaris [16], 22 em 

Melipona interrupta manaosensis (neste trabalho) e 16 em Melipona seminigra merrillae  
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(neste trabalho). Em populações nativas e introduzidas da formiga de fogo Solenopsis invicta, 

Ross et al. [38] relataram 115-120 alelos de determinação do sexo. 

Semelhante ao sistema de auto incompatibilidade em plantas, o alto polimorfismo do 

gene csd é mantido por forte pressão de seleção [22, 23, 39, 40, 41, 42]. Se k é o número 

efetivo de alelos sexuais em uma população panmítica, a probabilidade de um acasalamento 

entre indíviduos que compartilham um alelo sexual idêntico é 2/k, e o número de indivíduos 

diplóides machos, que é esperado, é igual a 1/k [23, 39, 40, 43]. Portanto, em populações 

naturais, a frequência de machos diplóides, que é esperada, é baixa [40]; mas, havendo 

endogamia, em geralmente, observa-se alterações. 

Estudos moleculares em Apis mellifera mostraram a localização do gene csd, sinal 

primário do desenvolvimento sexual, no cromossomo [44] e isolaram e identificaram esse 

gene [24]. O gene csd ainda não foi mapeado ou isolado em abelhas sem ferrão, mas a 

produção de machos diplóides tem sido documentada para algumas espécies de Melipona [11, 

13, 16, 25]. 

Desde que o número de acasalamentos aumenta a variabilidade genética e, assim, o 

número de alelos sexuais, as frequências de cruzamento das fêmeas são parâmetros 

importantes em estudos de sistemas de acasalamento. As frequências de acasamentos das 

rainhas em Hymenoptera solitários e sociais variam de exclusivamente monandria (rainha 

acasala uma vez) [45, 46, 47] a poliandria extrema (rainha acasala mais de seis vezes) [45, 48, 

49, 50, 51, 52].  

A frequência de acasalamento em rainhas de abelhas também é variável. As abelhas 

são em sua maioria solitárias, com rainhas acasalando uma vez, o que é suportado por estudos 

químicos e ecológicos [53, 54]. Contudo, muitas abelhas solitárias acasalam multiplas vezes 

[48]. Assim, são necessários mais estudos sobre o sistema de acasalamento das abelhas 

solitárias [53]. Estudos sobre a frequência de acasalamento no gênero Bombus (bumble bees) 

mostrou monandria para a maioria das espécies [55]. Nas abelhas sem ferrão estudadas até 

agora, acasalamento único parece ser a regra [45, 56, 57]. Todavia, casos de acasalamento 

com dois ou mais machos têm sido relatados [58, 16]. Apesar de rara em Hymenoptera 

sociais, poliandria foi bem documentada em formigas (gênero Atta), vespas (genero Vespula) 

e em abelhas eussociais avançadas (gênero Apis) [51]. O gênero Apis evoluiu para poliandria 

extrema, com a frequência de acasalamento e a paternidade efetiva variável, entre espécies e 

em alguns casos dentro da mesma espécie [37, 59, 60, 61]. Os níveis mais baixos de 

poliandria foram registrados para Apis florea (rainhas acasalam com 5-14 machos [59]), e os 
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níveis mais elevados foram registrados para Apis dorsata (rainhas acasalam com 47-102 

machos) [62]. 

Pesquisas sobre o mecanismo de determinação do sexo de M. s. merrillae e M. i. 

manaosensis foram realizadas, e machos diplóides foram observados em ambas as espécies. A 

diversidade genética foi calculada através da frequência de macho diplóide. O comportamento 

das operárias em colônias produzindo machos diplóides (razão sexual 1:1) foi registrado 

diariamente. O comportamento esperado para operárias de Melipona em colônias DMP, com 

base em estudos prévios [11, 13, 16, 25], foi validado em M. i. manaosensis. Todavia, o 

mesmo comportamento não foi observado para M. s. merrillae, de acordo com esse estudo. 

 

II. 2. Material e Métodos 

Foram produzidas trinta e uma colônias de M. s. merrillae (Figura 1a) e trinta de duas 

colônias de M. i. manaosensis (Figura 1b). Isto foi realizado, pela reprodução de 63 colônias 

em excelentes condições, do meliponário do Grupo de Pesquisas em Abelhas (GPA) do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, AM, Brasil, durante 2007 e 

2008.  

As colônias manejadas e reproduzidas estavam em boas condições quando 

apresentavam grandes discos de cria em diferentes estágios de desenvolvimento, continham 

provisões (potes de mel e potes de pólen circundando as células de cria) em grande 

quantidade e possuiam uma população massiva de operárias adultas (Figura 2a-d) [63]. As 

colônias originais, das quais as colônias adicionais foram derivadas, foram chamadas colônias 

“mães”. As abelhas foram criadas em caixa padrão, o que facilitou a produção de colônia a 

partir de uma colônia “mãe”. Como resultado desta produção, uma das colônias novas tornou-

se orfã (sem abelha rainha), levando alguns poucos dias, até uma nova rainha acasalar e se 

estabelecer. As novas rainhas foram marcadas no pronoto com uma mancha branca de tinta 

não tóxica (Figura 1a). Após a confirmação do acasalamento da nova rainha, identificado pelo 

início da oviposição, a postura subsequente foi monitorada. Cada uma das 63 colônias nova 

foi inspecionada e amostrada quarenta dias após o início da oviposição. Para verificar a razão 

sexual, foram removidos das colônias fragmentos com 30 a 100 células do primeiro disco de 

cria das novas rainhas e colocados em estufa, com temperatura controlada a 28 ºC, para 

completar o desenvolvimento. Destes, foram amostrados, no estágio de pupa, 2.995 

indivíduos de M. s. merrillae e 2.020 indivíduos de M. i. manaosensis. O número de pupas de 

machos e de fêmeas foi quantificado para estimar a razão sexual. 
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A análise dos dados foi focalizada no acasalamento entre indíviduos que compartilham 

alelos sexuais idênticos ou cruzamentos que produzem descendência com razão sexual 1:1. O 

ajuste ao teste de χ2 foi feito usando o teste G de Willians [64]. O polimorfismo no loco de 

determinação do sexo foi estimado pela equação de Laidlaw [65, 16] [n = 2M (N+1)/(H+1)], 

onde n = número de alelos sexuais, N = número de colônias amostradas, H = número de 

colônias que segregaram macho diplóide e M = número de machos que fertilizaram a rainha. 

De acordo com a técnica descrita por Imai et al. [66, 67], em cada colônia com razão sexual 

1:1, fizemos análise citogenética de 20-30 machos para confirmar a diploidia destes. Apenas 

1-2% dos machos analisados citogenicamente não eram diplóides. Nestas colônias, o 

comportamento das operárias foi observado diariamente e foto documentado. Nós também 

amostramos aleatóriamente colônias com razão sexual diferente de 1:1 para fazer análise 

citogenética dos machos. 

 

II.3. Resultados 

Os dados de segregação e da análise citogenética confirmaram a produção de macho 

diplóide em ambas as espécies (Tabela 1). Três das trinta e uma colônias de M. s. merrillae 

monitoradas apresentaram descendência com razão sexual 1:1, enquanto o mesmo foi 

verificado em duas das trinta e duas colônias de M. i. manaosensis. Nestas colônias, a maioria 

dos machos analisados citogeneticamente mostraram um número diplóide de 2n=18 em M. i. 

manaosensis e 2n=22 em M. s. merrillae. Nós também observamos machos diplóides em 

colônias com razão sexual diferente de 1:1. Assumindo monandria (rainha acasala uma vez), 

que é o predito para rainhas de Meliponini [16, 63], estimamos 16 alelos de determinação do 

sexo em M. s. merrillae e 22 em M. i. manaosensis.  

Em M. i. manaosensis, o comportamento das operárias em colônias com razão sexual 

1:1, que foi observado confirmou o que é previsto para o gênero Melipona [11, 13, 16]: as 

operárias mataram os machos diplóides (Figura 3a) e a rainha mãe (Figura 3b) que os 

produziu, assim que, os machos diplóides emergiram. Todavia, esse comportamento não foi 

observado nas colônias de M. s. merrillae com razão sexual 1:1. 

Para verificar se rainhas de M. s. merrillae mantinham a razão sexual em todos os 

discos de cria, amostramos o segundo e o terceiro disco de crias em adição ao primeiro, em 

colônias que tinham razão sexual 1:1 no primeiro disco. Observamos que em colônias de M. s. 

merrillae com razão sexual 1:1 no primeiro disco, esta razão não foi mantida nos discos 

subsequentes. Registramos um desvio nesta razão, no segundo e no terçeiro disco de crias, 

tanto a favor das fêmeas quanto a favor dos machos (Tabela 2). 
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Figura 2: Condições da colônia: (a) 

colônia em caixa padrão, com 

discos de crias grandes e potes de 

pólen ao redor (b) colônia em 

tronco de árvore, com muitos 

discos de cria. A idade do estágio 

de desenvolvimento aumenta de 

cima para baixo, evidenciado pela 

coloração mais escura dos discos 

de cria em desenvolvimento 

inicial. Em (c) operárias de 

Melipona seminigra merrillae 

alimentando-se em potes de mel; 

em (d) potes de provisão, pólen e 

mel, da colônia em tronco de 

árvore, mostrada em (b), com 

muitas operárias alimentando-se. 

Figura 1: Melipona seminigra 

merrillae (a) mostrando a rainha, 

marcada no pronoto; e operárias, 

mostrando a coloração 

característica do escutelo, nesta 

subespécie. Melipona interrupta 

manaosensis (b) coloração 

característica de rainha e 

operária. 
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Tabela 1: Segregação de sexos em Melipona seminigra merrillae (colônias MSM) e M. interrupta 

manaosensis (colônias MIM) 

Colônias 

MSM 
♂ ♀ Razão sexual Teste G  

Colônias 

MIM 
♂ ♀ Razão sexual Teste G 

01 06 89 0,06 S     01 00 74 0,00 S 

02 00 74 0,00 S     02 00 36 0,00 S 

03 07 55 0,11 S     03 00 63 0,00 S 

04 09 78 0,10 S     04 00 31 0,00 S 

05 00 60 0,00 S     05 00 53 0,00 S 

06 00 63 0,00 S     06 00 69 0,00 S 

07 14 55 0,20 S     07 00 81 0,00 S 

08 00 69 0,00 S     08 08 32 0,20 S 

09 06 82 0,07 S     09 05 78 0,06 S 

10 13 21 0,38 S     10 39 56 0,41 NS 

11 09 33 0,21 S     11 00 65 0,00 S 

12 07 46 0,13 S     12 00 84 0,00 S 

13 00 52 0,00 S     13 01 64 0,02 S 

14 27 66 0,29 S     14 00 57 0,00 S 

15 00 81 0,00 S     15 01 62 0,02 S 

16 87 00 1,00 S     16 13 59 0,18 S 

17 00 70 0,00 S     17 11 51 0,18 S 

18 35 76 0,31 S     18 00 88 0,00 S 

19 04 55 0,07 S     19 03 66 0,04 S 

20 53 54 0,49 NS     20 00 78 0,00 S 

21 03 80 0,04 S     21 00 46 0,00 S 

22 16 43 0,27 S     22 03 57 0,05 S 

23 16 84 0,16 S     23 00 53 0,00 S 

24 86 13 0,87 S     24 00 58 0,00 S 

25 03 56 0,05 S     25 00 64 0,00 S 

26 22 61 0,26 S     26 00 51 0,00 S 

27 39 54 0,42 NS     27 00 57 0,00 S 

28 77 52 0,60 S     28 01 62 0,02 S 

29 26 32 0,45 NS     29 00 48 0,00 S 

30 3 97 0,03 S     30 00 63 0,00 S 

31 12 48 0,20 S     31 00 79 0,00 S 

         32 21 29 0,42 NS 

 

*Hipótese nula, razão sexual 1:1; teste G, valores críticos (G=3,841; DF=1; p=0,95 e α=0,05); S = significante;  

NS = não significante;  , colônias com razão sexual 1:1. 
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Figura 3: Melipona interrupta manaosensis, comportamento das operárias em colônias com razão sexual 

1:1; operárias estão atacando um macho (a) e matando a rainha (b), na mesma colônia, ao mesmo tempo. 

 

Tabela 2. Variação da razão sexual em colônias de Melipona seminigra merrillae. Rainhas que produziram 

machos diplóides (razão sexual 1:1 no primeiro disco de cria) não mantiveram essa razão sexual no segundo 

e terceiro discos de crias. 

Colônia ♂ ♀ Razão sexual Trste G 

20/D1 53 54 0,49 NS 

20/D2 28 15 0,65 S 

20/D3 19 99 0,16 S 

27/D1 39 54 0,42 NS 

27/D2 44 36 0,55 NS 

27/D3 17 41 0,29 S 

29/D1 26 32 0,45 NS 

29/D2 33 65 0,34 S 

29/D3 03 75 0,04 S 

 

 

 

II. 4. Discussão 

A frequência de macho diplóide para a mioria dos Hymenoptera estudados, é um 

indicador da diversidade genética e de sua perda [18]. Este é um parâmetro que deve ser 

destacado em abelhas sem ferrão, tanto no que se refere à questão da conservação, como para 

o desenvolvimento da meliponicultura, como alternativa econômica [16, 42, 68]. A 

viabilidade de machos diplóides foi descrita previamente para três espécies de Melipona. Em 

todos os casos, as operárias mataram seus irmãos diplóides e a rainha mãe que os produziu 

[11, 13, 16], conforme documentado neste trabalho para M. i. manaosensis (Figura 3). Não 

*Hipétese nula, razão sexual 1:1; teste G, valores críticos (G=3,841; DF=1; p=0,95 and α=0,05); S = significante; 

NS = não significante; D1, primeiro disco de cria; D2, segundo disco de cria; D3, terceiro disco de cria. 
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observamos as operárias de M. s. merrillae matando seus irmãos diplóides nem a rainha mãe, 

em colônias que produziram machos diplóides. Portanto, em M. s. merrillae o comportamento 

das operárias, em colônia que produzem macho diplóide, parece contradizer o que foi 

observado previamente para Melipona [16]. 

