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Sinopse: 
 

No presente estudo, fez-se a caracterização de um gene envolvido na cascata de 

determinação de sexo da abelha Melipona interrupta – denominado fem. Com o intuito de 

verificar a regulação da expressão do gene fem por splicing alternativo, as sequências dos 

mRNAs fem maduros de machos, operárias e rainhas em diferentes fases do 

desenvolvimento foram obtidas. Observou-se a existência de transcritos específicos para 

machos e fêmeas. De acordo com a caracterização das sequências dos transcritos por 

ferramentas de bioinformática, somente os mRNAs específicos de fêmeas originam uma 

proteína funcional. 

 

Palavras-chave: abelhas sem ferrão, expressão gênica, Melipona, sexo – causa e 

determinação, regulação pós-transcricional  
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RESUMO 

 
A diferenciação sexual é uma etapa crucial do desenvolvimento de grande parte dos 

eucariotos, pois afeta intensamente os aspectos fisiológicos, morfológicos e comportamentais 
desses organismos. Os mecanismos envolvidos na escolha do sexo dos indivíduos estão 
começando a ser compreendidos em algumas espécies. Nas abelhas do gênero Apis, o sexo é 
determinado por uma cascata composta por três genes regulatórios principais: o csd, cujos 
genótipos são variáveis entre os sexos; o fem - o gene chave - que transmite a informação do 
csd para o gene seguinte; e o dsx, que regula a expressão dos genes que conferem os fenótipos 
peculiares de cada sexo. Contudo, há evidências de que o csd não é o sinal primário da cascata 
de determinação de sexo das outras abelhas. O fem, por outro lado, já foi identificado em uma 
espécie de abelha sem ferrão – Melipona interrupta. Porém, não há evidências do 
envolvimento desse gene na determinação de sexo dessa espécie. Portanto, o objetivo desse 
estudo foi caracterizar as sequências dos transcritos maduros do fem de machos e fêmeas de 
M. interrupta, com o intuito de testar a hipótese da regulação do fem por splicing alternativo 
sexo-específico e investigar o papel desse gene na determinação de sexo dessa espécie. Como 
nos organismos eussociais a determinação de sexo e de casta são processos interligados, 
averiguou-se também o possível envolvimento do fem na diferenciação entre operárias e 
rainhas. Coletaram-se machos, operárias e rainhas nas fases de pupa e adulto (dezoito 
amostras ao todo). Com base na sequência consensual previamente descrita para o cDNA fem 
da espécie estudada, desenharam-se vários pares de iniciadores para a amplificação, a 
clonagem e o sequenciamento dos cDNAs fem das amostras referidas. As sequências obtidas 
foram alinhadas entre si e comparadas com o banco de dados de proteínas (a partir das 
sequências polipeptídicas preditas para os transcritos analisados). Seis transcritos distintos 
foram encontrados para o gene fem, corroborando com a hipótese de que esse gene sofre 
splicing alternativo. Dois destes apresentaram correlação com o sexo. O mRNA fem 
específico das fêmeas é composto por 1.970 nucleotídeos, 10 éxons e codifica uma proteína 
com 411 aminoácidos. A isoforma Fem feminina apresenta três domínios conservados, os 
quais são encontrados também na proteína Fem das fêmeas de Apis e nas proteínas Tra 
(codificadas por genes ortólogos ao fem) das fêmeas de outros insetos das ordens 
Hymenoptera e Diptera. O mRNA fem específico dos machos diferencia-se do feminino 
apenas pela presença de um éxon curto (59 nucleotídeos), mas que contém um códon de 
parada. A isoforma Fem dos machos, então, é uma proteína incompleta (176 aminoácidos) e 
que provavelmente não é funcional, corroborando os resultados descritos para as proteínas 
ortólogas à Fem. Os outros transcritos foram encontrados em menor frequência e não estão 
correlacionados ao sexo ou à casta. Nós sugerimos que esses transcritos podem ser produtos 
de eventos estocásticos durante o processo de splicing. Os resultados desse estudo, portanto, 
evidenciam o papel do fem como o gene chave da cascata de determinação de sexo de M. 
interrupta. 
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Alternative splicing of the feminizer gene and its role in sex determination of the stingless 

bee Melipona interrupta (Hymenoptera: Apidae) 

 
Sexual differentiation is a crucial step in the development of most species of 

eukaryotes, since it affects strongly the physiological, morphological and behavioral aspects 
of the organisms. The mechanisms involved in the choice of the individuals’ sexual fate are 
beginning to be understood in some groups of animals. In the eusocial bees of Apis genus, sex 
is determined by a cascade composed of three major regulatory genes: csd, whose genotypes 
vary between sexes; fem – the key gene – which transmits the information from the csd to the 
next gene; and dsx, the last gene of the cascade, which is responsible for regulating the genes 
involved in the generation of each sex's peculiar phenotype. However, the csd gene is not the 
primary signal of sex determination in other bees. The fem gene, on the other hand, has been 
identified in a stingless bee species – Melipona interrupta, but there is no evidence of fem’s 
involvement in the sex determination of this species. Therefore, the aim of this study was to 
characterize the sequences of fem mature transcripts of M. interrupta males and females, in 
order to test the hypothesis of regulation of fem gene by sex-specific alternative splicing and 
also to investigate the role of this gene in the regulation of sex determination of this species. 
As in eusocial organisms the sex and caste determination are interconnected processes, we 
also examined the possible involvement of the fem gene in the differentiation between 
workers and queens. Males, workers and queens were collected in the stages of pupa and adult 
(eighteen samples in total). Based in a consensus sequence of the fem cDNA previously 
described for this species, several pairs of primers were drawn up for the amplification, 
cloning and sequencing of the samples’ fem cDNAs. The sequences obtained were aligned 
with each other and compared with proteins database (from the polypeptides sequences 
predicted for the mRNAs analyzed). Six distinct transcripts were found for the fem gene, 
supporting the hypothesis of the regulation of this gene by alternative splicing. Two of these 
transcripts are correlated with sex. The female splice variant has 1970 nucleotides, 10 exons 
and encodes a protein with 411 amino acids. The female isoform of Fem has three conserved 
domains, which are also found in the female Fem of Apis mellifera and in the female Tra 
(encoded by genes orthologous to fem) of other hymenopteran and dipteran insects species. 
The male splice variant is distinguished by the presence of a short exon (59 nucleotides) that 
contains a stop codon. Thus, the male isoform is a short protein (176 amino acids) and 
probably it’s not functional, confirming the results described for the proteins orthologous to 
Melipona’s fem. The other transcripts were found less frequently. Those are not related to 
gender or caste and we think they could be the products of stochastic events during the 
process of splicing. Therefore, the results of this study support the role of fem as the key gene 
of sex determination in M. interrupta. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As abelhas são insetos da ordem Hymenoptera (composta também por formigas e 

vespas) que têm como característica mais conspícua o hábito de se alimentar de pólen, sendo 

consideradas cruciais para a sustentação do ecossistema global por serem os mais numerosos 

e especializados polinizadores de angiospermas (Danforth, 2007). Embora sejam as poucas 

espécies de abelhas sociais que tornem o grupo popularmente conhecido (Figura 1), estas 

representam uma fração bem pequena da diversidade de abelhas (Grimaldi e Engel, 2005). 

Existem cerca de 20.000 espécies de abelhas, as quais ocorrem em todos os ecossistemas 

terrestres, com exceção da Antártida, do pólo Norte e de áreas próximas a essas regiões 

(Michener, 2007). Evidências indicam que o surgimento das abelhas ocorreu há cerca de 120 

milhões de anos (entre o final do Cretáceo Anterior e o início do Cretáceo Médio) e é 

amplamente aceito que as abelhas são derivadas das vespas esfeciformes (Engel, 2001a). 

Atualmente, as abelhas estão classificadas em sete famílias: Colletidae, Stenotritidae, 

Andrenidae, Melittidae, Megachilidae, Halictidae e Apidae, sendo as duas últimas compostas 

pelas abelhas sociais (Michener, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Colônia da espécie de abelha sem ferrão Melipona interrupta. Foto: Bezzera-Francini. 

 

Existem variados níveis de complexidade quanto à formação de sociedades entre as 

abelhas (Grimaldi e Engel, 2005). Algumas espécies da subfamília Halictinae (Halictidae) e 

da tribo Euglossini (Apinae, Apidae) têm comportamento comunal, onde um ninho é 

compartilhado por um grupo de indivíduos (como uma estratégia de defesa), mas cada um 
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cuida da sua prole. Dentro de Halictinae há ainda espécies semissociais, cujos membros 

estéreis ou pouco reprodutivos cuidam cooperativamente da prole de um grupo restrito de 

indivíduos. E nas tribos Augochlorini e Halictini de Halictinae (Halictidae), Allodopini de 

Xylocopinae (Apidae) e Apini, Bombini e Meliponini de Apinae (Apidae) são encontradas as 

espécies que formam as sociedades mais sofisticadas: as eussociais. Além do cuidado coletivo 

da prole e da divisão em castas reprodutivas e estéreis ou pouco reprodutivas (também 

apresentados pelas espécies semissociais), os membros adultos das colônias devem pertencer 

a duas ou mais gerações sobrepostas para a espécie ser considerada eussocial (Wilson e 

Hölldobler, 2005).  

Nas abelhas eussociais, a divisão de castas ocorre entre as fêmeas: a casta reprodutora 

é constituída pelas rainhas e a casta que auxilia as rainhas, pelas operárias. Os machos não são 

considerados como casta (Gullan e Cranston, 2008). A escolha das castas pode ser dependente 

exclusivamente de fatores ambientais ou de uma interação entre fatores ambientais e 

genótipos casta-específicos. Por exemplo, no gênero Apis (tribo Apini), a alimentação 

diferenciada entre as fêmeas é o fator responsável pela determinação de castas. As operárias 

depositam continuamente um alimento de alto valor nutritivo – a geléia real – em todas as 

células de cria do favo onde a prole dessas abelhas se desenvolve. A partir do último ínstar 

larval, no entanto, apenas as fêmeas presentes nas células de cria maiores (denominadas 

realeiras) continuam a receber a geléia real. As larvas das fêmeas presentes nas células de cria 

menores passam a receber um alimento menos nutritivo e em menor quantidade a partir do 

último ínstar larval (Hartfelder et al., 2006). A contínua alimentação com geléia real causa o 

aumento da concentração de hormônio juvenil nessas larvas, resultando na diferenciação de 

rainha (Barchuk et al., 2007).  

Nas abelhas sem ferrão do gênero Melipona (tribo Meliponini), por outro lado, há 

evidências de uma predisposição genética na escolha da casta, pois a quantidade de rainhas 

produzidas em uma colônia é relativamente constante e, ainda que as fêmeas sejam 

alimentadas diferencialmente, a proporção de rainhas na prole não ultrapassa o valor de 25% 

(Kerr et al., 1966). Kerr et al. (1975), então, propuseram que dois locos (xa e xb) com dois 

alelos cada codificariam para o sinal primário da determinação de castas. Quando em 

heterozigose dupla, os produtos dos genes xa e xb ativariam um dos genes envolvidos na 

síntese ou na regulação da síntese de hormônio juvenil e, assim como em Apis, as altas 

concentrações do hormônio juvenil seriam responsáveis pelo desenvolvimento de rainhas. 

Entretanto, ainda há uma dependência das condições nutricionais, pois existe uma quantidade 

mínima de alimento abaixo do qual não há produção de rainhas. 
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A origem e a evolução da eussocialidade nas abelhas, apesar de serem temas bastante 

explorados, ainda geram controvérsias. As espécies eussociais das subfamílias Halictinae 

(Halictidae), Apinae (Apidae) e Xylocopinae (Apidae) não formam um grupo monofilético. 

Dentro de Halictinae, as espécies eussociais apresentam diferentes níveis de complexidade 

quanto à formação das sociedades. Análises filogenéticas das espécies eussociais dessa 

subfamília atribuíram numerosas origens independentes da eussocialidade dentro desse grupo 

(Danforth, 2001). Por outro lado, nas tribos Apini e Meliponini da subfamília Apinae são 

encontradas as espécies com as sociedades mais avançadas, nas quais rainhas e operárias são 

distintas morfologicamente e a divisão de tarefas entre rainhas e operárias é inexorável 

(Engel, 2001b). As espécies das tribos Apini e Meliponini, juntamente com as espécies 

primitivamente eussociais de Bombini e as abelhas solitárias e comunais de Euglossini, 

formam um clado conhecido como “abelhas corbiculadas”, por conter as espécies que 

apresentam uma estrutura especializada em coleta e transporte de pólen na tíbia posterior, 

denominada corbícula (Grimaldi e Engel, 2005). Porém, essas tribos não são proximamente 

relacionadas, do ponto de vista filogenético, às espécies eussociais da subfamília 

Xylocopinae. A eussocialidade, então, surgiu independentemente repetidas vezes nas abelhas. 

Uma das características que pode ter propiciado o reiterado surgimento da eussocialidade nas 

abelhas (e nos Hymenoptera, em geral) é o alto grau de parentesco entre as irmãs (seleção de 

parentesco), as quais, do ponto de vista genético, são mais proximamente relacionadas entre si 

do que com a prole que elas poderiam produzir (Hamilton, 1964). Essa relação genética mais 

estreita entre as irmãs existe devido ao sistema de determinação de sexo dessas espécies – a 

haplodiploidia. 

Na maioria das abelhas eussociais (assim como nos Hymenoptera em geral), os 

machos são haplóides e as fêmeas são diplóides. Os machos desenvolvem-se a partir de ovos 

não-fertilizados, enquanto que as fêmeas são originadas a partir de ovos fertilizados, sendo 

que esse modo de haplodiploidia é denominado partenogênese arrenótoca (Figura 2; Heimpel 

e de Boer, 2008). No entanto, não é o processo de fertilização em si que determina o sexo. 

Mackensen (1951), ao verificar a existência de machos diplóides em Apis mellifera, propôs 

que o sexo nessa espécie é determinado por um loco multialélico, sendo que os indivíduos 

hemizigostos ou homozigotos para esse loco se tornariam machos e os indivíduos 

heterozigotos, fêmeas – sistema denominado determinação complementar do sexo ou CSD –, 

o qual foi descrito primeiramente para uma espécie de vespa por Whiting (1943; Figura 3). De 

acordo com esse sistema, os machos diplóides não seriam observados frequentemente na 

natureza devido à forte pressão seletiva para a manutenção de um número relativamente alto 
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de alelos no loco de determinação de sexo, uma vez que os machos diplóides geralmente são 

inférteis, menos viáveis ou ainda podem produzir gametas diplóides e, consequentemente, 

gerar uma prole de fêmeas triplóides estéreis, caso eles se reproduzam (van Wilgenburg et al., 

2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Esquema da determinação de sexo por haplodiploidia/partenogênese arrenótoca. A partir de 
ovos não-fertilizados são produzidos indivíduos haplóides que se tornam machos. Quando uma fêmeas 
cruza com um macho haplóide, os ovos fertilizados dão origem a indivíduos diplóides que se tornam 
fêmeas. Fonte: Nunes-Silva, 2008. 
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Figura 3. Esquema da determinação complementar de sexo – CSD. As setas indicam os cruzamentos 
e os possíveis genótipos gerados a partir destes. As barras representam os alelos do loco de 
determinação sexual, sendo que os alelos distintos estão em cores diferentes. Quando um macho 
haplóide cruza com uma rainha que tem um alelo sexual idêntico ao seu, são produzidos tanto 
indivíduos heterozigotos, quanto homozigotos. Os indivíduos heterozigotos se tornam fêmeas e os 
homozigotos, machos. Modificado de Nunes-Silva, 2008. 

 

A existência de machos diplóides já foi demonstrada em várias espécies de abelhas 

eussociais (van Wilgenburg et al., 2006). A produção de machos diplóides pode ser ainda 

mais desvantajosa nessas espécies (Carvalho, 2001). Se uma rainha acasalar com um macho 

haplóide que tenha o alelo sexual idêntico a um dos seus, esta produzirá indivíduos 

homozigotos e heterozigotos na mesma proporção (1:1). Assim, o crescimento e a 

sobrevivência das colônias podem ser comprometidos pela produção dispendiosa de vários 

indivíduos inviáveis reprodutivamente e sem função alguma para a colônia, ao invés de 

estarem sendo produzidas operárias e rainhas. Diversas estratégias para evitar os riscos/custos 

da produção de machos diplóides foram desenvolvidas nas espécies eussociais. Machos e 

fêmeas do gênero Apis voam grande distâncias para o vôo nupcial como tática para evitar 

endocruzamentos (Michener, 1974), enquanto que em algumas espécies do gênero Melipona, 

as rainhas virgens saem do ninho para o vôo nupcial dias antes dos machos, o que evita o 
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acasalamento com os seus irmãos (Bustamante, 2005). Além disso, os machos diplóides 

podem ser reconhecidos e mortos pelas operárias ainda na fase larval, como ocorre em A. 

mellifera (Woyke, 1980), ou imediatamente após os adultos emergirem das células de cria, 

como é o caso de algumas espécies de Melipona. As rainhas que produzem os machos 

diplóides também são mortas pelas operárias de Melipona (Carvalho, 2001).  

Nas espécies de abelhas eussociais produtoras de machos diplóides que já foram 

estudadas, encontraram-se evidências empíricas indiretas da determinação de sexo por CSD 

(van Wilgenburg et al., 2006). A partir de experimentos de criação e multiplicação controlada 

de colônias das espécies Bombus terrestris (Ayabe et al., 2004), M. quadrifasciata (Camargo, 

1979 apud Carvalho, 2001), M. compressipes fasciculata (Kerr, 1987), M. scutellaris 

(Carvalho, 2001), M. seminigra (Francini, 2008) e M. interrupta (Id. Ibid.), obtiveram-se 

razões sexuais que estavam de acordo com as predições da determinação de sexo baseada um 

loco multialélico. A identificação e caracterização molecular desse loco, no entanto, foi 

efetuada somente nas abelhas do gênero Apis, nas quais este gene foi denominado 

complementary sex determiner ou csd (Beye et al., 2003). 

O csd é o primeiro componente de uma via de genes regulatórios responsáveis pela 

determinação de sexo (Beye, 2004). Em Apis, assim como nos insetos em geral, a cascata de 

determinação de sexo controla diretamente (não através de hormônios sexuais, como ocorre 

nos vertebrados) todos os aspectos da diferenciação sexual, por meio da regulação da 

expressão dos genes responsáveis pelas características sexuais dimórficas nas células 

somáticas e germinativas (Williams e Carroll, 2009). As cascatas de determinação de sexo são 

comumente compostas por três elementos principais (Schütt e Nöthiger, 2000). O componente 

inicial é o sinal primário, o qual deve ser variável entre machos e fêmeas. O sinal primário 

induz a expressão diferencial do segundo elemento, o gene chave, cuja função é manter o 

estado sexual determinado pelo sinal primário (o qual é requerido somente para iniciar a 

cascata) ao longo do desenvolvimento e transmitir esse estado direta ou indiretamente (através 

de genes regulatórios subordinados) para o terceiro componente da via, o gene de troca 

binária. Esse gene, por fim, codifica um fator de transcrição que regula a expressão dos genes 

que irão de fato conferir o dimorfismo sexual.  

O gene csd regula a determinação de sexo por combinação alélica, sendo que um 

número de 15 alelos são estimados para esse gene (Gempe et al., 2009). A proteína Csd é 

funcional apenas quando codificada por diferentes alelos (Figura 4a). Quando sua composição 

é derivada de alelos idênticos, a via padrão de determinação de machos prossegue (Crozier, 

1971; Beye et al., 2003). Quando a proteína Csd é codificada por diferentes alelos, por outro 
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lado, esta desencadeia o desenvolvimento de fêmeas por meio da indução do splicing 

alternativo do elemento seguinte da cascata - o gene feminizer ou fem (Figura 4b). O gene fem 

regula a determinação do sexo por meio da atividade diferencial das proteínas provenientes 

dos transcritos sexo-específicos desse gene (Hasselmann et al., 2008). O mRNA maduro 

específico das fêmeas é traduzido em uma proteína ativa que desempenha uma função dupla 

na cascata da determinação de sexo: a indução do splicing alternativo do pré-mRNA do 

próprio gene fem (retroalimentação positiva) e a regulação do último gene da cascata de 

determinação de sexo, o gene double sex ou dsx (Figura 4c). O gene dsx é o principal 

responsável pelo dimorfismo sexual primário e secundário (Gempe et al., 2009). A proteína 

Fem das fêmeas induz o splicing alternativo do pré-mRNA dsx, que dá origem a isoforma 

feminina (DsxF). Já nos machos, o splicing padrão do transcrito primário dsx resulta na 

expressão da isoforma masculina (DsxM). As proteínas DsxF e DsxM são fatores de transcrição 

que ativam/reprimem os genes que conferem os fenótipos sexo-específicos (An et al., 1996; 

Figura 4c). Entretanto, há evidências de que o dsx não é o único gene de troca binária, ou seja, 

este gene não controla todos os aspectos da diferenciação sexual. Transcritos sexo-específicos 

de um gene ortológo ao fruitless (fru) de Drosophila foram encontrados em A. mellifera 

(Gempe, comunicação pessoal). Em D. melanogaster esse gene (juntamente com o dsx) é o 

responsável pela orientação sexual e comportamento de corte dos machos (Demir e Dickson, 

2005; Rideout et al., 2010). A função do gene fru ainda precisa ser confirmada em A. 

mellifera.  
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(a) 

 

 
 
(b) 

 

 

 
(c) 

 

 

 

 
Figura 4. Esquema da cascata de determinação de sexo de Apis mellifera, com ênfase nos transcritos 
envolvidos nesse mecanismo regulatório. Os éxons estão representados por caixas e os íntrons, por 
linhas. Os processos e produtos específicos das fêmeas estão na cor rosa representa e os processos e 
produtos específicos dos machos, na cor azul. As linhas vermelhas correspondem a posição relativa 
dos códons de parada. No lado direito do esquema são mostradas as proteínas codificadas pelos 
transcritos em questão, as quais também estão representadas por caixas. A letra “x” indica a expressão 
de uma proteína não-funcional. Nas letras b e c, o splicing é representado pelas linhas tracejadas acima 
(fêmeas) e abaixo (machos) dos transcritos primários. Apenas os éxons que participam do splicing 
alternativo estão sendo mostrados nas letras b e c. Modificado de Lodish et al., 2004. 

(a) Nos machos, a proteína Csd produzida a partir de um único alelo é funcional. Já nas 
fêmeas, a proteína heteromérica originada a partir dos dois alelos csd distintos é funcional e regula o 
splicing alternativo do mRNA de fem;  

(b) Na ausência da proteína Csd funcional em machos, segue-se o splicing padrão do pré-
mRNA fem que origina um transcrito maduro contendo um códon de parada prematuro no terceiro 
éxon, o qual impede a síntese de uma proteína Fem funcional nos machos. A proteína Fem funcional 
nas fêmeas assume a função da proteína Csd a partir do estágio larval e induz o splicing alternativo do 
próprio mRNA fem; 

(c) A proteína Fem também induz o splicing alternativo do pré-mRNA dsx nas fêmeas, 
originando um mRNA (com 7 éxons) que codifica a proteína DsxF. Nos machos, por sua vez, segue-se 
o splicing padrão do dsx que o transcrito maduro (com 6 éxons) codificador da proteína DsxM. As 
proteínas DsxF e DsxM ativam e/ou reprimem diferencialmente a transcrição dos genes que conferem 
as características sexuais dimórficas. 
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Sobre a determinação de sexo em outras abelhas, segundo Hasselmann et al. (2008), o 

gene csd caracterizado molecularmente para Apis não é a molécula universal base do sistema 

de determinação complementar de sexo. Existem evidências de que o gene csd surgiu a partir 

de uma duplicação do gene fem que ocorreu dentro da linhagem Apini (tribo composta por 

abelhas apenas do gênero Apis), após a sua separação das tribos Bombini e Meliponini. O 

gene fem, por outro lado, já foi identificado em representantes de Bombini (B. terrestris) e 

Meliponini (M. interrupta), mas ainda não há evidências experimentais sobre a função do fem 

em outras abelhas além de Apis (Id., ibid.). Em M. interrupta, o fem é expresso em todas as 

fases do desenvolvimento (Nunes-Silva, 2008), dando suporte a idéia do envolvimento desse 

gene na determinação e manutenção do sexo nessa espécie. Além disso, há evidências de que 

as vias de determinação de sexo e de casta estão estreitamente relacionadas nas espécies do 

gênero Melipona. Diferentemente de Apis, as operárias de Melipona compartilham boa parte 

de suas características sexuais secundárias (traços morfológicos e comportamentais) com os 

machos e não com às rainhas. Externamente, os machos são tão similares às operárias que é 

difícil distinguir um do outro em uma colônia, enquanto que as rainhas são facilmente 

distinguíveis de ambos (Kerr et al., 2004). As rainhas de M. interrupta, por exemplo, 

apresentam o abdômen marrom escuro cintilante e os olhos compridos e estreitos, enquanto 

que as operárias e os machos dessa espécie têm o abdômen preto, com listas amarelas entre os 

segmentos, olhos compridos e largos e a cabeça com tamanho maior que a das rainhas. 

