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RESUMO 

As abelhas sem ferrão do gênero Melipona são insetos altamente sociais 

que apresentam grande importância ecológica como polinizadoras de plantas 

nativas da região amazônica, um local com muito potencial para sua 

criação(Meliponicultura). Porém, o manejo inadequado somando-se a impactos 

antrópicos vem diminuindo a variabilidade genética das suas populações. 

Sabe-se que o estresse térmico pode influenciara segregação de castas o que 

pode comprometer diretamente a manutenção das populações dessas abelhas, 

pois a rainha é membro vital para a estabilidade da colônia. As proteínas de 

choque térmico (Hsps) são um grupo interessante para estudos de genômica 

comparativa, uma vez que estão relacionadas com o estresse térmico. A 

identificação de genes Hsps em Melipona interruptaé um primeiro passo para 

se conhecer mais sobre a relação de Hsps e o desenvolvimento, reprodução e 

crescimento biológico desta espécie que é uma das principais abelhas 

exploradas na região. Portanto, o objetivo deste estudo foi identificar genes 

codificantes das proteínas de choque térmico HSP60, HSP70 e HSP90 em M. 

interrupta. Foram coletadas operárias, machos e rainhas na fase de pupa de 

olho branco; com auxílio de primers degenerados desenhados com base em 

sequências de mRNA dos genes Hsp60, Hsp70 e Hsp90 de outros insetos, 

foram amplificados fragmentos destes genes correspondentes em ambos os 

sexos e castas. Os fragmentos foram sequenciados e comparados com bancos 

de dados de nucleotídeos e proteínas para validação in silico. Um fragmento 

correspondente ao gene Hsp60, bem como fragmentos do gene Hsp70 e 

Hsp90 de Melipona interrupta foram obtidos. Não foram registradas diferenças 

nas sequências dos fragmentos gênicos amplificados quanto aos sexos e 

castas. Estes apresentaram similaridade de 100% com sequências de 

proteínas de choque térmico Hsp60 mitocondrial e Hsp70 e Hsp90 citosólicas 

de abelhas dos gênerosApis e Bombus. Portanto, os fragmentos sequenciados 

correspondem aos genes Hsp60 (mitocondrial), Hsp70 e Hsp90 (citosólico) de 

M. interrupta, expressos na fase de pupa de olho branco e que não diferem na 

sua sequência nucleotídica quanto à sexo e casta.  

Palavras-chave:chaperonas, genômica, HSPs, Melipona interrupta, proteína 

de choque térmico. 
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ABSTRACT 

The stingless bees from Melipona genus are very sociable insects that 

show a major ecological importance as pollinators of native plants from amazon 

region, a place with a high potential to this bees creation (Meliponiculture). 

However, the inappropriate management plus the anthropological impact are 

decreasing this population’s genetic variability. It is known that the thermic 

stress can influence the castes differentiation mechanism, a fundamental 

process that influences directly the maintenance of this bee’s populations, since 

the queen is a vital member to the colony stability. The heat shock proteins 

(Hsps) are an interesting group to studies of comparative genomics, since they 

are related to thermic stress. The identification of the Melipona interrupta’s Hsps 

coding gene, a species of stingless bee from Amazon, is first step to know more 

about the relation between Hsps and the development, reproduction and 

biological growing of this specie that is one of the leading explored bees in the 

region. Therefore, this study objective was identify the heat shock proteins 

coding genes Hsp60, Hsp70 and Hsp90 in M. interrupta. Males, workers and 

queens were collected in the white-eyed pupal stage and with degenerated 

primers designed based on mRNA sequences from the genes Hsp60, Hsp70 E 

Hsp90 from others insects, fragments of these genes were amplified to both sex 

and castes. The fragments were sequenced and compared with the nucleotide 

and protein database to in silico validation. One fragment corresponding to the 

gene HPS60, as well as Hsp70 and Hsp90 fragments of Melipona interrupta 

were obtained. No differences were noticed between sex and castes in the 

amplified genic fragments. This shown similarity of 100% with sequences of 

HPS60 heat shock proteins from mitochondria, Hsp70 and Hsp90 with cytosolic 

of bees from Apis and Bombus genus. Therefore, the sequenced fragments 

correspond to genes Hsp60 (mitochondrial), 70 and 90 (cytosolic) of M. 

interrupta, expressed in the white-eyed pupal stage and do not differ in its 

nucleotide sequence regarding sex and caste. 

Keywords: chaperones, genomic, Hsps, Melipona interrupta, heat shock 

protein. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 Abelhas sem ferrão (Meliponínios) 
 

 
As abelhas são insetos da ordem Hymenoptera, juntamente com as formigas 

e as vespas. Existem cerca de 20.000 espécies de abelhas e estas ocorrem nos 

mais variados ecossistemas. As abelhas sem ferrão, pertencentes à Tribo Meliponini 

(Apidae) são abelhas altamente sociais, que têm distribuição nas regiões tropicais e 

subtropicais do mundo (Silveira et al., 2002; Michener, 2007). São conhecidas mais 

de 300 espécies de abelhas sem ferrão, com mais de 30 gêneros (Silveira et al., 

2002). O gênero Melipona é o mais numeroso e está presente em todos os estados 

brasileiros, sendo que a maioria das espécies tem distribuição amazônica (Nogueira-

Neto, 1997; Moure et al., 2007). Os meliponínios, também chamados de abelhas 

indígenas ou sem ferrão, (Kerr et al., 2001) se diferenciam das outras tribos por 

possuírem características particulares como: atrofia de ferrão (ferrão residual), 

redução e fragilidade de venação e ausência de pêlos nos olhos (Kerr e Lello, 1962; 

Michener, 1990; Costa et al., 2003).  

A grande importância ecológica dos meliponínios está no seu papel como 

polinizadores, principalmente de plantas nativas (Kerr et al., 2001; Kerr, 2002; 

Michener, 2007). Estudos de Kerr (1997) e Castro et al. (2006) apontam que 

algumas espécies de abelhas sem ferrão, incluindo Melipona, possuem alto grau de 

especialização no forrageamento, apresentando um padrão não generalista, com 

interdependência grande entre polinizador e beneficiado em ambientes nativos. 

Assim, estas abelhas desempenham um papel fundamental no desenvolvimento e 

manutenção da biodiversidade nas florestas tropicais (Carvalho, 2001; Kerr et al., 

2001; Michener, 2007). 

Com uma flora rica em espécies fornecedoras de néctar, pólen e resina, a 

Amazônia é considerada uma das áreas de maior potencial do planeta para criação 

de meliponínios (Oliveira e Kerr, 2000). A Meliponicultura, termo criado por 

Nogueira-Neto (1997)e que iniciou com os índios, é uma atividade de agricultura 

familiar e sustentável (Cortopassi-Laurino et al., 2006) uma vez que o mel é usado 

como alimento e remédio e o cerume para fabricação de artefatos pelas populações 
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tradicionais (Kerr, 1996; Carvalho-Zilse, 2006). Entre as espécies de abelhas sem 

ferrão, Melipona interrupta (Schwarz, 1932), denominada Jandaíra-Preta-da-

Amazônia ou Jupará, é encontrada desde Manaus até a Guiana Inglesa (Peralta et 

al., 1999; Kerr et al., 2001; Moure et al., 2007). Tem grande papel como polinizadora 

e produtora de mel (Kerr et al.,1994). Esta espécie, juntamente com Melipona 

scutellaris, foi a primeira a ser criada para produção de mel no Brasil (Kerr, 1996) e 

se estima uma produtividade de 1 litro/colmeia/ano em caixas padronizadas na 

região da Amazônia central. A colônia dessa espécie é constituída, em média, por 

5.000 indivíduos. As operárias medem cerca de 1,3cm e são pouco defensivas. A 

entrada do ninho desta espécie é feita de resina misturada com barro endurecido de 

cor esbranquiçada e restos vegetais (Figura 1)(Kerr, 2002; Carvalho-Zilse e Kerr, 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Abelha sem ferrão Melipona interrupta. Destaca-se a entrada do ninho feito de 
resina misturada com restos vegetais característico desta espécie. Foto: Tatiane Becker. 

 

É comum a extração indiscriminada de ninhos de meliponínios da floresta 

onde não existe acesso àtecnologia adequada para criação. Somando-se a este 

fator, desmatamentos, queimadas e fragmentação florestal causados pela expansão 

das áreas urbanas e agricultura intensiva, vêm preocupando pesquisadores pela 

redução das populações de abelhas sem ferrão em certas regiões, e 

consequenteperda de variabilidade genética, o que pode acarretar o 
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desaparecimento de espécies em poucas gerações (Carvalho, 2001; Kerr et al., 

2001; Kerr, 2002; Silveira et al., 2002; Costa Pinto, 2007). 

Os estudos realizados com Meliponini nos últimos anos têm sido direcionados 

para colaborar com planos de conservação, manejo e uso sustentável deste grupo, 

considerando sua diversidade, seu papel na manutenção da biodiversidade como 

polinizadores e os demais serviços ambientais prestados (Castro et al., 2006). 