Os dados indicaram que rainhas de M. s. merrillae acasalam com dois ou mais 

machos. Adicionalmente, observamos machos diplóides em colônias com razão sexual 

diferente de 1:1, corroborando os dados da tabela 1. A poliandria aumenta a diversidade 

genética, o que é vantajoso em um sistema de determinação complementar do sexo [69]. Um 

aumento da frequência de acasalamento leva a rainha a produzir macho diplóide em uma 

frequência de 1/n da população, em condições de panmixia [70]. Portanto, poliandria pode 

explicar a variação da razão sexual dos discos de cria da mesma rainha, observado aqui em M. 

s. merrillae. Poliandria pode ser uma boa estratégia evoluída por M. s. merrillae para 

minimizar o custo da DMP [11, 13, 16]. Este comportamento, é provavelmente único para 

Melipona, todavia, mais estudos são necessários. Apesar das evidências observadas, o número 

de alelos de determinação do sexo foi estimado sob o pressuposto que as rainhas são 

monândricas, de acordo com a informação disponível para Melipona [63]. Considerando que 

usamos a equação de Laidlaw, o número de alelos seria ainda maior havendo poliandria, 

portanto, nossas estimativas são provavelmente baixas para M. s. merrillae. 

Entre os problemas de conservação da flora nativa de abelhas, na America Latina, 

existe a necessidade de informação básica em taxonomia, genética, ecologia, e biologia da 

reprodução [70, 71]. Os resultados apresentados aqui representam uma contribuição ao 

conhecimento básico necessário para manter a biodiversidade local associada com a 

polinização por abelhas selvagens [68]. Este trabalho é um esforço para preencher a falta de 

conhecimento indispensável para a conservação de abelhas nativas da região Neotropical, 

especialmente da bacia Amazônica. 
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II.2. Capítulo 2: Nível incomum de poliandria em colônias selvagens e 

manejadas de Melipona seminigra abunensis (Apidae: Meliponini). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francini, I.B.; Nunes-Silva, C.G.; Machado, A.S.C.; Batista, J.S.; Kuhn, G.C.S Carvalho- 

Zilse, G.A. Unusual level of polyandry in feral and managed Melipona seminigra abunensis 

colonies (Apidae: Meliponini). Insectes Sociaux (Artigo para ressumissão). 

 

Abstract  

Paternity and relatedness were studied in the Amazonian stingless bee, Melipona seminigra 

abunensis, by genotyping four microsatellite loci in 216 workers from nine colonies, both 

feral and managed, 24 individuals per colony. Sampling were carried out at Rondonia State, 

Brazil; feral colonies sampled in areas under deforestation for hydroelectric power station and 

managed colonies in meliponary, which was installed within a forested area. The observed 

paternity frequency, Kobs, ranged from 6 to 11 (average 8.777 ± 1.715); the effective paternity, 

^ke3, ranged from 5.779 to 11.613 (average 8.625 ± SD 1.910); the coefficient of relatedness 

among nestmate workers, r, ranged from 0.293 to 0.336 (average 0.309 ± 0.014).The 

measures of paternity skew, S, ranged from -0.163 to 0.203 (average 0.212 ± SD 0.1). Our 

results evidence high paternity frequency in association with low paternity skew. This 

maximizes colony genetic diversity and its benefits like the reduction of diploid male 

production variation. We speculate about the key role of this unusual level of polyandry in 

stingless bees, as an evolutionary strategy, in minimizing the dangerous effects of diploid 

male production. 

Keywords: paternity, high polyandry, relatedness, diploid male, paternity skew 
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II.2.1. Introdução 

A história evolutiva das abelhas sem ferrão (Apidae, Meliponini) remonta há mais de 

65 milhões de anos do presente (Michener e Grimaldi 1988; Engel 2000). Elas constituem um 

grupo pantropical com proeminente abundância e riqueza de espécies nos Neotrópicos 

(Michener 2007). Como grupo, as espécies de Meliponini estão relacionadas ao ambiente 

florestado (Brosi 2009), desempenhando um papel fundamental na polinização da flora nativa 

nas florestas tropicais (Roubik 1989; Michener 2007). Além do que, são polinizadores de 

culturas (Heard 1999) e têm valor econômico como potenciais polinizadores em estufas (Slaa 

et al. 2006). Abelhas sem ferrão são insetos eussociais avançados, os quais são definidos por: 

evolução de castas, rainha e operária; divisão de trabalho reprodutivo; sobreposição de 

gerações (mãe e prole adulta vivendo no mesmo ninho); cuidado cooperativo à prole; e 

diferenciação morfológica das castas de rainha (fêmea fértil) e operárias (fêmeas estéreis) 

(Michener 1969; Wilson 1971). 

Rainhas de Meliponini geralmente acasalam com um único macho (monandria) (Kerr 

1969; Strassmann 2001), assim como, ocorre na maioria dos outros Hymenoptera sociais 

(Boomsma e Ratnieks 1996; Oldroyd et al. 1997; Oldroyd e Fewell 2007; Hughes et al. 2008). 

Poliandria (acasalamentos múltiplos), definida por paternidade efetiva maior que 2, evoluiu 

independentemente diversas vezes em differentes linhagens de Hymenoptera sociais 

(formigas, abelhas e vespas) (Boomsma e Ratnieks 1996; Boomsma et al. 2009; Jaffé et al. 

2012) e, é bem documentada nos gêneros Atta (formigas), Apis (abelhas) e Vespula (vespas) 

(Boomsma e Ratnieks 1996). Rainhas de Apis são altamente poliândricas, sendo inseminadas 

por até 100 machos (Wattanachaiyingcharoen et al. 2003). Em abelhas sem ferrão, 

acasalamentos múltiplos pelas rainhas já foram relatado em estudos prévios (Carvalho 2001; 

Strassmann 2001; Palmer et al. 2002; Paxton et al. 2003; Francini et al. 2012), no entanto, em 

todos os casos, a paternidade efetiva foi baixa ( ˂ 2) e não caracterizou poliandria. Portanto, 

neste cenário, pode-se dizer que poliandria não foi descrita para abelhas sem ferrão até o 

presente. 

À primeira vista, poliandria em Hymenoptera sociais parece ser um fenômeno 

contrário às forças seletivas que mantêm a eussocialidade por seleção de parentesco 

(Hamilton 1964, 1972), porque reduz o parentesco médio entre as operárias de um ninho 

(Wilson 1971; Lin e Michener 1972; Trivers e Hare 1976). Como consequência do 

mecanismo haplo-diplóide de determinação do sexo, em colônias dirigidas por uma rainha, 
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que acasalou com um macho, as operárias são irmãs completas e compartilham 75% de seus 

genes por descendência comum. Irmãs completas compartilham 100% dos genes paternos e 

50% dos genes maternos, e porque herdam 1/2 de seus genes da mãe e 1/2 do pai, o 

coeficiente de parentesco é r = (1x 1/2) + (1/2 x 1/2) = 3/4 (Wilson 1971). O alto grau de 

parentesco intracolonial tem sido considerado a pré-condição para evolução da eussocialidade 

(Crozier e Pamilo 1996; Boomsma, 2007, 2009; Crozier 2008). Dadas as controversias, 

poliandria em Hymenoptera sociais tem sido largamente discutida em pesquisas sobre seleção 

de parentesco, por décadas (Page e Metcalf 1982; Boomsma e Ratnieks 1996; Boomsma 

2009). Atualmente, a explicação mais plausível para a evolução de poliandria em 

Hymenoptera sociais é o aumento da diversidade genética (Jaffé et al. 2012). Poliandria em 

Hymenoptera sociais é, muito provavelmente, um fenômeno secundário, evoluiu após a 

eussocialidade tornar-se irreversível devido à interdependência das castas (Hughes et al. 

2008). 

Melipona seminigra abunensis tem distribuição na Amazônia Brasileira (Estados do 

Acre, Rondônia e Mato Grosso) e Bolívia (El Beni) (Schwarz 1932; Camargo e Pedro 2013), 

em áreas impactadas por desmatamento frequente, por vezes, em uma escala grande e súbita 

(por exemplo, desmatamento para a construção de hidrelétricas). O desmatamento representa 

uma grande ameaça para esta e outras espécies de abelhas sem ferrão, que nidificam em ocos 

de troncos e dependem de recursos fornecidos pelas plantas com flores (Roubik 1989; 

Michener 2007; Carvalho-Zilse e Nunes-Silva, 2012). M. s. abunensis, assim como, outras 

subespécies de M. seminigra é boa produtora de mel, razão pela qual, é cultivada na atividade 

de meliponicultura (observação pessoal). 

O sistema de acasalamento de M. s. abunensis foi pouco estudado até o presente, 

assim como, o da maioria das espécies de abelhas sem ferrão, especialmente na Bacia 

Amazônica, e marcadamente usando ferramentas moleculares. Com base em dados de 

segregação de sexos descritos para a subespécie M. s. merrillae (Francini et al. 2012), 

hipotetizamos que as rainhas de M. seminigra são poliândricas ao contrário do esperado para 

abelhas sem ferrão (Strassmann 2001). O objetivo central deste trabalho foi verificar essa 

hipótese para a subespécie M. s. abunensis, analisando paternidade e parentesco em colônias 

selvagens e colônias manipuladas. 
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II.2.2. Material e Métodos 

 

II.2.2.1. Amostragem 

 Foram amostradas um total de 216 operárias de Melipona seminigra abunensis de 

nove colônias, manejadas (1A, 1B, 1C, 1D) e selvagens (1E, 1F, 1G, 1H e 1I) (Tabela 1). A 

amostragem foi realizada em quatro diferentes populações, todas elas no Estado de Rondônia, 

Brasil. Colônias selvagens; foram amostradas em ocos de troncos de árvores, três delas (1G, 

1H e 1I) na área de desmatamento para a construção da usina hidréletrica de Sto. Antônio, no 

Rio Madeira (margem esquerda) (coordenadas 8° 45' 48.1'' S 64° 05' 09.0'' W). Duas outras 

(1E e 1F) foram amostradas próximo à barragem de Samuel no Rio Jamari (tributário do Rio 

Madeira) em populações distantes 5 Km uma da outra (coordenadas 8° 55' 22.6'' S 63° 25' 

17.4'' W e 8° 56' 55.4'' S 63° 23' 45.1'' W, respectivamente), também em áreas sob impacto de 

desmatamento. As colônias manejadas foram amostradas no meliponário Sta. Marcelina (BR 

364, Km 17, coordenadas 8° 47' 33.4'' S 63° 44' 21.4'' W), sendo originárias da área sob 

desmatamento para contrução da hidrelétrica de Sto Antônio (coordenadas acima). Foram 

coletadas vinte e quarto operárias, em cada entrada de ninho, fixadas em etanol a 96 % e 

armazenadas em freezer a -20oC, para posterior extração de DNA. 

 

II.2.2.2. Extração de DNA e genotipagem dos produtos de PCR 

O DNA Genômico DNA foi extraído do tecido do tórax de cada operária, usando Kit 

Promega, seguindo o protocolo do fabricante. A digestão do tecido foi feita em um mix 

contendo 500 µL de lise de núcleo, 120 µL de EDTA 0,5M pH 8; adicionando-se 17,5 µL de 

proteinase K a 10 mg/mL e incubado-se por uma noite à 55oC (com agitação suave). As PCRs 

foram feitas em um volume total de 10 μL, usando-se: 10ng de DNA; Tampão10x com KCl; 

primer forward 4μM marcado com cauda M13 (Schuelke 2000); primer reverse 4μM e 

fluorecência (FAM, HEX ou NED). Foram amplificados quatro locos microssatélites 

(MSM02, MSM09, MSM12, MSM13) (Francini et al. 2009) em 216 operárias (24 por 

colônia). Os produtos de PCR foram multiplexados e analisados em sequenciador ABI 3130 

xl (Applied Biosystems) usando-se ROX™ 500 como padrão de marcador de genotipagem. O 

tamanho dos alelos microssatélites, em pares de bases (bp, base pairs), foi editado no 

programa GENEMAPPER V. 4.0 (Applied Biosystems). 
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II.2.2.3. Análise dos dados  

 

II.2.2.3.1. Paternidade e parentesco 

Todas as colônias de M. s. abunensis estudadas neste trabalho eram monogínicas, o 

que ocorre, geralmente, para a maioria das espécies de Melipona (Kerr 1969). Além disto, nós 

assumimos, a priori, paternidade única (monandria) para M. s. abunensis, por ser o sistema de 

acasalamento ancestral de Hymenoptera sociais (Hughes et al. 2008). Linhagens paternas, 

genótipos parentais e frequência alélica, foram estimados implementando 10 corridas no 

programa COLONY v. 2.0.4.3 (http://www.zsl.org/science/research-projects/software) (Wang 

2004). Esse programa utiliza dados de genótipos multi-locos para implementar métodos 

probabilísticos de genealogia completa e inferior, ao mesmo tempo, paternidade e parentesco 

(Wang e Santure 2009). Adicionalmente, o COLONY implementa uma abordagem par a par, 

e usando o mesmo modelo de erro de genotipagem, pode acomodar e estimar erros de 

genotipagem (alelos dropouts e outros erros, tais como mutações) de cada indivíduo por loco. 

Alelos dropouts resultam de um erro comum na genotipagem de microssatélites, em 

organismos diplóides, por falha do processo de PCR (Pompanon et al. 2005). Esse erro 

produz homozigotos espúrios ou perda de dados, porque uma ou ambas as cópias alélicas em 

um loco não amplicam. 

A paternidade efetiva (^ke3) foi calculada de acordo com Nielsen et al. (2003) usando 

a equação a seguir (ver Tarpy et al. 2004): 

 

    

 

Onde, N = tamanho da amostra; k = número observado de pais (famílias de irmãs completas); 

pi = frequência relativa de filhas do iésimo pai.  

O coeficiente de parentesco (r) dentro de cada colônia foi computado por Pamilo (1993) por: 
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II.2.2.3.2. Contribuição paternal (skew) 

O skew ou partilha desigual dos benefícios derivados da vida de grupo, é medido, 

geralmente, no contexto da criação cooperativa. Os índices de skew comparam entre grupos se 

um ou poucos indivíduos reprodutivos produzem toda a prole, ou seja, calculam a 

contribuição de cada pai com a prole de uma fêmea poliândrica. Calculamos os valores de 

skew pelo número efetivo (S) (Pamilo e Crozier 1996), pela equação descrita em Jaffé et al. 

(2012): S = (kobs - ^ke3) ∕ (kobs - 1). Este índice tem sido usado em estudos recentes sobre 

insetos sociais. Comumente, os valores de skew variam de 0 a 1, mas, valores negativos 

podem ser observados, e indicam que o tamanho da amostra é inadequado para calcular 

paternidade efetiva e o índice skew, mas também podem ser interpretados como skew igual a 

zero (Jaffé et al. 2012). 