Portanto, se o fem em Melipona, assim como em Apis, for o responsável por manter a via de 

diferenciação sexual nas fêmeas ao longo do desenvolvimento, este deve ser regulado de 

modo casta-específico, a fim de que haja a diferenciação de determinadas características 

sexuais secundárias de fêmeas completas somente nas rainhas. Logo, a hipótese testada no 

presente estudo é de que o gene fem está associado à determinação de sexo e casta em 

Melipona. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 Geral 

 

- Verificar se o gene fem está envolvido na determinação de sexo e casta em Melipona 

interrupta. 

 

2.2 Específicos 

 

- Obter as sequências dos transcritos maduros do gene fem de machos, operárias e 

rainhas em diferentes fases do desenvolvimento de M. interrupta; 

- Comparar as sequências obtidas entre si, a fim de investigar se o gene fem é regulado 

por splicing alternativo; 

- Verificar se há uma correlação entre as variantes de splicing do gene fem e a 

determinação de sexo e casta; 

- Caracterizar as sequências polipetídicas preditas para as proteínas Fem e inferir suas 

possíveis funções. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 Coleta do material biológico 

 

As amostras de Melipona interrupta foram coletadas no Meliponário do Grupo de 

Pesquisas em Abelhas do Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia (GPA/INPA). Os 

indivíduos foram amostrados de acordo com o sexo, a casta e a fase/subfase 

(morfologicamente distinguível) do desenvolvimento (Tabela 1). O total de indivíduos 

analisados foi 18. 

 
Tabela 1. Características das fases e subfases do desenvolvimento de Melipona interrupta. 

Subfase do 
desenvolvimento* Sexo/Casta Características 

Pw 
Macho  

Operária 
Rainha 

Pupa de olho branco e corpo branco 

Pp 
Macho 

Operária 
Rainha 

Pupa de olho rosa e corpo branco  

Pb 
Macho 

Operária 
Rainha 

Pupa de olho marrom e corpo branco 

Pbl 
Macho 

Operária 
Rainha 

Pupa de olho marrom e corpo com pigmentação clara  

Pbd 
Macho 

Operária 
Rainha 

Pupa de olho marrom e corpo com pigmentação escura  

NEW Operária Operária recém-emergida 
NEQ Rainha Rainha recém-emergida 
HM Macho Macho haplóide que ainda vive dentro da colônia 

*Classificação segundo Dallacqua et al. (2007) e Bonetti (2008). 
 

Indivíduos na fase embrionária (na qual ocorre a determinação de sexo) e na larval (na 

qual ocorre a determinação de casta) não foram coletados porque é somente a partir da fase de 

pupa que as abelhas do gênero Melipona podem ser morfologicamente identificadas quanto ao 

sexo e casta. Como em M. interrupta o gene fem é expresso em todas as fases do 

desenvolvimento (Nunes-Silva, 2008), é possível começar a estudá-lo nessa fase mais tardia. 
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A classificação de pupas segundo a cor do olho e da cutícula corporal foi feita de acordo com 

Dallacqua et al. (2007). Foram considerados adultos recém-emergidos, aqueles com até 10 

horas de vida como imago (Bonetti, 2008). As amostras foram armazenadas em ultrafreezer a 

-80° C. 

 
 
3.2 Extração de RNA total  

 

O RNA total de cada amostra foi extraído com o kit SV Total RNA Isolation System 

(Promega), seguindo-se o protocolo do fabricante. A extração por esse método consiste 

essencialmente no uso do isotiocianato de guadinidina e do β-mercaptoetanol, para a lise 

celular, desnaturação dos complexos nucleoproteicos e inativação de ribonucleases e no uso 

de etanol e DNAse para a remoção de proteínas e DNA contaminantes, respectivamente. A 

integridade do RNA extraído foi avaliada por eletroforese em gel de agarose 1% (Sambrook 

et al., 1989) corado com gel red 6,6 X (Biotium) para a visualização em luz ultravioleta. As 

amostras de RNA foram armazenadas em ultrafreezer a -80° C. 

 

3.3 Síntese de primeira fita de cDNA 

 

O RNA total foi utilizado como molde para a reação de síntese de fitas de DNA 

complementares aos mRNAs (cDNAs), a qual foi efetuada com os reagentes do kit Improm-

II™ Reverse Transcription System (Promega) (Tabela 2), segundo o protocolo do fabricante. 

Esse processo ocorreu em cinco etapas, as quais estão descritas na tabela 3. 
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Tabela 2. Reagentes utilizados na síntese de cDNA e suas respectivas concentrações (inicial e final) e 
volumes em cada reação. 

Reagentes [ ] inicial [ ] final Volume 
RNA total - >1µg 4,0 µL 
Primer oligo dT 500 ng/µL 25 ng/µL 1,0 µL 
Tampão* 5X 1X 4,0 µL 
MgCl2* 25 mM 3 mM 2,4 µL 
dNTPs* 2,5 mM 0,5 mM 1,0 µL 
Inibidor de RNAses* 40 U/µL 20 U 0,5 µL 
Transcriptase reversa* - - 1,0 µL 
Água nuclease free* - - 6,1 µL 
Total   20,0 µL 
*Reagentes que foram adicionados à reação somente após a etapa de 
choque térmico. [ ] = concentração dos reagentes. 

 
Tabela 3. Etapas da síntese de cDNA e suas respectivas temperatura e duração. 

Etapa Temperatura Tempo 
Desnaturação 70°C 5 minutos 
Choque Térmico 4°C 5 minutos 
Anelamento 25°C 40 minutos 
Extensão 42°C 90 minutos 
Inativação da enzima 70°C 15 minutos 

 

A integridade do cDNA sintetizado foi avaliada por eletroforese em gel de agarose 1% 

corado com gel red 6,6 X. 

 

3.4 Amplificação dos cDNAs fem 

 

O cDNA do mRNA fem foi amplificado pela técnica de Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR), utilizando-se iniciadores específicos para o fem de M. interrupta, cuja 

sequência foi obtida parcialmente por transcriptoma e por completo pela técnica de 

Amplificação Rápida de Extremidades Completas de cDNA – denominada RACE (Nunes-

Silva, 2008). Como nos experimentos do autor foi utilizado um pool de indivíduos na fase 

larval (na qual nem o sexo e nem a casta podem ser identificados), obteve-se uma sequência 

consensual para o cDNA/mRNA do gene fem no referido trabalho. Desse modo, 

vislumbrando-se a possível presença de distintos mRNAs, foram desenhados vários pares de 

iniciadores para a amplificação de regiões relativamente curtas (com 400 pb, em média) ao 

longo da ORF (Fase de Leitura Aberta) e das UTRs 5’ e 3’ (Regiões Não Traduzidas) da 
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sequência consensual usada como referência (Figura 5; Tabela 4). Testaram-se ainda 

combinações entre primers forward e reverse de diferentes pares, para a tentativa de 

amplificação de regiões maiores (Tabela 5). Os iniciadores foram desenhados com o auxílio 

do programa Oligo Explorer 1.4. Após os testes preliminares, escolheram-se iniciadores que 

cobrissem a ORF e as UTRs para a amplificação dos cDNAs fem de todas as amostras e para 

as etapas seguintes. 

 

(a) 
attttgaatttcagcgtcgaatggcgtcgcaccgatttaggcaacgaagaagatttcacggc
gtggagtaatggtatgtctacagatttgacgagaagatataattcttctataagtacttcag
ctattgagaaggcttgcagattaatcttcgtgcatatgaagtttttcttctttggaaaatga
aacgaatcatgtcaagtcattcgcatcgagatgaaagatcgagaatatcacgcagtggagat
tttgaaactggtctacgttcaaaaacggaagaagaacgattacggcgtaggcgtgaatggat
gatagaacaagaaaagctacgagaacatgaaaaattgaaggcgaagatgattttagagtatg
aaatacgtcgtgctcgtgaaaaaggtttaccaccaccaaaaggaagattctcacatcacagt
cgtagtaaaagtaaaagcaaatctccggaaagtcgacatagaattaccacatcaagtacatc
taaaacagccatattatctaaaaaattagaaccatcagatggtacaacacctttatttaagg
gaccagaaggcacacaagttagtattgtggaattacgaagtatcaaagtagatattcacaga
aatgtgccaggcaaaacaacaaccgatgaacttcaacgagctattgtcaatcctgaagatgt
ccaggtcatgagaagagagggagaaggatccaaacctatatttgaaagagaagaaataaaaa
gtgcaacagtcaagacaaaagaaattgtcgaacatcgtacagttgttgctataaataatgaa
aatttagaaaataaatcgggagtgaataaaaaatatactacatcaagaagtcaaagttgcag
tcctcgacgtagattgtctcactataccaggtatgaggattcaaaacgtgatggcaggaata
attatagaaatgatagggaaagagatcgtagtagaggaagaagtcgagaatataaagaaaaa
gacagacgacatagtcagttgcataccacaagagaagaaagaaaaggtcaccgagatcattc
acgttctagggagcgagaacagcgaacatggagtagagaatctcaccacaagtcgtttaaag
atgaaagatctcatcgagaaagatcaagagaacgatctcgagaaagaagtgaaagagatagg
tctagagagcacagagtaacgtcgtcgcattatattgagcaaattcctgttccattctacta
tggagattttcctgcaagaccaataatggttggacctttagttccaattcgagggcaagtac
ctttaggacctaggcatatgatgggtccattaagaccatttccaccacgatttattccgcca
gatatgtatagattacgtccacccccaaaccctagatttgggccaatgtattaatgaaagat
ttgtagtaaatggaacataatgttttattgcgtagtacgtgtcgtataccgtatcaaatatt
tgacgatcttttacaaaaattcaaaattcctgatattatagcgaagtagattcaattcatga
taataattataattttatgaaatatacaaatgttttataattttttaattactatgttatat
tataagaattttttaagattatgataaatttgtcgatgctttaacgttaacattgtagaaaa
tataatcgcattttgttttaaaaatcattgattttttaagtaccaataactgtgcgatttaa
aaattttaaagcatatttaatctattaatatagtttgtggaatattattaaaatattttatg
tttaatgtatttgattatgaaacttgttcatatctttttaaactgtaataatttgtaagaat
tttattaattgataacgatttgtgaattattgaatgtaaggaatgcctagcatgtaaatatg
atgtatctaaataaaatatttatttaaagctcttttaaaaaaaaaaaa 
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(b) 

Figura 5. Sequência referencial do cDNA/mRNA fem de Melipona interrupta mostrando as regiões 
amplificadas pelos pares de iniciadores desenhados neste estudo (ver Tabela 4 para verificar a relação 
entre as cores e os primers).   
(a) Sequência nucleotídica consensual para o cDNA fem. As bases nucleotídicas marcadas com cores 
idênticas indicam a região amplificada por um mesmo par de primers, sendo que o nucleotídeo 
marcado upstream representa a primeira base do fragmento amplificado e o nucleotídeo marcado 
downstream, a última. A sequência correspondente à ORF do fem está em negrito. Fonte da sequência: 
Nunes-Silva, 2008. 
(b) Representação gráfica da sequência referencial do cDNA fem e das regiões amplificadas pelos 
iniciadores. As sequências estão representadas por caixas. As regiões amplificadas pelos diferentes 
pares de iniciadores estão representadas por caixas de cores diferentes. A ORF da sequência 
referencial está na cor amarela e as UTRs, na cor cinza. Os números indicam o tamanho total do 
mRNA fem referencial e as posições dos primeiros e dos últimos nucleotídeos das sequências.  
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Tabela 4. Iniciadores desenhados para a amplificação do cDNA do gene fem, suas respectivas 
temperaturas de anelamento e o tamanho esperado para os fragmentos amplificados por eles (ver 
Figura 1 para verificar a relação entre as cores e os primers na sequência do fem).  

Cor Iniciador Sequência 
Temperatura 

de 
anelamento 

Tamanho 
esperado do 
fragmento 

 Fem_U5’_B_F ATTTTGAATTTCAGCGTCG 55,0°C 370 pb 
 Fem_U5’_B_R TACTCTAAAATCATCTTCGC   
 Fem_U5’_A_F CGCACCGATTTAGGCAACG 59,3°C 370 pb 
 Fem_U5’_A_R CCTTTTTCACGAGCACGACG   
 Fem_B Fw CGAATCATGTCAAGTCATTCGC 53,8°C 199 pb 
 Fem_B Rv GAGCACGACGTATTTCATACTC   
 Fem_C Fw ACGATTACGGCGTAGGGTGAATGG 60,8°C 294 pb 
 Fem_C Rv ACTTGTGTGCCTTCTGGTCCCT   
 Fem_D Fw TAAGGGACCAGAAGGCACAC 55,0°C 370 pb 
 Fem_D Rv GCCATCACGTTTTGAATCCT   
 Fem_L Fw AGGATTCAAAACGTGATGGC 53,0°C 329 pb 
 Fem_L Rv TGGAACAGGAATTTGCTCAA   
 Fem_N Fw AGGGAGCGAGAACAGCGAACA 61,0°C 340 pb 
 Fem_N Rv ATCTAGGGTTTGGGGGTGGACG   
 Fem_U3’_G_F GAATCTCACCACAAGTCG 55,0°C 833 pb 
 Fem_U3’_G_R ATCATATTTACATGCTAGGC   
 Fem_U3’_V_F CGAGAAAGATCAAGAGAACG 51,5°C 387 pb 
 Fem_U3’_V_R1 TACTTCGCTATAATATCAGG   
 Fem_U3’_V_R2 TAAATCGCACAGTTATTGG 50,7°C 586 pb 

 

Tabela 5. Combinações entre primers foward e reverse de diferentes pares. Tanto a cor realçada no 
nome do primer foward quanto no nome do primer reverse indicam as bases de início e término, 
respectivamente, do fragmento amplificado (ver Figura 1 para verificar a relação entre as cores e os 
primers na sequência do fem).  

Combinação Cor Iniciador Sequência 
Temperatura 

de 
anelamento 

Tamanho 
esperado 

1  Fem_B Fw CGAATCATGTCAAGTCATTCGC 54,0°C 734 pb 
  Fem_D Rv GCCATCACGTTTTGAATCCT   

2  Fem_D Fw TAAGGGACCAGAAGGCACAC 54,0°C 679 pb 
  Fem_L Rv TGGAACAGGAATTTGCTCAA   

3  Fem_C Fw ACGATTACGGCGTAGGGTGAATGG 60,8°C 1.117 pb 
  Fem_N Rv ATCTAGGGTTTGGGGGTGGACG   

4  Fem_B Fw CGAATCATGTCAAGTCATTCGC 51,2°C 1.043 pb 
  Fem_L Rv TGGAACAGGAATTTGCTCAA   
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Para a PCR, utilizaram-se os reagentes do kit Go Taq® Flexi DNA Polymerase 

(Promega; Tabela 6). A reação foi realizada em seis etapas (Tabela 7). Os produtos de PCR 

foram analisados por eletroforese em gel de agarose 1% corado com gel red 6.6 X. 

  
Tabela 6. Reagentes utilizados na PCR e suas respectivas concentrações (inicial e final) e volumes em 
cada reação. 

Reagentes  [ ] inicial [ ] final Volume 
Tampão  5X 1X 5,0 µL 
MgCl2 25 mM 2,5 mM 2,5 µL 
dNTPs 10 mM 0,25 mM 0,6 µL 
Primer Foward 5 pmol/µL 0,2 pmol/µL 1,0 µL 
Primer Reverse 5 pmol/µL 0,2 pmol/µL 1,0 µL 
Taq DNA polimerase  5 U/µL 0,1 U/µL 0,5 µL 
cDNA - - 2,0 µL 
Água milli-Q - - 12,4 µL 
Total   25,0 µL 
[ ] = concentração dos reagentes 

 
Tabela 7. Etapas da PCR e suas respectivas temperaturas e duração. 

Etapa Temperatura Tempo 
Desnaturação inicial 94°C 5 minutos 
Desnaturação* 94°C 1 minuto 
Anelamento* X**°C 40 segundos 
Polimerização* 72°C 2 minutos 
Polimerização final 68°C 5 minutos 
Término 10°C indeterminado 
*Tais etapas constituem um ciclo, o qual foi repetido por 30 vezes. 
**Temperatura variável de acordo com o par de primers utilizado  
(ver tabelas 4 e 5). 
 

 

3.5 Clonagem dos cDNAs fem 

 

Os produtos de PCR com tamanho menor que 400 pb foram purificados e 

sequenciados diretamente e os fragmentos com tamanho acima de 400 pb foram purificados e 

clonados antes de serem sequenciados (a fim de serem obtidas as sequências completas desses 

fragmentos e com boa qualidade). A purificação foi feita por meio da excisão da banda do 

produto de PCR de um gel de agarose 1%, com o kit Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up 

System (Promega), seguindo-se o protocolo do fabricante. Nos casos onde o produto da 

purificação apresentou uma concentração abaixo da adequada para a 
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clonagem/sequenciamento (>15 ng/µL), fez-se uma reamplificação do fragmento, utilizando-

se o próprio produto de PCR purificado como molde (nas mesmas condições de reação 

descritas anteriormente – Tabelas 6 e 7). Os fragmentos reamplificados foram purificados 

diretamente a partir do produto de PCR, utilizando-se o mesmo kit citado anteriormente para a 

purificação a partir do gel. As concentrações das moléculas de DNA foram medidas por 

espectrofotometria, no aparelho Nanodrop 2000 (Thermo Scientific). 

 O vetor escolhido para a clonagem foi o plasmídeo pGEM®-T easy (Promega). A 

reação de ligação teve como catalisador a enzima T4 DNA ligase e ocorreu na temperatura de 

4°C por, aproximadamente, 16 horas. A razão entre o número de moléculas de inserto 

(produto de PCR purificado) e de vetor utilizada foi de 3:1. As condições da reação de ligação 

estão descritas na tabela 8. Após a ligação, fez-se a precipitação do DNA dos produtos da 

ligação do inserto ao vetor com etanol e acetato de amônio (Anexo A). O DNA foi 

ressuspendido em 6 µL de água milli-Q.  

 
Tabela 8. Reagentes da ligação do inserto ao vetor e suas respectivas concentrações (inicial e final) e 
volumes adicionados em cada reação. 

Reagentes [ ] inicial [ ] final Volume 
Vetor - - X* µL 
Inserto - - X* µL 
Tampão 2X 1X 10,0 µL 
T4 DNA ligase 3 U/µL 6 U 2,0 µL 
Água milliQ - - q.s.p. 20,0 µL 
Total   20,0 µL 
X*Tais volumes foram variáveis dependendo da concentração e 
do tamanho do inserto, porém, sempre obedecendo a proporção 
de 3 moléculas do inserto para 1 do vetor. [ ] = concentração dos 
reagentes. 

 

As moléculas de DNA resultantes da reação de ligação do inserto ao vetor foram 

introduzidas em bactérias Escherichia coli da linhagem DH5αF'Iq, pelo método de 

transformação genética por eletroporação (Anexo B). Utilizaram-se 3 µL de DNA e 100 µL 

de células bacterianas eletrocompetentes durante o procedimento. Após a transformação, as 

bactérias foram incubadas em 250 µL de meio LB (Caldo Lisogênico) líquido por 1 hora e, 

em seguida, foram semeadas em placas de Petri contendo ágar LB. Além dos nutrientes e do 

ágar, o meio de cultura continha ainda os marcadores de seleção ampicilina (Ci = 100 mg/mL; 

Cf = 200 µg/mL), X–gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-beta-D-galactopiranosídeo - Ci = 50 

mg/mL; Cf = 80 µg/mL) e IPTG (isopropil-beta-D-1-tiogalactopiranosídeo - Ci = 0,1 M; Cf = 
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0,5 mM). A ampicilina atuou na seleção das colônias de bactérias transformantes, ou seja, 

aquelas que de fato incorporaram o plasmídeo. Apenas as colônias transformantes foram 

capazes de crescer nesse meio contendo ampicilina. O IPTG e o X-gal, por sua vez, 

selecionaram as colônias de bactérias recombinantes, ou seja, que incorporaram o plasmídeo 

ligado ao inserto. As colônias recombinantes foram identificadas por sua coloração branca e 

as colônias não-recombinantes, pela coloração azul.  

Algumas colônias brancas foram escolhidas para a verificação da presença do cDNA 

de fem por PCR de colônia. Na reação de PCR de colônia, adicionou-se uma colônia 

bacteriana diluída em 5 µL de água milliQ ao invés do cDNA. Com exceção do volume de 

DNA e de água, as condições de reação e de ciclagem foram as mesmas descritas 

anteriormente (Tabelas 6 e 7). Os iniciadores utilizados nessa etapa foram os específicos para 

o vetor pGEM®-T easy (Topo_M13_F – 5’GTAAAACGACGGCCAG3’; Topo_M13_R – 

5’CAGGAAACAGCTATGAC3’), os quais se anelam nas regiões flanqueadoras ao sítio onde o 

fragmento foi inserido no vetor. Dentre as colônias transformadas, selecionaram-se como 

recombinantes aquelas cujo produto de PCR de colônia apresentou o tamanho esperado, o 

qual foi estimado com base no tamanho do fragmento de cDNA clonado (de acordo com as 

tabelas 4 e 5) e da região do vetor amplificada pelos primers Topo_M13 (aproximadamente 

250 pb). 

 

3.6 Extração de DNA plasmidial 

 

Das colônias selecionadas como recombinantes foram escolhidas duas de cada 

amostra para a extração do DNA plasmidial. As colônias foram inoculadas em meio LB 

líquido e cultivadas a 37°C por cerca de 16 horas. Após o cultivo, extraiu-se o DNA 

plasmidial dessas bactérias com o kit Wizard® Plus SV Minipreps DNA Purification System 

(Promega), seguindo-se o protocolo do fabricante. O princípio desse método é a utilização do 

acetato de potássio para a solubilização do DNA plasmidial e precipitação do DNA genômico, 

das proteínas e de outros componentes, após a lise celular. Os produtos da extração foram 

avaliados por eletroforese em gel de agarose 1% corado com gel red 6.6 X.  
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3.7 Sequenciamento dos cDNAs fem 

 

O sequenciamento nucleotídico do cDNA dos clones recombinantes foi realizado pelo 

método de terminação de cadeia (Sanger et al., 1977). Esse método consiste em três etapas. A 

primeira é a reação de síntese de fragmentos com nucleotídeos terminadores de cadeia 

(didesoxirribonucleosídios trifosfatados - ddNTPs), os quais são marcados com fluorescência. 

Tal reação foi feita com os reagentes do kit Big Dye® Terminator Cycle Sequencing Standart 

Version 3.1 (Applied Biosystems), segundo o protocolo do fabricante. Os iniciadores 

utilizados na delimitação dos fragmentos marcados com ddNTPs foram o Topo M13 foward e 

reverse (em reações separadas), para o sequenciamento dos fragmentos clonados, e os 

iniciadores foward e reverse específicos para o fem de M. interrupta, no caso dos fragmentos 

sequenciados diretamente dos produto de PCR. As concentrações e os volumes de reagentes 

utilizados na reação estão descritos na tabela 9 e as etapas da reação, na tabela 10. 

Devido a dificuldades de ajustes nas concentrações de DNA plasmidial adequadas 

para a reação de sequenciamento, fez-se novamente a amplificação do cDNA fem, desta vez 

utilizando-se o DNA plasmidial como molde e os primers Topo_M13 (específicos para o 

vetor) na reação. Os fragmentos amplificados foram purificados a partir do gel de agarose (kit 

Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System - Promega) e quantificados antes de sua 

utilização como molde na reação de sequenciamento. 

 
Tabela 9. Reagentes utilizados na reação de sequenciamento e suas respectivas concentrações (inicial 
e final) e volumes em cada reação. 

Reagentes [ ] inicial [ ] final Volume 
Tampão  5X 1X 2,0 µL 
Primer 5 pmol/µL 0,2 pmol/µL 1,0 µL 
Big Dye®  - - 0,3 µL 
DNA - - X* µL 
Água milli-Q - - q.s.p. 10,0 µL 
Total   10,0 µL 

*O volume de DNA na reação variou de acordo com a concentração e o 
tamanho do fragmento a ser seqüenciado. Para os fragmentos pequenos 
(em torno de 400 pb), a concentração utilizada na reação foi de 
aproximadamente 40 ng e para os fragmentos maiores (com cerca de 
1000 a 1500 pb), entre 50 e 100 ng. [ ] = concentração dos reagentes.  
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Tabela 10. Etapas da reação de sequenciamento e suas respectivas temperaturas e duração. 