Apesar da prestação desse serviço ambiental essencial à vida na terra, pouco se 

sabe sobre a capacidade de termorregulação das abelhas nativas. Becker (2013) 

observou que a capacidade de termorregulação de colônias de Melipona interrupta 

diminui proporcionalmente ao aumento da temperatura. Ela registrou que a 

temperatura interna ideal para as colônias é de 30 ºC, no entanto, acima de 35 ºC, a 

sobrevivência de imaturos e das colônias diminui drasticamente chegando a morte 

das colônias aos 37 ºC.   

Frente ao cenário de mudanças climáticas, torna-se imprescindível conhecer 

aspectos biológicos, inclusive em nível molecular, sobre a capacidade de 

sobrevivência desses polinizadores. Uma perspectiva de estudo interessante e que 

vem crescendo exponencialmente é o da identificação de genes e proteínas através 

da genômica comparativa aliada à proteômica, possibilitando um maior 

conhecimento científico sobre evolução de famílias de genes e proteínas associados 

às mais diversas funções biológicas (Schneider e Riedel, 2010). 

 

1.2 Genômica e Proteômica 

 
 

Estudos sobre os mecanismos de armazenamento, replicação, tradução e 

transcrição do material genético,aliados ao advento do sequenciamento genômico 

automatizado possibilitaram uma explosão no conhecimento das informações 

genômicas e moleculares dos organismos vivos. O preço dos sequenciadores foi se 

tornando mais acessível e o custo por base sequenciada caiu de forma acelerada. 

Dessa forma, muitas sequências dos mais diversos organismos começaram a ser 

incrementadas em bancos de dados (Nunes-Silva, 2004; Oliva, 2008). 

O mais popular dos bancos de dados genômicos é o GenBank. É um banco 

público, disponível pela internet, que abrange sequências de nucleotídeos, dados de 

sequências, informações sobre domínios e estruturas de proteínas, mapeamento de 
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genomas e apoio bibliográfico para anotação biológica. O GenBank foi construído 

pela National Center for Biotechnology Information (NCBI - 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/About/index.html) emantém uma rede de colaboração 

internacional com os bancos de dados do European Molecular Biology Laboratory 

Nucleotide Sequence Database (EMBL) e DNA Databank of Japan (DDBJ), 

compreendendo a Nucleotide Sequence Database Internacional Colaboration 

(NSDIC - http://www.insdc.org/). Os dados são trocados diariamente, assegurando 

uma coleção ampla de informações de sequências e garantindo uma cobertura 

mundial (Benson et al., 2007). 

  Desde a sua criação, as tradicionais divisões do GenBank apresentam mais 

de 80 milhões de bases de nucleotídicas e milhares de novas sequências são 

adicionadas todos os dias. Estas sequências são taxonomicamente classificadas e 

revisadas por consultores externos e curadores. Mais de 260.000 espécies 

nomeadas são representadas no GenBanke novas espécies são adicionadas a uma 

taxa de 1.700 por mês. O número de genomas completos cresce rapidamente, 

compreendendo genomas completos desde microrganismos (51 Archea, 569 

Bacteria) até eucariotos (humano, chimpanzé, canino, bonivo, murino) (Santos e 

Ortega, 2003; Benson et al., 2007; Oliva 2008). 

Além das tradicionais divisões correspondentes aos grupos taxonômicos 

como bactérias (TCC), vírus (VRL), primatas (PRI) e roedores (ROD) foram 

adicionadas divisões correspondentes a estratégias diferentes de sequenciamento 

tais como Pesquisa de genoma (GSS), “Highthroughput” genômica (HTG), cDNA de 

alto rendimento (HTC), amostras ambientais (ENV) e Etiquetas de sequências 

expressas (ESTs)perfazendo um total de 18 divisões (Mizrachi, 2002; Benson et al., 

2007). 

O sequenciamento do genoma e do transcriptoma são apenas o início de um 

estudo mais profundo onde a próxima etapa compreende decifrar o que cada 

informação gerada representa: seus produtos gênicos e suas funções (Stein, 2001; 

Oliva, 2008). Neste contexto, a predição das funções e anotações de uma 

determinada sequencia codificante de proteína e o reconhecimento de padrões de 

transcrição gênica de acordo com o espaço, tempo e lugar (tecido ou célula) 

compreende o campo da proteômica (Wasinger et al., 1995). A atividade biológica e 

a funcionalidade das proteínas dependem fundamentalmente da sua estrutura 

tridimensional. Existem várias ferramentas e técnicas físicas experimentais 
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(cristalogradfia, RMN, entre outras) disponíveis para o estudo das proteínas e que 

tem permitido conhecer muito da sua estrutura 3D (Dias et al., 2000). Elucidar 

estruturas proteícas e suas interaçõessejam elas proteína-proteína e entre proteinas 

e outras moléculas podem elucidar questões sobre o funcionamento dos organismos 

de uma maneira mais ampla, do ponto de vista do seu metabolismo (Santos e 

Ortega, 2003). Todas as informações geradas pela genômica e a proteômica são 

organizadas, analisadas e interpretadas com a reunião de várias áreas do 

conhecimento e o auxílio da bioinformática (Nunes-Silva, 2004).  

 

1.3 Anotação de genes 

 
 
Os bancos de dados genômicos associados aos diversos programas de 

bioinformática disponíveis possibilitam a existência do processo denominado 

anotação genômica. A anotação genômica é uma ferramenta essencial que permite 

identificar novos genes e suas funções a partir da interpretação e mapeamento físico 

de uma dada sequencia (Seibel et al., 2000; Santos e Ortega, 2003).  

Segundo Stein (2001) existe três níveis de anotação que devem responder a 

três perguntas: Onde? O quê? E Como? A primeira diz respeito à anotação em nível 

de nucleotídeo, onde são mapeados genes, marcadores genéticos, regiões de 

elementos repetitivos, regiões traduzidas e não traduzidas, ORFs, regiões 

regulatórias, etc (Onde?). A próxima fase, de anotação em nível de proteína, busca 

realizar uma catalogação destas, nomeando-as e atribuindo as funções putativas (O 

quê?). A última fase, que corresponde à anotação em nível de processo, é relacionar 

os genes e proteínas anotados com o seu papel no metabolismo, como o ciclo 

celular, a morte celular, etc (Como?). Os últimos dois níveis correspondem ao 

genoma funcional do organismo.  

Comparações entre sequências são mais úteis do ponto de vista informativo 

quando são detectadas homologias (Nunes-Silva, 2004). Proteínas que 

compartilham um ancestral comum são denominadas homólogas. Sequências 

protéicas homólogas normalmente possuem mesma conformação tridimensional, 

apesar de que mesmo com estruturas semelhantes, por motivos evolutivos, elas 

podem não ter a mesma função (Pearson, 2001). A homologia que existe entre 

genes presentes em organismos distintos permite transferir a informação de 
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proteínas já bem caracterizadas para seus homólogos em outros organismos pouco 

estudados. Assim exemplificando, um gene bem caracterizado em uma levedura 

pode ajudar na identificação funcional de um gene com a mesma função no homem, 

o que é abordado no campo da genômica comparativa (Tatusov et al., 2000; Santos 

e Ortega, 2003; Kormutak et al., 2006). Esta idéia se baseia no conceito de ortologia, 

onde se considera que um grupo de proteínas de genomas distintos é mais similar 

entre si do que seriam para outra proteína originada de seus próprios genomas, o 

que as tornam mais próximas entre si, fazendo parte de uma mesma família 

(Tatusov et al., 2003). Nessa linha de raciocínio, os genes e proteínas pertencentes 

às mesmas famílias teriam funções semelhantes, sendo que as estruturas protéicas 

são mais conservadas do que as sequências codificantes dos genes e proteínas. 

Bancos de dados de sequências apresentam ferramentas que se baseiam nesses 

conceitos de homologia e ortologia para comparação entre sequências, classificação 

de proteínas e predição de suas funções (Garratt e Orengo, 2007). 

Uma ferramenta muito utilizada para caracterização de novos genes e 

proteínas de interesse é o BLAST (Basic Local Alignment Search Tool - 

http://www.blast.ncbi.nlm.nih.gov/) do NCBI. O BLAST compara sequências obtidas 

com outras já registradas no banco de dados buscando similaridade entre elas. A 

comparação pode ser entre sequências de nucleotídeos com outras sequências de 

nucleotídeos (BLASTn), nucleotídeos com proteínas (BLASTx) e proteínas com 

proteínas (BLASTp). Outro banco de dados de proteínas que se baseia no conceito 

de ortologia é o COG (Clusters of Ortologous Groups - 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/COG/) do NCBI, que classifica proteínas de genomas 

completamente sequenciados. Além destes, podem ser citados inúmeros outros, 

entre eles o PDB (Protein Data Bank - http://www.rcsb.org/pdb/home/home) que 

apresenta mais de 48.000 estruturas 3D proteicas registradas e suporte bibliográfico 

para anotação (Oliva, 2008). 