 

II.2.2.3.3. Erro de não detecção e erro de não amostragem 

Erro de não detecção (dp) é a probabilidade de dois machos tendo alelos idênticos em 

todos os locos não seja detectado, porque as operárias, por chance possuem genótipos 

idênticos, apesar de serem filhas de pais diferentes. Esse tipo de erro depende dos locos 

marcadores (número e polimorfismo) usados para a análise da amostra. Assumindo o 

equilíbrio de Hardy-Weinberg, calculamos a probabilidade de filhas com paternidade dual de 

acordo com Boomsma e Ratnieks (1996), usando a equação descrita em Paxton et al. (2003): 

 

Onde: n = número de alelos; s= número de locos; qi = frequência do iésimo alelo de n alelos, no 

loco jésimo de s locos. 

O erro de não amostragem (pais não detectados) foi calculado como (1-p)n, onde p é a 

proporção de filhas observadas em uma linhagem paterna e n é o número amostral (Boomsma 

e Ratnieks 1996). De acordo com Oldroyd et al. (1995) a genotipagem de 24 operárias fornece 

uma boa chance de amostrar todas as linhagens paternas. Para n = 24, usado neste trabalho, o 

erro de não amostragem foi zero para linhagens paternas constituídas por 29,16% ou mais 

filhas de uma rainha. Para linhagens paternas representadas por valores menores, o erro de 

não amostragem aumenta com a diminuição da contribuição paterna, tornando-se máximo 

(0,366) para linhagens representadas por 4,16% das filhas. 
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II.2.3. Resultados 

 

Encontramos alto nível de poliandria e baixo nível de skew nas nove colônias 

estudadas, que é o esperado para Hymenoptera sociais (Jaffé et al. 2012). O baixo parentesco 

observado em colônias de M. s. abunensis é consistente com evolução de poliandria após o 

estabelecimento da eussocialidade (Hughes et al. 2008). 

Os quatro locos microssatélites (MSM02, MSM09, MSM12, MSM13) amplificados 

nas 216 operárias de M. s. abunensis, de nove colônias, selvagens e manejadas, discriminaram 

os genótipos parentais com sucesso na maioria dos casos (Tabela 1), exceto o loco MSM13 

que foi monomórfico nas quatro colônias selvagens (1E, 1F, 1G e 1H). O número de alelos 

por loco, variou de 4 a 16 (4 alelos nos locos MSM02 e MSM13; 5 alelos no loco MSM12 e 

16 no loco MSM09); as frequências alélicas estão descritas na Tabela 2. 

A frequência de paternidade observada (kobs) em M. s. abunensis, nas colônias 

analisadas variou de 6 a 11 (média aritmética 8,777 ± 1,715). A paternidade efetiva (^ke3) 

variou de 5,779 a 11,613 (média harmônica 8,625 ± SD 1,910). O parentesco observado (r) 

foi em média 0,309 ± 0,014 (colônia 1A, r=0,303; colônia 1B, r=0,298; colônia 1C, r=0,293; 

colônia 1D, r=0,313; colônia 1E, r=0,336; colônia 1F, r=0,329; colônia 1G, r=0,306; colônia 

1H, r=0,300; colônia 1I, r=0,307). O número efetivo de skew (S) variou de -0,163 a 0,203 (S = 

0, se todos os pais têm igual contribuição; S = 1, quando um único macho é pai de toda a 

prole). O erro de não detecção variou de 0,080 a 0,359 (em média 0,213 ± SD 0,1) (Tabela 3). 

Não foram observados erros de genotipagem, por exemplo, alelos dropouts e mutações. O 

erro de não amostragem (não detecção de machos) variou de zero a 0,366 para linhagens 

paternas representadas por 29,16% e 4,16% da paternidade, respectivamente. Do total de 79 

linhagens paternas, 22 foram representadas por 4.16% da paternidade (uma linhagem/colônia 

1A; duas linhagens/colônia 1B; quatro linhagens/colônia 1C; duas linhagens/colônia 1D; duas 

linhagens /colônia 1F; cinco linhagens/colônia 1G; quatro linhagens/colônia 1H; duas 

linhagens/colônia 1I). 
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Tabela 1 Genótipos de rainhas (R) e machos (M) nas nove colônias (selvagens e manejadas) de Melipona seminigra abunensis estudadas neste trabalho. Foram genotipadas 24 operárias por 

colônia, em quatro locos microssatélites (Francini et al. 2009). Para análise dos dados usamos o programa COLONY v. 2.0.4.3 (http://www.zsl.org/science/research-projects/software) 

(Wang 2004). 

Colônia *1A  *1B  *1C  *1D  **1E  **1F  **1G  **1H  **1I  

Locos R M R M  R M R M R M R M R M R M R M 

MSM02 251/251 247 251/251 247 251/251 247 251/251 247 251/251 251 251/251 247 251/251 227 251/251 247 247/247 247 

  251  251  251  251  255  251  247  251  251 

      255        251     

              255     

MSM09 250/250 204 250/250 208 250/250 208 248/250 220 250/250 212 250/250 204 250/250 204 250/250 204 250/252 208 

  214  210  220  230  234  234  212  222  210 

  216  224  250  248  250  250  234  246  220 

  248  232  252  250      250  250  224 

  250  250          252    232 

                  250 

                  252 

MSM12 287/287 247 287/287 257 287/287 253 287/287 257 287/287 257 287/287 257 287/287 253 287/287 253 287/287 257 

  257  287  257  263  287  263  263  257  287 

  287    287  287      287  263   

                287   

MSM13 254/254 226 254/254 226 254/254 226 254/254 244 254/254 254 254/254 254 254/254 254 254/254   254 254/254 244 

  244  244  254  254          254 

  254  254               

**, Colônias selvagens, amostradas na margem esquerda do rio Madeira (1G, 1H e 1I) (coordenadas: 8° 45' 48.1'' S 64° 05' 09.0'' W); colônias amostradas na margem direita do rio madeira (1E e 

1F) (coordenadas  8° 55' 22.6'' S 63° 25' 17.4'' W e 8° 56' 55.4'' S 63° 23' 45.1'' W, respectivamente). *, Colônias manejadas, amostradas em Sta. Marcelina (coordenadas; 8° 47' 33.4'' S 63° 44' 

21.4'' W), originárias da margem esquerda do rio Madeira (coordenadas acima). 
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Tabela 2 Frequências alélicas dos locos microssatélites (MSM02, MSM09, MSM12 e MSM13) (Francini et al. 

2009) genotipados em 192 operárias de Melipona seminigra abunensis, com a finalidade de avaliar paternidade e 

parentesco. Para o loco mais polimórfico (MSM09) foram computados 16 alelos. O loco MSM13 foi 

monomórfico em quatro colônias (1E, 1F, 1G e 1H). A frequência alélica foi obtida usando-se o programa 

COLONY v. 2.0.4.3 (Wang 2004). Col., colônia; N, número de operárias genotipadas; Freq., frequência alélica. 

Locos  MSM02  MSM09  MSM12  MSM13  

Col. N Alelos Freq. Alelos Freq. Alelos Freq. Alelos Freq. 

1A 24 247 

251 
 

0,2042 

0,7958 
 

204 

214 

216 

248 

250 
 

0,0411 

0,1388 

0,0844 

0,1380 

0,5977 
 

247 

257 

287 
 

0,0414 

0,1276 

0,8310 
 

226 

244 

254 
 

0,0842 

0,1271 

0,7887 
 

1B 24 247 

251 
 

0,0847 

0,9153 
 

208 

210 

224 

232 

250 
 

0,0472 

0,0459 

0,0454 

0,0454 

0,8162 
 

257 

287 
 

0,1341 

0,8659 
 

226 

244 

254 
 

0,0422 

0,0859 

0,8719 
 

1C 24 247 

251 

255 
 

0,1184 

0,7968 

0,0848 
 

208 

220 

250 

252 
 

0,1958 

0,0412 

0,5609 

0,2021 
 

253 

257 

287 
 

0,0786 

0,0803 

0,8411 
 

226 

254 
 

0,1910 

0,8090 
 

1D 24 247 

251 
 

0,0485 

0,9515 
 

220 

230 

248 

250 
 

0,1519 

0,0476 

0,3669 

0,4336 
 

257 

263 

287 
 

0,1067 

0,0500 

0,8432 
 

244 

246 

254 
 

0,0497 

0,0479 

0,9024 

  

1E 24 251 

255 
 

0,9375 

0,0625 
 

212 

234 

250 
 

0,0636 

0,1321 

0,8043 
 

257 

287 
 

0,2656 

0,7344 
 

 254   1,0000 

1F 24 247 

251 
 

0,1095 

0,8905 
 

204 

234 

250 
 

0,1133 

0,0584 

0,8284 
 

257 

263 

287 
 

0,2317 

0,0580 

0,7103 
 

 254   1,0000 

1G 24 227 

247 

251 

255 
 

0,0387 

0,0747 

0,8100 

0,0766 
 

204 

212 

234 

250 

252 
 

0,0809 

0,0763 

0,0751 

0,6913 

0,0764 
 

253 

263 

287 
 

0,0770 

0,2060 

0,7170 
 

 254   1,0000 

1H 24 247 

251 
 

0,2070 

0,7930 
 

204 

222 

246 

250 
 

0,0842 

0,1656 

0,0407 

0,7095 
 

253 

257 

263 

287 
 

0,1763 

0,0865 

0,0416 

0,6956 
 

 254   1,0000 

1I 24 247 

251 
 

0,9031 

0,0969 
 

208 

210 

220 

224 

232 

250 

252 
 

0,0478 

0,0480 

0,0988 

0,0485 

0,1429 

0,2885 

0.3255 
 

257 

287 
 

0,3012 

0,6988 
 

244 

254 
 

0,1447 

0,8553 
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Tabela 3 Paternidade e parentesco em Melipona seminigra abunensis, pela genotipagem de 216 operárias, amostradas em colônias selvagens e manejadas (24 por colônia), em 

quatro locos microssatélites (MSM02, MSM09, MSM12 e MSM13) (Francini et al. 2009). N, tamanho da amostra; Kobs, paternidade observada; ^ke3, paternidade efetiva; S 

contribuição paternal (skew); r, coeficiente de parentesco; dp, erro de não detecção. 

 

Colônia 

 

† Sítios de amostragem 

 

N 

 

Kobs 

 

^ke3 

 

S 

 

r 

 

dp 

        

1A* 8° 47' 33.4'' S 63° 44' 21.4'' W 24 9 9,264 - 0,033 0,303 0,124 

1B*  8° 47' 33.4'' S 63° 44' 21.4'' W  24 9 10,306 - 0,163 0,298 0,336 

1C*  8° 47' 33.4'' S 63° 44' 21.4'' W 24 11 11,613 - 0,061 0,293 0,133 

1D*  8° 47' 33.4'' S 63° 44' 21.4'' W 24 8 7,934   0,009 0,313 0,187 

1E**  8° 55' 22.6'' S 63° 25' 17.4'' W 24 6 5,779   0,044 0,336 0,359 

1F**  8° 56' 55.4'' S 63° 23' 45.1'' W 24 7 6,310   0,115 0,329 0,317 

1G**  8°45' 48.1'' S 64° 05' 09.0'' W 24 11 8,970   0,203 0,306 0,188 

1H**  8°45' 48.1'' S 64° 05' 09.0'' W 24 10 9,944   0,017 0,300 0,189 

1I**  8° 45' 48.1'' S 64° 05' 09.0'' W 24 8 7,507   0,070 0,307 0,080 

Média   8,777 ± 1,715 8,625 ± 1,910  0,309 ± 0,014 0,212 ± 0,100 

 

*, colônia manejada; **, colônia selvagem; †, a amostragem foi feita em Rondônia, Brasil,  
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II.2.4. Discussão 

Estudos de paternidade em abelhas sem ferrão têm mostrado, geralmente, o esperado 

em Hymenoptera sociais, monandria (Strassmann 2001; Oldroyd e Fewell 2007), que é 

sistema de acasalamento ancestral (Boomsma 2007; Hughes et al. 2008). Estudos prévios 

reportaram paternidade múltipla para abelhas sem ferrão, mas em todos os casos a paternidade 

efetiva observada foi muito próxima de um (Strassmann 2001). Por outro lado, monandria em 

abelhas sem ferrão, em princípio, estaria assegurada porque de acordo com estudos prévios, 

os machos colocam um tampão pós-acasalamento (mating plug) nas fêmeas, o que, 

teoricamente, evita um próximo acasalamento (Imperatriz-Fonseca e Zucchi, 1995; 

Strassmann 2001; Boomsma e Ratnieks 1996). No entanto, observamos múltiplos 

acasalamentos para rainhas de M. s. abunensis. De acordo com Campos e Melo (1990), o 

reacasalamento da rainha fisogástrica pode ocorrer para abelhas sem ferrão, enquanto a 

colônia está sendo manejada, mas, isto não foi observado nas colônias que estudamos. 

Para as nove colônias de M. s. abunensis analisadas neste trabalho, foi observado um 

alto nível de poliandria, o que contradiz o esperado para Hymenoptera sociais e, potanto, para 

abelhas sem ferrão em geral (Kerr 1969; Strassmann 2001). Rainhas acasalaram pelo menos 

6-11 vezes e a paternidade efetiva foi consistente com poliandria extrema (^ke3 ˃ 6) (Oldroyd 

e Fewell 2007) para a maioria das colônias (8/9) (Tabela 3). Este nível de poliandria, reduziu 

o grau de parentesco (r) para menos da metade do esperado nas colônias com uma única 

rainha, que acasalou com um macho (r = 0,75). Nas colônias de M. s. abunensis estudadas 

neste trabalho, as operárias compartilharam, em media, apenas 0,309 ± 0,143 de seus genes 

por herança comum (Tabela 3). O baixo parentesco observado, teoricamente, reduz os ganhos 

dos benefícios oriundos do fitness inclusivo, em colônias de insetos sociais (Hamilton 1964), 

não suportando, assim, a evolução da eussocialidade por seleção de parentesco (Wilson 1971; 

Lin e Michener 1972; Trivers e Hare 1976). 