Etapa 1 (1 ciclo) Temperatura Tempo 
Desnaturação inicial 96°C 1 minuto 
Etapa 2 (15 ciclos)   

Desnaturação 96°C 10 segundos 
Anelamento 50°C 15 segundos 
Polimerização 60°C 75 segundos 

Etapa 3 (5 ciclos)   
Desnaturação 96°C 10 segundos 
Anelamento 50°C 15 segundos 
Polimerização 60°C 90 segundos 

Etapa 4 (5 ciclos)   
Desnaturação 96°C 10 segundos 
Anelamento 50°C 15 segundos 
Polimerização 60°C 105 segundos 

Etapa 5   
Término 15°C indeterminado 

 

A etapa seguinte foi a precipitação do DNA da reação de sequenciamento com os 

reagentes Etanol e EDTA (Anexo C). O DNA precipitado foi diluído em 10 µL de Formamida 

Hi Di™ (Applied Biosystems). A terceira e última etapa foi a leitura das sequências, a qual 

foi feita no equipamento ABI 3130 Genetic Analyzer (Applied Biosystems).  

 

3.8 Análises das sequências dos cDNAs  fem  

 

A qualidade dos arquivos gerados ao final do sequenciamento foi verificada com o 

programa Phred/Phrap (Ewing et al., 1998; Ewing e Green, 1998; disponível em 

http://www.biomol.unb.br/phph/index). Selecionaram-se as sequências contínuas com média 

de qualidade igual ou superior a 20, ou seja, cuja probabilidade de erros de leitura fosse igual 

ou menor que 1% (1 erro a cada 100 bases). Esse programa também foi usado para a remoção 

das sequências do vetor (processo denominado trimming). As sequências foram, então, 

conferidas (por meio da comparação com seus eletroferogramas) e, quando necessário, 

editadas manualmente com o auxílio do programa Bioedit versão 7.0.4.1 (Hall, 1999). A partir 

das sequências foward e reverse obtidas de uma mesma amostra e de um mesmo par de 

primers, montou-se uma sequência única (contig) com o programa CAP3 (Huang e Madan, 

1999; http://mobyle.pasteur.fr/cgi-bin/portal.py). Os contigs de uma mesma amostra, mas 
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obtidos por pares de primers diferentes, também foram submetidos ao programa CAP3, a fim 

de que as sequências obtidas para o fem fossem analisadas como um todo.  

As sequências montadas foram comparadas (par a par) com a sequência referencial de 

Nunes-Silva (2008), utilizando-se o programa Blast 2 seq (Altschul et al., 1990; 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), com o intuito de verificar o grau de identidade entre 

elas. A predição dos éxons presentes nos transcritos foi feita por meio do alinhamento entre as 

sequências dos transcritos e a sequência do gene fem da espécie proximamente relacionada A. 

mellifera (código de acesso da sequência no GenBank do NCBI: NC_007072.3) no software 

ClustalW2 (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/). Além disso, todos os transcritos de 

fem obtidos e a sequência referencial foram alinhados utilizando o software ClustalW do 

programa Bioedit 7.0.4.1, para a verificação da presença de éxons alternativos entre tais 

sequências. As sequências polipeptídicas das isoformas codificadas pelos distintos transcritos 

de fem foram preditas pelo programa ORF finder (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/gorf/) 

e comparadas com o banco de dados protéicos PROSITE (http://www.expasy.org/prosite/), 

para a busca de domínios conservados. A representação gráfica dos domínios protéicos foi 

efetuada com o software “My domain” (http://www.expasy.org/tools/mydomains/). Por fim, 

as sequências polipeptídicas das proteínas Fem de M. interrupta foram comparadas com as 

sequências das proteínas Fem de A. mellifera (código de acesso no NCBI: NP_001128300.1) 

e Bombus terrestris (código de acesso no NCBI: ABY74329.1), utilizando-se o programa 

Blastp 2 seq (Altschul et al., 1990; http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).  
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4. RESULTADOS 
 

4.1 Extração de RNA total/ Síntese de primeira fita de cDNA 

 

 O perfil eletroforético dos RNAs extraídos foi caracterizado pela presença de duas 

bandas (correspondentes aos rRNAs 28S e 18S) e de um rastro contínuo ao longo do gel, o 

qual corresponde aos mRNAs (Figura 6). Esse é o perfil esperado para um RNA ser 

considerado íntegro.  

 

 

Figura 6. Perfil do RNA total de operárias na fase de pupa de Melipona interrupta em gel de agarose 
1% corado com gel red. 1-3: RNAs de pupas de olho rosa; 4-6: RNAs de pupas de olho marrom. As 
setas apontam para os rRNAs (28S e 18S) e os mRNAs estão representados pelo rastro. 

 

Assim como os mRNAs, os cDNAs foram visualizados como rastros no gel de 

agarose. Pelo perfil eletroforético, verificou-se que foram sintetizados cDNAs maiores que 

1.500 pb e menores que 100 pb (Figura 7). Como não houve indícios de degradação no gel, os 

cDNAs foram considerados íntegros o suficiente para a etapa do isolamento dos transcritos de 

fem por PCR.   

 

28S 
18S 

1        2        3        4       5        6 



24 
 

 

Figura 7. Perfil das primeiras fitas de cDNA de operárias na fase de pupal de Melipona interrupta em 
gel de agarose 1% corado com gel red. 1: marcador 100 pb (Promega); 2-4: cDNAs de pupas de olho 
rosa; 5-7: cDNAs de pupas de olho marrom. As setas apontam para os fragmentos com 100 e 1500 pb 
do marcador. 
 

 

4.2 Amplificação/Sequenciamento dos cDNAs fem  

 

 A amplificação dos cDNAs fem de machos, operárias e rainhas foi bem sucedida com 

todos os pares de iniciadores desenhados (Figuras 8 e 9). O cDNA fem também foi 

amplificado com todas as combinações entre primers foward e reverse de diferentes pares que 

foram testadas (Figura 10). Todos os fragmentos apresentaram aproximadamente o tamanho 

esperado para eles, com exceção daqueles desenhados para amplificar os fragmentos 

correspondentes a extremidade 3’ da ORF e a UTR 3’ da sequência referencial (ver figura 9, 

letras c, d, e). A amplificação do cDNA fem utilizando primers específicos validou a 

sequência referencial desse cDNA, a qual foi montada virtualmente a partir de pequenos 

fragmentos obtidos pela técnica de RACE por Nunes-Silva (2008).    

 

 

 

 

 

 

 

 

1500 pb 

100 pb 

1       2       3        4       5       6       7 
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Figura 8. Perfil dos fragmentos dos cDNAs fem de Melipona interrupta amplificados com diferentes 
pares de primers – desenhados para amplificar as ORFs – em gel de agarose 1% corado com gel red. 
O tamanho esperado para os fragmentos amplificados com cada par está entre parêntesis.  
(a) Primer Fem_B (199 pb): 1-marcador 100 pb (Promega); 2-operária; 3-rainha; 4- macho; 5-controle 
negativo. A seta aponta para o fragmento com 200 pb do marcador. 
(b) Primer Fem_C (294 pb): 1-marcador 100 pb (Promega); 2-operária; 3-rainha; 4-macho; 5-controle 
negativo. A seta aponta para o fragmento com 300 pb do marcador. 
(c) Primer Fem_D (370 pb): 1-marcador 100 pb (Promega); 2-operária; 3-rainha; 4- macho; 5-controle 
negativo. A seta aponta para os fragmentos com 300 e 400 pb do marcador. 
(d) Primer  Fem_L (329 pb): 1-marcador 100 pb (Promega); 2-operária; 3-rainha; 4- macho; 5-
controle negativo. A seta aponta para os fragmentos com 300 e 400 pb do marcador. 
(e) Primer Fem_N (340 pb): 1-marcador 100 pb (Promega); 2-operária; 3-rainha; 4- macho; 5-controle 
negativo. A seta aponta para os fragmentos com 300 e 400 pb do marcador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

(d) 
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(b) 
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Figura 9. Perfil dos fragmentos dos cDNAs fem de Melipona interrupta amplificados com diferentes 
pares de primers – desenhados para amplificar as UTRs – em gel de agarose 1% corado com gel red. 
O tamanho esperado para os fragmentos amplificados com cada par está entre parêntesis.  
(a) Primer Fem_U5’_B (370 pb): 1-marcador 100 pb (Invitrogen); 2-operária; 3-rainha; 4-macho; 5-
controle negativo. A seta aponta para o fragmento com 400 pb do marcador. 
(b) Primer Fem_U5’_A (370 pb): 1-marcador 100 pb (Invitrogen); 2-operária; 3-rainha; 4-macho; 5-
controle negativo. A seta aponta para o fragmento com 400 pb do marcador. 
(c) Primer Fem_U3’_G (833 pb): 1-marcador 100 pb (Invitrogen); 2-operária; 3-rainha; 4-macho; 5-
controle negativo. A seta aponta para o fragmento com 1000 pb do marcador. 
(d) Primer Fem_U3’_V1_R1 (387 pb): 1-marcador 100 pb (Invitrogen); 2-operária; 3-rainha; 4-
macho; 5-controle negativo. A seta aponta para os fragmentos com 400 e 500 pb do marcador. 
(e) Primer Fem_U3’_V1_R2 (586 pb): 1-marcador 100 pb (Invitrogen); 2-operária; 3-rainha; 4-
macho; 5-controle negativo. A seta aponta para o fragmento com 700 pb do marcador. 
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Figura 10. Perfil dos fragmentos dos cDNAs fem de Melipona interrupta amplificados com as 
combinações entre primers forward e reverse de diferentes pares em gel de agarose 1% corado com 
gel red. O tamanho esperado para os fragmentos amplificados com cada par está entre parêntesis. 
(a) C1 - primers Fem_B Fw e Fem_D Rv (734 pb): 1-macho; 2-rainha; 3-operária; 4-controle 
negativo; 5-marcador 100 pb (Promega). A seta aponta para o fragmento com 700 pb do marcador. 
(b) C2 - primers Fem_D Fw e Fem_L Rv (679 pb): 1-macho; 2-rainha; 3-operária; 4-controle 
negativo; 5-marcador 100 pb (Promega). A seta aponta para o fragmento com 700 pb do marcador. 
(c) C3 - primers Fem_C Fw e Fem_N Rv (1.117 pb): 1-macho; 2-rainha; 3-operária; 4-controle 
negativo; 5-marcador 1 kb (Promega). A seta aponta para o fragmento com 1000 pb do marcador. 
(d) C4 - primers Fem_B Fw e Fem_L Rv (1.043 pb): 1-macho; 2-rainha; 3-operária; 4-controle 
negativo; 5-marcador 1 kb (Promega). A seta aponta para o fragmento com 1000 pb do marcador. 
 

 

Com a finalidade de comparação entre as sequências das ORFs (regiões traduzidas) 

dos transcritos fem de machos, operárias e rainhas ao longo do desenvolvimento, escolheu-se 

a combinação de pares de iniciadores C4 (Fem_B Fw e Fem_L Rv, que amplificam a maior 

parte da ORF da sequência referencial do fem) para a amplificação de todas as réplicas 

experimentais (18 indivíduos ao todo) e para as etapas subsequentes de clonagem e 

sequenciamento das mesmas. Além disso, as regiões correspondentes às UTRs 5’ e 3’ da 

sequência referencial (e as extremidades das ORFs não amplificadas pelos primers C4) dos 

cDNAs fem de três machos, três operárias e três rainhas (nas subfases de pupa de corpo não 

pigmentado e olho branco, rosa e marrom; 9 indivíduos ao todo) foram amplificadas para 

(b) (a) 

(d) (c) 

1          2         3        4         5         1         2         3         4         5         

1          2         3         4        5         1         2         3        4           5         
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verificar a existência de diferenças entre as sequências completas dos transcritos de cada 

sexo/casta. Os pares de iniciadores Fem_U5’_B (que amplificam a UTR 5’ e a extremidade 5’ 

da ORF da sequência referencial) e Fem_U3’_G (que amplificam a extremidade 3’ da ORF e 

a UTR 3’ da sequência referencial) foram os escolhidos para esse fim, por amplificarem 

regiões de sobreposição com os fragmentos amplificados pelos iniciadores C4, 

proporcionando, assim, a cobertura mais completa possível da sequência cDNA de fem 

(Figura 11). Os fragmentos amplificados com os iniciadores Fem_U5’_B (< 400 pb) foram 

sequenciados diretamente e os fragmentos amplificados com os primers Fem_U3’_G (> 400 

pb) foram clonados antes de serem sequenciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Representação gráfica da sequência referencial (1970 pb) do mRNA fem e das regiões 
amplificadas pelos iniciadores escolhidos para a comparação entre os transcritos fem analisados no 
presente estudo. As sequências estão representadas por caixas. A ORF da sequência referencial está na 
cor amarela e as UTRs, na cor cinza. Os fragmentos amplificados pelos primers U5’B (em verde), C4 
(em rosa) e U3’G (em preto) estão representados abaixo da sequência referencial. Os números indicam 
o tamanho total do mRNA fem referencial e as posições dos primeiros e dos últimos nucleotídeos das 
sequências em destaque.  

 

4.3 Análise das sequências dos cDNAs fem 

 

 Os cDNAs fem de machos, operárias e rainhas analisados ao longo do 

desenvolvimento, desde a subfase de pupa de olho branco até a fase adulta, apresentaram uma 

média de identidade de 99% (e-value igual a 0.0) entre si e com a sequência referencial obtida 

em estudos prévios (Nunes-Silva, 2008). Apesar dessa alta identidade alguns cDNAs incluem 

regiões de inserção/deleção com dezenas de nucleotídeos que não estão presentes em outros, 

os quais correspondem a éxons, extensões de éxons comuns ou íntrons adicionais 
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(visualizados como regiões de deleção no alinhamento) dos mRNAs do gene fem. Neste 

estudo, observou-se que existem no mínimo seis variantes de mRNAs maduros do gene fem 

(Figuras 12 e 13).  

A maioria das fêmeas (nove ao todo – 75% –, com exceção de uma operária e duas 

rainhas) apresentam um mRNA maduro constituído por 10 éxons, assim como o transcrito 

referencial (mRNA fem tipo 1; Figura 12a). No éxon 2 está localizado o códon de iniciação e 

no último éxon, o códon de parada, sendo que o tamanho da ORF é de 1.236 nucleotídeos. 

Por outro lado, os transcritos fem da maioria dos machos (quatro – 66% –, com exceção do 

macho na subfase de pupa de olho marrom e corpo com pigmentação clara), de uma operária 

(pupa de olho branco) e de uma rainha (pupa de olho rosa) contêm um éxon alternativo 

formado por 59 nucleotídeos, que está localizado entre as posições 704 e 705 da sequência 

referencial (mRNA fem tipo 2; Figura 12b e Figura 13a). Esse éxon tem um códon de parada 

logo na sua primeira trinca de nucleotídeos. Os transcritos que contém esse éxon, então, 

apresentam uma ORF com apenas 525 nucleotídeos.  

As outras quatro variantes de mRNAs maduros foram observadas em menor 

frequência dentre os transcritos analisados. Duas destas apresentam um éxon adicional 

composto por 50 nucleotídeos (mRNA fem tipos 3 e 4; Figura 12c, d e 13b), que foi 

identificado em uma operária (pupa de olho branco; situado na posição 958 desse transcrito) e 

em um macho (pupa de olho marrom e corpo com pigmentação clara; localizado na posição 

899 desse transcrito). A ORF do transcrito fem da operária não é alterada pelo éxon da 

posição 958, pois este contém um códon de parada em um éxon a montante (posição 704) 

desse éxon (mRNA fem tipo 3; Figura 12c). O mRNA fem do macho, no entanto, apresenta 

uma ORF com apenas 726 nucleotídeos devido a presença de um códon de parada no início 

do éxon alternativo da posição 899 (mRNA fem tipo 4; Figura 12d). O transcrito fem de uma 

das rainhas (pupa de olho marrom e corpo não-pigmentado), por sua vez, retém o íntron 

completo que separa os éxons 9 e 10, ou seja, o nono éxon do transcrito encontrado nessa 

rainha é formado pela junção entre os éxons 9 e 10 da sequência referencial e do íntron entre 

eles (mRNA fem tipo 5; Figura 12e). Essa região é constituída por 63 nucleotídeos e está 

localizada na posição 1.399 (Figura 13c). A ORF desse transcrito é composta por 1.233 

nucleotídeos, sendo ligeiramente menor que a da maioria das outras fêmeas. E a sexta variante 

de splicing, observada em um macho (pupa de olho rosa), não apresenta uma parte do décimo 

éxon (103 nucleotídeos ausentes) que está no presente no éxon correspondente de todas as 

outras variantes (mRNA fem tipo 6; Figuras 12f e 13d). A ausência dessa porção do éxon 10 

não interfere na região codificadora, por ocorrer após o códon de parada (localizado no éxon 
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da posição 704). Não foram encontradas diferenças maiores que um ou dois nucleotídeos 

entre as UTRs 5’ dos transcritos de fem dos machos, das operárias e das rainhas analisados, as 

quais não foram consideradas relevantes para as análises neste momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Representação gráfica das variantes de splicing do gene fem de Melipona interrupta. As 
caixas representam os éxons e as linhas, os íntrons. Em verde estão os éxons comuns a todos os 
transcritos e em laranja, os éxons/extensões de éxons específicos para determinados transcritos. Os 
códons de iniciação e de parada também estão indicados.  
(a) Diagrama do transcrito presente na maioria das fêmeas (mRNA fem tipo 1). O transcrito referencial 
de Nunes-Silva (2008) apresenta essa mesma estrutura.  
(b) Diagrama do transcrito encontrado na maioria dos machos e em uma rainha na subfase de pupa de 
olho rosa (mRNA fem tipo 2).  
(c) Diagrama do transcrito de uma operária na subfase de pupa de olho branco (mRNA fem tipo 3).  
(d) Diagrama do transcrito de um macho na subfase de pupa de olho marrom e corpo com 
pigmentação clara (mRNA fem tipo 4).  
(e) Diagrama do transcrito de uma rainha na subfase de pupa de olho marrom e corpo não-pigmentado 
(mRNA fem tipo 5).  
(f) Diagrama do transcrito de um macho na subfase de pupa de olho rosa (mRNA fem tipo 6). Notar 
que o décimo éxon desse transcrito está incompleto.  
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Figura 13. Alinhamento entre as sequências dos éxons alternativos do fem em relação à sequência do 
transcrito referencial. Os alinhamentos mostrados foram feitos com o auxílio do software ClustaW do 
programa Bioedit. Pw: pupa de olho branco; Pp: pupa de olho rosa; Pb: pupa de olho marrom e corpo 
não-pigmentado; W: operária; Q: rainha; M: macho. 
(a) Região do alinhamento entre alguns dos cDNAs fem mostrando o éxon alternativo de 59 
nucleotídeos, presente na maioria dos machos e em duas fêmeas (na pupa de olho branco operária e na 
pupa de olho rosa rainha).  
(b) Região do alinhamento entre alguns cDNAs  fem mostrando o éxon alternativo de 50 nucleotídeos, 
presente em uma operária (pupa de olho branco) e um macho (pupa de olho marrom e corpo com 
pigmentação clara).  
(c) Região do alinhamento entre alguns cDNAs fem mostrando a parte extra do nono éxon (63 
nucleotídeos) do mRNA da rainha na subfase de pupa de olho marrom.  
(d) Região do alinhamento entre alguns cDNAs  fem mostrando a ausência de uma porção do décimo 
éxon (103 nucleotídeos) do mRNA do macho da subfase de pupa de olho rosa.  
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Os resultados deste estudo estão resumidos na figura 14. Como pode ser visto nessa 

figura, os transcritos fem dos tipos 1 e 2 foram os encontrados com maior frequência nas 

fêmeas e nos machos, respectivamente. Com a finalidade de verificar se as fêmeas e os 

machos que apresentaram os outros tipos de mRNA fem também expressavam esses 

transcritos correlacionados ao sexo, foram feitos novos testes de amplificação e 

sequenciamento dessas amostras. Para esses testes, escolheram-se iniciadores que amplificam 

as regiões dos cDNAs fem que contêm os éxons alternativos (Apêndice F). Nessa etapa, os 

produtos de PCR foram purificados e sequenciados diretamente. A etapa de clonagem  não foi 

efetuada nesse caso porque os clones continham apenas um dentre os transcritos presentes nos 

indivíduos (que é inserido no vetor por chance), enquanto que o sequenciamento diretamente 

dos cDNAs amplificados por PCR fornece a informação sobre os transcritos mais 

representativos presentes nos indíviduos. A presença dos transcritos correlacionados ao sexo 

foi confirmada para todos os indivíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Frequência das formas de mRNA maduro fem encontradas em Melipona interrupta. No 
eixo x estão representados os tipos de transcritos maduros do gene fem e no eixo y, o número de 
indivíduos nos quais eles foram encontrados. As barras roxas representam as operárias; as barras rosas, 
as rainhas; e as barras verdes, os machos. Como pode ser visto nesse gráfico, dois transcritos maduros 
do gene fem foram encontrados em maior frequência: um presente na maioria das fêmeas, tanto nas 
operárias, quanto nas rainhas e outro presente na maioria dos machos. As outras quatro variantes de 
mRNAs maduros foram observadas em apenas um dos indivíduos. 
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A partir dos distintos mRNAs maduros do gene fem obtidos neste estudo, foram  

preditas quatro isoformas para a proteína Fem. A primeira é a codificada pelos transcritos 

predominantes nas fêmeas. Essa isoforma é constituída por 411 aminoácidos e apresenta dois 

domínios conservados ricos em repetições de serina e arginina (domínios SR), um na 

extremidade N-terminal (composto por 74 aminoácidos) e outro na C-terminal (formado por 

107 aminoácidos). Além destes, um domínio conservado rico em prolina (constituído por 62 

aminoácidos) foi identificado na cauda C-terminal. A isoforma da proteína Fem encontrada 

em apenas uma das rainhas é quase idêntica à descrita anteriormente. As diferenças são que 

essa isoforma tem um aminoácido a menos (410, ao todo) e um domínio rico em prolina 

levemente distinto do encontrado na proteína presente nas outras fêmeas, devido à 

composição diferenciada dos cinco últimos aminoácidos da extremidade C-terminal. As 

outras duas isoformas são peptídeos incompletos – resultantes de códons de parada 

prematuros –, pois não apresentam ambos os domínios conservados na extremidade C-

terminal das isoformas presentes nas fêmeas. O único domínio conservado identificado nessas 

isoformas foi o domínio SR da extremidade N-terminal. A proteína predominante nos machos 

é composta por 174 aminoácidos e a outra, encontrada em apenas um indivíduo (também do 

sexo masculino), por 241 aminoácidos.  
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5. DISCUSSÃO 
 

5.1 O gene fem é regulado pela expressão de transcritos sexo-específicos 

 

Com base nos resultados reportados acima, nós sugerimos a existência de dois 

transcritos do gene fem relacionados à determinação de sexo em Melipona interrupta. Os 

transcritos maduros sexo-específicos se diferenciam apenas pela presença de um éxon curto 

(59 nucleotídeos) a mais na variante de splicing masculina. Essa ligeira distinção contrasta 

com as diferenças entre os transcritos sexo-específicos descritos para Apis mellifera, onde os 

machos apresentam um mRNA fem com dois éxons a mais e uma extensa região extra no 

terceiro éxon, totalizando um transcrito maduro com o dobro do tamanho em relação à 

variante de splicing presente nas fêmeas (Hasselmann et al., 2008). O mRNA específico de 

fêmeas de M. interrupta foi o mesmo encontrado por Nunes-Silva (2008). Como esse autor 

isolou o mRNA fem a partir de um pool de larvas não identificadas quanto ao sexo, era 

esperado que o transcrito descrito por ele fosse o encontrado nas fêmeas, pois durante a maior 

parte do ano a maioria dos indivíduos produzidos nas colônias de M. interrupta são fêmeas.  

O transcrito maduro expresso nas fêmeas é composto por 1.970 nucleotídeos, tem 10 

éxons e a provável região traduzida é formada por 1.236 nucleotídeos. Os machos, por sua 

vez, expressam um transcrito com 2.029 nucleotídeos, formado por 11 éxons e cuja ORF é 

constituída por apenas 525 nucleotídeos, em decorrência do códon de parada presente no éxon 

específico dos machos. A região presente apenas nos transcritos específicos dos machos de A. 

mellifera também contém um códon de parada que causa o término prematuro da tradução 

(Hasselmann et al., 2008), ou seja, em ambas as espécies apenas as fêmeas produzem a 

proteína Fem completa. Esses transcritos fem não são regulados a nível transcricional, ou seja, 

não há diferenças quantitativas de expressão desse gene entre machos e fêmeas (Viana, 2011). 