A partir de dados validados para uma espécie é possível realizar inferências 

sobre as similaridades encontradas em organismos distintos. Dessa forma, a 

comparação genômica entre organismos via biologia computacional e a abordagem 

proteômica podem explicar diferenças entre os organismos e desvendar questões 

fundamentais para a biologia evolutiva e do desenvolvimento através de estudos de 

evolução molecular, taxonomia e filogenia (Heckel, 2003). 
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1.4 As “ômicas” e os insetos 
 

 
A mosca de frutas Drosophila melanogaster vem sendo utilizada como 

organismo modelo em genética a pelo menos 100 anos. Seu genoma foi 

completamente sequenciado no ano 2000, e os resultados mostraram que genes 

envolvidos no desenvolvimento eram muito similares aos de mamíferos, o que foi 

uma grande surpresa. Hoje, na era genômica, ela vem sendo utilizada para auxiliar 

no entendimento de diversos fenômenos biológicos como processos de 

desenvolvimento, envelhecimento e alcoolismo(Sepel e Loreto, 2010). 

Pesquisas realizadas com abelhas são mais frequentes nas espécies do 

gênero Apisdo que nas do gênero Melipona. O genoma de Apis mellifera foi 

completamente sequenciado no ano de 2006 além de genomas de outras espécies 

comoBombus terrestris, Bombus impatiens e Apis florea.Outros Hymenoptera sociais 

e eusociais tiveram seus transcriptomas já sequenciados e disponíveis (Nunes-Silva, 

2004; Brito e Arias, 2005; Carvalho-Zilse e Kerr, 2006). 

Quanto mais genomas completos de um número cada vez maior de insetos 

forem sequenciados, mais informações serão geradas, caracterizando um sistema 

retroalimentativo importante tanto do ponto de vista biológico como biotecnológico 

(Keller, 2002). Iniciativas de caracterização de sequências gênicas expressas de 

organismos distintos têm como objetivo a identificação de novos genes e a 

determinação da relação estrutura-função de genes e proteínas (Nunes, 2002). Nas 

últimas décadas, grande número de ferramentas para estudos genômicos 

disponíveis para os pesquisadoresvem gerando oportunidades para explorar o 

complexo sistema biológico dos insetos (Heckel, 2003). 

Entre os insetos, as abelhas sem ferrão representam um grupo interessante 

para se estudar a expressão gênica (Nunes-Silva, 2004). Evans e Wheeler (1999 e 

2000) apresentaram, em uma primeira visão genômica das fases imaturas de A. 

mellifera, o perfil da expressão de genes relacionados ao metabolismo, nutrição e 

sinalização de desenvolvimento. Nunes-Silva(2004) isolando o transcriptoma de M. 

interrupta em estádios larvais LPD (Larva pré-defecante) e LPP (Larva pós-

defecante) conseguiu isolar genes relacionados com o mecanismo genético de 

determinação de sexo e castas, um mecanismo que influencia diretamente na 

estabilidade das populações desta espécie de abelha nativa(Carvalho, 2001). Nas 
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abelhas eussociais, a divisão de castas ocorre entre as fêmeas: as rainhas 

constituem a casta responsável pela reprodução, as operárias constituem a casta 

que auxiliam as rainhas e os machos não são considerados como casta. Dessa 

forma, a rainha é um membro vital para a manutenção da colônia, pois está 

relacionada diretamente com o desempenho reprodutivo e homeostase da colônia 

(Gullan e Craston, 2008; Alves, 2012). 

Em uma biblioteca de cDNA construída por Nunes-Silva et al.(comunicação 

pessoal) a partir de larvas de M. interrupta foi gerado um banco de sequências de 

etiquetas expressas (ESTs). Entre os principais genes revelados os genes das 

Proteínas de choque térmico - HSP60, HSP70 e HSP90despertaram interesse para 

estudos mais profundosde isolamento e caracterização desses genes a fim de 

compreender seu perfil de expressão gênica e papel no estresse térmico na espécie 

Melipona interrupta. 

 

1.5 Proteínas de choque térmico 
 
 

 As proteínas de choque térmico (Heat Shock Proteins – HSPs) fazem parte 

das chaperonas moleculares, um grupo grande e diverso de proteínas que atuam no 

enovelamento e desnovelamento correto de outras moléculas na célula e prevenindo 

a agregação de proteínas desnaturadas (Frydman, 2001; Kregel, 2002). 

As HSPs são divididas em diferentes famílias de acordo com a homologia 

entre as suas sequências e também suas massas moleculares. As principais famílias 

são HSP100, HSP90, HSP70, HSP60, HSP40 e são encontradas desde bactérias 

até seres humanos (Sarkar et al., 2006; Elekonich, 2009). 

 Também tem sido demonstrado que as proteínas de choque térmico 

participam na secreção, montagem, tráfego, degradação, regulação de fatores de 

transcrição e proteínas quinases.Esse conservado grupo de genes que codificam 

proteínas de choque térmico tem sua expressão aumentada para uma variedade de 

insultos metabólicos como metais pesados, substâncias químicas diversas e 

estresse térmico. Seus níveis aumentados após diversos tipos de estresse 

demonstram o seu papel central na homeostase celular (Welch, 2005). 
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Entre as HSPs, a família HSP60 apresenta um papel importante no 

enovelamento e dobramento de proteínas não nativas para o seu estado nativo 

relacionadas com o metabolismo energético e nos animais, estando presentes 

principalmente nas mitocôndrias (Sarkar et al., 2006; Arya e Lakhotia, 2008;). 

Estudos dos mecanismos moleculares de estresses ambientais, entre eles 

estresse térmico, têm se intensivado em Drosophila melanogaster após a conclusão 

do seu projeto genôma (Hoffman et al., 2003; Sorensen et al., 2007). Este revelou a 

existência de quatro genes HSP60 (A, B, C e D) e se têm demonstrado que eles 

apresentam funções distintas em desenvolvimento normal 

(SarkareLakhotia2005,2008; Arya e Lakhotia, 2008). A análise molecular apresentou 

diversas respostas de cada um desses genes HSPs a nível transcricional e 

traducional. Eles são expressos em diversos tipos de células e essenciais nos 

estádios embrionários iniciais (HSP60A), na espermatogênese (HSP60B), no 

desenvolvimento traqueal e diferenciação das células germinativas (HSP60C), na 

apotose (HSP60D), entre outros processos como sinalização e transporte de cátions 

(Aryaetal.,2007; Sarkar e Lakhotia, 2005). Em insetos, o processo sob estresse 

térmico de calor tem sido bastante estudado. Colinet et al.(2009) por outro lado, 

estudou a resposta ao estresse por frio em adultos de D. melanogaster e observou a 

expressão de 11 genes HSPs durante o estresse refrigerado e a fase de 

recuperação, onde constatou que o gene HSP60 não foi induzível no frio de 0°C por 

9 horas. Recentemente a investigação foi estendida para outras várias espécies de 

insetos que são importantes na agricultura, medicina e campos industriais (Cui et al., 

2010).  

Em relação à abelha A. mellifera os estudos com microarray (Kucharski e 

Maleszka, 2002; Whitifield et al., 2003) demonstraram a expressão diferencial de 

genes HSPs em  cérebros de abelhas forrageadoras em comparação com abelhas 

de colmeia para saber mais sobre o desenvolvimento comportamental de cada 

grupo.  Chacon-Almeida et al., (2000) constataram que, quando induzidas in vitro por 

choque térmico, larvas de A. Melliferaexpressam genes HSP70, HSP90 e outras 

HSPs pequenas, demonstrando a importância destas proteínas na resposta ao 

estresse térmico ao calor. Um estudo mediu a variação da expressão do gene 

HSP70 no cérebro e tórax de abelhas em diferentes estágios comportamentais ao 

longo de um gradiente térmico e sugeriram que a expressão do gene HSP70 em 
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músculo da asa com função de vôo é provavelmente induzida por danos oxidativos e 

mecânicos ao invés da temperatura e que estes músculos são extremamente 

termotolerantes (Elekonich, 2009). 

Nunes-Silva et al., (2006) demonstraram que após aplicação de choque 

térmico de 1h:30min a uma temperatura de 42 °C em larvas no estádio LPD da 

abelha Melipona scutellaris, ocorreu uma inibição na produção de rainhas em 

96,36%. Este estudo demonstrou que o estresse térmico tem influência no 

mecanismo de diferenciação de castas, um processo que, como dito anteriormente, 

é fundamental para a manutenção das colônias deste grupo de abelhas.  

Assim, os genes codificantes de proteínas de choque térmico se caracterizam 

como um grupo interessante para estudos de identificação e caracterização através 

da genômica comparativa, uma vez que estão relacionados com o estresse térmico, 

um fator que influencia na reprodução dos Meliponínios. Além do mais, a partir da 

identificação destes genes será possível a realização de estudos de perfis de 

expressão gênica e se conhecer mais a nível molecular sobre as relações destes 

genes com o desenvolvimento, reprodução, crescimento na espécie de abelha M. 

interrupta, tão importante para a região amazônica.  

 

Portanto, surgem tais perguntas: Quando e quanto esses genes se expressam? 