Por outro lado, com os baixos valores de skew de paternidade que foram observados 

em colônias de M. s. abunensis (Tabela 3), espera-se maximizar os ganhos da diversidade 

genética, que é o predito para Hymenoptera sociais com níveis altos de poliandria (Jaffé et al. 

2012). Grupos de baixo parentesco foram provavelmente favorecidos por ganhos extras de 

benefícios da diversidade genética (Nonacs e Kapheim 2007; Nonacs 2011). Assim sendo, 

poliadria evoluiu, independentemente, diversas vezes em Hymenoptera sociais (Boomsma e 

Ratnieks 1996; Boomsma et al. 2009). 
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O aumento da diversidade genética, oriunda da poliandria, reduz a variância genética 

entre colônias, minimizando os efeitos negativos da produção de macho diplóide (DMP) 

(Page 1980). Em colônias monogínicas e monândricas de insetos sociais, a DMP leva à perda 

de metade da força operária por geração (Crozier e Pamilo 1996; Carvalho 2001; Wilgenburg 

et al. 2006; Francini et al. 2012) porque machos diplóides (DM, diploid male) estéreis são 

produzidos em uma razão sexual igual a 1:1. Poliandria leva as rainhas a produzirem macho 

diplóide em uma frequência de 1/n da população, sob a condição de panmixia (Page 1980, 

Page e Metcalf 1982, Crozier e Page 1985). Portanto, rainhas poliândricas ajustam a 

freqüência de macho diplóide da colônia com a da população. 

Machos diplóides foram descritos para uma subespécie de M. seminigra (Francini et al 

2012) e observados para outras subespécies, incluindo M. s. abunensis (dados não 

publicados). O predito para Melipona, é que as operárias matem os machos e a rainha mãe, 

em colônias que produzem machos diplóides (Ratnieks 1990; Page e Kerr 1990), o que não 

foi observado por Francini et al. (2012) para M. seminigra merrillae. Mas, esse 

comportamento precisa ser estudado melhor. 

Dado o número de colônias amostradas (9), o número de locos genotipados (quatro), o 

polimorfismo dos locos (1-7 alelos/colônia) (Tabela 2) e o tamanho da amostra (24 operárias 

por colônia), nossos resultados estão, muito provavelmente, subestimados. Como descrito 

acima, os erros de não detecção e de não amostragem foram muito altos. Portanto, a 

genotipagem de maior número de locos, de locos mais polimórficos e a utilização de um 

número amostral maior, pode surpreender. Nossas estimativas de paternidade e parentesco 

para M. s. abunensis são conservativas, ainda assim, são relevantes, representam fato novo em 

abelhas sem ferrão. 

Poliandria em M. s. abunensis é, provavelmente, um fenômeno secundário, evoluiu 

após o estabelecimento da eussocialidade, que é o predito para outros Hymenoptera sociais 

(Hughes et al. 2008). No entanto, outras características, além do sistema de acasalamento, 

devem ser invocadas para explicar evolução da eusocialidade (Nowak et al. 2010). 

Adicionalmente, as prováveis perdas oriundas do baixo grau de parentesco, entre as famílias 

de irmãs incompletas, em colônias de Hymenoptera sociais, podem ser menores que os 

ganhos advindos de maior diversidade genética. Isto pode ser especialmente verdadeiro para 

M. s. abunensis, cujas rainhas são altamente poliândricas e tendem à equalizar a paternidade 

(skew próximo de zero). 



41 

 

Especulamos, que o nível incomum de poliandria em abelhas sem ferrão observado 

para M. s. abunensis, em associação com baixos valores de skew, é uma estratégia evolutiva-

chave para minimizar os efeitos nocivos da DMP.  
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II.3. Capítulo 3: Paternidade e parentesco em colônias manejadas de Melipona 

seminigra merrillae (Apidae, Meliponini). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francini, I.B.; Machado, A.S.C.; Batista, J.S.; Zucchi, M.I.; Nunes-Silva, C.G; Carvalho-

Zilse, G.A. Paternity and relatedness in managed colonies of Melipona seminigra merrillae 

(Apidae, Meliponini). ISRN Entomology (submissão a ser feita). 

 

Abstract 

Mating system in Melipona seminigra merrillae managed colonies was investigated by using 

five microsatellite DNA loci. Genotypes were obtained for 192 workers from eight colonies 

sampled at Manaus, Amazonas, Brazil. Paternity frequency (kobs) ranged from 3 to 7 (on 

average 4.5 ± 1.309); the effective paternity number (^ke3) ranged from 2.496 to 6.938 (on 

average 4.161 ± 1.376); the relatedness coefficient (r) ranged from 0.322 to 0.450 (on average 

0.380 ± 0.039); paternity skew (S) in 6/8 colonies was close to zero. Polyandry lowers genetic 

relatedness among worker patrilines (r ˂ 0.5), thus diminishing within-colony conflict and 

worker inclusive fitness while it increases the queen’ fitness. The negative correlation 

between polyandry and paternity skew herein observed for M. s. merrillae, is expected to 

maximize genetic diversity benefits. We suggest that polyandrous queens of M. s. merrillae 

reduce the proportion of diploid males (DMP) within their diploid offspring and ensure the 

benefit of worker force. Within-colony DMP minimization may be particularly advantageous 

for managed populations. Polyandry in stingless bee is a novelty and has implication refers to 

the current understanding of the evolution of sociality in social Hymenoptera.  

Keywords: parentage, polyandry, relatedness, microsatellite, Meliponini.  



47 

 

 

II.3.1. Introdução 

 Abelhas sem ferrão (Meliponini) têm distribuição nas florestas tropicais e subtropicais 

em todo o mundo [1] e uma maior diversidade na bacia amazônica. São reconhecidos 54 

gêneros e 412 espécies de abelha sem ferrão [2]. Abelhas da tribo Meliponini desempenham 

um papel essencial na polinização da flora nativa [1,3] e de plantas cultivadas [4]. Algumas 

espécies vivem em ambiente com distúrbio antropogênico [5], mas, a maioria depende das 

florestas. Abelhas sem ferrão, principalmente espécies do gênero Melipona, foram 

domesticadas há muito tempo, por povos nativos da América Central e do Sul, para obtenção 

de mel [6]. Melipona, gênero com distribuição exclusivamente Neotropical (do México à 

Argentina), tem o maior número de espécies [2]. 

 Colônias de abelhas sem ferrão são, geralmente, monogínicas (uma rainha por colônia) 

[7, 8], mas colônias com mais de uma rainha (poliginia) foram observadas [9, 10]. Quanto ao 

sistema de acasalamento, monandria (rainha inseminada por um macho) parece ser a regra em 

Meliponini [8], é o comum em Hymenoptera solitários e sociais [8, 11, 12]. No entanto, 

poliandria evoluiu, independente, várias vezes, em diferentes linhagens de Hymenoptera 

sociais [13, 14, 15]. Em abelhas, o gênero Apis evoluiu poliandria extrema, com a menor 

freqüência de paternidade (rainha inseminada por cinco machos) descrita para Apis florea [16] 

e a maior freqüência de paternidade registrada para Apis dorsata (cerca de 100 machos 

inseminam as rainhas) [17]. Para abelhas sem ferrão, alguns estudos anteriores relataram 

múltiplos acasalamentos, mas em todos os casos a paternidade efetiva observada foi próxima 

de um, o que não caracteriza poliandria [8], exceto para M. seminigra abunensis [dados não 

publicados]. 

 O alto grau de parentesco das operárias (r = 0,75), em colônias monogínicas e 

monândricas de insetos sociais, é considerado essencial para evolução da eussocialidade por 

seleção de parentesco [18, 19, 20]. Neste sentido, a monandria é primordial, ou seja, é pré-

condição para a eussocialidade [21, 22]. O comportamento de ajuda, em princípio, é 

favorecido pela seleção natural, quando o parentesco é maior do que a relação custo/benefício 

(r > c/b) [18]. Se as irmãs compartilham 75% de seus genes por descendência comum, então, 

cuidar da prole de um parente ou de sua própria prole, é igualmente valioso [23]. 

 Em insetos eussociais, rainhas poliândricas reduzem o parentesco intracolonial [14], o 

que, à primeira vista, contradiz o modelo evolução do comportamento social por seleção de 

parentesco [18, 19, 20]. Atualmente, considera-se que a diversidade genética é a explicação 
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mais plausível para evolução de poliandria em Hymenoptera sociais [14, 15, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35]. 

 Em Hymenoptera, solitários e sociais, a haplodiploidia é o mecanismo de 

determinação do sexo prevalente [11], ou seja, fêmeas férteis (rainhas) põem ovos fertilizados 

e não fertilizados, que se desenvolvem em fêmeas (indivíduos diplóides) e machos 

(indivíduos haplóides), respectivamente. Mas, desde Whiting [36], o mecanismo de 

Determinação Complementar do Sexo (CSD, Complementary Sex Determination) tem sido 

descrito para muitas espécies de haplo-diplóides [37, 38, 39, 40]. Sob CSD, os diplóides 

heterozigotos para o gene csd (csd, complementary sex determiner) são fêmeas e os diplóides 

homozigotos são machos [39], que são anômalos e estéreis [11]. O gene csd é altamente 

polimórfico (por exemplo: csd1, csd2, csd3,...,csdn), o que minimiza a chance de homozigose e, 

assim, de produção de machos diplóides (DM, diploid males). A homozigose do csd ocorre 

quando a rainha compartilha um alelo sexual, com pelo menos um de seus parceiros sexuais 

(por exemplo, a rainha é csd1csd2 e o macho é csd1 ou csd2). Se a rainha é monândrica e 

compartilha um alelo csd com o seu parceiro sexual, então 50% de todos os seus descendentes 

serão machos diplóides [11], o que dizima a força operária e pode causar a morte da colônia 

[37, 38, 40]. Nestes casos, espera-se que as operárias matem os machos diplóides e também a 

rainha mãe que os produziu [40, 41, 42, 43, 40]. 

 M. s. merrillae tem sua distribuição limitada ao estado do Amazonas, Brasil [2], 

ocorrendo de Manaus para o Norte, seguindo o Rio Negro, e ao longo do Rio Branco. É um 

polinizador essencial da flora nativa em ecossistemas da Amazônia Central e de plantas 

cultivadas [44], além de ser um dispersor de sementes [45, 46]. É cultivada pelos povos do 

Amazonas para extração de mel e como medida de conservação [47]. Com base no observado 

em estudo prévio [40] e no descrito para M. s. abunensis [dados não publicados], formulamos 

a hipótese que o sistema de acasalamento de M. s. merrillae é poliandria. Nós testamos a 

hipótese de poliandria, em população manejada, de M. s. merrillae, usando marcadores 

moleculares microssatélites para analisar paternidade e parentesco. 

 

II.3.2. Material e Métodos 

 

II.3.2.1. Material biológico  

Para esse trabalho foram amostradas 192 pupas de operárias de M. s. merrillae, em 

oito colônias manejadas, 24 indivíduos por colônia. Optamos por amostrar as operárias no 

estágio de pupa como recomendado por Palmer et al. [49] e, assim, eliminando a possibilidade 
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de deriva das operárias entre colônias. A amostragem foi feita no meliponário do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, AM, Brail. Nas colônias estudadas, as 

rainhas foram marcadas logo após iniciarem a primeira postura, assegurando que não foram 

substituídas até a data da amostragem (40-45 dias após início da postura). As colônias foram 

coberta com um vidro para permitir observação frequente sem serem abertas, desta forma, 

eliminando a possibilidade de reacasalamento da rainha fisogástrica, relatado para outras 

espécies [48]. As vinte e quarto pupas de operárias foram amostradas aleatoriamente, no 

primeiro disco de cria, fixadas em etanol 96 %, estocadas em freezer a -20oC para extração de 

DNA, posteriormente. 

II.3.2.2. Análises de DNA 

O DNA genômico foi extraído de tecido do tórax usando-se kit Promega, seguindo o 

protocolo do fabricante. As reações de polimerase em cadeia (PCRs) foram feitas em um 

volume total de 10 μL, usando: 10 ng de DNA, Tampão 10x com KCl; primer forward 4µM 

marcado com cauda M13 [50], primer reverse 4µM e fluorescência 4µM (FAM, HEX ou 

NED). As 192 operárias de M. s. merrillae foram genotipadas em cinco locos microssatélites 

(MSM02, MSM04, MSM07, MSM08 e MSM09) [51]. Os produtos de PCRs foram 

multiplexados, levando-se em conta o tamanho dos locos microssatélites e a fluorescência 

usada. A genotipagem foi feita em sequenciador ABI 3130 xl (Applied Biosystems), usando-se 

ROX™ 500 como marcador de genotipagem. O tamanho dos alelos foi determinado em pares 

de bases (bp, base pairs) e editado usando-se o programa GENEMAPPER v. 4.0 (Applied 

Biosystems). 

 

II.3.2.3. Análise de dados 

 

II.3.2.3.1. Paternidade e parentesco 

Os genótipos dos pais foram inferidos a partir dos genótipos das operárias. Os alelos 

maternos, em cada loco, são os alelos comuns a todas as operárias ou um dos alelos mais 

frequentes, para rainhas homozigotas e heterozigotas, respectivamente [52]. A probabilidade 

de deriva de operárias entre as colônias foi eliminada, uma vez que foram amostradas no 

estágio de pupa. A frequência de paternidade (número de famílias de irmãs completas), os 

genótipos parentais, as frequências alélicas e erros de genotipagem (alelos dropouts e outros 

erros, por exemplo, mutações) [53] foram estimados implementando 10 corridas no programa 

COLONY v. 2.0.4.3 [54, 55] disponível em http://www.zsl.org/science/research-

projects/software. 
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Assumindo que cada macho contribuiu igualmente com a paternidade, a paternidade 

efetiva (^ke3) foi calculada por Nielsen et al. [56], usando a equação descrita em Tarpy et al. 

[57]: 

 

O coeficiente de parentesco (r) foi calculado de acordo com Pamilo [58]: 

 

 

Onde, N = operárias amostradas por colônia; k = número de pais observados; pi = frequência 

relativa de operárias filhas do iésimo pai. 

 

II.3.2.3.2. Contribuição paternal (skew) 

Os indices de skew, ou seja, o quanto cada pai contribui com a prole da rainha, foram 

calculado de acordo com o proposto por Pamilo e Crozier [59], usando a equação descrita em 

Jaffé et al. [15]: S = (Kobs - ^ke3) ∕ (Kobs - 1). Os valores de skew são medidos de zero a um 

(skew = 0, indica equalização da paternidade entre os prováveis pais; skew = 1, indica que a 

paternidade foi monopolizada por um dos prováveis pais). Valores negativos de skew 

(paternidade efetiva > paternidade observada) podem ser interpretados como N amostral 

inadequado para cálculo de paternidade efetiva e índice de skew [15] ou como skew igual a 

zero. 