A caracterização de transcritos fem femininos e masculinos demonstra, portanto, que o gene 

fem é regulado por splicing alternativo sexo-específico em M. interrupta. 
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5.2 A caracterização das proteínas Fem sexo-específicas evidencia o papel do fem 

como gene chave da determinação de sexo em Melipona interrupta 

 

A sequência da proteína Fem expressa nas fêmeas tem 411 aminoácidos e apresenta 

63% e 77% de identidade com as proteínas Fem específicas de fêmeas das abelhas Apis 

mellifera (formada por 401 aminoácidos) e Bombus terrestris (formada por 416 aminoácidos), 

respectivamente. Essa proteína é composta por três domínios conservados (Figura 15a e c): 

dois domínios SR (um na cauda N-terminal e o outro na C-terminal) e um domínio rico em 

prolina (na extremidade C-terminal). As proteínas Fem de A. mellifera e B. terrestris também 

contêm domínios SR, os quais são significativamente similares aos domínios de Fem de M. 

interrupta tanto na região N-terminal (77% e 73% de identidade com o domínio 

correspondente de Fem de M. interrupta, respectivamente), quanto na C-terminal (63% e 65% 

de identidade com o domínio SR da mesma região de Fem de M. interrupta, 

respectivamente). Os domínios SR são característicos da família de proteínas tipo SR, cujos 

membros estão envolvidos tipicamente na regulação de splicing (Heimpel e de Boer, 2008; 

Nilsen e Graveley, 2010). Atualmente é amplamente aceito que esses domínios têm a função 

de ligação a outras proteínas (Graveley, 2000). O domínio conservado rico em prolina 

também é altamente similar ao domínio rico em prolina da proteína Fem de A. mellifera e B. 

terrestris (82% e 88% de identidade, respectivamente). Acredita-se que este domínio também 

está relacionado à interação proteína-proteína (Kay et al. 2000).  

Ambos os domínios da região C-terminal são encontrados não apenas nas proteínas 

Fem das abelhas, mas também na extremidade C-terminal das proteínas Tra da vespa Nasonia 

vitripennis (Hasselmann et al., 2008) e dos dípteros Drosophila melonogaster (Boggs et al., 

1987), Ceratitis capitata (Pane et al., 2002), Bactrocera oleae (Lagos et al., 2007), 

Anastrepha sp. (Ruiz et al., 2007), Lucilia cuprina (Concha e Scott, 2009) e Musca domestica 

(Hediger et al., 2010). Assim como o fem, o gene tra está envolvido na cascata de 

determinação de sexo e ambos parecem ter uma origem evolutiva comum, ou seja, 

provavelmente são genes ortólogos (Hasselmann et al., 2008). O modo de regulação por 

splicing alternativo sexo-específico, que resulta na tradução de proteínas completas apenas 

nas fêmeas, também é conservado entre os genes fem/tra dos insetos. Apesar da semelhança 

estrutural existente entre os domínios da cauda C-terminal das proteínas Fem/Tra, as 

sequências desses domínios são amplamente divergentes entre si (Verhulst et al., 2010). Essas 

proteínas, no entanto, apresentam uma plasticidade atípica que permite a retenção da função a 
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despeito das altas taxas de divergência entre as sequências ao longo da evolução desses 

grupos (Pane et al., 2005). A proteína Tra de N. vitripennis apresenta ainda o domínio SR na 

cauda N-terminal, semelhantemente às proteínas Fem das abelhas. A presença de dois 

domínios SR nas proteínas Fem/Tra parece ser, então, uma característica conservada entre os 

Hymenoptera.   

Apesar de ser membro de uma família de reguladores de splicing, a proteína Fem de 

M. interrupta não tem um domínio de ligação ao RNA. As proteínas Fem de Apis e B. 

terrestris e as proteínas Tra também não apresentam esse tipo de domínio (Beye et al., 2003; 

Hasselmann et al., 2008; Verhulst et al., 2010). Em algumas espécies de insetos, demonstrou-

se que a proteína Tra interage cooperativamente com outra proteína (não sexo-específica) da 

família SR que contém um motivo de reconhecimento de RNA (RRM) – denominada Tra-2 – 

para exercer a sua função (Schütt e Nöthiger, 2000). Ainda não foram encontrados genes 

ortólogos ao tra-2 ou proteínas com funções equivalentes nas abelhas.  

A isoforma da proteína Fem de M. interrupta expressa nos machos, por outro lado, 

apresenta 174 aminoácidos. Esse tamanho é similar ao da proteína Fem expressa nos machos 

de A. mellifera (composta por 170 aminoácidos). Além disso, essa proteína não contém os 

domínios SR e rico em prolina da cauda C-terminal (Figura 15b e d), que parecem ser cruciais 

para a função das proteínas Fem/Tra como reguladoras de splicing por serem conservados nas 

isoformas ativas de todos os insetos estudados. Então, é altamente provável que a isoforma 

masculina do Fem de M. interrupta não exerça papel algum nas células que as expressam. De 

fato, a atividade da proteína Fem/Tra não é requerida para a diferenciação dos machos (Pane 

et al., 2002; Lagos et al., 2007; Concha e Scott, 2009; Gempe et al., 2009). Na ausência da 

proteína Fem/Tra, segue-se o splicing padrão do último gene da cascata, que origina a 

isoforma masculina da proteína codificada por esse gene e, consequentemente, o fenótipo dos 

machos. A regulação do splicing alternativo do gene de troca binária pela proteína Fem/Tra, 

por outro lado, resulta na expressão da isoforma feminina do fator de transcrição que leva a 

diferenciação das fêmeas (Gempe e Beye, 2010).  

A similaridade significativamente alta da isoforma Fem expressa nas fêmeas de M. 

interrupta com as isoformas Fem expressas nas fêmeas de A. mellifera e B. terrestris, a 

similaridade estrutural dos domínios da região C-terminal da isoforma específica das fêmeas 

com as proteínas Fem/Tra das espécies estudadas e os indícios da ausência de uma proteína 

funcional nos machos são evidências de que a proteína Fem não somente é regulada por 

splicing alternativo, como também tem a função de regular por splicing alternativo sexo-

específico o gene seguinte da cascata de determinação de sexo em M interrupta. Esses 
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resultados corroboram com a hipótese do papel conservado dessas proteínas na determinação 

de sexo dos insetos (Hasselmann et al., 2008).  

 
(a) 

 
 

(b) 

 
 
 
 
(c)  

 
(d) 

 
Figura 15. Representação gráfica e sequência dos domínios das proteínas Fem de Melipona 
interrupta. Em laranja estão representados os domínios SR (ricos em serina e arginina) e em verde, o 
domínio rico em prolina. (a) Isoforma expressa nas fêmeas. (b) Isoforma expressa nos machos. (c) 
Sequência polipeptídica da isoforma feminina de Fem. (d) Sequência polipeptídica da isoforma 
masculina de Fem. Fonte dos diagramas: http://www.expasy.org/tools/mydomains/ 

 

Há indícios de que a proteína Fem de M. interrupta possa regular a sua própria 

expressão por meio da indução do splicing alternativo do mRNA fem. A função de 

autorregulação das proteínas Fem/Tra já foi demonstrada em C. capitata (Pane et al., 2002), 

B. oleae (Lagos et al., 2007), Anastrepha sp. (Ruiz et al., 2007), L. cuprina (Concha e Scott, 

2009), M. domestica (Hediger et al., 2010) e A. mellifera (Gempe et al., 2009), sendo esse o 

modo pelo qual a identidade sexual é preservada ao longo do desenvolvimento nessas 

espécies. Nessas espécies, o sinal primário é requerido somente para estabelecer a cascata nos 

momentos iniciais em que o sexo é determinado. Após a inatividade do sinal primário, o 

estado de fêmeas é mantido até a fase adulta por esse mecanismo de retroalimentação positiva 

MKRIMSSHSHRDERSRISRSGDFETGLRSKTEEERLRRRREWMIEQEKLREHEKLKAKMILEYE
IRRAREKGLPPPKGRFSHHSRSKSKSKSPESRHRITTSSTSKTAILSKKLEPSDGTTPLFKGPE
GTQVSIVELRSIKVDIHRNVPGKTTTDELQRAIVNPEDVQVMRREGEGSKPIFEREEIKSATVK
TKEIVEHRTVVAINNENLENKSGVNKKYTTSRSQSCSPRRRLSHYTRYEDSKRDGRNNYRNDRE
RDRSRGRSREYKEKDRRHSQLHTTREERKGHRDHSRSREREQRTWSRESHHKSFKDERSHRERS
RERSRERSERDRSREHRVTSSHYIEQIPVPFYYGDFPARPIMVGPLVPIRGQVPLGPRHMMGPL
RPFPPRFIPPDMYRLRPPPNPRFGPMY 

MKRIMSSHSHRDERSRISRSGDFETGLRSKTEEERLRRRREWMIEQEKLREHEKLKAKMILEYE
IRRAREKGLPPPKGRFSHHSRSKSKSKSPESRHRITTSSTSKTAILSKKLEPSDGTTPLFKGPE
GTQVSIVELRSIKVDIHRNVPGKTTTDELQRAIVNPEDVQVMRREG 
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das proteínas Fem/Tra. A proteína Fem de M. interrupta tem um pequeno motivo conservado 

entre as proteínas Fem/Tra de todas as espécies que apresentam a propriedade de 

autorregulação e também naquelas onde há indícios dessa função (Figura 16; Verhulst et al. 

2010). Dentre os insetos estudados até o momento, esse motivo está ausente somente em D. 

melanogaster, sendo que nessa espécie outro gene da cascata apresenta a função de 

manutenção da determinação de sexo, o que corrobora a hipótese de que esse domínio está 

envolvido na autorregulação das proteínas Fem/Tra. Além disso, como o gene fem de M. 

interrupta é expresso desde a fase embrionária até a fase adulta (Nunes-Silva, 2008; Viana, 

2011), este pode servir como uma fonte contínua de informação sobre a identidade sexual. 

Ensaios empíricos, como o RNA de interferência e a análise in vitro das isoformas protéicas 

codificadas pelo gene fem, deverão ser efetuados para confirmar e compreender melhor a 

função desse gene em Melipona. 
 
 
A.obliqua          ASEVVIKRRFGEGSKPLFQRDDIVV 
C.capitata         PSEVVIKRRFGEGSKPLFQRDDIVV 
B.oleae            PDEVVIKRRFGEGSKPLFQRDDIVV 
L.cuprina          NDGINIQRRFGEGSKPLFDRDDIAV 
M.domestica        IEEIQIKRRFGEGTKPLFERDDVKV 
B.terrestris       PEDVLVKRGEGEGSKPIFEREEIKG 
M.interrupta       PEDVQVMRREGEGSKPIFEREEIKS 
A.mellifera        PEDVMLKRRTGEGSKPIFEREEIKN 
N.vitripennis      HEEITLKRRDGEGAKPIFDREELKQ 
                    . : : *  ***:**:*:*:::   

 
Figura 16. Sequências do motivo conservado entre as proteínas Tra/Fem dos insetos e hipoteticamente 
envolvido na autorregulação dessas proteínas. Em amarelo, estão destacados os aminoácidos que 
ocupam posições idênticas em todas as espécies de insetos estudadas. Em negrito, a espécie objeto 
deste estudo. Fonte do alinhamento: http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/  

 

Quanto aos genes regulados pelo fem na cascata de determinação de sexo, ainda não 

foram encontrados genes ortólogos ao dsx e ao fru em M. interrupta. Entretanto, as evidências 

apontam para que esses genes também sejam os responsáveis pela regulação das 

características sexuais dimórficas primárias e secundárias dessa espécie de abelha. Segundo 

Wilkins (1995), os genes a jusante de uma cascata tendem a ser conservados ao longo dos 

processos evolutivos, uma vez que eles controlam a expressão de muitos genes. As 

descobertas sobre os mecanismos de determinação de sexo dos insetos estudados até o 

momento corroboram essa hipótese. Genes ortólogos ao dsx de A. mellifera e que também 

apresentam transcritos sexo-específicos já foram identificados nas espécies da ordem Diptera 

D. melanogaster (An et al., 1996), B. triony (Shearman e Frommer, 1998), Megaselia scalaris 
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(Kuhn et al., 2000), C. capitata (Saccone et al., 2002), M. domestica (Hediger et al., 2004), B. 

oleae (Lagos et al., 2005), A. obliqua (Ruiz et al., 2005), Anopheles gambiae (Scali et al., 

2005); no Lepidoptera B. mori (Ohbayashi et al., 2001); e nos Hymenoptera N. vitripennis 

(Oliveira et al., 2009) e A. mellifera (Gempe et al., 2009). Também já foram identificados 

genes ortólogos ao fru de A. mellifera regulados por splicing alternativo sexo-específico em 

D. melanogaster (Ryner et al., 1996), A. gambiae (Gailey et al., 2006), C. capitata (Salvemini 

et al., 2009) e N. vitripennis (Bertossa et al., 2009). A busca de genes ortólogos ao dsx e fru 

no genoma de Melipona e a caracterização dos transcritos deverão ser efetuadas para verificar 

se estes genes também têm um papel conservado nesse grupo de abelhas.   

 

5.3 O gene fem não é regulado por splicing alternativo casta-específico 

 

Como já foi dito anteriormente, as vias de diferenciação de sexo e de casta são 

estreitamente interligadas nas espécies de Melipona. A maior proximidade das operárias aos 

machos em relação a morfologia externa foi corroborada por estudos morfométricos de um 

grande número de traços morfológicos (tais como, comprimento e largura de estruturas que 

compõem os apêndices torácicos e abdominais) em todas as espécies de meliponíneos 

estudadas, tanto utilizando-se métodos de estimativa de distâncias generalizadas de 

Mahalanobis (Kerr, 1974; Almeida, 1985; Bonetti e Kerr, 1985), quanto de taxonomia 

numérica (Kerr et al., 1978) para a análise das diferenças. Além disso, os machos de 

Melipona podem desempenhar tarefas relacionadas à manutenção das colônias (Kerr, 1987; 

Kerr, 1990; Kerr, 1997; Bustamante, 2005). Já foram observados machos incubando larvas; 

produzindo e manipulando cera; encarregando-se de trofalaxia; recebendo e desidratando 

néctar; e defendendo a colônia de predadores. Quando saem da colônia ainda, os machos 

coletam seu alimento nas flores e podem inclusive seguir os sinais de comunicação que as 

operárias forrageiras dão para suas irmãs saberem onde está a fonte de alimento (Kerr, 1997).  

Após a diferenciação de castas em Melipona, então, enquanto as rainhas apresentam 

características sexuais secundárias femininas (traços morfológicos e comportamentais que 

contribuem para o sucesso reprodutivo dessa casta), as operárias adquirem um aspecto externo 

similar ao dos machos e especializam-se em tarefas que os machos também têm potencial 

para desempenhar. De acordo com a hipótese de predisposição genética para a determinação 

de casta de Kerr et al. (1975), isso ocorre porque as características sexuais dimórficas das 

rainhas seriam conferidas por genes feminizantes (ativados pelas altas quantidades de 
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hormônio juvenil, que seriam produzidas pelos genes de determinação de castas em dupla 

heterozigose) e nas operárias, como esses genes feminizantes não estariam ativos, as 

características secundárias seriam atribuídas por genes de expressão constitutiva, que também 

atuariam nos machos. Então, para uma fêmea se tornar operária, a cascata de determinação de 

sexo deve ser regulada de modo a inativar a diferenciação de determinadas características 

secundárias de fêmeas nessa casta. Como o gene fem possivelmente tem o papel de 

manutenção do estado sexual ao longo do desenvolvimento em M. interrupta, este seria um 

forte candidato a elemento comum entre a regulação das vias de diferenciação de sexo e casta 

em Melipona.  

Além disso, há indícios de que os níveis de expressão de um gene codificador da 

vitelogenina são regulados pelo fem. A Vitelogenina é uma proteína que está associada 

diferenciação de sexo nos insetos de um modo geral, mas que também está associada à 

diferenciação das castas nas abelhas (Hartfelder et al., 2006). Em Drosophila o gene 

codificador da vitelogenina é regulado pelo dsx (Schütt e Nöthiger, 2000). Se a expressão da 

Vitelogenina também for regulada pelo gene de troca binária da determinação de sexo em 

Melipona, o fem deverá ser expresso de modo diferencial a partir do momento em que as 

castas são determinadas. No presente estudo, porém, verificou-se que não houveram 

diferenças entre os transcritos maduros expressos em operárias e rainhas. Esses resultados não 

descartam a possibilidade do gene fem como o elemento comum entre as cascatas de 

determinação de sexo e casta, mas derrubam a hipótese de que essa regulação de castas 

ocorreria ao nível pós-transcricional, por splicing alternativo.  

   

5.4 O gene fem também expressa transcritos que não estão correlacionados ao sexo 

 

No presente estudo, verificou-se que alguns indivíduos apresentaram variantes de 

splicing não correlacionadas ao sexo, à casta ou à fase/subfase do desenvolvimento. Nós 

testamos, então, se esses indivíduos também expressavam os mRNAs fem específicos de cada 

sexo (ver Apêndice F) e os resultados confirmaram a presença dos transcritos sexo-

específicos em todos eles. Portanto, mais de uma forma de mRNA fem maduro é expressa em 

um mesmo indivíduo. A princípio, não foi observado mais de um tipo de transcrito fem no 

mesmo indivíduo porque o método utilizado (a extração de RNA total de indivíduos inteiros - 

sem discriminar tecidos e órgãos - e o sequenciamento de clones contendo apenas um dentre 
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os transcritos representados) permitiu a detecção de apenas um tipo de cDNA fem por vez. 

Explicações para a presença desses transcritos não sexo-específicos são discutidas abaixo.  

Os mRNAs maduros de duas fêmeas (a operária na subfase de pupa de olho branco e a 

rainha na subfase de pupa de olho rosa) apresentaram o éxon presente na variante de splicing 

específica de machos (posição 704; 59 nucleotídeos). Nós propomos duas hipóteses 

alternativas para explicar esse resultado. Como já foi dito anteriormente, os transcritos 

maduros típicos dos machos são produzidos pelo modo padrão de splicing, enquanto que os 

transcritos específicos das fêmeas são expressos apenas quando há a regulação positiva pelo 

sinal primário da cascata de determinação de sexo ou possivelmente pela própria isoforma 

feminina do Fem. A observação da variante de splicing masculina nas fêmeas pode ser, então, 

um reflexo da expressão basal (ou “background”) desses tipos de transcritos, a qual ocorreria 

nos momentos em que o sinal primário ou a proteína Fem não interagem com os transcritos 

fem primários simplesmente por não haver um encontro entre as moléculas regulatórias e os 

alvos de regulação no meio celular. 

Outra explicação para a presença do éxon característico dos mRNAs maduros 

masculinos nos transcritos encontrados em algumas fêmeas é que, possivelmente, os genes 

que compõem a cascata de determinação de sexo são expressos de modo tecido-específico. 

Uma vez que nem todos os tecidos e órgãos são diferenciados entre os sexos, a princípio, não 

há a necessidade de regulação da expressão sexo-específica dos genes da via de determinação 

sexual nos tecidos indiferenciados (Camara et al., 2008). Robinett et al. (2010) evidenciaram 

empiricamente essa hipótese. Esses pesquisadores observaram que os genes dsx e fru não são 

expressos em todos os tecidos dos machos e das fêmeas de D. melanogaster, ou seja, nem 

todos os tecidos têm potencial para se diferenciar de acordo com o sexo. Como o fenótipo de 

machos nos insetos é resultante do estado regulatório padrão, os transcritos fem expressos nos 

tecidos indiferenciados poderiam ser os específicos de machos. Estudos sobre o padrão de 

expressão espacial e temporal do gene fem são necessários para testar essa hipótese.      

Encontraram-se ainda quatro formas de mRNA fem maduros que se diferenciam dos 

transcritos sexo-específicos pela presença ou ausência de éxons e extensões curtas de éxons. 

Uma vez que tais transcritos carecem de um padrão de ocorrência, estes podem não ter sido 

originados a partir de mecanismos regulatórios direcionados. Nós sugerimos, então, que os 

mecanismos de splicing alternativo que geram esses transcritos podem ser frutos de interações 

moleculares aleatórias durante esse processo, as quais resultam em variações na expressão 

gênica conhecidas como “ruídos do desenvolvimento” (Raser e O’Shea, 2005).  
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Atualmente existem evidências empíricas de que há variações na expressão gênica que 

não são causadas nem por fatores genéticos, nem por fatores ambientais, mas por fatores 

estocásticos. Tais variações ocorrem porque as reações bioquímicas dependem do choque ao 

acaso entre as moléculas envolvidas para ocorrer, ou seja, a estocasticidade é algo inerente 

aos processos biológicos. O fato do DNA, do RNA e das proteínas estarem presentes e ativos 

em um número demasiadamente pequeno por célula, torna os efeitos estocásticos ainda mais 

proeminentes na expressão de um determinado gene (Raj e Oudenaarden, 2008).  

Estudos com banco de dados de genes humanos que correlacionam genoma e 

transcriptoma têm demonstrado que os processos regulatórios não são suficientes para 

explicar toda a variedade das diferentes formas de mRNA maduros que têm sido observadas 

nas bibliotecas de cDNA. Segundo Kan et al. (2002), o splicing alternativo não é originado 

apenas por processos regulatórios, mas também por processos estocásticos. Melamud e Moult 

(2009), inclusive concluíram que a maior parte das variantes de splicing alternativo são ruídos 

produzidos por eventos estocásticos durante esse processo e não produtos da regulação da 

expressão gênica. De acordo com Rino et al. (2007), o processo de splicing está sujeito a 

estocasticidade porque os fatores de splicing podem interagir ao acaso com sítios de splicing 

alternativos de baixa afinidade presentes ao longo dos transcritos. 

Dentre as quatro variantes de splicing não sexo-específicas encontradas no presente 

estudo, três parecem não interferir na função do gene. A ORF não é alterada em dois desses 

mRNAs maduros (o da operária na subfase de pupa olho branco e o do macho na subfase de 

pupa de olho marrom e pigmentação do corpo clara) e no transcrito de um dos machos (pupa 

de olho rosa), apesar da janela de leitura ser modificada, a proteína resultante provavelmente 

também não é funcional, da mesma forma que ocorre nos outros membros do sexo masculino. 

Já a variante de splicing encontrada na rainha da subfase de pupa de olho marrom, origina 

uma proteína Fem levemente modificada na cauda C-terminal (um aminoácido a menos e os 

cinco últimos distintos da isoforma feminina padrão do Fem). Ainda assim, essas 

modificações possivelmente não alteram a funcionalidade dessa isoforma, pois, como já foi 

dito anteriormente, as proteínas Fem/Tra apresentam uma plasticidade funcional atípica a 

despeito das divergências entre as sequências. Logo, a princípio, a presença desses transcritos 

fem não apresenta grandes implicações biológicas.  

Além disso, a baixa frequência na qual esses transcritos não sexo-específicos foram 

encontrados (em apenas um indivíduo dentre os dezoito analisados) é um indicativo de que 

eles são pouco abundantes no meio celular em comparação aos transcritos regulados de modo 

sexo-específico. Esses resultados estão de acordo com as hipóteses de Melamud e Moult 
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(2009) de que as variantes de splicing geradas por processos aleatórios são expressas em um 

nível baixo no meio celular devido a uma pressão seletiva que aumenta a afinidade dos sítios 

de splicing envolvidos em mecanismos regulatórios e diminui a afinidade dos sítios de 

splicing gerados por chance. Estudos mais detalhados sobre as variantes de splicing do gene 

fem e os níveis quantitativos de expressão de cada uma dessas formas de mRNA deverão ser 

executados para averiguar a plausibilidade dessas hipóteses. 
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6. CONCLUSÕES 

 

- O gene fem é regulado por um processo de splicing alternativo sexo-específico. 

Portanto, esse gene está envolvido na determinação de sexo em Melipona interrupta. Ensaios 

empíricos de silenciamento gênico e análise de proteínas in vitro deverão ser efetuados para 

compreender melhor o papel desse gene; 

 

- A caracterização das sequências polipeptídicas preditas para os transcritos sexo-

específicos é um forte indício de que o fem faz parte de uma cascata de genes de determinação 

de sexo e têm a função de regular – por splicing alternativo – o gene seguinte dessa cascata;  

 

- Como o gene fem não é regulado por splicing alternativo casta-específico, ainda não 

há evidências do envolvimento do fem na determinação de castas em M. interrupta;  

 

- O gene fem expressa outras formas de mRNA maduro – além da variante sexo-

específica – que não estão correlacionadas à casta ou à fase do desenvolvimento, em um 

mesmo indivíduo. Novos dados deverão ser coletados a fim de investigar e esclarecer a 

presença dessas variantes de mRNA fem. 
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GLOSSÁRIO 
 

Características sexuais primárias: aspectos anatômicos e fisiológicos que diferem entre 

machos e fêmeas e contribuem diretamente para a reprodução sexuada. 

Características sexuais secundárias: aspectos morfológicos e comportamentais distintos 

entre os sexos e que cooperam para o sucesso reprodutivo daqueles que os possuem. 

cDNA (DNA complementar): DNA sintetizado a partir de uma molécula de RNA 

mensageiro maduro. 

Células de cria: unidades que compõem os favos, onde a prole de abelhas eussociais se 

desenvolve. 

Determinação de sexo: herança do sexo, ou seja, escolha do destino sexual de um organismo. 

O processo pelo qual as células são destinadas a se tornarem células de machos ou de fêmeas 

depende de uma cascata composta por alguns poucos genes regulatórios que controlam a 

diferenciação dos sexos. 

Diferenciação de sexo: desenvolvimento de células, tecidos e órgãos especializados de 

machos ou de fêmeas. É o processo seguinte à determinação do sexo. 