Expressam diferencialmente entre os sexos e entre as castas? Existe diferença de 

expressão entre as fases de desenvolvimento? Qual a importância de suas funções 

para esta espécie? Uma análise exploratória para identificar esses genes poderá ser 

um primeiro passo que iluminará o caminho para se chegar a essas respostas.  
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo geral 

 

Identificar genes codificantes das proteínas de choque térmico HSP60, 

HSP70 e HSP90 em Melipona interrupta. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Amplificar fragmentos dos genes codificantes das proteínas de choque 

térmico HSP60, HSP70 e HSP90 em ambos os sexos e castas de M. 

interrupta; 

• Seqüenciar os fragmentos gênicos obtidos; 

• Validar, in silico, as seqüências obtidas. 
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3. METODOLOGIA 
 

3.1Coleta do material biológico 

 

Amostras de indivíduos imaturos de M. interrupta (Figura 2)em estádio de 

pupa de olho branco (primeira fase na qual é possível a distinção entre macho, 

rainha e operária) foram coletadas de colmeias do Meliponário do Grupo de 

Pesquisas em Abelhas (GPA) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(INPA).  

Foram retiradas diretamente dos discos de cria desoperculados 3 machos, 3 

rainhas e 3 operárias, um total de 9 indivíduos que foram acondicionados 

imediatamente em nitrogênio líquido e submetidos separadamente à extração de 

RNA Total em ambiente RNAse free. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 2. Disco de cria desoperculado de Melipona interruptacom indivíduos na fase de 
pupa de olho branco (setas identificando M – Macho; O –Operária; R – Rainha). Foto: 
Tatiane Becker. 
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3.2 Identificação dos genes 

 

3.2.1Extração de RNA Total 
 

O RNA Total de cada indivíduo foi extraído utilizando o kit SV Total 

RNAIsolation System–Promega(Cat. número Z3105). Este sistema combina as 

propriedades do Isotiocianato de Guanidina (GTC) e o β-Mercaptoetanol (BME) para 

romper as células e ao mesmo tempo inativar ribonucleases endógenas presentes 

após a ruptura celular. Após o GTC associado com SDS (Dodecil Sulfato de Sódio) 

desnaturam complexos protéicos e a alta concentração do GTC provoca a 

precipitação de proteínas enquanto o RNA permanece em solução.  

Após etapa de centrifugação para eliminar proteínas e restos celulares, o 

RNA é precipitado com etanol e seletivamente acoplado à superfície de sílica da 

coluna. Os contaminantes (DNA, proteínas) são removidos pela adição da enzima 

DNAse I na coluna de sílica. O RNA Total ligado é ainda purificado após sucessivas 

lavagens para ser descontaminado de sais, proteínas e impurezas celulares. 

Finalmente, o RNA Total foieluído em água nuclease free(Protocolo detalhado de 

acordo com as especificações do fabricante – apêndice I). 

Alíquotas das amostras dos RNAs extraídos foram quantificadas em aparelho 

Nanodrop® e após as amostras foram submetidas à eletroforese em gel de agarose 

1% corado com GelRed™6,6X (Biotium) e analisado em fotocodumentador LPIX 

(Loccus Biotecnologia) para análise da sua integridade. O restante das amostras foi 

armazenado em um freezer -80°C aguardando próxima utilização. 

 

3.2.2 Síntese de primeira fita de cDNA (DNA complementar) 
 

A síntese de cDNA foi realizada utilizando o kit ImProm-II™ Reverse 

Transcription System - Promega, um sistema para síntese de cDNA que utilizou o 

RNA Total extraído como molde. Para que a reação de síntese da fita de cDNA 

ocorresse foi utilizado primeiramente um mix contendo a enzima Transcriptase 

Reversa (RT) um inibidor de RNAse e iniciadores oligos (dT)15. Primeiramente, as 

moléculas de mRNAs presentes no RNA Total tiveram suas estruturas secundárias 

rompidas através do processo de desnaturação.  
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A seguir, os iniciadores oligos (dT)15 anelaram-se seletivamente à cauda poli 

A (presente apenas no final da extremidade 3’OH de mRNAs eucarióticos). Por 

último a Transcriptase Reversa (RT) uma enzima derivada da M-MuLV (Vírus da 

Leucemia Murina Moloney) foi utilizada para polimerizar a fita de DNA complementar 

(cDNA). O inibidor protegeu o RNA da degradação por RNAses à temperaturas de 

até 55°C. (Protocolo detalhado de acordo com as especificações do fabricante – 

apêndice J). 

Após a síntese os cDNAs foram armazenados até a sua utilização na Reação 

em Cadeia da Polimerase – PCR.  

 

3.2.3 Desenho de primers degenerados 
 
 
 Sequências nucleotídicas dos genes HSP60, HSP70 e HSP90 de espécies 

mais próximas filogeneticamente de M. interrupta depositadas no GenBank 

(NCBI)foram selecionadas (Tabela 1) e alinhadas com auxílio do programa MEGA 

5.0 (Tamura et al., 2011).  

Foram construídos primers degenerados. Estes são iniciadores que 

apresentam mais de uma opção de sequências nucleotídicas localizadas em uma 

mesma posição em locais específicos. Este tipo de primer é utilizado quando se 

conhece a sequência de aminoácidos de uma proteína, mas não se conhece a sua 

sequência nucleotídica. Assim, uma das sequências nucleotídicas presentes 

naquela posição será complementar à sequência do DNA alvo (Gibson e Spencer, 

2004). 

Os primers degenerados foram desenhados à mão utilizando o código de 

bases degeneradas dentro das regiões 100% conservadas destacadas após 

alinhamento nucleotídico e posterior tradução desse alinhamento para sequências 

polipeptídicas. Assim, dentro dos sítios proteicos conservados foram escolhidas 

sequências de 18 a 23 nucleotídeos com o mínimo de degeneração possível. 

Quando permitido, os primers degenerados senso e antisenso foram desenhados 

sobre as regiões de cada gene correspondentes à assinatura da proteína que 

codificam, visando maior probabilidade de “pescar” o gene com sequência até então 

desconhecida na espécie M. interrupta. 
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As assinaturas são modelos preditos por ferramentas de bioinformática com 

base no alinhamento de múltiplas sequências de proteínas que compartilham um 

conjunto de características (por exemplo, mesmo motivo ou família). As assinaturas, 

portanto, são regiões que se mantêm constantes nesse grupo de sequências 

similares e distinguem seus membros de outras proteínas não relacionadas, 

auxiliando na atribuição de funcionalidade. Assim, são utilizadas para classificar as 

proteínas em famílias e prever a presença de domínios conservados (Sigrist, et al.; 

2010). 

 

Tabela 1. Sequências nucleotídicas depositadas no GenBank, dos genes Hsp60, Hsp70 e 

Hsp90 usadas para desenho dos primers degenerados para a amplificação em Melipona 

interrupta. 

 

Gene Espécie N° GenBank 

 

 

HSP60 

Apis mellifera XM_392899.4 

Apis florea XM_003691238.1 

Bombus impatiens XM_003491816.1 

Megachile rotundata XM_003700490.1 

 

 

 

HSP70 

Apis mellifera NM_001160050.1 

Apis mellifera NM_001160072.1 

Apis florea XM_003690611.1 

Apis florea XM_003696016.1 

Bombus impatiens XM_003485778.1 

Bombus terrestris XM_003397414.1 

Megachile rotundata XM_003705490.1 

 

 

HSP90 

Apis mellifera NM_001160064.1 

Megachile rotundata XM_003704588.1 

Bombus terrestris XM_003396849.1 

Bombus impatiens XM_003486590.1 

 

 

Através da ferramenta Oligo Analyzer via site do Integrated DNA 

Technologies – IDT (disponível em 
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https://www.idtdna.com/analyzer/Applications/OligoAnalyzer/) foram analisados os 

parâmetros necessários para o funcionamento dos primers degenerados. Sendo 

assim, foram observados os seguintes parâmetros: quantidade de bases 

degeneradas, tamanho dos primers, tamanho do amplicom gerado, temperatura de 

dissociação média (TM), porcentagem de bases GC (Guanina e Citosina), 

probabilidade da formação de dímeros e grampos, entre outros pertinentes. Os 

iniciadores testados para amplificação dos fragmentos gênicos de HSP60, HPS70 e 

HSP90 estão descritos na Tabela 6.  

Foram desenhados 3 pares de primers degenerados para cada gene, em 

regiões conservadas diferentes porém sobrepostas, visando a obtenção de 

sequências consenso abrangendo uma região maior de cada um desses genes. 

Uma sequência consenso é uma sequência nucleotídica ou polipeptídica teórica, na 

qual cada nucleotídeo ou aminoácido é o único que ocorre com maior frequência em 

um determinado sítio específico entre todas as sequências diferentes existentes. Um 

grupo de sequências conservadas alinhadas também pode representar uma 

sequência consenso (Lesk, 2008). 

 

3.2.4 Amplificação de fragmentos gênicos de HSP60, HSP70 e HSP90 via 
Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 
 
 

Os cDNAs sintetizados foram amplificados pela técnica de Reação em Cadeia 

da Polimerase (PCR) utilizando-se os primers degenerados (Tabela 6). 