 

II.3.2.3.3. Erro de não detecção e erro de não amostrgem 

O erro de não detecção, dp, foi calculado de acordo com Boomsma e Ratnieks [13] e 

usando a equação descrita em Paxton et al. [60]. Erro de não detecção é a probabilidade de 

dois machos tendo alelos idênticos em todos os loci não serem detectados, porque duas 

operárias possuem genótipos idênticos, por acaso, apesar de terem pais diferentes. Assumindo 

o equilíbrio de Hardy-Weinberg, calculamos a probabilidade de filhas com paternidade dual 

como: 

 

Onde n é o número de alelos; s, é o número de locos; e qi, é a frequência alélica do iésimo alelo, 

no jésimo loco.  
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O erro de não amostragem é outro erro comum nas estimativas de frequência de 

paternidade. É a probabilidade que uma linhagem paterna não seja detectada devido ao 

tamanho da amostra. Amostras pequenas, geralmente, resultam em perda de linhagens 

paternas. Calculamos o erro de não amostragem de acordo com Boomsma e Ratnieks [13] 

como (1-pi)n, onde pi é a proporção de operárias na iésima linhagem paterna e n é o tamanho da 

amostra. 

 

II.3.3. Resultados 

Os locos microssatélites, que utilizamos para análise de paternidade e parentesco em 

M. s. merrillae, discriminaram os genótipos parentais de modo satisfatório. Observamos 

poliandria e baixos valores de skew em todas as colônias estudadas (Tabela 1). O 

polimorfismo alélico na população estudada variou de 1 a 9 (em média 4,2 ± 2,7). Os locos 

MSM08 e MSM02 foram os mais polimórficos, com 9 e 5 alelos, respectivamente. Os locos 

MSM04 e MSM09 foram igualmente polimórficos, com 3 alelos cada um (Tabela 2). Um 

loco, MSM07, foi monomórfico para todas as colônias; o loco MSM02 foi monomórfico em 

cinco colônias (2Ba, 2Fa, 2Ka, 2La, 2Pa), e o loco MSM04, em duas colônias (2Ba e 2Ka). 

Os locos monomórficos foram excluídos da análise dos dados em todas as colônias. O alelo 

166 (colônia 2Ba, loco MSM09) teve a menor frequência (2,08%), sendo, provavelmente, um 

alelo raro (Tabela 2). 

Nas colônias de M. s. merrillae estudadas, a paternidade observada (kobs) variou de 3 a 

7 (média aritmética 4,5 ± 1,309), a paternidade efetiva (^ke3) variou de 2,496 a 6,938 (média 

harmônica 4,161 ± 1,376), o coeficiente de parentesco (r) variou de 0,322 a 0,450 (em média 

0,380 ± 0,039) e os valores de skew (S) variaram de -0,187 a 0,50 (Tabela 3). Em duas 

colônias (2Ba e 2Ha) observamos que alguns machos tiveram maior contribuição com a 

paternidade. Na colônia 2Ba, a rainha acasalou com quatro machos e dois deles contribuíram 

com 91,8% da paternidade (45,8% cada), os dois outros contribuíram apenas com 8,2 % da 

paternidade (4,1% cada). A rainha da colônia 2Ha, acasalou com sete machos, três deles 

contribuíram com 79,0% da paternidade (dois contribuíram com 29,1% cada; um com 

20,8%); os outros quarto machos contibuíram com 21% da paternidade (um contribuiu com 

8,3% e três contribuíram com 4,1% cada). Nas demais colônias a paternidade foi igualmente 

compartilhada (interpretamos os valores negativos de skew como zero). Não foram 

observados erros de genotipagem. O erro de não detecção variou de 0,046 a 0,416 (em média 

0,210 ± 0,141) (Tabela 3) e o erro de não amostragem de zero a 0,365 (Tabela 4).
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Tabela 1 Genótipos de rainhas (R) e machos (M) nas oito colônias de Melipona seminigra merrillae estudadas neste trabalho. Os genótipos parentais foram inferidos através 

dos genótipos das operárias. Foram genotipadas 192 operárias (24/colônia), em cinco locos microssatélites [51]. A frequência de paternidade foi obtida implementando 10 

corridas no programa COLONY v. 2.0.4.3 [54]. Um loco, MSM07 foi monomórfico em todas as colônias e excluído das análises de paternidade. 

Colônia 2Ba  2Da  2Ea  2Fa  2Ha  2Ka  2La  2Pa  

Loci R M R M R M R M R M R M R M R M 

MSM02 250/250 250 250/250 242 250/256 244 250/250 250 256/256 250 250/250 250 250/250 250 250/250 250 

    244  250    256       

    250      258       

MSM04 326/326 326 328/328 326 326/332 326 326/326 326 326/328 326 326/326 326 326/332 326 326/326 326 

    328  328  332      332  332 

      332           

                 

MSM08 305/305 305 307/307 307 319/327 319 323/323 323 323/323 307 319/319 311 325/325 319 325/327 325 

  333  319  333  325  323  327  333  327 

  341  325    327  327       

                 
MSM09 174/174 166 174/174 174 174/196 174 174/174 174 174/196 174 174/174 174 174/196 174 174/174 171964 

  174  196    196  196  196  196   
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Tabela 2 Frequências alélicas dos locos microssatélites genotipados nas 192 operárias de Melipona seminigra merrillae. O número de alelos na população variou de 1 a 9 (em 

média 4,2 ± 2,7). Os locos MSM08 e MSM02 foram os mais polimóricos com 9 e 5 alelos, respectivamente; o loco MSM07 foi monomórfico em todas as colônias. As 

frequências alélicas foram atualisadas usando-se o programa COLONY v. 2.0.4.3 [54]. 

 Locos  MSM02  MSM04  MSM07  MSM08  MSM09  

Colônia      Amostra Alelo Frequência Alelo Frequência Alelo Frequência Alelo Frequência Alelo Frequência 

2Ba 24 250 1,0000 326 1,0000 247 1,0000 305 0,6574 166 0,0994 

  --- --- --- --- --- --- 333 0,1141 174 0,9006 

  --- --- --- --- --- --- 341 0,2285 --- --- 

2Da 24 242 0,1492 326 0,2893 247 1,0000 307 0,5403 174 0,9457 

  244 0,1363 328 0,7107 --- --- 319 0,2176 196 0,0543 

  250 0,7145 --- --- --- --- 325 0,2420 --- --- 

2Ea 24 244 0,2060 326 0,2806 247 1,0000 319 0,5554 174 0,8250 

  250 0,6185 328 0,4250 --- --- 327 0,1670 196 0,1750 

  256 0,1755 332 0,9440 --- --- 333 0,2775 --- --- 

2Fa 24 250 1,0000 326 0,5000 247 1,0000 323 0,5641 174 0,8745 

  --- --- 332 0,5000 --- --- 325 0,1354 196 0,1255 

  --- --- --- --- --- --- 327 0,3005 --- --- 

2Ha 24 250 0,1940 326 0,7232 247 1,0000 307 0,2015 174 0,7641 

  256 0,6716 328 0,2768 --- --- 323 0,6058 196 0,2359 

  258 0,1344 --- --- --- --- 327 0,1927 --- --- 

2Ka 24 250 1,0000 326 1,0000 247 1,0000 311 0,2220 174 0,7929 

  --- --- --- --- --- --- 319 0,5632 196 0,2071 

  --- --- --- --- --- --- 327 0,2148 --- --- 

2La 24 250 1,0000 326 0,7274 247 1,0000 319 0,2183 174 0,7272 

  --- --- 332 0,2726 --- --- 325 0,5666 196 0,2728 

  --- ---   --- --- 333 0,2152 --- --- 

2Pa  250 1,0000 326 0,9087 247 1,0000 325 0,7275 174 0,9046 

  --- --- 332 0,0913 --- --- 327 0,2725 196 0,0954 

Número de alelos  5  3  1  9  3  
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Tabela 3 Frequência de paternidade e coeficiente de parentesco em colônias manejadas de Melipona seminigra merrillae. A paternidade foi avaliada pela genotipagem de 192 

pupas de operárias, em quatro locos microssatélites (MSM02, MSM04, MSM07, MSM08 e MSM09) [51]. A análise de paternidade foi feita usando-se o programa COLONY 

v. 2.0.4.3 [54]. N, tamanho da amostra; kobs, paternidade observada; ^ke3, paternidade efetiva, calculada de acordo com Nielsen et al. [56]; S, índice de skew calculado segundo 

Pamilo e Crozier [59], ver também Jaffé et al. [15]; r, coeficiente de parentesco, calculado conforme Pamilo [58]; dp, erro de não detecção, calculado segundo Boomsma  e 

Ratnieks [13]. 

Colônia N kobs ^ke3 S r dp 

2Ba 24 4 2,496 0,501 0,450 0,408 

2Da  24 6 6,938 -0,187* 0,322 0,115 

2Ea  24 4 3,745 0,085 0,383 0,046 

2Fa 24 3 2,948 0,026 0,419 0,166 

2Ha  24 7 5,137 0,310 0,347 0,086 

2Ka  24 4 4,201 -0,067* 0,369 0,277 

2La 24 4 4,075 -0,025* 0,372 0,168 

2Pa 24 4 3,745 0,085 0,383 0,416 

Média  4,500 ± 1,309 4,161 ± 1,376  0,380 ± 0,039 0,210 ± 0,141 

 

*, valores negativos de skew (paternidade efetiva ˃ paternidade observada), podem ser interpretados como resultado de número amostral inadequado para cálculo de skew ou 

como skew zero. 
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Tabela 4 Erro de não amostragem (não detecção de linhagens paternas) nas oito colônias de Melipona seminigra merrillae estudadas. Para linhagens paternas com 29,1% ou 

mais filhas, o erro de não amostrgem foi zero (duas linhagens nas colônias 2Ba, 2Ea, 2Fa, 2Ha, 2Ka, 2La; uma linhagem na colônia 2Pa). Para linhagens paternas 

representadas por 25%; 20,8%; 16,6%; 12,5%; 8,3% e 4,1% da paternidade, o erro de não amostragem foi, respectivamente, de 0,001; 0,003; 0,012; 0,04; 0,124 e 0,366. Para 

linhagens paternas com 4,1% da paternidade (duas linhagens em 2Ba; três linhagens em 2Ha), o erro de não amostragem foi muito alto. P, linhagem paterna; pi, proporção de 

filhas; nse, erro de não amostragem. 

 P1     P2  P3  P4  P5  P6  P7  

Colônia pi nse pi nse pi nse pi nse pi nse pi nse pi nse 

2Ba 0,041 0,365 0,458 0,000 0,458 0,000 0,041 0,365 --- --- --- --- --- --- 

2Da 0,250 0,001 0,166 0,012 0,125 0,040 0,125 0,040 0,166 0,012 0,166 0,012   

2Ea 0,250 0,001 0,291 0,000 0,083 0,124 0,375 0,000 --- --- --- --- --- --- 

2Fa 0,208 0,003 0,333 0,000 0,458 0,000 --- --- --- --- --- --- --- --- 

2Ha 0,291 0,000 0,208 0,003 0,041 0,365 0,291 0,000 0,041 0,365 0,041 0,365 0,083 0,124 

2Ka 0,166 0,012 0,333 0,000 0,208 0,003 0,291 0,000 --- --- --- --- --- --- 

2La 0,333 0,000 0,250 0,001 0,125 0,040 0,291 0,000 --- --- --- --- --- --- 

2Pa 0,291 0,016 0,375 0,000 0,083 0,124 0,250 0,001 --- --- --- --- --- --- 
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II.3.4. Discussão 

Nosssos resultados foram consistentes com poliandria em colônias manejadas de M. s. 

merrillae (Tabela 3). Para o nível de poliandria observado (rainhas inseminadas por 3 a 7 

machos), em associação com baixos valores de skew, epera-se que ocorra a maximização dos 

ganhos da diversidade genética nestas colônias, o que é predito para Hymenoptera sociais 

[15]. O relativo monopólio da paternidade, por alguns machos, em duas colônias (2Ba, S = 

0,501; 2Ha, S = 0,310), provavelmente, explica-se pelo pequeno número amostral usado. 

O grau de parentesco, descrito acima, mostra que em todas as colônias de M. s. 

merrillae estudadas, as operárias compartilharam menos de 50% dos seus genes por 

descendência comum. Estes resultados, contradizem o esperado para abelhas sem ferrão e 

para Hymenoptera sociais haplo-diplóides, alto grau de parentesco intracolonial (r = 0,75) em 

colônias monogínicas (uma rainha) e monândricas (rainha inseminada por um macho) [11,61]. 

O baixo grau de parentesco em colônias de insetos sociais, teoricamente reduz os ganhos dos 

benefícios do fitness inclusivo [18]. Assim, a poliandria é considerado uma força contrária à 

evolução da eussocialidade por seleção de parentesco [18, 19, 61], porque o alto grau de 

parentesco é a pré-condição para evolução da eussocialidade [12]. Todavia, grupos de baixo 

grau de parentesco são, provavelmente, favorecidos pelos ganhos extras de benefícios da 

diversidade genética [62, 63].  

O número de operárias que genotipamos por colônia (N = 24) foi determinado com 

base em Oldroyd et al. [16]. Esses autores consideram que a genotipagem de 24 filhas, 

fornece uma boa chance de amostrar todas as linhagens paternas. No entanto, nosso erro de 

não amostragem foi alto (Tabela 4). Para linhagens paternas compreendendo 29,1% da prole 

da rainha ou mais, o erro de não amostragem foi zero; para linhagens paternas que compõem 

menos de 29,1% da prole da rainha, o erro de não amostragem aumenta na medida em que a 

contribuição paternal diminui, sendo máximo para linhagens paternas representadas por 4,1% 

da paternidade. Portanto, a frequência de paternidade observada para M. s. merrillae neste 

trabalho está, provavelmente, subestimada. 