Estocasticidade: aleatoriedade. Processos estocásticos ocorrem por chance (embora estes 

possam ter diferentes probabilidades de ocorrência), ou seja, não são causados por eventos 

prévios (em oposição aos processos determinísticos). No contexto biológico, os processos 

estocásticos que ocorrem no interior da célula a nível molecular (tais como as colisões 

moleculares, que são resultantes do movimento Browniano) podem originar flutuações 

significativas nos níveis de expressão gênica, devido ao número baixo de moléculas operando 

em um espaço limitado durante as reações bioquímicas.  

Éxon: sequência de um gene que permanece após o processo de splicing, sendo, portanto, 

traduzida em uma proteína ou incorporada em uma estrutura de um RNA funcional. No caso 

da ocorrência de splicing alternativo, sequências que são éxons em um contexto podem ser 

íntrons em outros e vice-e-versa. 

Favo: estrutura presente nas colônias de abelhas eussociais, constituída por cera e que contém 

as células de cria e os potes de mel e pólen. 
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Haplodiploidia: sistema de determinação de sexo segundo o qual os indivíduos haplóides são 

machos e os indivíduos diplóides, fêmeas. A haplodiploidia pode ser de três tipos: arrenótoca, 

quando os machos se desenvolvem a partir de ovos não-fertilizados e as fêmeas, de ovos 

fertilizados; telítoca, quando os ovos não-fertilizados dão origem a fêmeas; e deuterótoca, 

quando machos e fêmeas se desenvolvem a partir de ovos não-fertilizados. 

Íntron: sequência de um gene que é transcrita, mas é retirada pelo processo de splicing antes 

que o gene seja traduzido. 

Isoforma (proteína): uma das diferentes formas de uma mesma proteína. Pode ser produzida 

a partir de genes relacionados ou por processos de splicing alternativo. 

ORF (Open Reading Frames): trechos de DNA compostos por no mínimo 50 códons que 

iniciam em um códon de iniciação e terminam com um códon de parada. Longas ORFs 

geralmente correspondem a genes que codificam para proteínas. No presente estudo, esse 

termo foi usado para designar a provável região traduzida do mRNA fem.  

Pool: um conjunto de uma determinada entidade (na biologia: genes, indivíduos, etc.) 

Ruídos do desenvolvimento: variações ou flutuações no interior das células (na expressão 

gênica, por exemplo) resultantes de eventos estocásticos ao nível das interações moleculares, 

que criam diferenças dentro de uma população de células que deveriam ser idênticas. 

Splicing: processo de remoção de íntrons e junção de éxons de um transcrito primário. 

Splicing alternativo: mecanismo pelo qual um único gene produz múltiplos transcritos 

maduros de mRNA. O processo de splicing alternativo ocorre pela utilização de sítios de 

splice (junções entre íntrons e éxons, onde os íntrons são removidos) distintos daqueles 

usualmente utilizados na forma padrão de splicing. A escolha de sítios alternativos de splice 

pode ser resultante da atividade de proteínas regulatórias ou de processos estocásticos. 

Transcrito maduro: mRNA que já foi submetido aos processamentos pós-transcricionais 

(adição da cap 5’, splicing e poliadenilação). Antes de passar por esses processamentos, o 

transcrito é denominado primário. 
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Trofalaxia: transferência direta de alimentos entre dois indivíduos (o doador e o receptor). 

Nas abelhas, o indivíduo doador movimenta as antenas, coloca o primeiro par de pernas na 

cabeça do receptor e estende a glossa em direção à mandíbula deste durante a trofalaxia. 

Vôo nupcial: vôo durante o qual os machos acasalam com as rainhas virgens. Essa fase da 

reprodução ocorre na maioria dos cupins, formigas e de algumas abelhas. 

UTR (Untranslated Region): regiões presentes nas extremidades 5’ e 3’ do mRNA maduro 

que não são traduzidas. Nas UTRs podem estar presentes sequências de interação com 

proteínas ou RNAs regulatórios (no caso de regulação da expressão gênica a nível de 

tradução).    
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Sequências parciais das ORFs (obtidas com os primers C4) dos transcritos 

fem de operárias, rainhas e machos ao longo do desenvolvimento (formato fasta). Os éxons 

adicionais em relação à sequência referência de Nunes-Silva (2008) estão sublinhados. Pw: 

pupa de olho branco; Pp: pupa de olho rosa; Pb: pupa de olho marrom e corpo não-

pigmentado; Pbl: pupa de olho marrom e corpo com pigmentação clara; Pbd: pupa de olho 

marrom e corpo com pigmentação escura; W: operária; Q: rainha; M: macho. 

 
>C4_Pw_W 
CGAATCATGTCAAGTCATTCGCATCGAGATGAAAGATCGAGAATATCACGCAGTGGAGATTTTGAAACTGGTCTA
CGTTCAAAAACGGAAGAAGAACGATTACGGCGTAGGCGTGAATGGATGATAGAACAAGAAAAGCTACGAGAACAT
GAAAAATTGAAGGCGAAGATGATTTTAGAGTATGAAATACGTCGTGCTCGTGAAAAAGGTTTACCACCACCAAAA
GGAAGATTCTCACATCACAGTCGTAGTAAAAGTAAAAGCAAATCTCCGGAAAGTCGACATAGAATTACCACATCA
AGTACATCTAAAACAGCCATATTATCTAAAAAATTAGAACCATCAGATGGTACAACACCTTTATTTAAGGGACCA
GAAGGCACACAAGTTAGTATTGTGGACTTACGAAGTATCAAAGTAGATATTCACAGAAATGTGCCAGGCAAAACA
ACAACCGATGAACGTCAACGAGCTATTGTCAATCCTGAAGATGTCCAGGTCATGAGAAGAGAGGGATGAAGAAAA
TATGGAATACAACGTTGGATTTGGATATTGAACAATAATGTGCAATACGAGAAGGATCCAAACCTATATTTGAAA
GAGAAGAAATAAAAAGTGCAACAGTCAAGACAAAAGAAATTGTCGAACATCGTACAGTTGTTGCTATAAATAATG
AAAATTTAGAAAATAAATCGGGAGTGAATAAAAAATATACTACATCAAGAAGTCAAAGTTGCAGTCCTCGACGTA
GATTGTCTCACTATACCAGCTTTTACTAATGCTTCGCAAGGAATACAAGAAAGGACAAAAATATGGACAGTATGA
GGATTCAAAACGTGATGGCAGGAATAATTATAGAAATGATAGGGAAAGAGATCGTAGTAGAGGAAGAGGTCGAGA
ATATAAAGAAAAAGACAGACGACATAGTCAGTTGCATACCACAAGAGAAGAAAGAAAAGGTCACCGAGATCATTC
ACGTTCTAGGGAGCGAGAACAGCGAACATGGAGTAGAGAATCTCACCACAAGTCGTTTAAAGATGAAAGATCTCA
TCGAGAAAGATCAAGAGAACGATCTCGAGAAAGAAGTGAAAGAGATAGGTCTAGAGAGCACAGAGTAACGTCGTC
GCATTATATTGAGCAAATTCCCGTTCCA 
 
>C4_Pp_W 
CGAATCATGTCAAGTCATTCGCATCGAGATGAAAGATCGAGAATATCACGCAGTGGAGATTTTGAAACTGGTCTA
CGTTCAAAAACGGAAGAAGAACGATTACGGCGTAGGCGTGAATGGATGATAGAACAAGAAAAGCTACGAGAACAT
GAAAAATTGAAGGCGAAGATGATTTTAGAGTATGAAATACGTCGTGCTCGTGAAAAAGGTTTACCACCACCAAAA
GGAAGATTCTCACATCACAGTCGTAGTAAAAGTAAAAGCAAATCTCCGGAAAGTCGACATAGAATTACCACATCA
AGTACATCTAAAACAGCCATATTATCTAAAAAATTAGAACCATCAGATGGTACAACACCTTTATTTAAGGGACCA
GAAGGCACACAAGTTAGTATTGTGGAATTACGAAGTATCAAAGTAGATATTCACAGAAATGTGCCAGGCAAAACA
ACAACCGATGAACTTCAACGAGCTATTGTCAATCCTGAAGATGTCCAGGTCATGAGAAGAGAGGGAGAAGGATCC
AAACCTATATTTGAAAGAGAAGAAATAAAAAGTGCAACAGTCAAGACAAAAGAAATTGTCGAACATCGTACAGTT
GTTGCTATAAATAATGAAAATTTAGAAAATAAATCGGGAGTGAATAAAAAATATACTACATCAAGAAGTCAAAGT
TGCAGTCCTCGACGTAGATTGTCTCACTATACCAGGTATGAGGATTCAAAACGTGATGGCAGGAATAATTATAGA
AATGATAGGGAAAGAGATCGTAGTAGAGGAAGAAGTCGAGAATATAAAGAAAAAGACAGACGACATAGTCAGTTG
CATACCACAAGAGAAGAAAGAAAAGGTCACCGAGATCATTCACGTTCTAGGGAGCGAGAACAGCGAACATGGAGT
AGAGAATCTCACCACAAGTCGTTTAAAGATGAAAGATCTCATCGAGAAAGATCAAGAGAACGATCTCGAGAAAGA
AGTGAAAGAGATAGGTCTAGAGAGCACAGAGTAACGTCGTCGCATTATATTGAGCAAATTCCTGTTCCA 
 

>C4_Pb_W 
CGAATCATGTCAAGTCATTCGCATCGAGATGAAAGATCGAGAATATCACGCAGTGGAGATTTTGAAACTGGTCTA
CGTTCAAAAACGGAAGAAGAACGATTACGGCGTAGGCGTGAATGGATGATAGAACAAGAAAAGCTACGAGAACAT
GAAAAATTGAAGGCGAAGATGATTTTAGAGTATGAAATACGTCGTGCTCGTGAAAAAGGTTTACCACCACCAAAA
GGAAGATTCTCACATCACAGTCGTAGTAAAAGTAAAAGCAAATCTCCGGAAAGTCGACATAGAATTACCACATCA
AGTACATCTAAAACAGCCATATTATCTAAAAAATTAGAACCATCAGATGGTACAACACCTTTATTTAAGGGACCA
GAAAGCACACAAGTTAGTATTGTGGAATTACGAAGTATCAAAGTAGATATTCACAGAAATGTGCCAGGCAAAACA
ACAACCGATGAACTTCAACGAGCTATTGTCAATCCTGAAGATGTCCAGGTCATGAGAAGAGAGGGAGAAGGATCC
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AAACCTATATTTGAAAGAGAAGAAATAAAAAGTGCAACAGTCAAGACAAAAGAAATTGTCGAACATCGTACAGTT
GTTGCTATAAATAATGAAAATTTAGAAAATAAATCGGGAGTGAATAAAAAATATACTACATCAAGAAGTCAAAGT
TGCAGTCCTCGACGTAGATTGTCTCACTATACCAGGTATGAGGATTCAAAACGTGATGGCAGGAATAATTATAGA
AATGATAGGGAAAGAGATCGTAGTAGAGGAAGAAGTCGAGAATATAAAGAAAAAGACAGACGACATAGTCAGTTG
CATACCACAAGAGAAGAAAGAAAAGGTCACCGAGATCATTCACGTTCTAGGGAGCGAGAACAGCGAACATGGAGT
AGAGAATCTCACCACAAGTCGTTTAAAGATGAAAGATCTCATCGAGAAAGATCAAGAGAACGATCTCGAGAAAGA
AGTGAAAGAGATAGGTCTAGAGAGCACAGAGTAACGTCGTCGCATTATATTGAGCAAATTCCCGTTCCA 
 
>C4_Pbl_W 
CGAATCATGTCAAGTCATTCGCATCGAGATGAAAGATCGAGAATATCACGCAGTGGAGACTTTGAAACTGGTCTA
CGTTCAAAAGCGGAAGAAGAACGATTACGGCGTAGGCGTGAATGGATGATAGAACAAGAAAAACTACGAGAACAT
GAAAAATTGAAGGCGAAGATGATTTTAGAGTATGAAATACGTCGTGCTCGTGAAAAAGGTTTACCACCACCAAAA
GGAAGATTCTCACATCACAGTCGTAGTAAAAGTAAAAGCAAATCTCCGGAAAGTCGACATAGAATTACCACATCA
AGTACATCTAAAACAGCCATATTATCTAAAAAATTAGAACCATCAGATGGTACAACACCTTTATTTAAGGGACCA
GAAGGCACACAAGTTAGTATTGTGGAATTACGAAGTATCAAAGTAGATATTCACAGAAATGTGCCAGGCAAAACA
ACAACCGATGAACTTCAACGAGCTATTGTCAATCCTGAAGATGTCCAGGTCATGAGAAGAGAGGGAGAAGGATCC
AAACCTATATTTGAAAGAGAAGAAATAAAAAGTGCAACAGTCAAGACAAAAGAAATTGTCGAACATCGTACAGTT
GTTGCTATAAATAATGAAAATTTAGAAAATAAATCGGGAGTGAGTAAAAAATATACTACATCAAGAAGTCAAAGT
TGCAGTCCTCGACGTAGATTGTCTCACTATACCAGGTATGAGGATTCAAAACGTGATGGCAGGAATAATTATAGA
AATGATAGGGAAAGAGATCGTAGTAGAGGAAGAAGTCGAGAATATAAAGAAAAAGACAGACGACATAGTCGGTTG
CATACCACAAGAGAAGAAAGAAAAGGTCACCGAGATCATTCACGTTCTAGGGAGCGAGAACAGCGAACATGGAGT
GGAGAATCTCACCACAAGTCGTTTAAAGATGAAAGATCTCATCGAGAAAGATCAAGAGAACGATCTCGAGAAAGA
AGTGAAAGAGATAGGTCTAGAGAGCACAGAGTAACGTCGTCGCATTATATTGAGCAAATTCCTGTTCCA 
 
>C4_Pbd_W 
CGAATCATGTCAAGTCATTCGCATCGAGATGAAAGATCGAGAATATCACGCAGTGGAGATTTTGAAACTGGTCTA
CGTTCAAAAACGGAAGAAGAACGATTACGGCGCAGGCGTGAATGGATGATAGAACAAGAAAAGCTACGAGAACAT
GAAAAATTGAAGGCGAAGATGATTTTAGAGTATGAAATACGTCGTGTCCGTGAAAAAGGTTTACCACCACCAAAA
GGAAGATTCTCACATCACAGTCGTAGTAAAAGTAAAAGCAAATCTCCGGAAAGTCGACATAGAATTACCACATCA
AGTACATCTAAAACAGCCATATTATCTAAAAAATTAGAACCATCAGATGGTACAACACCTTTATTTAAGGGACCA
GAAGGCACACAAGTTAGTATTGTGGAATTACGAAGTATCAAAGTAGATATTCACAGAAATGTGCCAGGCAAAACA
ACAACCGATGAACTTCAACGAGCTATTGTCAATCCTGAAGATGTCCAGGTCATGAGAAGAGAGGGAGAAGGATCC
AAACCTATATTTGAAAGAGAAGAAATAAAAAGTGCAACAGTCAAGACAAAAGAAATTGTCGAACATCGTACAGTT
GTTGCTATAAATAATGAAAATTTAGAAAATAAATCGGGAGTGAATAAAAAATATACTACATCAAGAAGTCAAAGT
TGCAGTCCTCGACGTAGATTGTCTCACTATACCAGGTATGAGGATTCAAAACGTGATGGCAGGAATAATTATAGA
AATGATAGGGAAAGAGATCGTAGTAGAGGAAGAAGTCGGGAATATAAAGAAAAAGACAGACGACATAGTCAGTTG
CATACCACAAGAGAAGAAAGAAAAGGTCACCGAGATCATTCACGTTCTAGGGAGCGAGAACAGCGAACATGGAGT
AGAGAATCTCACCACAAGTCGTTTAAAGATGAAAGATCTCATCGAGAAAGATCAAGGGAACGATCTCGAGAAAGA
AGTGAAAGAGATAGGTCTAGAGAGCACAGAGTAACGTCGTCGCATTATATTGAGCAAATTCCTGTTCCA 
 
>C4_NEW 
CGAATCATGTCAAGTCATTCGCATCGAGATGAAAGATCGAGAATATCACGCAGTGGAGATTTTGAAACTGGTCTA
CGTTCAAAAACGGAAGAAGAGCGATTACGGCGTAGGCGTGAATGGATGATAGAACAAGAAAAGCTACGAGAACAT
GAAAAATTGAAGGCGAAGATGATTTTAGAGTATGAAATACGTCGTGCTCGTGAAAAAGGTTTACCACCACCAAAA
GGAGAATTCTCACATCACAGTCGTAGTAAAAGTAAAAGCAAATCTCCGGAAAGTCGACATAGAATTACCACATCA
AGTACATCTAAAACAGCCATATTATCTAAAAAATTAGAACCATCAGATGGTACAACACCTTTATTTAAGGGACCA
GAAGGCACACAAGTTAGTATTGTGGAATTACGAAGTATCAAAGTAGATATTCACAGAAATGTGCCAGGCAAAACA
ACAACCGATGAACTTCAACGAGCTATTGTCAATCCTGAAGATGTCCAGGTCATGAGAAGAGAGGGAGAAGGATCC
AAACCTATATTTGAAAGAGAAGAAATAAAAAGTGCAACAGTCAAGACAAAAGAAATTGTCGAACAACGTACAGTT
GTTGCTATAAATAATGAAAATTTAGAAAATAAATCGGGAGTGAATAAAAAATATACTACATCAAGAAGTCAAAGT
TGCAGTCCTCGACGTAGATTGTCTCACTATACCAGGTATGAGGATTCAAAACGTGATGGCAGGAATAATTATAGA
AATGATAGGGAAAGAGATCGTAGTAGAGGAAGAAGTCGAGAATATAAAGAAAAAGACAGACGACATAGTCAGTTG
CATACCACAAGAGAAGAAAGAAAAGGTCACCGAGATCATTCACGTTCTAGGGGGCGAGAACAGCGAACATGGAGT
AGAGAATCTCACCACAAGTCGTTTAAAGATGAAAGATCTCATCGAGAAAGATCAAGAGAACGATCTCGAGAAAGA
AGTGAAAGAGATAGGTCTAGAGAGCACAGAGTAACGTCGTCGCATTATATTGAGCAAATTCCTGTTCCA 
 
>C4_Pw_Q 
CGAATCATGTCAAGTCATTCGCATCGAGATGAAAGATCGAGAATATCACGCAGTGGAGATTTTGAAACTGGTCTA
CGTTCAAAAACGGAAGAAGAACGATTACGGCGTAGGCGTGAATGGATGATAGAACAAGAAAAGCTACGAGAACAT
GAAAAATTGAAGGCGAAGATGATTTTAGAGTATGAAATACGTCGTGCTCGTGAAAAAGGTTTACCACCACCAAAA
GGAAGATTCTCACATCACAGTCGTAGTAAAAGTAAAAGCAAATCTCCGGAAAGTCGACATAGAATTACCACATCA
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AGTACATCTAAAACAGCCATATTATCTAAAAAATTAGAACCATCAGATGGTACAACACCTTTATTTAAGGGACCA
GAAGGCACACAAGTTAGTATTGTGGAATTACGAAGTATCAAAGTAGATATTCACAGAAATGTGCCAGGCAAAACA
ACAACCGATGAACTTCAACGAGCTATTGTCAATCCTGAAGATGTCCAGGTCATGAGAAGAGAGGGAGAAGGATCC
AAACCTATATTTGAAAGAGAAGAAATAAAAAGTGCAACAGTCAAGACAAAAGAAATTGTCGAACATCGTACAGTT
GTTGCTATAAATAATGAAAATTTAGAAAATAAATCGGGAGTGAATAAAAAATATACTACATCAAGAAGTCAAAGT
TGCAGTCCTCGACGTAGATTGTCTCACTATACCAGGTATGAGGATTCAAAACGTGATGGCAGGAATAATTATAGA
AATGATAGGGAAAGAGATCGTAGTAGAGGAAGAAGTCGAGAATATAAAGAAAAAGACAGACGACATAGTCAGTTG
CATACCACAAGAGAAGAAAGAAAAGGTCACCGAGATCATTCACGTTCTAGGGAGCGAGAACAGCGAACATGGAGT
AGAGAATCTCACCACAAGTCGTTTAAAGATGAAAGATCTCATCGAGAAAGATCAAGAGAACGATCTCGAGAAAGA
AGTGAAAGAGATAGGTCTAGAGAGCACAGAGTAACGTCGTCGCATTATATTGAGCAAATTCCTGTTCCA 
 
>C4_Pp_Q 
CGAATCATGTCAAGTCATTCGCATCGAGATGAAAGATCGAGAATATCACGCAGTGGAGATTTTGAAACTGGTCTA
CGTTCAAAAACGGAAGAAGAACGATTACGGCGTAGGCGTGAATGGATGATAGAACAAGAAAAGCTACGAGAACAT
GAAAAATTGAAGGCGAAGATGATTTTAGAGTATGAAATACGTCGTGCTCGTGAAAAAGGTTTACCACCACCAAAA
GGAAGATTCTCACATCACAGTCGTAGTAAAAGTAAAAGCAAATCTCCGGAAAGTCGACATAGAATTACCACATCA
AGTACATCTAAAACAGCCATATTATCTAAAAAATTAGAACCATCAGATGGTACAACACCTTTATTTAAGGGACCA
GAAGGCACACAAGTTAGTATTGTGGAATTACGAAGTATCAAAGTAGATATTCACAGAAATGTGCCAGGCAAAACA
ACAACCGATGAACTTCAACGAGCTATTGTCAATCCTGAAGATGTCCAGGTTATGAGAAGAGAGGGATGAAGAAAA
TATGGAATACAACGTTGGATTTGGATATTGAACAATAATGTGCAATACGAGAAGGATCCAGACCTATATTTGAAA
GAGAAGAAATAAAAAGTGCAACAGTCAAGACAAAAGAAATTGTCGAACATCGTACAGTTGTTGCTATAAATAATG
AAAATTTAGAAAATAAATCAGGAGTGTATAAAAAATATACTACATCAAGAAGTCAAAGTTGCAGTCCTCAACGTA
GATTGTCTCACTATACCAGGTATGAGGATTCAAAACGTGATGGCAGGAATAGTTATAGAAATGATAGGGAAAGAG
ATCGTAGTAGAGGAAGAAGTCGAGAATATAAAGAAAAAGACAGACGACATGGTCAGTTGCATACTACAAGAGAAG
AAAGAAAAGGTCACCGAGATCATTCACGTTCTAGGGAGCGAGAACAGCGAACATGGAGTAGAGAATCTCACCACA
AGTCGTTTAAAGATGAAAGATCTCATCGAGAAAGATCAAGAGAACGATCTCGAGAAAGAAGTGAAAGAGATAGGT
CTAGAGAGCACAGAGTAACGTCGTCGCATTATATTGAGCAAATTCCCGTTCCA 
 
>C4_Pb_Q 
CGAATCATGTCAAGTCATTCGCATCGAGATGAAAGACCGAGAATATCACGCAGTGGAGATTTTGAAACTGGTCTA
CGTTCAAAAACGGAAGAAGAACGATTACGGCGTAGGCGTGAATGGATGATAGAACAAGAAAAGCTACGAGAACAT
GAAAAATTGAAGGCGAAGATGATTTTAGAGTATGAAATACGTCGTGCTCGTGAAAAAGGTTTACCACCACCAAAA
GGAAGATTCTCACATCACAGTCGCAGTAAAAGTAAAAGCAAATCTCCGGAAAGTCGACATAGAATTACCACATCA
AGTACATCTAAAACAGCCATATTATCTAAAAAATTAGAACCATCAGATGGTACAACACCTTTATCTAAGGGACCA
GAAGGCACACAAGTTAGTATTGTGGAATTACGAAGTATCAAAGTAGATATTCACAGAAATGTGCCAGGCAAAACA
ACAACCGATGAACTTCAACGAGCTATTGTCAATCCTGAAGATGTCCAGGTCATGAGAAGAGAGGGAGAAGGATCC
AAACCTATATTTGAAAGAGAAGAAATAAAAAGTGCAACAGTCAAGACAAAAGAAATTGTCGAACATCGTACAGTT
GTTGCTATAAATAATGAAAATTTAGAAAATAAATCGGGAGTGAATAAAAAATATACTACATCAAGAAGTCAAAGT
TGCAGTCCTCGACGTAGATTGTCTCACTATACCAGGTATGAGGATTCAAAACGTGATGGCAGGAATAATTATAGA
AATGATAGGGAAAGAGATCGTAGTAGAGGAAGAAGTCGAGAATATAAAGAAAAAGACAGACGACATAGTCAGTTG
CATACCACAAGAGAAGAAAGAAAAGGTCACCGAGATCATTCACGTTCTAGGGAGCGAGAACAGCGAACATGGAGT
AGAGAATCTCACCACAAGTCGTTTAAAGATGAAAGATCTCATCGAGAAAGATCAAGAGAACGATCTCGAGAAAGA
AGTGAAAGAGATAGGTCTAGAGAGCACAGAGTAACGTCGTCGCATTATATTGAGCAAATTCCCGTTCCA 
 