Primeiramente, a PCR foi padronizada por meio de testes de gradiente de 

temperatura em termociclador. O mesmo indivíduo de cada sexo e casta foi utilizado 

para amplificação de todos os fragmentos dos 3 genes. As condições de ciclagem, 

volume e reagentes estão descritos nas tabelas 2 e 3. Para análise dos produtos da 

PCR, estes foram submetidos à corrida eletroforética em gel de agarose 1% corados 

com GelRed™ 6,6X (Biotium) e visualizados por luz UV em fotodocumentador LPIX 

(Loccus Biotecnologia). O tamanho de cada fragmento foi determinado através da 

linha de migração com as bandas do marcador de peso molecular de 100 pb 

(Invitrogen).  
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Tabela 2. Etapas e condições de ciclagem utilizadas para amplificação dos genes HPSs por 
meio da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). 

 

Temperatura Tempo Etapa Nº de ciclos 

94ºC 2 minutos Desnaturação Inicial 1 

94ºC 30 segundos Desnaturação  
35 X* 30 segundos Anelamento 

72ºC 45 segundos Extensão 

72ºC 10 minutos Extensão Final 1 

10ºC ∞ Término - 

*X - gradiente de temperatura variando de 50°C a 60°C, com intervalos de 2°C cada. 

 

Tabela 3. Volume e concentrações dos reagentes utilizados na Reação em Cadeia da 
Polimerase (PCR). 

 

Reagentes [ ] final 

cDNA  

Primer Foward (Genone) 0,4 pmol/ µL 

Primer Reverse (Genone) 0,4 pmol/ µL 

Água milli-Q q.s.p 

MgCl2 (Unisciense) 5mM 

dNTP’s (BiotechAmazonia) 0.24 mM 

Tampão Taq (Unisciense) 1X 

Taq DNA Polimerase (Unisciense) 1.5 U 
Volume Final 25 µL 

[ ] = concentração; q.s.p. = quantidade suficiente para completar volume final. 

 

3.2.5 Purificação do produto da PCR 
 

As bandas resultantes foram excisadas com bisturi e submetidas à purificação 

utilizando o kit Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega). Este sistema 

permitiu a remoção de contaminantes (reagentes de PCR como restos de primers e 

agarose). Ele se baseia na capacidade do DNA de se ligar à membrana de sílica, na 

presença de sais caotrópicos. Após eletroforese para separar os fragmentos de 

DNA, as fatias do gel foram dissolvidas na presença de isotiocianato de guanidina 

que promoveu a desnaturação e precipitação de complexos proteicos.  

Após centrifugação, somente o DNA ficou preso à superfície de sílica da 

membrana, enquanto os contaminantes foram removidos por sucessivas lavagens 
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nas minicolunas. O DNA purificado foi eluído em água nucleasse free e analisado 

por eletroforese em gel de agarose 1% corado comGelRed™ 6,6X (Biotium) e 

visualizado com luz UV em fotodocumentador LPIX (Loccus biotecnologia). 

(Protocolo detalhado de acordo com as especificações do fabricante – apêndice K). 

Os fragmentos purificados foram quantificados em aparelho Nanodrop® antes 

de sua utilização como molde na reação de sequenciamento. O restante do DNA foi 

armazenado em refrigerador a -20°C. 

 

3.2.6 Sequenciamento 
 

A – Reação de Sequenciamento.  

O sequenciamento dos fragmentos de cDNA foi realizado no Laboratório 

Temático de Biologia Molecular do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(LTBM/INPA) com a utilização do kit Big Dye® Terminator Cycle Sequencing 

StandartVersion 3.1 (Applied Biosystems), seguindo instruções do fabricante. O 

procedimento foi realizado usando-se o método de interrupção de cadeia 

automatizado descrito por Sanger et al., 1977. Este método consiste na síntese de 

fragmentos de DNA por meio da incorporação aleatória de nucleotídeos 

terminadores de cadeia marcados com fluorescência (didesoxirribonucleotídios 

trifosfatados - ddNTP’s). Para delimitar os fragmentos marcados comddNTPs foram 

utilizados os mesmos primers senso ou antisenso utilizados na amplificação por 

PCR. A reação de sequenciamento foi realizada em termociclador Veriti 96 Well 

Thermal Cycler (Applied Biosystems) seguindo as concentrações e volume assim 

como as etapas utilizadas descritas nas tabelas 4 e 5, respectivamente. 
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Tabela 4.Volume e concentrações dos reagentes utilizados na reação de sequenciamento. 

 

Reagentes [ ] final Volume 

DNA - X µL* 

Big Dye - 0.3 µL 

Primer 0.33 pmol/ µL 1 µL 

Tampão 1X 2 µL 

Água milli-Q - q.s.p 10 µL 

Total  10 µL 

[ ] = concentração 
*O volume de DNA na reação foi ajustado de acordo com a concentração e tamanho dos 
fragmentos (330 pb a 530 pb). A concentração variou de 14 ng/ µL a 25 ng/ µL. Portanto, foi 
estabelecida a utilização de 1µL de DNA em todas as reações. 
 
 
 
Tabela 5. Etapas e condições de ciclagem utilizadas na reação de sequenciamento. 

 

Temperatura (°C) Tempo Etapa N° de ciclos 

96°C 60 segundos Desnaturação inicial 1 

96°C 10 segundos Desnaturação  
15 50°C 15 segundos Anelamento 

60°C 75 segundos  Extensão 

96°C 10 segundos Desnaturação  
5 
 

50°C 15 segundos Anelamento 

60°C 90 segundos Extensão 

96°C 10 segundos Desnaturação  
5 50°C 15 segundos  Anelamento 

60°C 120 segundos Extensão 

14.4°C ∞ Término - 

 

 

 

B - Precipitação da reação de sequenciamento e eletroinjeção da placa 

Após a reação de sequenciamento, foi realizada a precipitação do DNA da 

reação seguindo o protocolo EtOH/EDTA (protocolo detalhado no apêndice L).O 

DNA precipitado foi ressuspendido em 10 µL de FormamidaHi Di™ (Applied 

Biosystems), gentilmente vortexado, desnaturados a 95 °C por 1 minuto e 

eletroinjetado em sequenciador ABI 3130XLGenetic Analyzer (Applied Biosystems) 

de acordo com o protocolo padrão indicado pelo fabricante. 
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3.3 Bioinformática 
 
 

Os dados originados pelo sequenciador foram submetidos e analisados pelo 

programa Phred (Ewing et al., 1998;  disponível em http://www.biomol.unb.br/phph/) 

- Este programa processou a leitura dos dados gerados em extensão ABD 

(sequenciador) e identificou as melhores sequências atribuindo valores de qualidade 

para cada posição nucleotídica. Para visualização dos eletroferogramas foi utilizado 

o programa Chromas© 2.0. Os arquivos foram convertidos para o formato fasta 

(Bloco de notas- Sistema Operacional Windows), nomeados e organizados.  

As sequências foram editadas manualmente (conferindo os eletroferogramas) 

e alinhadas com auxílio da ferramenta ClustalWdisponível no programa MEGA 5.0 e 

também quando necessário pelo ClustalW2 (disponível em 

http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/). Para obtenção de sequência consenso 

(contig) foi utilizado o programa CAP3(Huang e Madan,1999; disponível 

emhttp://mobyle.pasteur.fr/cgi-bin/portal). Após edição as sequências foram 

submetidas ao banco de dados GenBank(NCBI) através do programa BLASTn 

(disponível em http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), para comparação com as 

sequências já existentes no banco e verificação do grau de identidade entre elas, a 

fim de validar in silico as sequências correspondentes aos fragmentos dos genes 

HSP60, HSP70 e HSP90.  

Foi realizada uma análise qualitativa (presença ou ausência) e comparativa 

de identidade entre as sequências obtidas entre os sexos e castas. Isto é, as 

sequências de um mesmo fragmento gênico de rainha, operária e macho além de 

serem comparadas com as sequências do banco de dados, foram comparadas entre 

si. Além disso, todos as sequências polipeptídicas geradas foram comparadas com o 

banco de dados protéicos PROSITE (http://www.expasy.org/prosite/), para busca de 

domínios conservados e com sequências polipeptídicas já depositadas no GenBank 

(NCBI) através do programa BLASTp (Altschul et al., 1990; disponível em 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Perfil do RNA extraído 

 

O perfil eletroforético (Figura 3) do RNA total extraído revelou duas bandas 

mais fortes correspondentes aos RNAs ribossômicos 28S e 18S e um rastro 

contínuo correspondente a mRNAs de diversos tamanhos, o que indicou que o RNA 

estava íntegro. Após quantificação em NanoDrop® foi observado que as 

concentrações foram satisfatórias (>0.200 µg/ µL) para os RNAs serem utilizados 

como moldes na síntese das fitas de cDNAs. 

 

Figura 3. Perfil eletroforético do RNA total individual de pupas de olho branco de machos 
(PM), operárias (PO) e rainhas (PR) de Melipona interrupta. As setas apontam para os 
rRNAs (28S e 18S) e o rastro representa os mRNAs. 
 