Poliandria aumenta a diversidade genética e reduz a variação na produção de machos 

diplóides (DMP, diploid male production), consequência do mecanismo de Determinação 

Complementar do Sexo (CSD, complementary sex determination) [11, 64]. Em outras 

palavras, poliandria leva a rainha a ajustar a frequência de macho diplóide intracolonial com a 

frequência de macho diplóide da população que é 1/n, em condições de panmixia [24, 26].  
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Argumentamos que poliandria em M. s. merrillae tem um papel chave em minimizar 

os efeitos perigosos da DMP [40], principalmente, em populações manejadas, onde a DMP 

pode ser favorecida devido a maior chance de endogamia.  
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II.4. Capítulo 4: Análise de DNA microssatélites revela alta frequência de 

paternidade em colônias manejadas da abelha sem ferrão Melipona seminigra 

seminigra. 
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Zilse, G.A. DNA microsatellite analysis reveals high paternity frequency for the stingless bee 

Melipona seminigra seminigra in managed colonies. Journal of Insects (submissão a ser feita) 

 

Abstract  

Four DNA microsatellite loci with a total of 28 alleles were amplified in 168 workers from 

seven colonies of Melipona seminigra seminigra to assess paternity. The loci polymorphism, 

mainly MSM09 with 16 alleles provided sufficient genetic variability to assign workers into 

distinct paternal lineage. Paternity frequency ranged from 7 - 10 (average 9 ± SD 1) and the 

effective paternity ranged from 2.000 - 9.446 (average 5.837 ± SD 2.341). This level of 

polyandry produced within-colony relatedness (r) of 0.302 - 0.363 (average 0.355 ± SD 

0.066). Paternity skew (S) ranges from 0.059 - 0.833 (average 0.43 ± SD 0.262). Thereby, we 

observed polyandry in all colonies analized. In agreement with the current opnion we think 

that mating multiple by M. s. seminigra queens may be explained by increased genetic 

diversity benefits. We regard that polyandry in M. s. seminigra diminishes the harmful effects 

of diploid male. 

Keywords: paternity, polyandry, relatedness, diploid male, paternity skew 
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II.4.1. Introducão 

As abelhas da tribo Meliponini são um grupo altamente diverso na bacia amazônica 

[1], são abelhas altamente eusociais (rainhas e operárias diferenciadas morfologicamente), 

vivem em colônias perenes com algumas dúzias a 100.000 operárias ou mais, são conhecidas 

como “abelhas sem ferrrão” poque possuem o ferrão e estruturas associadas como órgãos 

vestigiais [2]. Salvo exceções, usam pólen como fonte de proteínas e nectar como fonte de 

carboidratos, portanto, dependem das plantas com flores, da mesma forma que estas 

dependem de polinização das abelhas [3, 4]. 

Considerando o sistema de acasalamento, o esperado é que rainhas de Meliponini 

sejam inseminadas por apenas um macho (monandria) [5], que é o comum para a maioria dos 

Hymenoptera solitários e sociais [6, 7, 8]. Todavia, múltiplos acasalamentos (poliandria) têm 

sido amplamente documentados para rainhas de Hymenoptera sociais [6, 9]. Em abelhas sem 

ferrão, poucos estudos relataram rainhas sendo inseminadas por mais de um macho, em todos 

os casos a paternidade efetiva foi sempre inferior a dois [5, 10, 11, 12, 13]. 

Devido aos prováveis benefícios do fitness inclusivo, o alto grau de parentesco 

intracolonial foi considerado primordial para a evolução da eussocialidade, por seleção de 

parentesco [14, 15, 16, 17]. Poliandria em Hymenoptera sociais é uma questão polêmica e 

fascinante [6, 18, 19], tem sido considerada um fenômeno secundário, que evoluiu após o 

estabelecimento e irreversibilidade da eussocialidade, quando as castas de operária e rainha 

tornaram-se interdependentes [8]. Os benefícios da diversidade genética têm sido invocados, 

frequentemente, para explicar evolução de poliandria em Hymenoptera sociais [7, 20, 21].  

Melipona seminigra seminigra tem distribuição nos Estados do Amazonas e Pará, 

Brasil [1]. É criada pelos povos locais, principalmente, para obtenção de mel [observação 

pessoal]. Objetivamos verificar a hipótese de poliandria em colônias manejadas de M. s. 

seminigra, o que foi observado para duas outras subespecies: M. s. abunensis e M. s. merrillae 

[dados não publicados, capítulos 2 e 3]. Para isto, analisamos o sistema de acasalamento, em 

sete colônias, usando marcadores moleculares microssatélites. 

 

II.4.2. Material e Métodos 

II.4.2.1. Amostragem 

Foram amostradas 168 operárias de M. s. seminigra em sete colônias manejadas. A 

amostragem foi feita em meliponários rurais, nos municípios de Boa Vista do Ramos e 
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Maués, Amazonas. As operárias foram coletadas na entrada de cada ninho, fixadas em etanol 

a 96 % e armazenadas em freezer à -20oC. Posteriormente, foi extraído o DNA. 

 

II.4.2.2. Análise molecular 

O DNA foi extraído do tecido do tórax das 168 operárias de M. s. seminigra. As 

extrações foram feitas utilizando kit Promega de acordo com o protocolo do fabricante. 

Foram amplificados quatro locos microssatélites (MSM02, MSM09, MSM12, MSM13) [25], 

via reação de polimerase em cadeia (PCR, polymerase chain reaction). As PCRs foram feitas 

em um volume total de 10 μL, usando 10ng de DNA, tampão 10x com KCl; primer forward 

4μM marcado com cauda M13 [24]; primer reverse 4μM e fluorescência 4μM (FAM, HEX 

ou NED). A análise dos produtos de PCR foi feita em sequenciador ABI 3130 xl (Applied 

Biosystems). Como marcador de genotipagem foi usado ROX™ 500. O tamanho dos alelos, 

em pares de bases (bp, base pairs) foi estimado e editado usando-se o software 

GENEMAPPER v. 4.0 (Applied Biosystems). 

 

II.4.2.3. Análises de dados 

II.4.2.3.1 Paternidade, parentesco e valores de skew  

A paternidade em M. s. seminigra foi estimada a partir dos genótipos das operárias, 

assumindo, a priori, monoginia e monandria, nas colônias estudadas [26]. Para determinar os 

genótipos parentais, a frequência alélica, o número de famílias de irmãs completas (mesmo 

pai e mesma mãe) e erros de genotipagem, foram implementadas 10 corridas no programa 

COLONY v. 2.0.4.3 (http://www.zsl.org/science/research-projects/software) [27, 28, 29]. 

A paternidade efetiva (^ke3) foi calculada por Nielsen et al [31] pela equação [32]: 

 

Onde, N é o número de operárais geneotipadas por colônia (24); k é a paterniade observada 

(número de famílias de irmãs completas); pi, é a frequência relativa de filhas (operárias) do 

iésimo  pai. Para o cálculo do coeficiente de parentesco intracolonial (r) foi utilizada a equação 

descrita em Pamilo [33]: 

 

O skew, contribuição de cada pai com a prole da rainha foi calculado de acordo com 

Pamilo e Crozier [34] pela equação descrita em Jaffé et al. [21]: S = (Kobs - ^ke3) ∕ (Kobs - 1).  
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II.4.2.3.2. Erro de não detecção e erro de não amostragem 

O erro de não detecção (dp) é probabilidade de dois machos com alelos idênticos em 

todos os locos, não serem detectados, porque as operárias possusem genótipos idênticos, 

embora sejam filhas de pais diferentes. Assumindo-se o equilíbrio de Hardy-Weinberg, a 

probabilidade de paternidade dual foi calculada de acordo com Boomsma e Ratnieks [6] pela 

equação descrita em Paxton et al. [12]: 

 

Sendo, n = número de alelos; s= número de locos; qi = frequência alélica do iésimo alelo no 

loco jésimo de s locos. 

O erro de não amostrgem (não detecção de uma linhagem paterna devido ao tamanho 

da amostra) foi calculado de acordo com Boomsma e Ratnieks [6] por (1-p)n, onde p é a 

proporção de filhas observadas em uma linhagem paterna e n o número amostral.  

 

2.4.3. Resultados 

Os quatro locos microssatélites empregados para genotipar as 168 operárias de M. s. 

seminigra apresentaram variabilidade genética suficiente para distinguir diferentes linhagens 

paternas. Registramos um total de 28 alelos, sendo o loco MSM09 o mais polimórfico com 16 

alelos. O loco MSM02 foi monomórfico para a colônia 4F e o loco MSM13 monomórfico 

para as colônias 4F e 4G. Os locos monomórficos foram excluídos das análises. 

A paternidade observada (Kobs) nas colônias de M. s. seminigra estudadas neste 

trabalho, variou de 7 a 10 (média aritmética 9 ± SD 1) e a paternidade efetiva (^ke3) variou de 

2 a 9,446 (média harmônica 5,837 ± SD 2,341). O grau de parentesco observado (r) variou de 

0,302 a 0,5 (média 0,355 ± SD 0,066) e o skew (S) variou de 0,059 a 0,833. O erro de não 

detecção variou de 0,076 a 0,36 (em média 0,211 ± SD 0,103) (Tabela 1). O erro de não 

amostragem foi de 0,000000003 para linhagens constituíndo 33,3% da paternidade; para 

linhagens representando menos de 33,3% da paternidade o erro de não amostragem aumentou 

na proporção que a paternidade diminui (para linhagens paternas que representaram 25%, 

16,6%, 12,5%, 8,3% e 4,1% da paternidade, os erros de não amostragem foram, 

respectivamente, 0,001, 0,003, 0,012, 0,04, 0,124 e 0,366). Erros de genotipagem (alelos 

dropouts e mutações) não foram observados.  
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Tabela 1 Paternidade de parentesco, em colônias manejadas de Melipona seminigra seminigra, foram avaliadas pela genotipagem de quatro locos microssatélites (MSM02, 

MSM09, MSM12 e MSM13) [25] em 168 operárias, amostradas em sete colônias. N, tamanho da amostra; kobs, paternidade observada; ^ke3, paternidade efetiva, calculada 

conforme Nielsen et al. [31]; S, índice de skew, calculado de acordo com Pamilo e Crozier [34] usando a equação descrita em Jaffé et al. [21]; r, coeficiente de parentesco, 

calculado como descrito em Pamilo [33]; dp, erro de não detecção, calculado de acordo com Boomsma e Ratnieks [6]. Para análise dos dados foi usado o programa COLONY 

v. 2.0.4.3 (http://www.zsl.org/science/research-projects/software)m [27]. 

Colônia N kobs e3 S r dp 

4A 24 9 5,781 0,402 0,336 0,194 

4B 24 10 9,446 0,059 0,302 0,176 

4C 24 7 2,000 0,833 0,500 0,360 

4E 24 9 5,884 0,389 0,334 0,076 

4F 24 10 4,386 0,623 0,363 0,327 

4G 24 9 7,578 0,177 0,315 0,.227 

4H 24 9 5,781 0,527 0,336 0,119 

Média  9 ± 1 5,837 ± 2,341 0,430 ± 0,262 0,355 ± 0,066 0,211 ± 0,103 

 

 



68 

 

 

2.4.4. Discussão 

 

Nossos resultados, sobre paternidade e parentesco em colônias manejadas de M. s. 

seminigra, são consistentes com poliandria (as rainhas são inseminadas, em média, por nove 

machos). Ao contrário do observado para outras espécies de Meliponini em estudos prévios 

[5], a paternidade efetiva registrada para a maioria dos casos (6/7 das colônias) indica um alto 

nível de poliandria (Tabela 1). 

Em 3/7 das colônias alguns machos tiveram maior contribuição com a prole da rainha, 

conforme evidenciado por valores altos de skew (S ˃ 0,5). Mas, em 4/7 das colônias 

observamos que os valores de skew são baixos (S ˂ 0,5), que é o esperado para rainhas de 

Hymenoptera sociais altamente poliândricas [21]. Supomos que os valores altos de skew, 

verificados para 3/7 das colônias, podem ser explicados pelo tamanho da amostra que usamos 

(N=24). À luz desta suposição, sugerimos que o alto nível de poliandria observado para 

rainhas de M. s. seminigra está associado a baixos níveis de skew, ou seja, as rainhas tendem a 

equalizar a paternidade e, assim, maximizam a diversidade genética e seus benefícios. 

Nas colônias de M. s. seminigra estudadas neste trabalho, as operárias 

compartilharam, em media, 0,355 ± SD 0,066 de seus genes, por descendência comum 

(Tabela 1). Este nível de parentesco resulta do grau de poliandria observado e, aparentemente, 

minimiza os ganhos do fitness inclusivo, o que, em princípio, contradiz o modelo de evolução 

da eussocialidade por seleção de parentesco [14, 35, 36]. Poliandria foi bem documentada em 

Hymenoptera eussociais [6, 9] e tem sido explicada pelos ganhos extras de benefícios de uma 

maior diversidade genética [7, 21, 37, 38]. 

Em M. s. seminigra, poliandria, pode ser uma estratégia evolutiva para minimizar os 

efeitos deletérios da produção de machos diplóides (DMP, diploid male production) [39]. Em 

colônias monogínicas com rainhas monândricas, é esperado que a DMP dizime a força 

operária [10, 13, 15, 40] porque machos diplóides (DM) são produzidos em uma razão sexual 

igual a 1:1 [13]. Rainhas poliândricas, podem ajustar a produção de macho diplóide da 

colônia com a frequência de macho diplóide da população (1/n dos indivíduos diplóides) [18, 

39, 41, 42]. Isto é particularmente vantajoso em populações manejadas de meliponários, como 

a população de M. s. seminigra, que estudamos, onde a DMP é favorecida pelo alto grau de 

parentesco das colônias. 