>C4_Pbl_Q 
CGAATCATGTCAAGTCATTCGCATCGAGATGAAAGATCGAGAATATCACGCAGTGGAGATTTCGAAACTGGTCTA
CGTTCAAAAACGGAAGAAGAACGATTACGGCGTAGGCGTGAATGGATGATAGAACAAGAAAAGCTACGAGAACAT
GAAAAATTGAAGGCGAAGATGATTTTAGAGTATGAAATACGTCGTGCTCGTGAAAAAGGTTTACCACCACCAAAA
GGAAGATTCTCACATCACAGTCGTAGTAAAAGTAAAAGCAAATCTCCGGAAAGTCGACATAGAATTACCACATCA
AGTACATCTAAAACAGCCATATTATCTAAAAAATTAGAACCATCAGATGGTACAACACCTTTATTTAAGGGACCA
GAAGGCACACAAGTTAGTATTGTGGAATTACGAAGTATCAAAGTAGATATTCACAGAAATGTGCCAGGCAAAACA
ACAACCGATGAACTTCAACGAGCTATTGTCAATCCTGAAGATGTCCAGGTCATGAGAAGAGAGGGAGAAGGATCC
AAACCTATATTTGAAAGAGAAGAAATAAAAAGTGCAACAGTCAAGACAAAAGAAATTGTCGAACATCGTACAGTT
GTTGCTATAAATAATGAAAATTTAGAAAATAAATCGGGAGTGAATAAAAAATATACTACATCAAGAAGTCAAAGT
TGCAGTCCTCGACGTAGATTGTCTCACTATACCAGGTATGAGGATTCAAAACGTGATGGCAGGAATAATTATAGA
AATGATAGGGAAAGAGATCGTTGTAGAGGAAGAAGTCGAGAATATAAAGAAAAAGACAGACGACATAGTCAGTTG
CATACCACAAGAGAAGAAAGAAAAGGTCACCGAGATCATTCACGTTCTAGGGAGCGAGAACAGCGAACATGGAGT
AGAGAATCTCACCACAAGTCGTTTAAAGATGAAAGATCTCATCGAGAAAGATCAAGAGAACGATCTCGAGAAAGA
AGTGAAAGAGATAGGTCTAGAGAGCACAGAGTAACGTCGTTGCATTATATTGAGCAAATTCCTGTTCCA 
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>C4_Pbd_Q 
CGAATCATGTCAAGTCATTCGCATCGAGATGAAAGATCGAGAATATCACGCAGTGGAGATTTTGAAACTGGTCTA
CGTTCAAAAACGGAAGAAGAACGATTACGGCGTAGGCGTGAATGGATGATAGAACAAGAAAAGCTACGAGAACAT
GAAAAATTGAAGGCGAAGATGATTTTAGAGTATGAAATACGTCGTGCTCGTGAAAAAGGTTTACCACCACCAAAA
GGAAGATTCTCACATCACAGTCGTAGTAAAAGTAAAAGCAAATCTCCGGAAAGTCGACATAGAATTACCACATCA
AGTACATCTAAAACAGCCATATTATCTAAAAAATTAGAACCATCAGATGGTACAACACCTTTATTTAAGGGACCA
GAAGGCACACAAGTTAGTATTGTGGAATTACGAAGTATCAAAGTAGATATTCACAGAAATGTGCCAGGCAAAACA
ACAACCGATGAACTTCAACGAGCTATTGTCAATCCTGAAGATGTCCAGGTCATGAGAAGAGAGGGAGAAGGATCC
AAACCTATATTTGAAAGAGAAGAAATAAAAAGTGCAACAGTCAAGACAAAAGAAATTGTCGAACATCGTACAGTT
GTTGCTATAAATAATGAAAATTTAGAAAATAAATCGGGAGTGAATAAAAAATATACTACATCAAGAAGTCAAAGT
TGCAGTCCTCGACGTAGATTGTCTCACTATACCAGGTATGAGGATTCAAAACGTGATGGCAGGAATAATTATAGA
AATGATAGGGAAAGAGATCGTAGTAGAGGAAGAAGTCGAGAATATAAAGAAAAAGACAGACGACATAGTCAGTTG
CATACCACAAGAGAAGAAAGAAAAGGTCACCGAAATCATTCACGTTCTAGGGAGCGAGAACAGCGAACATGGAGT
AGAGAATCTCACCACAAGTCGTTTAAAGATGAAAGATCTCATCGAGAAAGATCAAGAGAACGATCTCGAGAAAGA
AGTGAAAGAGATAGGTCTAGAGAGCACAGAGTAACGTCGTCGCATTATATTGAGCAAATTCCTGTTCCA 
 
>C4_NEW 
CGAATCATGTCAAGTCATTCGCATCGAGATGAAAGATCGAGAATATCACGCAGTGGAGATTTTGAAACTGGTCTA
CGTTCAAAAACGGAAGAAGAACGATTACGGCGTAGGCGTGAATGGATGATAGAACAAGAAAAGCTACGAGAACAT
GAAAAATTGAAGGCGAAGATGATTTTAGAGTATGAAATACGTCGTGCTCGTGAAAAAGGTTTACCACCACCAAAA
GGAAGATTCTCACATCACAGTCGTAGTAAAAGTAAAAGCAAATCTCCGGAAAGTCGACATAGAATTACCACATCA
AGTACATCTAAAACAGCCATATTATCTAAAAAATTAGAACCATCAGATGGTACAACACCTTTATTTAAGGGACCA
GGAGGCACACAAGTTAGTATTGTGGAATTACGAAGTATCAAAGTAGATATTCACAGAAATGTGCCAGGCAAAACA
ACAACCGATGAACTTCAACGAGCTATTGTCAATCCTGAAGATGTCCAGGTCATGAGAAGAGAGGGAGAAGGATCC
AAACCTATATTTGAAAGAGAAGAAATAAAAAGTGCAACAGTCAAGACAAAAGAAATTGTCGAACATCGTACAGTT
GTTGCTATAAATAAAGAAAATTTAGAAAATAAATCGGGAGTGAATAAAAAATATACTACATCAAGAAGTCAAAGT
TGCAGTCCTCGACGTAGATTGTCTCACTATACCAGGTATGAGGATTCAAAACGTGATGGCAGGAATAATTATAGA
AATGATAGGGAAAGAGATCGTAGTAGAGGAAGAAGTCGAGAATATAAAGAAAAAGACAGACGACATAGTCAGTTG
CATACCACAAGAGAAGAAAGAAAAGGTCACGGAGATCATTCAGGTTCTAGGGAGCGAGAACAGGGAACATGGAGT
AGAGAATCTCACCACAAGTCGTTTAAAGATGAAAGATCTCATCGAGAAAGATCAAGAGAACGATCTCGAGAAAGA
AGTGAAAGAGATAGGTCTAGAGAGCACAGAGTAACGTCGTCGCATTATATTGAGCAAATTCCCGTTCCA 
 
>C4_Pw_M 
CGAATCATGTCAAGTCATTCGCATCGAGATGAAAGATCGAGAATATCACGCAGTGGAGATTTTGAAACTGGTCTA
CGTTCAAAAACGGAAGAAGAACGATTACGGCGTAGGCGTGAATGGATGATAGAACAAGAAAAGCTACGAGAACAT
GAAAAATTGAAGGCGAAGATGATTTTAGAGTATGAAATACGTCGTGCTCGTGAAAAAGGTTTACCACCACCAAAA
GGAAGATTCTCACATCACAGTCGTAGTAAAAGTAAAAGCAAATCTCCGGAAAGTCGACATAGAATTACCACATCA
AGTACATCTAAAACAGCCATATTATCTAAAAAATTAGAACCATCAGATGGTACAACACCTTTATTTAAGGGACCA
GAAGGCACACAAGTTAGTAATGTGGAATTACGAAGTATCAAAGTAGATATTCACAGAAATGTGCCAGGCAAAACA
ACAACCGATGAACTTCAACGAGCTATTGTCAATCCTGAAGATGTCCAGGTCATGAGAAGAGAGGGATGAAGAAAA
TATGGAATACAACGTTGGATTTGGATATTGAACAATAATGTGCAATACGAGAAGGATCCAAACCTATATTTGAAA
GAGAAGAAATAAAAAGTGCAACAGTCAAGACAAAAGAAATTGTCGAACATCGTACAGTTGTTGCTATAAATAATG
AAAATTTAGAAAATAAATCGGGAGTGAATAAAAAATATACTACATCAAGAAGTCAAAGTTGCAGTCCTCGACGTA
GATTGTCTCACTATACCAGGTATGAGGATTCAAAACGTGATGGCAGGAATAATTATAGAAATGATAGGGAAAGAG
ATCGTAGTAGAGGAAGAAGTCGAGAATATAAAGAAAAAGACAGACGACATAGTCAGTTGCATACCACAAGAGAAG
AAAGAAAAGGTCACCGAGATCATTCACGTTCTAGGGAGCGAGAACAGCGAACATGGAGTAGAGAATCTCACCACA
AGTCGTTTAAAGATGAAAGATCTCATCGAGAAAGATCAAGAGAACGATCTCGAGAAAGAAGTGAAAGAGATAGGT
CTAGAGAGCACAGAGTAACGTCGTCGCATTATATTGAGCAAATTCCCGTTCCA 
 
>C4_Pp_M 
CGAATCATGTCAAGTCATTCGCATCGAGATGAAAGATCGAGAATATCACGCAGTGGAGATTTTGAAACTGGTCTA
CGTTCAAAAACGGAAGAAGAACGATTACGGCGTAGGCGTGAATGGATGATAGAACAAGAAAAGCTACGAGAACAT
GAAAAATTGAAGGCGAAGATGATTTTAGAGTATGAAATACGTCGTGCTCGTGAAAAAGGTTTACCACCACCAAAA
GGAAGATTCTCACATCACAGTCGTAGTAAAAGTAAAAGCAAATCTCCGGAAAGTCGACATAGAATTACCACATCA
AGTACATCTAAAACAGCCATATTATCTAAAAAATTAGAACCATCAGATGGTACAACACCTTTATTTAAGGGACCA
GAAGGCACACAAGTTAGTATTGTGGAATTACGAAGTATCAAAGTAGATATTCACAGAAATGTGCCAGGCAAAACA
ACAACCGATGAACTTCAACGAGCTATTGTCAATCCTGAAGATGTCCAGGTCATGAGAAGAGAGGGATGAAGAAAA
TATGGAATACAACGTTGGATTTGGATATTGAACAATAATGTGCAATACGAGAAGGATCCAAACCTATATTTGAAA
GAGAAGAAATAAAAAGTGCAACAGTCAAGACAAAAGAAATTGTCGAACATCGTACAGTTGTTGCTATAAATAATG
AAAATTTAGAAAATAAATCGGGAGTGAATAAAAAATATACTACATCAAGAAGTCAAAGTTGCAGTCCTCGACGTA
GATTGTCTCACTATACCAGGTATGAGGATTCAAAACGTGATGGCAGGAATAATTATAGAAATGATAGGGAAAGAG
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ATCGTAGTAGAGGAAGAAGTCGAGAATATAAAGAAAAAGACAGACGACATAGTCAGTTGCATACCACAAGAGAAG
AAAGAAAAGGTCACCGAGATCATTCACGTTCTAGGGAGCGAGAACAGCGAACATGGAGTAGAGAATCTCACCACA
AGTCGTTTAAAGATGAAAGATCTCATCGAGAAAGATCAAGAGAACGATCTCGAGAAAGAAGTGAAAGAGATAGGT
CTAGAGAGCACAGAGTAACGTCGTCGCATTATATTGAGCAAATTCCCGTTCCA 
 
>C4_Pb_M 
CGAATCATGTCAAGTCATTCGCATCGAGATGAAAGATCGAGAATATCACGCAGTGGAGATTGTGAAACTGGTCTA
CGTTCAAAAACGGAAGAAGAACGATTACGGCGTAGGCGTGAATGGATGATAGAACAAGAAAAGCCACGAGAACAT
GAAAAATTGAAGGCGAAGATGATTTTAGAGTATGAAATACGTCGTGCTCGTGAAAAAGGTTTACCACCACCAAAA
GGAAGATTCTCACATCACAGTCGTAGTAAAAGTAAAAGCAAATCTCCGGAAAGTCGACATAGAATTACCACATCA
AGTACATCTAAAACAGCCATATTATCTAAAAAATTAGAACCATCAGATGGTACAACACCTTTATTTAAGGGACCA
GAAGGCACACAAGTTAGTATTGTGGAATTACGAAGTATCAAAGTAGATATTCACAGAAATGTGCCAGGCAAAACA
ACAACCGATGAACTTCAACGAGCTATTGTCAATCCTGAAGATGTCCAGGTCATGAGAAGAGAGGGATGAAGAAAA
TATGGAATACAACGTTGGATTTGGATATTGAACAATAATGTGCAATACGAGAAGGATCCAAACCTATATTTGAAA
GAGAAGAAATAAAAAGTGCAACAGTCAAGACAAAAGAAATTGTCGAACATCGTACAGTTGTTGCTATAAATAATG
AAAATTTAGAAAATAAATCGGGAGTGAATAAAAAATATACTACATCAAGAAGTCAAAGTTGCAGTCCTCGACGTA
GATTGTCTCACTATACCAGGTATGAGGATTCAAAACGTGATGGCAGGAATAATTATAGAAATGATAGGGAAAGAG
ATCGTAGTAGAGGAAGAAGTCGAGAATATAAAGAAAAAGACAGACGACATAGTCAGTTGCATACCACAAGAGAAG
AAAGAAAAGGTCACCGAGATCATTCACGTTCTAGGGAGCGAGAACAGCGAACATGGAGTAGAGAATCTCACCACA
AGTCGTTTAAAGATGAAAGATCTCATCGAGAAAGATCAAGAGAACGATCTCGAGAAAGAAGTGAAAGAGATAGGT
CTAGAGAGCACAGAGTAACGTCGTCGCATTATATTGAGCAAATTCCCGTTCCA 
 
>C4_Pbl_M 
CGAATCATGTCAAGTCATTCGCATCGAGATGAAAGATCGAGAATATCACGCAGTGGAGATTTTGAAACTGGTCTA
CGTTCAAAAACGGAAGAAGAACGATTACGGCGTAGGCGTGAATGGATGATAGAACAAGAAAAGTTACGAGAACAT
GAAAAATTGAAGGCGAAGATGATTTTAGAGTATGAAATACGTCGTGCTCGTGAAAAGGGTTTACCACCACCAAAA
GGAAGATTCTCACATCACAGTCGTAGTAAAAGTAAAAGCAAATCTCCGGAAAGTCGACATAGAATTACCACATCA
AGTACATCTAAAACAGCCATATTATCTAAAAAATTAGAACCATCAGATGGTACAACACCTTTATTTAAGGGACCA
GAAGGCACACAAGTTAGTATTGTGGAATTACGAAGTATCAAAGTAGATATTCACAGAAATGTGCCAGGCAAAACA
ACAACCGATGAACTTCAACGAGCTATTGTCAATCCTGAAGATGTCCAGGTCATGAGAAGAGAGGGAGAAGGATCC
AAACCTATATTTGAAAGAGAAGAAATAAAAAGTGCAACAGTCAAGACAAAAGAAATTGTCGAACATCGTACAGTT
GTTGCTATAAATAATGAAAATTTAGAAAATAAATCGGGAGTGAATAAAAAATATACTACATCAAGAAGTCAAAGT
TGCAGTCCTCGACGTAGATTGTCTCACTATACCAGCTTTTACTAATGCTTCGCAAGGAATACAAGAAAGGACAAA
AATATGGACAGTATGAGGATTCAAAACGTGATGGCAGGAATAATTATAGAAATGATAGGGAAAGAGATCGTAGTA
GAGGAAGAAGTCGAGAATATAAAGAAAAAGACAGACGACATAGTCAGTTGCATACCACAAGAGAAGAAAGAAAAG
GTCACCGAGATCATTCACGTTCTAGGGAGCGAGAACAGCGAACATGGAGTAGAGAATCTCACCACAAGTCGTTTA
AAGATGAAAGATCTCATCGAGAAAGATCAAGAGAACGATCTCGAGAAAGAAGTGAAAGAGATAGGTCTAGAGAGC
ACAGAGTAACGTCGTCGCATTATATTGAGCAAATTCCTGTTCCA 
 
>C4_Pbd_M 
CGAATCATGTCAAGTCATTCGCATCGAGATGAAAGATCGAGAATATCACGCAGTGGAGATTTTGAAACTGGTCTA
CGTTCAAAAACGGAAGAAGAACGATTACGGCGTAGGCGTGAATGGATGATAGAACAAGAAAAGCTACGAGAACCT
GAAAAATTGAAGGCGAAGATGATTTTAGAGTATGAAATACGTCGTGCTCGTGAAAAAGGTTTACCACCACCAAAA
GGAAGATTCTCACATCATAGTCGTAGTAAAAGTAAAAGCAAATCTCCGGAAAGTCGACATAGAATTACCACATCA
AGTACATCTAAAACAGCCATATTATCTAAAAAATTAGAACCATCAGATGGTACAACACCTTTATTTAAGGGACCA
GAAGGCACACAAGTTAGTATTGTGGAATTACGAAGTATCAAAGTAGATATTCACAGAAATGTGCCAGGCAAAACA
ACAACCGATGAACTTCAACGAGCTATTGTCAATCCTGAAGATGTCCAGGTCATGAGAAGAGAGGGATGAAGAAAA
TATGGAATACAACGTTGGATTTGGATATTGAACAATAATGTGCAATACGAGAAGGATCCAAGTTCAAAAACGGAA
GAAGAACGATTACGGCGTAGGGTGAATGGATGATAGAACAAGAAAAGCTACGAGAACCTGAAAAATTGAAGGCGA
AGATGATTTTAGAGTATGAAATACGTCGTGCTCGTGAAAAAGGTTTACCACCACCAAAAGGAAGATTCTCACATC
ATAGTCGTAGTAAAAGTAAAAGCAAATCTCCGGAAAGTCGACATAGAATTACCACATCAAGTACATCTAAAACAG
CCATATTATCTAAAAAATTAGAACCATCAGATGGTACAACACCTTTATTTAAGGGACCAGAAGGCACACAAGTTA
GTATTGTGGAATTACGAAGTATCAAAGTAGATATTCACAGAAATGTGCCAGGCAAAACAACAACCGATGAACTTC
AACGAGCTATTGTCAATCCTGAAGATGTCCAGGTCATGAGAAGAGAGGGATGAAAGAAAATATGGAATACAACGT
TGGATTTTGGATATTGAACAATAATGTGCAATACGAGAAGGATCCAAGAAGTGAAAGAGATAGGTCTAGAGAGCA
CAGAGTAACGTCGTCGCATTATATTGAGCAAATTCCTGTTCCA 
 
>C4_HM 
CGAATCATGTCAAGTCATTCGCATCGAGATGAAAGATCGAGAATATCACGCAGTGGAGATTTTGAAACTGGTCTA
CGTTCAAAAACGGAAGAAGAACGATTACGGCGTAGGCGTGAATGGATGATAGAACAAGAAAAGCTACGAGAACAT
GAAAAATTGAAGGCGAAGATGATTTTAGAGTATGAAATACGTCGTGCTCGTGAAAAAGGTTTACCACCACCAAAA
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GGAAGATTCTCACATCACAGTCGTAGTAAAAGTAAAAGCAAATCTCCGGAAAGTCGACATAGAATTACCACATCA
AGTACATCTAAAACAGCCATATTATCTAAAAAATTAGAACCATCAGATGGTACAACACCTTTATTTAAGGGACCA
GAAGGCACACAAGTTAGTATTGTGGAATTACGAAGTATCAAAGTAGATATTCACAGAAATGTGCCAGGCAAAACA
ACAACCGATGAACCTCAACGAGCTATTGTCAATCCTGAAGATGTCCAGGTCATGAGAAGAGAGGGATGAAGAAAA
TATGGAATACAACGTTGGATTTGGATATTGAACAATAATGTGCAATACGAGAAGGATCCAAACCTATATTTGAAA
GAGAAGAAATAAAAAGTGCAACAGTCAAGACAAAAGAAATTGTCGAACATCGTACAGTTGTTGCTATAAATAATG
AAAATTTAGAAAATAGATCGGGAGTGAATAAAAAATATACTACATCAAGAAGTCAAAGTTGCAGTCCTCGACGTA
GATTGTCTCACTATACCAGGTATGAGGATTCAAAACGTGATGGCAGGAATAATTATAGAAATGATAGGGAAAGAG
ATCGTAGTAGAGGAAGAAGTCGAGAATATAAAGAAAAAGACAGACGACATAGTCAGTTGCATACCACAAGAGAAG
AAAGAAAAGGTCACCGAGATCATTCACGTTCTAGGGAGCGAGAACAGCGAACATGGAGTGGAGAATCTCACCACA
AGTCGTTTAAAGATGAAAGATCTCATCGAGAAAGATCAAGAGAACGATCTCGAGAAAGAAGTGAAAGAGATAGGT
CTAGAGAGCACAGAGTAACGTCGTCGCATTATATTGAGCAAATTCCTGTTCCA 
 
 

APÊNDICE B – Sequências dos mRNA fem maduros de operárias, rainhas e machos 

(formato fasta). Os éxons adicionais em relação à sequência referência de Nunes-Silva (2008) 

estão sublinhados. Os códons de iniciação e de parada estão realçados em cinza. Pw: pupa de 

olho branco; Pp: pupa de olho rosa; Pb: pupa de olho marrom; W: operária; Q: rainha; M: 

macho. 