4.2 Amplificação e sequenciamento dos fragmentos gênicos de 
HSPs 

 

4.2.1 Primers degenerados 
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Foram desenhados nove pares de primers degenerados, sendo cada três 

pares indicados para amplificação de três diferentes regiões de cada gene 

HSP(Tabelas 7, 8 e 9). Destes, seis obtiveram sucesso na amplificação sendo: um 

para o fragmento gênico de Hsp60 (primersF60.1/R60.1), três pares para fragmentos 

de Hsp70 e dois pares para fragmentos sobrepostos de Hsp90. Dois pares de 

primers testados não apresentaram boa amplificação e foram descartados da 

análise. Todas as sequências obtidas serão depositadas no banco de dados do 

NCBI.  

 

Tabela 6. Primers degenerados desenhados a partir das sequências do GenBank para 
isolamento dos fragmentos gênicos de HSP60, HPS70 e HSP90 em Melipona interrupta. 

Onde: Y = T ou C; R = A ou G; W = A ou T; H = A, C ou T; K = G ou T; B = C, G ou T; V = A, 
C ou G e D = A, G ou T. 

Primer Sequência (5’-3’) Amplificação Tamanho esperado 

F60.1 ATG GGT CCA AAR GGR CGT AAT G S 
366 pb 

R60.1 GC YGA RAT AGT TGC TAC YTG WGC S 

F60.2 GCW CAR GTA GCA ACT ATY TCR GC N 
421 pb 

R60.2 CT ATT RTC YCC AAA RCC RGG N 

F60.3 GCY CCY GGY TTT GGR GAY AAT AG N 
412 pb 

R60.3 GG AAC RAT BCC TTC TTC AAC VGC N 

F70.1 C CCB AAC AAC ACY ATY TTY G S 
521 pb 

R70.1 CG RTT RTC RAA RTC TTC RCC S 

F70.2 ATC TTY GAY YTK GGW GGT GG S 
523 pb 

R70.2 TA WGC HAC AGC YTC  RTC AGG S 

F70.3 ATY GTY YTR GTY GGT GGW TC S 
330 pb 

R70.3 C WCC TTC RTA DAC TTG RAT C S 

F90.1 ATY CGY TAT GAA TCT CTC AC S 
411 pb 

R90.1 C AGT  YTG ATC TTC YTT RAT GTG S 

F90.2 GGT GTR GGT TTY TAY TCT GC S 
490 pb 

R90.2 GG RTT TCT KGT CCA RAT TGG S 

F90.3 CAC ATY AAR GAA GAT CAR ACT G N 
641 pb 

R90.3 TTG TTG TAA CAT YTC ACG RG N 
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4.2.2 Validação in silico 
 
 

4.2.2.1 HSP60 

 
Um fragmento foi amplificado utilizando-se a combinação dos primers 

F60.1/R60.1 (Tabela 7, Figuras4 e 5).  

Tabela 7.  Tamanhos dos fragmentos amplificados e das sequências consenso de Hsp60 
em Melipona interrupta de acordo com cada par de primer utilizado. 

 

Primers Esperado (pb) Amplificado (pb) Sequencia consenso 

F60.1/R60.1 366 ~ 300 283pb 

F60.2/R60.2 421 - - 

F60.3/R60.3 412 - - 

 
 
 
 

 
 
Figura 4. Esquema dos sítios de aminoácidos conservados escolhidos para desenho dos 
primers com base no alinhamento de sequências nucleotídicas codificadoras de proteínas 
de choque térmico Hsp60 (em caixa cinza destacado local da região conservada da 
assinatura de Hsp60 mitocondrial - AAVEEGIVPGGG). 



   39 

 
 
Figura 5. Perfil eletroforético dos fragmentos dos cDNAs de Melipona interrupta amplificados 
pelos primers F60.1/R601. (M- Macho, O – Operária, R – Rainha) em gel de agarose 1% 
corados com GelRed™ 6,6X (Biotium). 
 

 
 

Após edição e alinhamento das sequências obtidas, estas foram comparadas 

entre si e foi constatado que não existiam diferenças nas sequências entre os sexos 

(macho e fêmea) e castas (rainha e operária),isto é, nos fragmentos sequenciados, 

as sequências nucleotídicas tanto de macho quanto de rainha e operária foram 

idênticas (Figura 6). Este fato permitiu que fosse obtida uma sequência consenso 

(Apêndice A) de 283 pb para essa região na espécie M. interrupta.  

Esta sequência única obtida em M. interrupta foi comparada com as 

sequências já depositadas no banco de dados GenBank (NCBI). O alinhamento 

demonstrou identidade de 90% com as sequências de B. terrestris, 89% com B. 

impatiens e 86% com M. rotundata (Apêndice F). 

Por predição de bioinformática a sequência nucleotídica de M. interrupta 

codifica um fragmento polipeptídico de 94 aminoácidos (Apêndice A) situado entre 

os sítios 60 a 153 quando alinhado (BLASTp) com as proteínas de choque térmico 

HSP60 com tamanho total de 570 resíduos em A. florea, A dorsata e A. mellifera, 

apresentando 100% de similaridade (Figura 7). 
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Figura 6. Alinhamento demonstrando 100% de identidade entre as sequências nucleotídicas 
de parte do gene HSP60 obtidas em macho (60_1_M_SEQ), operária (60_1_O_SEQ) e 
rainha (60_1_R_SEQ) de Melipona interrupta. A partir destas sequências foi obtida uma 
sequência consenso para a espécie (Apêndice A). 
 

 

Cui et al. (2010) também encontraram similaridade maior que 80% da 

sequência completa de aminoácidos entre C. supressalis e D. melanogaster, 

A.mellifera e A. aegypti. O fragmento apresentou similaridade de 93% com Hsp60A 

e 88% com HSP60C de D. melanogaster.  

As Hsp60 são proteínas bem caraterizadas em D. melanogaster. Estudos de 

Arya e Lakhotia, (2008) e Sarkar e Lakhotia, (2005) comprovam que existem quatro 

genes HSP60 nesta espécie, denominados HSP60A, HSP60B, HSP60C e HSP60D 

e estes codificam proteínas que apresentam tamanhos e funções distintas e estão 

presentes em locais celulares diferentes. O gene HSP60A é expresso em todos os 

tipos de células e é essencial nos estágios embrionários enquanto o gene Hsp60C 

pode estar ligado com transporte e sinalização em células traqueais em 

desenvolvimento. O gene Hsp60D codifica uma proteína de 448 aminoácidos, 

diferentemente do gene HSP60 de A. mellifera que codifica uma proteína de 570 

aminoácidos. 
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Tomando como base a porção da sequência de aminoácidos das proteínas 

das quais obtiveram 100% de similaridade com a sequência de aminoácidos de M. 

interrupta (Figura 7)estas apresentam uma assinatura clássica da família proteica 

Hsp60 mitocondriais 

Figura 7.  Alinhamento demonstrando a sequência de aminoácidos codificada a partir do 
fragmento protéico Hsp60 sequenciado (A- A. dorsata, B – A. florea, C – M. interrupta, D – 
A. mellifera). 
 
 

Esta assinatura está situada na posição 425-436 e é representada pelos 

aminoácidos AAVEEGIVPGGG (disponível com o código PS00296 em 

http://prosite.expasy.org/). Assim como a assinatura, os motivos de repetições 

localizados na porção C-terminal (GGM)n também estão presentes e também são 

típicos de Hsp60 mitocondriais (Tsugekils et al., 1992).A sequência nucleotídica foi 

submetida ao banco de dados de domínios conservados do NCBI onde apresentou 

similaridade com domínios conservados da superfamília Chaperoninas que incluem 

proteínas análogas à Hsp60 eucariótica nas bactérias (GroES) e também nos 

cloroplastos(Cnp60). 

Este fato nos permite inferir que a proteína Hsp60 de M. interrupta faz parte 

das chaperoninas do grupo I, representadas pelas Hsp60 que se localizam nas 

mitocôndrias das células eucarióticas. Estas proteínas estão envolvidas no 
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dobramento de proteínas não nativas e compartilham morfologia geral comum 

(Marchler-Bauer et al., 2013).  São formadas por barris cilíndricos em duplo anel 

empilhados, compostos de 7-9 subunidades. Possuem uma cavidade central interna 

onde o substrato é ligado e apreendido em um mecanismo que é ATP dependente.  

Após ligação com ATP, a cavidade antes hidrofóbica muda de conformação e se 

torna hidrofílica, permitindo a ligação a captura de proteínas não nativas (Ramos et 

al., 2008). Em células eucarióticas, as Hsp60 atuam em parceria com co-chaperonas 

Hsp10. A proteína análoga à HSP60 em bactéria tem seus mecanismos bem 

descritos em E. coli e são denominadas GroEL (Hsp60) e GroES (Hsp10). Além do 

grupo I, existe um grupo de proteínas relacionadas distantemente com Hsp60/ 

GroEL que se localizam no citosol de células eucarióticas. São denominadas 

TRIC/CCT que são bem menos abundantes, mas atuam especificamente para 

alguns substratos (Saibil, 2008; Horwich et al., 2007). 