Nossas estimativas sobre paternidade e parentesco em M. s. seminigra são 

conservativas, conforme evidenciado pelos erros de não detecção e erros de não amostragem, 
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que foram altos. Ainda assim, os nossos resultados são relevantes, validando a hipótese de 

poliandria no grupo de subespécies de M. seminigra, o que tem implicações no que se refere à 

sua criação, manejo e conservação. Pensando na evolução da eussocialidade por seleção de 

parentesco, outros fatores, além do sistema de acasalamento, devem ser considerados [43, 44]. 
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II. 5. Capítulo 5: DNA Barcoding do grupo Melipona seminigra revela que a 

distância genética entre as subespécies é alta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francini, I.B.; Capurucho, J.M.; Machado, A.S.C.; Nunes-Silva, C.G.; Batista, J.S.; Costa, L.; 

Carvalho-Zilse, G. A. DNA Barcoding of the Melipona seminigra group reveals high genetic 

distances among them. Apidologie (nota científica) 

 

Abstract 

The stingless bee Melipona (Michmelia) seminigra, a polytypic species widely distributed in 

Amazon Basin, is a honey-producer and essential pollinator of native flora and crop. We 

sequenced partially the cytochrome c oxidase subunit 1 (COI) gene in six subspecies of M. 

seminigra (M. seminigra abunensis, M. seminigra merrillae, M. seminigra pernigra, M. 

seminigra seminigra, M. seminigra ssp1 and M. seminigra ssp2) and added public data 

(sequences of ten other Melipona species), then we carried out data analyses. We aimed to test 

COI to resolve the Melipona seminigra complex boundaries and compare it with interspecific 

genetic divergence values. The genetic distance observed inter subspecies ranges from 0.4 to 

2.7% (average 1.80 % ± 0.47) and inter species from 0.2 to 2.9% (average 2.13 % ± 0.5). The 

average haplotype diversity was of 0.8770 ± 0.0140 and the average nucleotide diversity of 

0.0166 ± 0.0004. Results showed well delimited clusters for all of the subspecies, which 

indicates that the mtDNA fragment herein used has barcode property to identify Melipona 

seminigra subspecies. The accurate identification of M. seminigra subspecies is essential for 

its adequate handling and its conservation. Our study also suggests that a more comprehensive 

study of the speciation of M. seminigra in the Amazon basin might be worthwile. 

Keywords: DNA barcode/ Stingless bees/ mtDNA/ COI diversity/ eusociality 
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II.5.1. Introducão 

 

As abelhas sem ferrão (Apidae, Meliponini) são abelhas eussociais avançadas, têm 

distribuição tropical e subtropical em todo o mundo, com maior diversificação nos 

Neotrópicos, marcadamente na bacia Amazônica (Roubik 1989; Michener 2007). O gênero 

com maior riqueza de espécies é o gênero Melipona, abelhas geralmente robustas; com 

tamanho médio (pelo menos 7 mm); possuem o ápice das asas, geralmente, não ultrapassando 

a extremidade distal do metassoma (Silveira et al. 2002). As abelhas sem ferrão têm papel 

significativo como polinizadores da flora nativa (Roubik 1989) e plantas cultivadas (Heard 

1999; Slaa et al. 2006). São abelhas que vivem em colônias perenes que se caracterizam por: 

sobreposição de gerações, mãe e filhas no mesmo ninho; divisão do trabalho reprodutivo; 

cuidado cooperativo para com a prole; castas (rainha e operária) morfologicamente distintas 

(Wilson 1971; Crozier e Pamilo 1996; Michener 2007). O tamanho da colônia varia de 

algumas dezenas (menos de 10) a centenas de milhares de operária (Michener 2007). Muitas 

espécies nidificam em ocos de troncos, outras constroem ninhos expostos e atados a troncos 

de árvores; existem espécies que nidificam abaixo da superfície do solo e espécies que vivem 

associadas à colônias de outros insetos sociais (Roubik 1989).  

Melipona seminigra Friese é uma espécie politípica com ampla distribuíção na bacia 

Amazônica, seguindo os grandes rios e seus tributários (Camargo e Pedro 2013). Existem sete 

subespécies de M. seminigra, quatro delas descritas (M. s. abunensis, M. s. merrillae, M. s. 

pernigra e M. s. seminigra) e três que não foram descritas até o presente (Camargo and Pedro 

2013). É considerada boa produtora de mel (1,87 a 5,00 kg de mel/colônia/ano) e tem baixa 

agressividade, por isto, é a abelha sem ferrão mais cultivada pelos povos da Amazônia 

brasileira, como alternativa econômica e como medida de conservação (Carvalho-Zilse e 

Nunes-Silva 2012). M. seminigra pode ser identificada pelos seguintes caracteres 

morfológicos: bandas abdominais ausentes ou vestigiais; os dois primeiros segmentos 

abdominais glabros no disco, a partir desses para a extremidade distal, lisos e brilhantes; 

extremidades laterais do abdome acumulando cerdas grossas a partir dos segmentos 3-5, até 

mesmo nos dois primeiros; pilosidade curta escassa ou quase nula; coloração principalmente 

laranja a marron. Note-se que a subespécie M. s. pernigra é preta com o primeiro segmento 

abdominal amarelado. 

O nosso objetivo foi a delimitação das subespécies de M. seminigra usando o gene 

citocromo c oxidase subunidade 1 (COI) (Hebert 2003a, 2003b). Formulamos a hipótese que 

estas subespécies encontram-se geograficamente separadas por um longo tempo, de forma 
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que, a diversidade do DNA barcoding entre elas é suficiente para identificá-las 

molecularmente. 

 

II.5.2. Material e Métodos 

 

II.5.2.1. Dados de amostragem de abelhas  

Foram amostrados trinta e um ninhos de Melipona (Michmelia) seminigra (sete ninhos 

de M. s. abunensis cf; três ninhos de M. s. merrillae cf; quatro ninhos de M. s. pernigra; sete 

ninhos de M. s. seminigra cf; três ninhos de M. s. ssp1 e sete ninhos de M. s. ssp2), uma 

operária por ninho. Todas as amostras foram coletadas pelos autores. Ninhos selvagens foram 

amostrados acima de quatro metros do solo, a maioria deles a cerca de vinte e cinco metros de 

altura. Os locais da amostragem do complexo de subespécies de M. seminigra estão descritos 

na Figura 1. As subespécies analisadas foram identificadas morfologicamente, por 

comparação com espécimes identificados por especialistas e depositdos na Coleção 

Entomológica do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, Amazonas, 

Brasil. Todas as amostras foram preservadas em etanol 96% e armazenadas em freezer a -

20ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sítios de amostragem de Melipona seminigra, na bacia Amazônica. Estrêlas pretas, M. s. 

abunensis cf (Porto Velho, RO); círculo branco, M. s. merrillae cf (GPA/INPA, Manaus, AM); 

triângulo preto, M. s. ssp1 (Puraquequara, Manaus, AM); quadrado branco, M. s. pernigra (Belterra, 

PA); círculo preto, M. s. seminigra cf (Boa Vista do Ramos e Maués, AM); quadrado preto, M. s. ssp2 

(Parque Nacional do Jaú, AM) 
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II.5.2.2. Análise de DNA e sequenciamento 

O DNA genômico foi extraído de tecido do tórax de cada operária, usando-se kit de 

purificação de DNA genômico (Promega), baseado no protocolo do fabricante. O DNA foi 

quantificado em gel de agarose a 1%. Um fragmento do gene citocromo c oxidase subunidade 

1 (COI), foi amplificado nas trinta e uma operárias de M. seminigra, usando-se o par de 

primers modificado de Simon et al. (1994) CI-F 1632 (5’TGTCAAATTTATAAT3’) e CI-R-

2191 (5’GGTAAAATTAAAATATAAACTTC3’) (Kambhampati e Smith 1995). As reações 

de polimerase em cadeia (PCRs, polymerase chain reactions) foram feitas em um volume 

total de 25μL, usando 2,0μL de DNA a 50ng, 2,5μL de tampão10x, 2,0μL MgCl2 a 50mM, 

5.0μL de DNTPs a 1μM, 2μM de primer forward, 2μM de primer reverse, 0.2μL (5U/μL) de 

polimerase Taq DNA e 8,3μL de água deionizada. A ciclagem das PCRs foi feita com 

desnaturação inicial por dois minutos a 95°C, seguido por 30 ciclos de 30 s a 95°C, 1 min a 

45°C, 1 min a 72°C e 10 min a 72°C de extensão final. Os produtos de PCR foram 

visualizados em gel de agarose a 1% e purificados usando-se polietileno glicol 8000/etanol 

(Paithankar e Prasad 1991). O sequenciamento foi realizado em ambos os sentidos, usando 

sequenciador ABI 3130 xl (Applied Biosystems) baseado no protocolo do fabricante. Para o 

sequenciamento usamos o protocolo de ciclagem de Platt et al. (2007). 

 

II.5.2.3. Análise de dados: avaliação das sequências e delimitação de grupos 

Sequências parciais de consenso do COI foram geradas usando o programa SeqScape 

2.7 (Applied Biosystems). Após eliminação das regiões terminais, obtivemos uma matriz final 

de subespécies com 526 bp (bp, base pairs). Então, adicionamos sequências públicas 

(baixadas do GenBank) de espécies congenéricas do mesmo subgênero (M. fasciata, M. illota, 

M. fulva, M. lateralis, M. fuscopilosa, M. sp MP70, M. sp. grupo eburnea, M. costaricaensis, 

M. scutellaris, M. seminigra atrofulva) (Ramírez et al. 2010). O alinhamento das sequências 

foi feito utilizando o ClustalW (Thompson et al. 1994) no BioEdit (Hall 1999) e comparado 

pelo método Neighbor-Joining (NJ), corrigido por Kimura-2-Parâmetros (K2P) (Kimura 

1980) implementado no MEGA 5 (Tamura et al. 2011). Consideramos duas matrizes, uma de 

subespécies mais o grupo externo, outra formada com as seis subespécies mais as espécies e o 

grupo externo. Como grupo externo, usamos M. crinita (sequência baixada do GenBank). A 

reconstrução filogenética foi feita por máxima parcimônia (MP) usando o PAUP 4.0 

(Swofford 2002) e máxima verossimilhança (ML) usando o RA x ML (Online) (Stamatakis et 



77 

 

al. 2008). O modelo de evolução molecular selecionado foi o GTR+I+G usando o programa 

MODELTEST versão 3.7 (Posada e Crandall 1998) de acordo com o Critério de Informação 

Akaike (AIC, Akaike Information Criterion). Para uma topologia de árvore com o menor 

número de mudanças de caráteres, usamos uma busca heurística com bissecção e reconexão 

de árvore (TBR, Tree Bissection - Reconection). Os valores de suporte nos nós foram obtidos 

com 1.000 réplicas de bootstrap. Nós testamos a existência de mistura entre as subespécies, 

usando uma análise de agrupamento implementada no BAPS5 (BAPS, Bayesian Analysis of 

Population Structure) (Corander e Tang 2007; Corander et al. 2008) e a matriz de 

subespécies. Primeiro, rodamos uma análise de mistura, que identificou o número de clusters 

do grupo M. seminigra, para nosso conjunto de dados. Esta análise foi executada várias vezes 

para confirmar a convergência dos resultados. Então, usamos os resultados da mistura para 

executar uma análise de mistura adicional (admixture analysis), usando 100 réplicas, 200 

referências individuais e 10 interações por indivíduo. Para executar os cálculos das distâncias 

genéticas entre as subespécies usamos MEGA5. Para avaliar a riqueza de haplótipos, a 

diversidade nucleotídica e a variabilidade genética, usamos o programa DNAsp v 5.0 

(Librado e Rozas 2009). 

 

II.5.3. Resultados 

As sequências foram depositadas no GenBank sob os números de acesso KF113947 - 

KF114020. Na matriz total, com 526 bp, do complexo de subespécies de Melipona seminigra, 

encontramos 28 sítios variáveis e 30 mutações informativas. Não observamos inserções nem 

deleções em nossas sequências, indicando ausência de pseudogenes (Gaziev e Shaikhaev 

2010), nem stop códons. Observamos um total de 13 haplótipos, resultando em uma 

diversidade haplotípica de 0,8770 ± 0,0140 e uma diversidade de nucleotídica de 0,0166 ± 

0,0004 (Tabela 1). Encontramos seis clusters bem delimitados para as subespécies de 

Melipona seminigra analisadas, evidenciado pela análise de agrupamento por admixture 

(Figura 2) e análise de similaridade por Neighbor-Joining (NJ) (Figura 3).  

Os valores de distância genética observados entre as espécies de Melipona 

(Michmelia) e entre as subespécies do grupo M. seminigra estão descritos nas Tabelas 1 e 2. 

Entre subespécies a distância genética variou de 0,4 a 2,7% (em média 1,8 % ± SD 0,47) e 

entre espécies de Melipona do mesmo subgênero, a divergência foi de 0,2 a 2,9% (em média 

2,13% ± SD 0,50). Para cálculo de distância genética (Tabela 1) e análise de agrupamento 

(Figura 2), usamos as sequências específicas da Tabela 2. Algumas espécies foram 

substituídas na análise de similaridade (Figura 3), por recomendação de revisores. 
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Em geral, observamos que a divergência entre subespécies é apenas um pouco menor 

do que a divergência entre espécies, sendo que a maior divergência genética foi encontrada 

para M. s. pernigra. A análise de similaridade (NJ) (Figura 3) mostra que Melipona seminigra 

ssp2 agrupou com Melipona seminigra atrofulva (sequência baixada do GenBank) 

evidenciando que elas são, provavelmente, a mesma subespécie.  

O material remanescente e espécimes vouchers foram preservados em etanol a 96%, 

armazenados em freezer -80⁰C e depositados no Grupo de Pesquisas em Abelhas (GPA) do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). 

 

Tabela 1. Diversidade do COI, entre subespécies de Melipona seminigra e entre espécies de Melipona 

(Michmelia). N, número de indivíduos sequenciados; S, número de sítios variáveis; Hn, número de haplótipos 

observados; Hd, diversidade de haplótipos; Pi, diversidade de nucleotídeos. 

Subespécies N S Hn Hd Pi Distância genética (%) 

entre subespécies 

Distância genética (%)  

entre espécies 

M. s. abunensis 16 6 5 0,6670 0,0022 1,7 a 2,0 (1,76 ± 0,13) 1,5 a 2,9 (2,28 ± 0,42) 

M. s. merrillae 08 0 1 0,0000 0,0000 0,4 a 2,4 (1,58 ± 0,74) 0,7 a 2,7 (1,97 ± 0,64) 

M. s. spp.1 09 1 2 0,2220 0,0004 1,3 a 2,7 (1,90 ± 0,54) 1,5 o 2,9 (2,28 ± 0,48) 

M. s. pernigra 15 0 1 0,0000 0,0000 1,7 a 2,7 (2,28 ± 0,37) 1,8 a 2,9 (2,46 ± 0,34) 

M. s. seminigra 14 2 3 0,2750 0,0005 1,3 a 2,2 (1,68 ± 0,32) 0,9 a 2,5(1,86 ± 0,42) 

M. s. spp.2 12 0 1 0,0000 0,0000 0,4 a 2,4 (1,62 ± 0,74) 0,2 a 2,7(1,97 ± 0,73) 

Total 74 28 13     

Média 

Desvio Padrão 

   0,8770  

0,0140 

0,0166 

0,0004 

1,8 ± 0,47 2,13 ± 0,50 

 

 

Figura 2 Análise de agrupamento das seis subespécies de Melipona seminigra (BAPS5: 100 réplicas, 200 

referências individuais e 10 interações por indivíduo), mostrando seis grupos bem delimitados: C1, M. s. 

abunensis; C2, M. s. merrillae; C3, M. s. ssp1; C4, M. s. pernigra; C5, M. s. seminigra; C6, M. s. ssp2. 