 
>Fem_Pw_W 
ATTTTGAATTTCAGCGTCGAAGGGCGTCGCGCCGATTTAGGCAACGAAGAAGATTTCACGGCGTGGAGTAATGGT
ATGTCTACAGATTTGACGAGAAGATATAATTCTTCTATAAGTACTTCAGCTATTGAGAAGGCTTGCAGATTAATC
TTCGTGCATATGAAGTTTTTCTTCTTTGGAAAATGAAACGAATCATGTCAAGTCATTCGCATCGAGATGAAAGAT
CGAGAATATCACGCAGTGGAGATTTTGAAACTGGTCTACGTTCAAAAACGGAAGAAGAACGATTACGGCGTAGGC
GTGAATGGATGATAGAACAAGAAAAGCTACGAGAACATGAAAAATTGAAGGCGAAGATGATTTTAGAGTATGAAA
TACGTCGTGCTCGTGAAAAAGGTTTACCACCACCAAAAGGAAGATTCTCACATCACAGTCGTAGTAAAAGTAAAA
GCAAATCTCCGGAAAGTCGACATAGAATTACCACATCAAGTACATCTAAAACAGCCATATTATCTAAAAAATTAG
AACCATCAGATGGTACAACACCTTTATTTAAGGGACCAGAAGGCACACAAGTTAGTATTGTGGACTTACGAAGTA
TCAAAGTAGATATTCACAGAAATGTGCCAGGCAAAACAACAACCGATGAACGTCAACGAGCTATTGTCAATCCTG
AAGATGTCCAGGTCATGAGAAGAGAGGGATGAAGAAAATATGGAATACAACGTTGGATTTGGATATTGAACAATA
ATGTGCAATACGAGAAGGATCCAAACCTATATTTGAAAGAGAAGAAATAAAAAGTGCAACAGTCAAGACAAAAGA
AATTGTCGAACATCGTACAGTTGTTGCTATAAATAATGAAAATTTAGAAAATAAATCGGGAGTGAATAAAAAATA
TACTACATCAAGAAGTCAAAGTTGCAGTCCTCGACGTAGATTGTCTCACTATACCAGCTTTTACTAATGCTTCGC
AAGGAATACAAGAAAGGACAAAAATATGGACAGTATGAGGATTCAAAACGTGATGGCAGGAATAATTATAGAAAT
GATAGGGAAAGAGATCGTAGTAGAGGAAGAGGTCGAGAATATAAAGAAAAAGACAGACGACATAGTCAGTTGCAT
ACCACAAGAGAAGAAAGAAAAGGTCACCGAGATCATTCACGTTCTAGGGAGCGAGAACAGCGAACATGGAGTAGA
GAATCTCACCACAAGTCGTTTAAAGATGAAAGATCTCATCGAGAAAGATCAAGAGAACGATCTCGAGAAAGAAGT
GAAAGAGATAGGTCTAGAGAGCACAGAGTAACGTCGTCGCATTATATTGAGCAAATTCCCGTTCCATTCTACTGT
GGAGATTTTCCTGCAAGACCAATAATGGTTGGACCTTTAGTTCCAATTCGAGGGCAAGTACCTTTAGGACCTAGG
CATATGATGGGTCCATTAAGACCATTCCCACCACGATTTATTCCGCCAGATATGTATAGATTACGTCCACCCCCA
AACCCTAGATTTGGGCCAATGTATTAATGAAAGATTTGTAGTAAATGGAACATAATGTTTTATTGCGTAGTACGT
GTCGTATACCGTATCAAATATTTGACGATCTTTTACAAAAATTCAAAATTCCTGATATTATAGCGAAGGAGATTC
AATTCATGATAATAACTATAATTTTATGAAATATACAAATGTTTTATAATTTTTTAATTACTATGTTATATTATA
AGAATTTTTTAAGATTATGATAAATTTGTCGATGCTTTAACGTTAACATTGTAGAAAATATAATCGCATTTTGTT
TTAAAAATCATTGATTTTTTAAGTACCAATAACTGTGCGATTTAAAAATTTTAAAGCATATTTAATCTTTTAATA
TAGTTTGTGGAATATTATTAAAATATTTTATGTTTAATGTATTTGATTATGAAACTTGTTCATATCTTTTTAAAC
TGTAATAATTTGTAAGAATTTTATTAATTGATAACGATTTGTGAATTATTGAATGTAAGGAATGCCTAGCATGTA
AATATGAT 
 
>Fem_Pp_W 
ATTTTGAATTTCAGCGTCGAACGGCGTCGCACCGATTTAGGCAACGAAGAAGATTTCACGGCGTGGAGTAATGGT
ATGTCTACAGATTTGACGAGAAGATATAATTCTTCTATAAGTACTTCAGCTATTGAGAAGGCTTGCAGATTAATC
TTCGTGCATATGAAGTTTTTCTTCTTTGGAAAATGAAACGAATCATGTCAAGTCATTCGCATCGAGATGAAAGAT
CGAGAATATCACGCAGTGGAGATTTTGAAACTGGTCTACGTTCAAAAACGGAAGAAGAACGATTACGGCGTAGGC
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GTGAATGGATGATAGAACAAGAAAAGCTACGAGAACATGAAAAATTGAAGGCGAAGATGATTTTAGAGTATGAAA
TACGTCGTGCTCGTGAAAAAGGTTTACCACCACCAAAAGGAAGATTCTCACATCACAGTCGTAGTAAAAGTAAAA
GCAAATCTCCGGAAAGTCGACATAGAATTACCACATCAAGTACATCTAAAACAGCCATATTATCTAAAAAATTAG
AACCATCAGATGGTACAACACCTTTATTTAAGGGACCAGAAGGCACACAAGTTAGTATTGTGGAATTACGAAGTA
TCAAAGTAGATATTCACAGAAATGTGCCAGGCAAAACAACAACCGATGAACTTCAACGAGCTATTGTCAATCCTG
AAGATGTCCAGGTCATGAGAAGAGAGGGAGAAGGATCCAAACCTATATTTGAAAGAGAAGAAATAAAAAGTGCAA
CAGTCAAGACAAAAGAAATTGTCGAACATCGTACAGTTGTTGCTATAAATAATGAAAATTTAGAAAATAAATCGG
GAGTGAATAAAAAATATACTACATCAAGAAGTCAAAGTTGCAGTCCTCGACGTAGATTGTCTCACTATACCAGGT
ATGAGGATTCAAAACGTGATGGCAGGAATAATTATAGAAATGATAGGGAAAGAGATCGTAGTAGAGGAAGAAGTC
GAGAATATAAAGAAAAAGACAGACGACATAGTCAGTTGCATACCACAAGAGAAGAAAGAAAAGGTCACCGAGATC
ATTCACGTTCTAGGGAGCGAGAACAGCGAACATGGAGTAGAGAATCTCACCACAAGTCGTTTAAAGATGAAAGAT
CTCATCGAGAAAGATCAAGAGAACGATCTCGAGAAAGAAGTGAAAGAGATAGGTCTAGAGAGCACAGAGTAACGT
CGTCGCATTATATTGAGCAAATTCCTGTTCCATTCTACTATGGAGATTTTCCTGCAAGACCAATAATGGTTGGAC
CTTTAGTTCCAATTCGAGGGCAAGTACCTTTAGGACCTAGGCATATGATGGGTCCATTAAGACCATTCCCACCAC
GATTTATTCCGCCAGATATGTATAGATTACGTCCACCCCCAAACCCTAGATTTGGGCCAATGTATTAATGAAAGA
TTTGTAGTAAATGGAACATAATGTTTTATTGCGTAGTACGTGTCGTATACCGTATCAAATATTTGACGATCTTTT
ACAAAAATTCAAAATTCCTGATATTATAGCGAAGTAGATTCAATTCATGATAATAACTATAATTTTATGAAATAT
ACAAATGTTTTATAATTTTTTAATTACTATGTTATATTATAAGAATTTTTTAAGATTATGATAAATTTGTCGATG
CTTTAACGTTAACATTGTAGAAAATATAATCGCATTTTGTTTTAAAAATCATTGATTTTTTAAGTACCAATAACT
GTGCGATTTAAAAATTTTAAAGCATATTTAATCTTTTAATATAGTTTGTGGAATATTATTAAAATATTTTATGTT
TAATGTATTTGATTATGAAACTTGTTCATATCTTTTTAAACTGTAATAATTTGTAAGAATTTTATTAATTGATAA
CGATTTGTGAATTATTGAATGTAAGGAATGCCTAGCATGTAAATATGAT 
 
>Fem_Pb_W 
ATTTTGAATTTCAGCGTCGAACGGCGTCGCACCGATTTAGGCAACGAAGAAGATTTCACGGCGTGGAGTAATGGT
ATGTCTACAGATTTGACGAGAAGATATAATTCTTCTATAAGTACTTCAGCTATTGAGAAGGCTTGCAGATTAATC
TTCGTGCATATGAAGTTTTTCTTCTTTGGAAAATGAAACGAATCATGTCAAGTCATTCGCATCGAGATGAAAGAT
CGAGAATATCACGCAGTGGAGATTTTGAAACTGGTCTACGTTCAAAAACGGAAGAAGAACGATTACGGCGTAGGC
GTGAATGGATGATAGAACAAGAAAAGCTACGAGAACATGAAAAATTGAAGGCGAAGATGATTTTAGAGTATGAAA
TACGTCGTGCTCGTGAAAAAGGTTTACCACCACCAAAAGGAAGATTCTCACATCACAGTCGTAGTAAAAGTAAAA
GCAAATCTCCGGAAAGTCGACATAGAATTACCACATCAAGTACATCTAAAACAGCCATATTATCTAAAAAATTAG
AACCATCAGATGGTACAACACCTTTATTTAAGGGACCAGAAAGCACACAAGTTAGTATTGTGGAATTACGAAGTA
TCAAAGTAGATATTCACAGAAATGTGCCAGGCAAAACAACAACCGATGAACTTCAACGAGCTATTGTCAATCCTG
AAGATGTCCAGGTCATGAGAAGAGAGGGAGAAGGATCCAAACCTATATTTGAAAGAGAAGAAATAAAAAGTGCAA
CAGTCAAGACAAAAGAAATTGTCGAACATCGTACAGTTGTTGCTATAAATAATGAAAATTTAGAAAATAAATCGG
GAGTGAATAAAAAATATACTACATCAAGAAGTCAAAGTTGCAGTCCTCGACGTAGATTGTCTCACTATACCAGGT
ATGAGGATTCAAAACGTGATGGCAGGAATAATTATAGAAATGATAGGGAAAGAGATCGTAGTAGAGGAAGAAGTC
GAGAATATAAAGAAAAAGACAGACGACATAGTCAGTTGCATACCACAAGAGAAGAAAGAAAAGGTCACCGAGATC
ATTCACGTTCTAGGGAGCGAGAACAGCGAACATGGAGTAGAGAATCTCACCACAAGTCGTTTAAAGATGAAAGAT
CTCATCGAGAAAGATCAAGAGAACGATCTCGAGAAAGAAGTGAAAGAGATAGGTCTAGAGAGCACAGAGTAACGT
CGTCGCATTATATTGAGCAAATTCCCGTTCCATTCTACTATGGAGATTTTCCTGCAAGACCAATAATGGTTGGAC
CTTTAGTTCCAATTCGAGGGCAAGTACCTTTAGGACCTAGGCATATGATGGGTCCATTAAGACCATTCCCACCAC
GATTTATTCCGCCAGATATGTATAGATTACGTCCACCCCCAAACCCTAGATTTGGGCCAATGTATTAATGAAAGA
TTTGTAGTAAATGGAACATAATGTTTTATTGCGTAGTACGTGTCGTATACCGTATCAAATATTTGACGATCTTTT
ACAAAAATTCAAAATTCCTGATATTATAGCGAAGTAGATTCAATTCATGATAATAACTATAATTTTATGAAATAT
ACAAATGTTTTATAATTTTTTAATTACTATGTTATATTATAAGAATTTTTTAAGATTATGATAAATTTGTCGATG
CTTTAACGTTAACATTGTAGAAAATATAATCGCATTTTGTTTTAAAAATCATTGATTTTTTAAGTACCAATAACT
GTGCGATTTAAAAATTTTAAAGCATATTTAATCTTTTAATATAGTTTGTGGAATATTATTAAAATATTTTATGTT
TAATGTATTTGATTATGAAACTTGTTCATATCTTTTTAAACTGTAATAATTTGTAAGAATTTTATTAATTGATAA
CGATTTGTGAATTATTGAATGTAAGGAATGCCTAGCATGTAAATATGAT 
 
>Fem_Pw_Q 
ATTTTGAATTTCAGCGTCGAATGGCGTCGCACCGATTTAGGCAACGAAGAAGATTTCACGGCGTGGAGTAATGGT
ATGTCTACAGATTTGACGAGAAGATATAATTCTTCTATAAGTACTTCAGCTATTGAGAAGGCTTGCAGATTAATC
TTCGTGCATATGAAGTTTTTCTTCTTTGGAAAATGAAACGAATCATGTCAAGTCATTCGCATCGAGATGAAAGAT
CGAGAATATCACGCAGTGGAGATTTTGAAACTGGTCTACGTTCAAAAACGGAAGAAGAACGATTACGGCGTAGGC
GTGAATGGATGATAGAACAAGAAAAGCTACGAGAACATGAAAAATTGAAGGCGAAGATGATTTTAGAGTATGAAA
TACGTCGTGCTCGTGAAAAAGGTTTACCACCACCAAAAGGAAGATTCTCACATCACAGTCGTAGTAAAAGTAAAA
GCAAATCTCCGGAAAGTCGACATAGAATTACCACATCAAGTACATCTAAAACAGCCATATTATCTAAAAAATTAG
AACCATCAGATGGTACAACACCTTTATTTAAGGGACCAGAAGGCACACAAGTTAGTATTGTGGAATTACGAAGTA
TCAAAGTAGATATTCACAGAAATGTGCCAGGCAAAACAACAACCGATGAACTTCAACGAGCTATTGTCAATCCTG
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AAGATGTCCAGGTCATGAGAAGAGAGGGAGAAGGATCCAAACCTATATTTGAAAGAGAAGAAATAAAAAGTGCAA
CAGTCAAGACAAAAGAAATTGTCGAACATCGTACAGTTGTTGCTATAAATAATGAAAATTTAGAAAATAAATCGG
GAGTGAATAAAAAATATACTACATCAAGAAGTCAAAGTTGCAGTCCTCGACGTAGATTGTCTCACTATACCAGGT
ATGAGGATTCAAAACGTGATGGCAGGAATAATTATAGAAATGATAGGGAAAGAGATCGTAGTAGAGGAAGAAGTC
GAGAATATAAAGAAAAAGACAGACGACATAGTCAGTTGCATACCACAAGAGAAGAAAGAAAAGGTCACCGAGATC
ATTCACGTTCTAGGGAGCGAGAACAGCGAACATGGAGTAGAGAATCTCACCACAAGTCGTTTAAAGATGAAAGAT
CTCATCGAGAAAGATCAAGAGAACGATCTCGAGAAAGAAGTGAAAGAGATAGGTCTAGAGAGCACAGAGTAACGT
CGTCGCATTATATTGAGCAAATTCCTGTTCCATTCTACTATGGAGATTTTCCTGCAAGACCAATAATGGTTGGAC
CTTTAGTTCCAATTCGAGGGCAAGTACCTTTAGGACCTAGGCATATGATGGGTCCATTAAGACCATTCCCACCAC
GATTTATTCCGCCAGATATGTATAGATTACGTCCACCCCCAAACCCTAGATTTGGGCCAATGTATTAATGAAAGA
TTTGTAGTAAATGGAACATAATGTTTTATTGCGTAGTACGTGTCGTATACCGTATCAAATATTTGACGATCTTTT
ACAAAAATTCAAAATTCCTGATATTATAGCGAAGTAGATTCAATTCATGATAATAACTATAATTTTATGAAATAT
ACAAATGTTTTATAATTTTTTAATTACTATGTTATATTATAAGAATTTTTTAAGATTATGATAAATTTGTCGATG
CTTTAACGTTAACATTGTAGAAAATATAATCGCATTTTGTTTTAAAAATCATTGATTTTTTAAGTACCAATAACT
GTGCGATTTAAAAATTTTAAAGCATATTTAATCTTTTAATATAGTTTGTGGAATATTATTAAAATATTTTATGTT
TAATGTATTTGATTATGAAACTTGTTCATATCTTTTTAAACTGTAATAATTTGTAAGAATTTTATTAATTGATAA
CGATTTGTGAATTATTGAATGTAAGGAATGCCTAGCATGTAAATATGAT 
 
>Fem_Pp_Q 
ATTTTGAATTTCAGCGTCGAACGGCGTCGCACCGATTTAGGCAACGAAGAAGATTTCACGGCGTGGAGTAATGGT
ATGTCTACAGATTTGACGAGAAGATATAATTCTTCTATAAGTACTTCAGCTATTGAGAAGGCTTGCAGATTAATC
TTCGTGCATATGAAGTTTTTCTTCTTTGGAAAATGAAACGAATCATGTCAAGTCATTCGCATCGAGATGAAAGAT
CGAGAATATCACGCAGTGGAGATTTTGAAACTGGTCTACGTTCAAAAACGGAAGAAGAACGATTACGGCGTAGGC
GTGAATGGATGATAGAACAAGAAAAGCTACGAGAACATGAAAAATTGAAGGCGAAGATGATTTTAGAGTATGAAA
TACGTCGTGCTCGTGAAAAAGGTTTACCACCACCAAAAGGAAGATTCTCACATCACAGTCGTAGTAAAAGTAAAA
GCAAATCTCCGGAAAGTCGACATAGAATTACCACATCAAGTACATCTAAAACAGCCATATTATCTAAAAAATTAG
AACCATCAGATGGTACAACACCTTTATTTAAGGGACCAGAAGGCACACAAGTTAGTATTGTGGAATTACGAAGTA
TCAAAGTAGATATTCACAGAAATGTGCCAGGCAAAACAACAACCGATGAACTTCAACGAGCTATTGTCAATCCTG
AAGATGTCCAGGTTATGAGAAGAGAGGGATGAAGAAAATATGGAATACAACGTTGGATTTGGATATTGAACAATA
ATGTGCAATACGAGAAGGATCCAGACCTATATTTGAAAGAGAAGAAATAAAAAGTGCAACAGTCAAGACAAAAGA
AATTGTCGAACATCGTACAGTTGTTGCTATAAATAATGAAAATTTAGAAAATAAATCAGGAGTGTATAAAAAATA
TACTACATCAAGAAGTCAAAGTTGCAGTCCTCAACGTAGATTGTCTCACTATACCAGGTATGAGGATTCAAAACG
TGATGGCAGGAATAGTTATAGAAATGATAGGGAAAGAGATCGTAGTAGAGGAAGAAGTCGAGAATATAAAGAAAA
AGACAGACGACATGGTCAGTTGCATACTACAAGAGAAGAAAGAAAAGGTCACCGAGATCATTCACGTTCTAGGGA
GCGAGAACAGCGAACATGGAGTAGAGAATCTCACCACAAGTCGTTTAAAGATGAAAGATCTCATCGAGAAAGATC
AAGAGAACGATCTCGAGAAAGAAGTGAAAGAGATAGGTCTAGAGAGCACAGAGTAACGTCGTCGCATTATATTGA
GCAAATTCCCGTTCCATTCTACTATGGAGATTTTCCTGCAAGACCAATAATGGTTGGACCTTTAGTTCCAATTCG
AGGGCAAGTACCTTTAGGACCTAGGCATATGATGGGTCCATTAAGACCATTCCCACCACGATTTATTCCGCCAGA
TATGTATAGATTACGTCCACCCCCAAACCCTAGATTTGGGCCAATGTATTAATGAAAGATTTGTAGTAAATGGAA
CATAATGTTTTATTGCGTAGTACGTGTCGTATACCGTATCAAATATTTGACGATCTTTTACAAAAATTCAAAATT
CCTGATATTATAGCGAAGTAGATTCAATTCATGATAATAACTATAATTTTATGAAATATACAAATGTTTTATAAT
TTTTTAATTACTATGTTATATTATAAGAATTTTTTAAGATTATGATAAATTTGTCGATGCTTTAACGTTAACATT
GTAGAAAATATAATCGCATTTTGTTTTAAAAATCATTGATTTTTTAAGTACCAATAACTGTGCGATTTAAAAATT
TTAAAGCATATTTAATCTTTTAATATAGTTTGTGGAATATTATTAAAATATTTTATGTTTAATGTATTTGATTAT
GAAACTTGTTCATATCTCTTTAAACTGTAATAATTTGTAAGAATTTTATTAATTGATAACGATTTGTGAATTATT
GAATGTAAGGAATGCCTAGCATGTAAATATGAT 
 
>Fem_Pb_Q 
ATTTTGAATTTCAGCGTCGAATGGCGTCGCACCGATTTAGGCAACGAAGAAGATTTCACGGCGTGGAGTAATGGT
ATGTCTACAGATTTGACGAGAAGATATAATTCTTCTATAAGTACTTCAGCTATTGAGAAGGCTTGCAGATTAATC
TTCGTGCATATGAAGTTTTTCTTCTTTGGAAAATGAAACGAATCATGTCAAGTCATTCGCATCGAGATGAAAGAC
CGAGAATATCACGCAGTGGAGATTTTGAAACTGGTCTACGTTCAAAAACGGAAGAAGAACGATTACGGCGTAGGC
GTGAATGGATGATAGAACAAGAAAAGCTACGAGAACATGAAAAATTGAAGGCGAAGATGATTTTAGAGTATGAAA
TACGTCGTGCTCGTGAAAAAGGTTTACCACCACCAAAAGGAAGATTCTCACATCACAGTCGCAGTAAAAGTAAAA
GCAAATCTCCGGAAAGTCGACATAGAATTACCACATCAAGTACATCTAAAACAGCCATATTATCTAAAAAATTAG
AACCATCAGATGGTACAACACCTTTATCTAAGGGACCAGAAGGCACACAAGTTAGTATTGTGGAATTACGAAGTA
TCAAAGTAGATATTCACAGAAATGTGCCAGGCAAAACAACAACCGATGAACTTCAACGAGCTATTGTCAATCCTG
AAGATGTCCAGGTCATGAGAAGAGAGGGAGAAGGATCCAAACCTATATTTGAAAGAGAAGAAATAAAAAGTGCAA
CAGTCAAGACAAAAGAAATTGTCGAACATCGTACAGTTGTTGCTATAAATAATGAAAATTTAGAAAATAAATCGG
GAGTGAATAAAAAATATACTACATCAAGAAGTCAAAGTTGCAGTCCTCGACGTAGATTGTCTCACTATACCAGGT
ATGAGGATTCAAAACGTGATGGCAGGAATAATTATAGAAATGATAGGGAAAGAGATCGTAGTAGAGGAAGAAGTC
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GAGAATATAAAGAAAAAGACAGACGACATAGTCAGTTGCATACCACAAGAGAAGAAAGAAAAGGTCACCGAGATC
ATTCACGTTCTAGGGAGCGAGAACAGCGAACATGGAGTAGAGAATCTCACCACAAGTCGTTTAAAGATGAAAGAT
CTCATCGAGAAAGATCAAGAGAACGATCTCGAGAAAGAAGTGAAAGAGATAGGTCTAGAGAGCACAGAGTAACGT
CGTCGCATTATATTGAGCAAATTCCCGTTCCATTCTACTATGGAGATTTTCCTGCAAGACCAATAATGGTTGGAC
CTTTAGTTCCAATTCGAGGGCAAGTACCTTTAGGACCTAGGCATATGATGGGTCCATTAAGACCATTCCCACCAC
GATTTATTCCGCCAGATATGTATAGATTACGTCCACCCCCAAACCCTAGTATGTATATTTATTAATTATTAACAT
TAATATGACAATGTTGATTATTTGTATTTTATGCAGGATTTGGGCCAATGTATTAATGAAAGATTTGTAGTAAAT
GGAACATAATGTTTTATTGCGTAGTACGTGTCGTATACCGTATCAAATATTTGACGATCTTTTACAAAAATTCAA
AATTCCTGATATTATAGCGAAGTAGATTCAATTCATGATAATAACTATAATTTTATGAAATATACAAATGTTTTA
TAATTTTTTAATTACTACGTTATATTATAAGAATTTTTTAAGATTATGATAAATTTGTCGATGCTTTAACGTTAA
CATTGTAGAAAATATAATCGCATTTTGTTTTAAAAATCATTGATTTTTTAAGTACCAATAACTGTGCGATTTAAA
AATTTTAAAGCATATTTAATCTTTTAATATAGTTTGTGGAATATTATTAAAATATTTTATGTTTAATGTATTTGA
TTATGAAACTTGTTCATATCTTTTTAAACTGTAATAATTTGTAAGAATTTTATTAATTGATAACGATTTGTGAAT
TATTGAATGTAAGGAATGCCTAGCATGTAAATATGAT 
 
>Fem_Pw_M 
ATTTTGAATTTCAGCGTCGAATGGCGTCGCACCGATTTAGGCAACGAAGAAGATTTCACGGCGTGGAGTAATGGT
ATGTCTACAGATTTGACGAGAAGATATAATTCTTCTATAAGTACTTCAGCTATTGAGAAGGCTTGCAGATTAATC
TTCGTGCATATGAAGTTTTTCTTCTTTGGAAAATGAAACGAATCATGTCAAGTCATTCGCATCGAGATGAAAGAT
CGAGAATATCACGCAGTGGAGATTTTGAAACTGGTCTACGTTCAAAAACGGAAGAAGAACGATTACGGCGTAGGC
GTGAATGGATGATAGAACAAGAAAAGCTACGAGAACATGAAAAATTGAAGGCGAAGATGATTTTAGAGTATGAAA
TACGTCGTGCTCGTGAAAAAGGTTTACCACCACCAAAAGGAAGATTCTCACATCACAGTCGTAGTAAAAGTAAAA
GCAAATCTCCGGAAAGTCGACATAGAATTACCACATCAAGTACATCTAAAACAGCCATATTATCTAAAAAATTAG
AACCATCAGATGGTACAACACCTTTATTTAAGGGACCAGAAGGCACACAAGTTAGTAATGTGGAATTACGAAGTA
TCAAAGTAGATATTCACAGAAATGTGCCAGGCAAAACAACAACCGATGAACTTCAACGAGCTATTGTCAATCCTG
AAGATGTCCAGGTCATGAGAAGAGAGGGATGAAGAAAATATGGAATACAACGTTGGATTTGGATATTGAACAATA
ATGTGCAATACGAGAAGGATCCAAACCTATATTTGAAAGAGAAGAAATAAAAAGTGCAACAGTCAAGACAAAAGA
AATTGTCGAACATCGTACAGTTGTTGCTATAAATAATGAAAATTTAGAAAATAAATCGGGAGTGAATAAAAAATA
TACTACATCAAGAAGTCAAAGTTGCAGTCCTCGACGTAGATTGTCTCACTATACCAGGTATGAGGATTCAAAACG
TGATGGCAGGAATAATTATAGAAATGATAGGGAAAGAGATCGTAGTAGAGGAAGAAGTCGAGAATATAAAGAAAA
AGACAGACGACATAGTCAGTTGCATACCACAAGAGAAGAAAGAAAAGGTCACCGAGATCATTCACGTTCTAGGGA
GCGAGAACAGCGAACATGGAGTAGAGAATCTCACCACAAGTCGTTTAAAGATGAAAGATCTCATCGAGAAAGATC
AAGAGAACGATCTCGAGAAAGAAGTGAAAGAGATAGGTCTAGAGAGCACAGAGTAACGTCGTCGCATTATATTGA
GCAAATTCCCGTTCCATTCTACTATGGAGATTTTCCTGCAAGACCAATAATGGTTGGACCTTTAGTTCCAATTCG
AGGGCAAGTACCTTTAGGACCTAGGCATATGATGGGTCCATTAAGACCATTCCCACCACGATTTATTCCGCCAGA
TATGTATAGATTACGTCCACCCCCAAACCCTAGATTTGGGCCAATGTATTAATGAAAGATTTGTAGTAAATGGAA
CATAATGTTTTATTGCGTAGTACGTGTCGTATACCGTATCAAATATTTGACGATCTTTTACAAAAATTCAAAATT
CCTGATATTATAGCGAAGTAGATTCAATTCATGATAATAACTATAATTTTATGAAATATACAAATGTTTTATAAT
TTTTTAATTACTATGTTATATTATAAGAATTTTTTAAGATTATGATAAATTTGTCGATGCTTTAACGTTAACATT
GTAGAAAATATAATCGCATTTTGTTTTAAAAATCATTGATTTTTTAAGTACCAATAACTGTGCGATTTAAAAATT
TTAAAGCATATTTAATCTTTTAATATAGTTTGTGGAATATTATTAAAATATTTTATGTTTAATGTATTTGATTAT
GAAACTTGTTCATATCTTTTTAAACTGTAATAATTTGTAAGAATTTTATTAATTGATAACGATTTGTGAATTATT
GAATGTAAGGAATGCCTAGCATGTAAATATGAT 
 