 
 

4.2.2.2 HSP70 

 

Foram amplificados três fragmentos em posições diferentes do gene Hsp70 

utilizando-se a combinação de primers descritos na Tabela 8, Figuras 8 e 9. Após 

edição e alinhamento das sequências obtidas, também foi constatado que não 

houve diferenças quando estas foram comparadas entre os sexos e castas (Figura 

10),o que viabilizou a montagem de sequência consenso para a espécie M. 

interrupta(Apêndice B).Não foi possível obter um contig devido ao fragmento 

intermediário (amplificado pelos primers F70.2/R70.2) não alcançar o tamanho 

esperado.As sequências consenso foram comparadas com as sequências já 

depositadas no banco de dados GenBank (NCBI) (Apêndice G). 

 

Tabela 8.  Tamanhos dos fragmentos amplificados e das sequências consenso de Hsp70 
em Melipona interrupta de acordo com cada par de primer utilizado. 

 

Primers Esperado (pb) Amplificado Sequencia consenso 

F70.1/R70.1 521 ~ 500 357 pb 

F70.2/R70.2 523 ~ 500 284 pb 

F70.3/R70.3 330 ~ 330 330 pb 
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Figura 8. Esquema dos sítios de aminoácidos conservados escolhidos para desenho dos 
primers com base no alinhamento de sequências nucleotídicas codificadoras de proteínas 
de choque térmico Hsp70 (em caixa cinza local das regiões conservadas das assinaturas de 
Hsp70 citosólicas: A – IFDLGGGTFDVSIL e B -IVLVGGSTRIPKIQK). 
 
 

 

Figura 9. Perfil eletroforético dos fragmentos dos cDNAs de Melipona interrupta 
amplificados pelos primers F70.1/R70.1 – F70.2/R70.2 e F70.3/R70.3 (M- Macho, O – 
Operária, R – Rainha) em gel de agarose 1% corados com GelRed™ 6,6X (Biotium). 
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Por predição de bioinformática, as sequências nucleotídicas de 357 pb, 284 

pb e 330 pb obtidas em M. interrupta codificam três fragmentos polipeptídicos 

(Apêndice B). O primeiro, de 151 aminoácidos, está situado entre os sítios 69-219 

que, quando alinhado (BLASTp) com proteínas Hsp70 de tamanho total de 651 

aminoácidos (as posições dos sítios foram estabelecidas de acordo com esse 

alinhamento) apresentou 97% de similaridade com A. florea, 96% com A. mellifera e 

A. dorsata e 95% com M. rotundata. O mesmo alinhamento foi feito com o segundo 

e o terceiro fragmento. O segundo fragmento de 94 aminoácidos está situado entre 

os sítios 232-325 e apresentou 100% de similaridade com A. mellifera, B. terrestris e 

B. impatiens. 

 

 
 

Figura 10. Alinhamento demonstrando 100% de similaridade nas sequências nucleotídicas 
do fragmento de 357 pb do gene HSP70obtidas em macho (70.1 M), operária (70.1 O) e 
rainha (70.1 R) de Melipona interrupta. Posições dos nucleotídeos visualizados na figura: 
279-313. Mesmo alinhamento foi realizado com os fragmentos nucleotídicos de 284 pb e 
330 pb apresentando mesmo resultado (Apêndice D). 
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 O terceiro fragmento contém 109 aminoácidos entre os sítios 337-443 e 

apresentou 100% de similaridade com M. rotundata, B. terrestris, B. impatiens e A. 

mellifera. Mas também apresentou similaridade>90% com outros insetos menos 

próximos como Anopheles arabiensis (95%), Nanosia vitripennis (98%), Musca 

domestica (95%) e Drosophila simulans (94%). Este resultado não é surpreendente 

uma vez que as proteínas de choque térmico Hsp70 são muito conservadas sendo 

presentes desde arqueobactérias até seres humanos. Para se ter uma idéia, a 

análoga Hsp70 em procariotos (DnaK) apresenta aproximadamente 50% de 

similaridade com aminoácidos de proteínas Hsp70 eucarióticas (Daugaard et al., 

2007). Exemplo disso, foi o estudo realizado por Wang et al., (2007) que encontrou 

similaridade>90% na sequência de aminoácidos completa (655 aa de tamanho) de 

Locusta migratoria (gafanhoto) com as sequências de outros insetos como Manduca 

sexta (93%), Trichoplusia ni (92%) e B. mori (92%). Renier e Rao (2009) 

sequenciaram uma Hsp70 de C. dilutus e obtiveram uma sequência completa de 644 

aminoácidos que obteve 74-78% de similaridade com outras Hsp70s de outros 

insetos (Ceratitis capitata 74%, Anopheles albimanus 78% e D. melanogaster 77%).  

Os fragmentos polipeptídicos de M. interrupta apresentaram similaridade 

>90% chegando a 100% com proteínas de choque térmico Hsp70 (Figura 13). As 

proteínas Hsp70 diferem em relação às suas várias isoformas, localização celular 

(mitocôndria ou cloroplasto, retículo endoplasmático, citosol e núcleo) e na verdade 

são as proteínas que tem seus níveis aumentados quando induzidas por fatores 

estressantes. Porém existem também aquelas proteínas que são expressas de 

forma constitutiva e não são induzidas por esses fatores. Estas são chamadas 

HSCs70 (Heat Shock Cognate Protein 70) (Young et al., 2003;  Ramos et al., 2008). 

As HSPs70 possuem três padrões de assinatura. O primeiro centrado em um 

pentapeptídeo conservado encontrado na secção N-Terminal, os dois outros em 

regiões conservadas localizadas na parte central da sequência. Dos três padrões de 

assinatura, os padrões 2 e 3 podem ser visualizados nos fragmentos de M. 

interrupta (Figura 11). O padrão de assinatura 2 (primeiro fragmento de M. 

interrupta) é representado pela sequência 197-210: IFDLGGGTFDVSIL (disponível 

com o código PDOC00329 em http://prosite.expasy.org/) e o padrão de assinatura 3 

(terceiro fragmento de M. interrupta) pela sequência 334-348: IVLVGGSTRIPKIQK 

(disponível através do código PS01036 em http://prosite.expasy.org/). Este último 

representa parte do domínio conservado de ligação ao peptídeo (NBD) (Marchler-
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Bauer et al., 2013). Isto é, dos três padrões de assinatura da proteína de choque 

térmico, pôde-se identificar dois nos fragmentos obtidos de M. interrupta, validando 

essas sequências como sendo parte do gene Hsp70 nessa espécie.  Como também 

descrito com a sequência de aminoácidos de C. dilutus por Rener e Rao (2009), as 

sequências de aminoácidos com as quais os fragmentos de M. interrupta obteve 

100% de similaridade apresentam na sua parte C-terminal o motivo 648-651: EEVD, 

que classifica essas Hsp70s como sendo de origem citosólica. Sendo assim, pode 

ser inferido através deste resultado que o fragmento Hsp70 de M. interrupta 

sequenciado é uma Hsp70 citosólica. 

Figura 11. Alinhamento destacando os padrões de assinatura da proteína de choque 
térmico Hsp70: A - Assinatura 2e B – Assinatura 3 (dentro das caixas). Fragmento de 151 
aminoácidos e 109 aminoácidos de Melipona interrupta alinhados com proteínas Hsp70 de 
Apis florea, Bombus terrestris e Apis mellifera. 
 
 
 O fragmento de 357 pb (par de primers 70.1) de M. interrupta foi submetido 

ao banco de dados de domínios conservados do NCBI e apresentou identidade com 

o domínio de ligação ao ATP (também chamado domínio de ligação de nucleotídeo- 

NBD). A família de proteína Hsp70 (DnaK em bactérias) são chaperonas 

monoméricas que possuem típicamente dois domínios. Um domínio ATPase (na 

porção N-terminal) e um domínio de ligação ao substrato –SBD (porção C-terminal). 

Assim como o complexo Hsp60/Hsp10, as Hsp70 realizam o dobramento de 

proteínas nascentes por ciclos de ligação / liberação ATPs dependentes. A co-



   47 

chaperona Hsp40 (DnaJ em bactérias) reconhece resíduos hidrofóbicos de cadeias 

polipeptídicas nascentes e recruta Hsp70. Juntamente com Hsp40, um fator 

permutador de nucleotídeo (BGA1 ou outro homólogo em eucarioto) facilita a 

hidrólise do ATP, que no seu estado ligado permite alteração conformacional no 

domínio de ligação ao substrato, que prende o substrato em uma fenda que só abre 

após a dissociação do complexo (Ramos, 2008; Moribe et al., 2010; Saibil, 2008). 

 
 

4.2.2.3 HSP90 

 
Foram amplificados dois fragmentos de posições sobrepostas do gene Hsp90 

utilizando-se a combinação de primers descritos na Tabela 9, Figuras 12 e 13.  

 

Tabela 9.  Tamanhos dos fragmentos amplificados e sequencias consenso de Hsp90 em 
Melipona interrupta de acordo com cada par de primer utilizado. 

 

Primers Esperado (pb) Amplificado (pb) Sequencia consenso 
F90.1/R90.1 411 ~ 390 307pb 
F90.2/R90.2 490 ~ 490 325 pb 
F90.3/R90.3 641 - - 

 
 

 

Figura 12. Esquema dos sítios de aminoácidos conservados escolhidos para desenho dos 
primers com base no alinhamento de sequências nucleotídicas codificadoras de proteínas 
de choque térmico Hsp90 (em vermelho local das regiões conservadas I – V do gene 
Hsp90). 
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Figura 13. Perfil eletroforético dos fragmentos dos cDNAs de Melipona interrupta 
amplificados pelos primers F90.1/R90.1 e F90.2/R90.2. (M- Macho, O – Operária, R – 
Rainha) em gel de agarose 1% corados com GelRed™ 6,6X (Biotium). 
 