C1 C5 C6 C4 C3 C2 
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 Species number     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 M. seminigra abunensis  0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,007 0,007 0,007 0,006 0,006 0,007 0,007 0,007 0,008 

2 M. seminigra merrillae  0,017 0,006 0,007 0,006 0,003 0,004 0,007 0,007 0,007 0,006 0,006 0,007 0,008 0,005 0,007 

3 M. seminigra spp1  0,020 0,015 0,008 0,005 0,007 0,006 0,007 0,007 0,007 0,006 0,006 0,007 0,008 0,007 0,008 

4 M. seminigra pernigra  0,017 0,024 0,027 

 

0,007 0,007 0,007 0,007 0,008 0,007 0,007 0,006 0,008 0,008 0,007 0,008 

5 M. seminigra seminigra  0,017 0,016 0,013 0,022 0,006 0,006 0,007 0,007 0,007 0,006 0,004 0,007 0,007 0,005 0,006 

6 M. seminigra spp2  0,017 0,004 0,020 0,024 0,016 

 

0,002 0,007 0,007 0,007 0,006 0,005 0,007 0,008 0,006 0,007 

7 M. seminigra atrofulva  0,015 0,007 0,018 0,022 0,018 0,002 

 

0,006 0,007 0,006 0,006 0,005 0,006 0,007 0,006 0,007 

8 M. panamica 0,024 0,022 0,024 0,024 0,020 0,022 0,020 0,002 0,003 0,006 0,005 0,007 0,007 0,006 0,005 

9 M. melanopleura 0,026 0,024 0,027 0,027 0,022 0,024 0,022 0,002 

 

0,004 0,006 0,005 0,007 0,007 0,006 0,006 

10 M. costaricaensis 0,024 0,022 0,024 0,024 0,020 0,022 0,020 0,004 0,007 0,006 0,005 0,007 0,007 0,006 0,005 

11 M. fulva 0,020 0,018 0,015 0,022 0,016 0,018 0,015 0,015 0,018 0,015 0,004 0,005 0,006 0,005 0,006 

12 M. rufiventris 0,017 0,015 0,018 0,018 0,009 0,015 0,013 0,011 0,013 0,011 0,009 

 

0,005 0,006 0,005 0,005 

13 M. fuscopilosa 0,024 0,022 0,024 0,027 0,020 0,022 0,020 0,020 0,022 0,020 0,013 0,013 0,007 0,006 0,006 

14 M. lateralis 0,025 0,027 0,029 0,029 0,025 0,027 0,024 0,020 0,022 0,020 0,015 0,015 0,024 

 

0,006 0,007 

15 M. scutellaris 0,024 0,013 0,020 0,024 0,016 0,018 0,020 0,018 0,020 0,018 0,011 0,011 0,020 0,018 

 

0,007 

16 M. sp MP85 0,029 0,027 0,029 0,029 0,020 0,027 0,024 0,013 0,015 0,013 0,020 0,011 0,018 0,024 0,022 

Tabela 2. Distância genética entre seis subespécies de Melipona (Michmelia) seminigra (1-6) e dez espécies de Melipona (subgênero Michmelia) (7-16). Abaixo a 

diagonal, estão descritos os valores de divergência do COI; acima o desvio padrão (SD). Em negrito, a distância genética entre M. seminigra spp2 (amostrada no 

Parque Nacional do Jaú) M. seminigra atrofulva (sequência baixada do GenBank), indicando ser a mesma subespécie. 
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Figura 3. Árvore de similaridade, por Neighbor-Joining (NJ), para as subespécies de M. seminigra e espécies de 

Melipona (Michmelia) (sequências baixadas do GenBank). Valores de suporte (nos nós) foram obtidos por 1.000 

réplicas de bootstrap. Como grupo externo foi utilizado Melipona crinita (sequência baixada do GenBank). 

Barra, em negrito, 0,5 cm. 

 5A2 
 5C1 
 5B1 
 5D1 
 5F5 
 5H3 
 5E1 

EU163138 M. s. atrofulva 
 2Ca1 
 2Ka1 
 2Pa1 
 1H1 

  1 G3 
 1E1 
 1B1 
 1F1 
 1C1 
 1D1 

 2U11 
 2V1 
 2T2 

 4F1 
 4A4 
 4H1 
 4B1 
 4G1 

 4D1 
 4E1 

EU163121 M. costaricaensis 
EU163159 M. sp grupo eburnea 

EU163136 M. fuscopilosa 
EU163152 M. scutellaris 

EU163125 M. fulva 
EU163144 M. lateralis 

JX869617M. fasciata 
EU163148 Melipona sp MP70 

EU163167 Melipona illota 
 3Bb1 
 3Ab1 
 3Ca1 
 3Aa25 
 3Cb1 
 3Ba1 
 3Da2 

EU163133 Melipona crinita 

99 

99 

38 

98 

7 9 

4 6 

62 
79 

60 

65 

79 

67 

41 

30 

18 

26 

58 

14 
25 

21 
25 

20 

M. s. pernigra 

M. s. seminigra 

M. s. ssp1 

M. s. abunensis 

M. s. merrillae 

M. s. ssp2 



81 

 

 

II.5.4. Discussão e conclusões 

 

O gene mitocôndrial citocromo c oxidase subunidade 1 (COI) foi usado com sucesso 

na delimitação das subespécies de Melipona seminigra. As análises de agrupamento, por 

admixture (Corander e Tang 2007; Corander et al. 2008) (Figura 2) e de similaridade, por NJ 

corrigido por K2P (Kimura 1980) (Figura 3) mostraram que as subespécies analisadas 

formam seis grupos perfeitamente distintos. O gene COI tem se mostrado uma ferramenta 

eficiente para a identificação de espécies em vários grupos animais (Hebert et al. 2003a, b; 

Hajibabaei et al. 2006, 2007; Waugh 2007), com o limiar de divergência genética entre 

espécies variando, de acordo com o nível taxonômico analisado e o grupo animal (Avise e 

Aquadro 1982). Para Lepidoptera, Hajibabaei et al. (2006) observaram uma divergência entre 

espécies de 3%, exceto para espécies congenéricas, que mostraram uma divergência genética 

de 0,6 a 2,0% (evidenciando origem recente). Garnery et al. (1992) observaram uma média de 

1,3% de divergência para linhagens de Apis mellifera, evidência de isolamento geográfico por 

longo tempo. Para abelhas sem ferrão do gênero Scaptotrigona foi observado uma média de 

2,79% e 0,7% de divergência genética interespecífica e intraespecífica, respectivamente 

(Hurtado-Burillo et al. 2013). 

No grupo de subespécies de Melipona seminigra, encontramos uma divergência 

genética entre as subespécies variando de 0,4 % (entre M. s. merrillae e M. s. ssp2) a 2,7 % 

(entre M. s. pernigra e M. s. ssp1) (Tabela 1). A % de divergência genética entre subespécies 

foi, em média, 1,80 ± 0,47 SD e entre espécies do mesmo subgênero, foi, em média, 2,13 % ± 

0,50 SD. Comparando a divergência do COI entre as subespécies de M. seminigra com a 

divergência de espécies congenéricas (mesmo subgênero) podemos inferir que as subespécies 

de M. seminigra encontram-se isoladas por um longo tempo. 

Nossos resultados indicam que M. seminigra atrofulva (Ramírez et al. 2010) e M. 

seminigra ssp2 são o mesmo taxon (Figura 3). Destacamos também o valor de divergência 

(0,2 %) observado entre M. melanopleura e M. panamica (o mesmo entre M. s. atrofulva e M. 

seminigra ssp2) e o valor de divergência (0,7 %) observado entre Melipona melanopleura e 

Melipona costaricaensis (Tabela 2), que de acordo com Camargo e Pedro (2013) são 

sinônimos.  

Acreditamos que outras subespécies de M. seminigra, não amostradas até agora, 

podem ser encontradas na Bacia Amazônica, se um esforço amostral maior for feito. 

Considerando a importância de M. seminigra como polinizador e produtor de mel, aspectos de 
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sua biologia e comportamento merecem ser vistos com cuidado. M. seminigra, muito 

provavelmente, tem status derivado em relação à outras espécies de Melipona (Francini et al. 

2011), de modo que, estudos sobre a sua história evolutiva pode nos ensinar sobre manejo 

adequado e a preservação de seu habitat. 
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Conclusões Gerais  

 

- A partir da análise de DNA microssatélites em 576 operárias de Melipona seminigra, 

amostradas em colônias de três subespécies (M. s. abunensis, M. s. merrillae e M. s. 

seminigra) em populações naturais e manejadas, concluimos que o sistema de acasalamento 

de M. seminigra é poliandria. A frequência de paternidade (3 a 11 acasalamentos) e o número 

de paternidade efetiva (2 a 11,613) evidenciam que rainhas de M. seminigra são inseminadas 

por dois ou mais machos e, frequentemente, por mais de seis machos (poliandria extrema), 

tanto em colônias naturais como em colônias manejadas, conforme descrito nos capítulos II, 

III e IV e na tabela de resultados gerais (Tabela 1, Apêndice). 

 

- O baixo grau de parentesco intracolonial observado em colônias de M. seminigra (as 

operárias compartilharam, em média, 34,6 % de seus genes por descendência comum) (Tabela 

1) corrobora o esperado para Hymenoptera sociais haplo-diplóides com sistema de 

acasalamento poliândrico, é fato novo em abelhas sem ferrão (Apidae, Meliponini). 

 

- Poliandria em M. seminigra, assim como em outros Hymenoptera sociais, explica-se porque 

os benefícios da diversidade genética, que certamente são maiores do que os custos de 

múltiplos acasalamentos. 

 

- Os valores de skew (S < 0,5) (Tabela 1, Apêndice) indicam que na maioria das colônias a 

rainha tende a equalizar a paternidade, maximizando os ganhos da diversidade genética. 

Exceto, em três colônias de M. s. seminigra, onde alguns machos monopolizaram a 

paternidade (S ˃ 0,5), o que pode ser explicado pelo N amostral usado. 

 

- O aumento da diversidade genética em colônia de M. seminigra, resultante de múltiplos 

acasalamentos da rainha, aumenta o fitness da colônia em várias direções, argumentamos a 

favor da hipótese de ser uma estratégia evolutiva para minimizar os efeitos nocivos da 

produção de macho diplóide, descritos para M. seminigra em estudo prévio (Capítulo I). 

 

- A análise de DNA barcoding das seis subespécies de M. seminigra amostradas neste 

trabalho, revelou que a distância genética entre as subespécies é alta, indicando que estão 

separadas geograficamente por longo tempo. As subespécies foram perfeitamente delimitadas 

pelo COI, o que também é fato novo, uma vez que, o DNA barcoding tem sido usado com 
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sucesso na identificação de espécies e taxons superiores e não de subespécies, porque 

diversidade do COI entre subespécies é, em princípio, baixa e insuficiente para delimitá-las. 

 

 - O conhecimento produzido ao longo deste trabalho representa uma contribuição significativa 

a respeito do sistema de acasalamento de M. seminigra, é essencial, no que diz respeito ao 

manejo e conservação desta espécie. No entanto, a implicação maior de nossos resultados 

refere-se à evolução de poliandria em Hymenoptera sociais. 

 

Perspectivas: 

 

- Os resultados das análises moleculares (DNA microssatélite e DNA barcoding) indicam que 

M. seminigra é um livro aberto a muitos novos estudos, tais como: comportamento das 

operárias em colônias que produzem macho diplóide; novos estudos sobre o sistema de 

acasalamento; relação do sistema de acasalamento com a produtividade e tamanho das 

colônia; citogenética do grupo de subespécies; taxonomia e filogeografia. 
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Apêndice – Sobre conclusões gerais 

Tabela 1. Paternidade e parentesco em Melipona seminigra, estimativas feitas a partir da genotipagem de 576 operárias. Foram genotipados 4-5 locos microssatélites, como 

descrito nos capítulos II, III e IV. Foram amostradas 24 colônias, três subespécies: *, colônia manejada; **, colônia selvagem. Os valores de skew (contribuição de cada pai 

com a prole da rainha) evidenciam a tendência a equalização da paternidade, na maioria das colônias. 

Subespécie Colônia Operárias genotipadas Paternidade observada Paternidade efetiva   skew Grau de parentesco 

Melipona seminigra abunensis 

1A* 24 09 9,264 - 0,033 0,303 

1B* 24 09 10,306 - 0,163 0,298 

1C* 24 11 11,613 - 0,061 0,293 

1D* 24 08 7,934   0,009 0,313 

1E** 24 06 5,779   0,044 0,336 

1F** 24 07 6,310   0,115 0,329 

1G** 24 11 8,970   0,203 0,306 

1H** 24 10 9,944   0,017 0,300 

1I** 24 08 7,507   0,070 0,307 

M. s. merrillae 

2Ba* 24 04 2,496   0,501 0,450 

2Da* 24 06 6,938 -0,187 0,322 

2Ea* 24 04 3,745   0,085 0,383 

2Fa* 24 03 2,948   0,026 0,419 

2Ha* 24 07 5,137   0,310 0,347 

2Ka* 24 04 4,201 -0,067 0,369 

2La* 24 04 4,075 -0,025 0,372 

2Pa* 24 04 3,745   0,085 0,383 

M. s. seminigra 

4A* 24 09 5,781   0,402 0,336 

4B* 24 10 9,446   0,059 0,302 

4C* 24 07 2,000   0,833 0,500 

4E* 24 09 5,884   0,389 0,334 

4F* 24 10 4,386   0,623 0,363 

4G* 24 09 7,578   0,177 0,315 

4H* 24 09 5,781   0,527 0,336 

Média 
Desvio padrão 

  
                  7,416 

2,500 
6,324  
2,655 

  0,176 
  0,028 

0,346 
0,051 

 