>Fem_Pp_M 
ATTTTGAATTTCAGCGTCGAATGGCGTCGCACCGATTTAGGCAACGAAGAAGATTTCACGGCGTGGAGTAATGGT
ATGTCTACAGATTTGACGAGAAGATATAATTCTTCTATAAGTACTTCAGCTATTGAGAAGGCTTGCAGATTAATC
TTCGTGCATATGAAGTTTTTCTTCTTTGGAAAATGAAACGAATCATGTCAAGTCATTCGCATCGAGATGAAAGAT
CGAGAATATCACGCAGTGGAGATTTTGAAACTGGTCTACGTTCAAAAACGGAAGAAGAACGATTACGGCGTAGGC
GTGAATGGATGATAGAACAAGAAAAGCTACGAGAACATGAAAAATTGAAGGCGAAGATGATTTTAGAGTATGAAA
TACGTCGTGCTCGTGAAAAAGGTTTACCACCACCAAAAGGAAGATTCTCACATCACAGTCGTAGTAAAAGTAAAA
GCAAATCTCCGGAAAGTCGACATAGAATTACCACATCAAGTACATCTAAAACAGCCATATTATCTAAAAAATTAG
AACCATCAGATGGTACAACACCTTTATTTAAGGGACCAGAAGGCACACAAGTTAGTATTGTGGAATTACGAAGTA
TCAAAGTAGATATTCACAGAAATGTGCCAGGCAAAACAACAACCGATGAACTTCAACGAGCTATTGTCAATCCTG
AAGATGTCCAGGTCATGAGAAGAGAGGGATGAAGAAAATATGGAATACAACGTTGGATTTGGATATTGAACAATA
ATGTGCAATACGAGAAGGATCCAAACCTATATTTGAAAGAGAAGAAATAAAAAGTGCAACAGTCAAGACAAAAGA
AATTGTCGAACATCGTACAGTTGTTGCTATAAATAATGAAAATTTAGAAAATAAATCGGGAGTGAATAAAAAATA
TACTACATCAAGAAGTCAAAGTTGCAGTCCTCGACGTAGATTGTCTCACTATACCAGGTATGAGGATTCAAAACG
TGATGGCAGGAATAATTATAGAAATGATAGGGAAAGAGATCGTAGTAGAGGAAGAAGTCGAGAATATAAAGAAAA
AGACAGACGACATAGTCAGTTGCATACCACAAGAGAAGAAAGAAAAGGTCACCGAGATCATTCACGTTCTAGGGA
GCGAGAACAGCGAACATGGAGTAGAGAATCTCACCACAAGTCGTTTAAAGATGAAAGATCTCATCGAGAAAGATC
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AAGAGAACGATCTCGAGAAAGAAGTGAAAGAGATAGGTCTAGAGAGCACAGAGTAACGTCGTCGCATTATATTGA
GCAAATTCCCGTTCCATTCTACTATGGAGATTTTCCTGCAAGACCAATAATGGTTGGACCTTTAGTTCCAATTCG
AGGGATTTGGGCCAATGTATTAATGAAAGATTTGTAGTAAATGGAACATAATGTTTTATTGCGTAGTACGTGTCG
TATACCGTATCAAATATTTGACGATCTTTTACAAAAATTCAAAATTCCTGATATTATAGCGAAGTAGATTCAATT
CATGATAATAACTATAATTTTATGAAATATACAAATGTTTTATAATTTTTTAATTACTATGTTATATTATAAGAA
TTTTTTAAGATTATGATAAATTTGTCGATGCTTTAACGTTAACATTGTAGAAAATATAATCGCATTTTGTTTTAA
AAATCATTGATTTTTTAAGTACCAATAACTGTGCGATTTAAAAATTTTAAAGCATATTTAATCTTTTAATATAGT
TTGTGGAATATTATTAAAATATTTTATGTTTAATGTATTTGATTATGAAACTTGTTCATATCTTTTTAAACTGTA
ATAATTTGTAAGAATTTTATTAATTGATAACGATTTGTGAATTATTGAATGTAAGGAATGCCTAGCATGTAAATA
TGAT 
 
>Fem_Pb_M 
ATTTTGAATTTCAGCGTCGAATGGCGTCGCACCGATTTAGGCAACGAAGAAGATTTCACGGCGTGGAGTAATGGT
ATGTCTACAGATTTGACGAGAAGATATAATTCTTCTATAAGTACTTCAGCTATTGAGAAGGCTTGCAGATTAATC
TTCGTGCATATGAAGTTTTTCTTCTTTGGAAAATGAAACGAATCATGTCAAGTCATTCGCATCGAGATGAAAGAT
CGAGAATATCACGCAGTGGAGATTGTGAAACTGGTCTACGTTCAAAAACGGAAGAAGAACGATTACGGCGTAGGC
GTGAATGGATGATAGAACAAGAAAAGCCACGAGAACATGAAAAATTGAAGGCGAAGATGATTTTAGAGTATGAAA
TACGTCGTGCTCGTGAAAAAGGTTTACCACCACCAAAAGGAAGATTCTCACATCACAGTCGTAGTAAAAGTAAAA
GCAAATCTCCGGAAAGTCGACATAGAATTACCACATCAAGTACATCTAAAACAGCCATATTATCTAAAAAATTAG
AACCATCAGATGGTACAACACCTTTATTTAAGGGACCAGAAGGCACACAAGTTAGTATTGTGGAATTACGAAGTA
TCAAAGTAGATATTCACAGAAATGTGCCAGGCAAAACAACAACCGATGAACTTCAACGAGCTATTGTCAATCCTG
AAGATGTCCAGGTCATGAGAAGAGAGGGATGAAGAAAATATGGAATACAACGTTGGATTTGGATATTGAACAATA
ATGTGCAATACGAGAAGGATCCAAACCTATATTTGAAAGAGAAGAAATAAAAAGTGCAACAGTCAAGACAAAAGA
AATTGTCGAACATCGTACAGTTGTTGCTATAAATAATGAAAATTTAGAAAATAAATCGGGAGTGAATAAAAAATA
TACTACATCAAGAAGTCAAAGTTGCAGTCCTCGACGTAGATTGTCTCACTATACCAGGTATGAGGATTCAAAACG
TGATGGCAGGAATAATTATAGAAATGATAGGGAAAGAGATCGTAGTAGAGGAAGAAGTCGAGAATATAAAGAAAA
AGACAGACGACATAGTCAGTTGCATACCACAAGAGAAGAAAGAAAAGGTCACCGAGATCATTCACGTTCTAGGGA
GCGAGAACAGCGAACATGGAGTAGAGAATCTCACCACAAGTCGTTTAAAGATGAAAGATCTCATCGAGAAAGATC
AAGAGAACGATCTCGAGAAAGAAGTGAAAGAGATAGGTCTAGAGAGCACAGAGTAACGTCGTCGCATTATATTGA
GCAAATTCCCGTTCCATTCTACTATGGAGATTTTCCTGCAAGACCAATAATGGTTGGACCTTTAGTTCCAATTCG
AGGGCAAGTACCTTTAGGACCTAGGCATATGATGGGTCCATTAAGACCATTCCCACCACGATTTATTCCGCCAGA
TATGTATAGATTACGTCCACCCCCAAACCCTAGATTTGGGCCAATGTATTAATGAAAGATTTGTAGTAAATGGAA
CATAATGTTTTATTGCGTAGTACGTGTCGTATACCGTATCAAATATTTGACGATCTTTTACAAAAATTCAAAATT
CCTGATATTATAGCGAAGTAGATTCAATTCATGATAATAATTATAATTTTATGAAATATACAAATGTTTTATAAT
TTTTTAATTACTATGTTATATTATAAGAATTTTTTAAGATTATGATAAATTTGTCGATGCTTTAACGTTAACATT
GTAGCAAATATAATCGCATTTTGTTTTAAAAATCATTGATTTTTTAAGTACCAATAACTGTGCGATTTAAAAATT
TTAAAGCATATTTAATCTTTTAATATAGTTTGTGGAATATTATTAAAATATTTTATGTTTAATGTATTTGATTAT
GAAACTTGTTCATATCTTTTTAAACTGTAATAATTTGTAAGAATTTTATTAATTGATAACGATTTGTGAATTATT
GAATGTAAGGAATGCCTAGCATGTAAATATGAT 
 

APÊNDICE C – Sequência dos éxons e das extensões de éxons (formato fasta) comuns a 

todos os transcritos fem. Os códons de iniciação e de parada (dos transcritos compostos 

apenas por esses éxons) estão realçados em cinza. 

 
>Éxon1 
ATTTTGAATTTCAGCGTCGAATGGCGTCGCACCGATTTAGGCAACGAAGAAGATTTCACGGCGTGGAGTAATGGT
ATGTCTACAGATTTGACGAGAAGATATAATTCTTCTATAAGTACTTCAGCTATTGAGAAGGCTTGCAGATTAATC
TTCGTGCATATGAA 
 
>Éxon2 
GTTTTTCTTCTTTGGAAAATGAAACGAATCATGTCAAGTCATTCGCATCGAGATGAAAGATCGAGAATATCACGC
AGTGGAGATTTTGAAACTGGTCTACGTTCAAAAACGGAAGAAGAACGATTACGGCGTAGGCGTGAATGGATGATA
GAACAAGAAAAGCTACGAGAACATGAAAAATTGAAGGCGAAGATGATTTTAGAGTATGAAATACGTCGTGCTCGT
GAAAAAGGTTTACCACCACCAAAAGGAAGATTCTCACATCACAGTCGTAGTAAAAGTAAAAGCAAATCTCCGGAA
AGTCGACATAGAATTACCACATCAAGTACATCTAAAACAGCCATATTATCTAAAAA 
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>Éxon3 
ATTAGAACCATCAGATGGTACAACACCTTTATTTAAGGGACCAGAAGGCACACAAGTTAGTATTGTGGAATTACG
AAGTATCAAAGTAGATATTCACAGAAATGTGCCAGGCAAAACAACAACCGATGAACTTCAACGAGCTATTGTCAA
TCCTGAAGATGTCCAGGTCATGAGAAGAGAGGG 
 
>Éxon4 
AGAAGGATCCAAACCTATATTTGAAAGAGAAGAAATAAAAAGTGCAACAGTCAAGACAAAAGAAATTGTCGAACA
TCGTACAGTTGTTGCTATAAATAATGAAAATTTAG 
 
>Éxon5 
AAAATAAATCGGGAGTGAATAAAAAATATACTACATCAAGAAGTCAAAGTTGCAGTCCTCGACGTAGATTGTCTC
ACTATACCAG 
 
>Éxon6 
GTATGAGGATTCAAAACGTGATGGCAGGAATAATTATAGAAATGATAGG 
 
>Éxon7 
GAAAGAGATCGTAGTAGAGGAAGAAGTCGAGAATATAAAGAAAAAGACAGACGACATAGTCAGTTGCATACCACA
AGAGAAGAAAGAAAAGGTCACCGAGATCATTCACGTTCTAGGGAGCGAGAACAGCGAACATGGAGTAGAGAATCT
CACCACAAGT 
 
>Éxon8 
CGTTTAAAGATGAAAGATCTCATCGAGAAAGATCAAGAGAACGATCTCGAGAAAGAAGTGAAAGAGATAGGTCTA
GAGAGCACAGAGTAACGTCGTCGCATTATATTGAGCAAATTCCTGTTCCATTCTACTATGGA 
 
>Éxon9 
GATTTTCCTGCAAGACCAATAATGGTTGGACCTTTAGTTCCAATTCGAGGGCAAGTACCTTTAGGACCTAGGCAT
ATGATGGGTCCATTAAGACCATTTCCACCACGATTTATTCCGCCAGATATGTATAGATTACGTCCACCCCCAAAC
CCTAG 
 
>Éxon10 
ATTTGGGCCAATGTATTAATGAAAGATTTGTAGTAAATGGAACATAATGTTTTATTGCGTAGTACGTGTCGTATA
CCGTATCAAATATTTGACGATCTTTTACAAAAATTCAAAATTCCTGATATTATAGCGAAGTAGATTCAATTCATG
ATAATAATTATAATTTTATGAAATATACAAATGTTTTATAATTTTTTAATTACTATGTTATATTATAAGAATTTT
TTAAGATTATGATAAATTTGTCGATGCTTTAACGTTAACATTGTAGAAAATATAATCGCATTTTGTTTTAAAAAT
CATTGATTTTTTAAGTACCAATAACTGTGCGATTTAAAAATTTTAAAGCATATTTAATCTATTAATATAGTTTGT
GGAATATTATTAAAATATTTTATGTTTAATGTATTTGATTATGAAACTTGTTCATATCTTTTTAAACTGTAATAA
TTTGTAAGAATTTTATTAATTGATAACGATTTGTGAATTATTGAATGTAAGGAATGCCTAGCATGTAAATATGAT
GTATCTAAATAAAATATTTATTTAAAGCTCTTTTAAAAAAAAAAAA 
 

APÊNDICE D – Sequências polipeptídicas preditas (formato fasta) para as isoformas 

femininas e masculinas das proteínas Fem de Melipona interrupta. F: female; M: male. 

 
>Fem_Melipona_F 
MKRIMSSHSHRDERSRISRSGDFETGLRSKTEEERLRRRREWMIEQEKLREHEKLKAKMILEYEIRRARE 
KGLPPPKGRFSHHSRSKSKSKSPESRHRITTSSTSKTAILSKKLEPSDGTTPLFKGPEGTQVSIVELRSI 
KVDIHRNVPGKTTTDELQRAIVNPEDVQVMRREGEGSKPIFEREEIKSATVKTKEIVEHRTVVAINNENL 
ENKSGVNKKYTTSRSQSCSPRRRLSHYTRYEDSKRDGRNNYRNDRERDRSRGRSREYKEKDRRHSQLHTT 
REERKGHRDHSRSREREQRTWSRESHHKSFKDERSHRERSRERSRERSERDRSREHRVTSSHYIEQIPVP 
FYYGDFPARPIMVGPLVPIRGQVPLGPRHMMGPLRPFPPRFIPPDMYRLRPPPNPRFGPMY 
 
>Fem_Melipona_M 
MKRIMSSHSHRDERSRISRSGDFETGLRSKTEEERLRRRREWMIEQEKLREHEKLKAKMILEYEIRRARE 
KGLPPPKGRFSHHSRSKSKSKSPESRHRITTSSTSKTAILSKKLEPSDGTTPLFKGPEGTQVSIVELRSI 
KVDIHRNVPGKTTTDELQRAIVNPEDVQVMRREG 
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APÊNDICE E – Alinhamento entre as sequências polipeptídicas das proteínas Fem das 

fêmeas de Melipona interrupta, Apis mellifera e Bombus terrestris. Fonte do alinhamento: 

http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/   
 
 
Fem_Melipona      MKRIMSSHSHRDERSRISRSGDFETGLRSKTEEERLRRRREWMIEQEKLREHEKLKAKMI 60 
Fem_Bombus        MKRNVSNHSHRDERLRLSRNGNYEAGLR-RTEEERLRRRREWMIEQQRLREHEKLKEKKI 59 
Fem_Apis          MKRNTTNHSHHDERFRQSRSEDSETGLRSRTQEERLRRRREWMIQQEREREHERLKKKMI 60 
                  ***  :.***:*** * **. : *:*** :*:************:*:: ****:** * * 
 
Fem_Melipona      LEYEIRRAREKGLPPPKGRFSHHSRSKSKSKSPESRHRITTSSTSKTAILSKKLEPSDGT 120 
Fem_Bombus        LEYEIRRALEKGLPLPRGRFSRHSRSKSKSKSTENRHRTVTSNTSNTSILSKKLEPSDGT 119 
Fem_Apis          LEYELRRAREKKLS-----------KRSKSRSPESRGRSNASNTSKTFILSEKLESSDGT 109 
                  ****:*** ** *.           .:***:*.*.* *  :*.**:* ***:***.**** 
 
Fem_Melipona      TPLFKGPEGTQVSIVELRSIKVDIHRNVPGK--TTTDELQRAIVNPEDVQVMRREGEGSK 178 
Fem_Bombus        TPLFKGPEGTQVSAAELRRIKVDIHRNVPGK--ATTDDLQRDIINPEDVLVKRGEGEGSK 177 
Fem_Apis          S-LFRGPEGTQVSATELRKIKVDIHRVLPGKPTTTSDELKRDIINPEDVMLKRRTGEGSK 168 
                  : **:******** .*** ******* :***  :*:*:*:* *:***** : *  ***** 
 
Fem_Melipona      PIFEREEIKSATVKTKEIVEHRTVVAINNENLENKSGVNKKYTTS----RSQSCSPRRRL 234 
Fem_Bombus        PIFEREEIKGTTVKADEIVERRTVVVLNNENLESKSKVNKKYTTSS---RNRSPSPRHRS 234 
Fem_Apis          PIFEREEIKNILNKTNEITEHRTVLAVNIEKSENETKTCKKYAISSNSLRSRSRSFQRTS 228 
                  *********.   *:.**.*:***:.:* *: *.:: . ***: *    *.:* * ::   
 
Fem_Melipona      SHYTRYEDSKRDGRNNYRNDRERDRSRGRSREYKEKDRRHSQLHTTREE----RKGHRDH 290 
Fem_Bombus        SRHARYEDSKYDNRDSYRSDRGRNHSRDRSREYKETVKRHSQLNTAEEEHLRERKGHRDH 294 
Fem_Apis          SCHSRYEDSRHEDRNSYRNDGERSCSRDRSREYKKKDRRYDQLHNVEEKHLRERTSRRRY 288 
                  * ::*****: :.*:.**.*  *. **.******:. :*:.**:...*:    *..:* : 
 
Fem_Melipona      SRSREREQRTWSRESHHKSFKDERSHRERSRERSRERSERDRSREHRVTSSHYIEQIPVP 350 
Fem_Bombus        SRSREREQRAWVRDSNHRSSKDERSYRERSRERSRERRERDRSREHRIPPSHYIEQIPVP 354 
Fem_Apis          SRSREREQKSYKNE------REYREYRETSRERSRDRRERGRSREHRIIPSHYIEQIPVP 342 
                  ********::: .:      :: *.:** ******:* **.******: .********** 
 
Fem_Melipona      FYYGDFPARPIMVGPLVPIRGQVP-LG-PRHMMGPLRPFPPRFIPPDMYRLRPPPNPRFG 408 
Fem_Bombus        VYYGDFPPRPIMVGPLVPIRGQVPPLGGTRHMMGPLRPFPPRFIPPDMYRLRPPLNPRFR 414 
Fem_Apis          VYYGNFPPRPIMVRPWVPMRGQVP----GSRHIGPLTPFPPRFIPPDMYRLRPPPNPRFG 398 
                  .***:**.***** * **:*****      : :*** ***************** ****  
 
Fem_Melipona      PMY 411 
Fem_Bombus        PM- 416 
Fem_Apis          PMY 401 
                  ** 
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APÊNDICE F. Tabela de iniciadores utilizados para verificar a presença dos transcritos sexo-

específicos nos indivíduos que apresentaram variantes de splicing não-específicas do seu 

próprio sexo ou não relacionadas à determinação de sexo. Escolheram-se iniciadores que 

amplificam as regiões ao redor dos éxons (ou extensões de éxons) alternativos, ou seja, que 

não são comuns a todos os transcritos (ver figura 1 e tabelas 4 e 5 para verificar as regiões de 

anelamento desses primers). Nessa etapa, fez-se a amplificação do fem a partir do cDNA e os 

produtos de PCR foram purificados e sequenciados diretamente. A presença dos transcritos 

sexo-específicos foi confirmada para todos os indivíduos. Pw: pupa de olho branco; Pp: pupa 

de olho rosa; Pb: pupa de olho marrom; W: operária; Q: rainha; M: macho. 

 

 

Indivíduos Iniciadores Região a ser verificada 

Pw_W C2 (FemD_Fw e FemL_Rv) Éxon das posições 704 (ausente 

nos transcritos de fêmeas) e 958 

(ausente nos transcritos sexo-

específicos) 

Pp_Q C2 (FemD_Fw e FemL_Rv) Éxon da posição 704 (ausente 

nos transcritos de fêmeas) 

Pp_M C2 (FemB_Fw e FemD_Rv) 

FemU3’_V_Fw e 

FemU3’_V_Rv 

Éxons das posições 704 

(específico dos transcritos de 

machos) e 1.303  (décimo éxon 

nos machos, o qual apresenta 

103 a mais em todos os outros 

transcritos)  

Pb_Q FemN_F e FemN_Rv Extensão de éxon da posição 

1.399 (ausente nos transcritos 

sexo-específicos) 

Pbl_M C2 (FemD_Fw e FemL_Rv) 

 

Éxon das posições 704 

(específico dos transcritos de 

machos) e 899 (ausente nos 

transcritos sexo- específicos) 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Protocolo de precipitação de DNA com acetato de amônio e etanol absoluto 

(para um volume inicial de amostra = 20 µL) 

 

- Adicionar 1/10 V (2 µL) de acetato de amônio 7,5 M e 2,5 V (50 µL) de etanol absoluto à 

solução que contém o DNA a ser precipitado; 

- Incubar a mistura no ultrafreezer a - 80°C por 1 hora; 

- Centrifugar as amostras a 10.000 rpm, na temperatura de 4°C, por 40 minutos; 

- Descartar o sobrenadante e adicionar 1 mL de etanol 70% (gelado); 

- Centrifugar as amostras a 10.000 rpm, na temperatura de 4°C, por 10 minutos; 

- Descartar o sobrenadante e esperar todo o etanol remanescente evaporar; 

- Ressuspender o DNA precipitado em água (na quantia desejada, nesse caso 6 µL). 

 

ANEXO B - Protocolo de transformação bacteriana por eletroporação 

 

- Descongelar as bactérias eletrocompetentes (100 µL) no gelo; 

- Dar um spin no tubo contendo a reação de ligação; 

- Transferir 3 µL da reação de ligação para o microtubo contendo as células e misturar 

gentilmente com a pipeta (não ressuspender!) e com batidinhas; 

- Transferir o sistema (reação de ligação + bactérias) para um cuveta própria para um 

eletroporador;  

Obs.: Não pode haver a formação de bolhas durante essa transferência! 

- Ajustar a voltagem do eletroporador para 1900 V e proceder ao choque elétrico (apertando o 

botão “pulse” duas vezes); 

- Retirar a cuveta do eletroporador e adicionar, lentamente, 250 µL de meio LB líquido; 

- Transferir o conteúdo da cuveta para um microtubo (1,5 mL) estéril e previamente resfriado; 

- Incubar as bactérias a 37°C por 1 hora; 

- Preparar o meio de cultura ágar LB (aproximadamente 20 mL para placas de Petri 

descartáveis e 25 mL para placas de Petri de vidro) contendo: 

 Ampicilina: Ci = 100 mg/mL e Cf = 200 µg/mL;  

X–gal: Ci = 50 mg/mL e Cf = 80 µg/mL;  

IPTG: Ci = 0,1 M e Cf = 0,5 mM. 
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- Semear (com a alça de Drigalski) 100 e 200 µL da cultura bacteriana em duas placas de 

Petri; 

- Incubar as placas a 37°C até o crescimento de colônias (aproximadamente 16 horas). 

 

ANEXO C - Protocolo de precipitação de DNA com etanol e EDTA (para reações de 

sequenciamento - volume inicial de amostra = 10 µL) 

 

- Adicionar 30 µL do mix etanol/EDTA (2,5 µL de EDTA 125 mM e 27,5 µL de etanol 100% 

da Merck) em cada poço da placa de sequenciamento; 

Obs.: o mix deve ser preparado somente no momento do uso, para evitar a precipitação do 

EDTA! 

- Incubar a placa por 15 minutos; 

- Centrifugar a placa a 2500 rcf, por 30 minutos, na temperatura de 4°C; 

- Inverter a placa imediatamente em papel toalha e centrifugar a placa invertida por 1 minuto 

a 100 rcf; 

- Adicionar 30 µL de etanol 70% a cada poço da placa; 

- Centrifugar a placa a 1450 rcf, por 15 minutos, na temperatura de 4°C; 

- Inverter a placa imediatamente em papel toalha e centrifugar a placa invertida por 1 minuto 

a 100 rcf; 

- Incubar a placa descoberta a 37°C, por aproximadamente 15 minutos, para o etanol evaporar 

completamente; 

- Ressuspender as amostras em 10 µL de formamida Hi Di™ e vortexar a placa gentilmente.  