 

Após edição e alinhamento das sequências obtidas, assim como em Hsp60 e 

Hsp70, não houve diferenças nas sequências nucleotídicas quando comparadas 

entre sexos e castas (Figura 14), o que possibilitou a montagem de sequências 

consenso para a espécie M. interrupta 

Os dois primeiros fragmentos sequenciados foram utilizados para montagem 

de uma sequência única (contig) com tamanho de 708 pb (Apêndice C).  Este contig 

foi comparado com outras sequências já depositadas no banco de dados GenBank 

(NCBI) e o alinhamento demonstrou similaridade de 89% com B. terrestris, 88% com 

B. impatiens e 84% com M. rotundata (Apêndice H). Wang et al., (2007) também 

encontraram similaridade que variou de 83% a 88% da sequência completa de 

aminoácidos de L. migratoria com as sequências de A. mellifera, Spodoptera 

frugiperda, B. mori e D. melanogaster, demonstrando um elevado grau de 

conservação neste alinhamento. Jiang et al. (2012) além de encontrarem um 
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elevado grau de semelhança na sequência de aminoácidos de Hsp90 de Spotoptera 

exigua com outros insetos (>80%) também apresentou similaridade de 81% com 

Homo sapiens e 80% com Rattus novergicus, demonstrando o alto grau de 

conservação das Hsp90.  

Estudo realizado por Xu et al., (2010) indicam que A. mellifera possui duas cópias 

homólogas do gene HSP90 localizados em cromossomos diferentes. O primeiro 

gene codifica o transcrito A, mais similar ao dos outros insetos e provavelmente o 

mais conservado. O outro gene, menos conservado, é específico de A. mellifera e 

segundo o estudo codifica os transcritos B e C, mas que é possível a existência de 

pelo menos 8 transcritos a partir do mesmo loco gênico pelo mecanismo de splicing 

alternativo. Os autores sugerem que estes últimos podem ter surgido a partir de uma 

duplicação gênica e podem desenvolver funções importantes, bem como estar 

ligados à diferenciação comportamental e morfológica entre as castas, uma vez que 

sua expressão é casta e idade-específica em abelhas adultas. O contig de M. 

interrupta apresentou 75% de identidade com o transcrito A de A. mellifera e 86-87% 

com os transcritos B e C. Este resultado pode indicar que M. interrupta também 

possa possuir duas isoformas do gene Hsp90.  

 A sequência nucleotídica do contig Hsp90 de M. interrupta codifica um 

fragmento polipeptídico de 235 aminoácidos (Apêndice C) que está situado entre os 

sítios 55-289 e quando alinhado (BLASTp) com proteínas de choque térmico Hsp90 

de tamanho de 725 resíduos apresentou similaridade de 100% com A. mellifera, 

99% com A. dorsata e 97% com B. terrestris (Figura 15) 
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Figura 14. Alinhamento demonstrando 100% de similaridade nas sequências nucleotídicas 
(amplificados pelos primers F90.1/R90.1) de parte do gene Hsp90obtidas em Macho 
(90_1_M_SEQ), Operária (90_1_O_SEQ) e Rainha (90_1_R_SEQ) de Melipona interrupta. 
Mesmo alinhamento foi realizado com o fragmento obtido de 325 pb (amplificado pelos 
primers F90.2/R70.2)(Apêndice E). 
 

 

 Gupta (1995) destaca cinco padrões de assinatura para as proteínas Hsp90. 

São elas: NKEIFLRELISN(S/A)SDALDKIR, LGTIA(K/R)SGT, 

IGQFGVGFYS(A/C)(Y/F)LVA(E/D), IKLYVRRVFI e GVVDS(E/D)DLPLN(I/V)SER. Li 

et al. (2009) e Jiang et al. (2012) descrevem esses cinco padrões de assinatura nas 

sequências de aminoácidos de F. chinensis e S. exigua, respectivamente. Além das 

assinaturas é possível visualizar nas sequências de proteínas Hsp90 um motivo 

conservado GxxGxG no domínio central da proteína e o motivo EEVD na porção C-

terminal, que  as Hsp90 compartilham junto com as Hsp70 como sendo 

característicos de Hsps citosólicas. Wang et al., (2007) dividem as regiões 

conservadas da Hsp90 de L. migratoria em cinco blocos conservados, descrevendo 

também as posições das cinco assinaturas e os motivos conservados. No contig de 

M. interrupta podem ser visualizadas as assinaturas LGTIAKSGT na posição 103-

111 e IGQFGVGFYSAYLVAD na posição 127-142 assim como o domínio 

conservado GxxGxG (GQFGVG) na posição 128-133 (Figura 15). 
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Figura 15. Alinhamento destacando os padrões de assinatura da proteína de choque 
térmico Hsp90: Assinatura 2, 3 nas caixas e motivo conservado GxxGxG sublinhado: 
Alinhamento do fragmento de 235 aminoácidos de Melipona interrupta com Bombus 
terrestris, Bombus impatiens e Apis melífera. 
 
 

 O contig foi submetido ao banco de dados de domínios conservados do 

NCBI onde apresentou identidade com o domínio de ligação ao ATP (posição 55-

190) e um domínio Hsp90 (193-289). Estes resultados indicam que o contig obtido é 

um fragmento da proteína de choque térmico Hsp90 de origem citoplasmática emM. 

Interrupta. As Hsp90 são proteínas homodiméricas que possuem 3 domínios: um 

domínio de ligação ao ATP na parte N-terminal, outro domínio na parte central (onde 

se liga o substrato) e um domínio de dimerização na parte C-terminal. (Ramos et al., 

2008; Jiang et al., 2012; Saibil, 2008). 

Assim como as Hsp60 e Hsp70, as Hsp90 são classificadas de acordo com 

suas localizações celulares. Porém, o que difere essa família das outras 

chaperoninas é que não atuam no dobramento de proteínas nascentes, mas sim no 

dobramento final de proteínas nativas (Young et al., 2003; Ramos et al., 

2008).Durante o ciclo ATP-dependente, os três domínios se apresentam abertos 

expondo seus sítios hidrofóbicos (estado apo de ligação ao substrato). Quando o 

ATP se liga, o complexo sofre mudança conformacional que provoca o seu 

fechamento. Este só se abre novamente após hidrólise do ATP (Young et al., 2003; 

Ramos et al., 2008). As Hsp90 têm um papel significativo agindo seletivamente na 

ativação e regulação de uma variedade de proteínas envolvidas em vias de 

sinalização tais como cinases, fatores de transcrição essenciais para reprodução e 
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desenvolvimento, como, por exemplo, receptores de hormônios estrogênios (Xu et 

al., 2010;Ebong et al., 2011). Hormônios estrogênios têm um papel essencial na 

regulação de diversas vias celulares. Uma dessas vias é a síntese de vitelogenina. 

 A vitelogenina, mais conhecida como a proteína do ovo, é importante para a 

nutrição do embrião durante o processo reprodutivo feminino em vertebrados 

ovíparos. Nos insetos, além da sua importância na reprodução, pode ter outras 

funções importantes. Um exemplo são estudos que apontam sua função na 

regulação da função imune, composição do alimento da prole além de poder estar 

relacionada com o polietismo etário e aumento da longevidade em operárias em A. 

mellifera (Amdam et al., 2004; Toth e Robinson, 2007). A regulação dessa via por 

hormonios estrogênios é comprovada em vertebrados. Nesta via, as proteínas de 

choque térmico Hsp90 funcionam como um cofator do complexo estrogênio-receptor 

na cascata de indução e aumento da transcrição do gene codificador de VTG.  

Estudos em crustáceos (Wu e Chu, 2008; Tsukimura et al., 2002) têm 

mostrado evidências de um mecanismo semelhante em invertebrados, através de 

análises de perfil de expressão gênica de Hsp90 nos diferentes estágios de 

maturação dos ovários. Eles demonstraram que a expressão desses genes 

aumentou em oócitos previtelogênicos e diminuiu conforme foram ficando 

completamente maduros. Além de serem identificados em crustáceos, receptores de 

estrogênios também têm sido identificados em Drosophila (Maglich et al., 2001). 

Portanto, a confirmação da presença dos genes codificantes de proteínas de 

choque térmico em abelhas M. Interrupta abre perspectivas para estudos em nível 

molecular sobre os mecanismos de termorregulação nesses insetos. 

 

 

4.3 Perspectivas 

 

A identificação dos genes Hsp60, 70 e 90 em M. interrupta abre espaço para 

estudos mais profundos em nível de expressão gênica.  Vários são os estudos que 

vêm demonstrando a expressão aumentada de proteínas de choque térmico em 

insetos, não só por choque térmico por calor (Chacon-Almeida et al., 2000; Cui et al., 

2010, ) como também por frio ( Colinet et al., 2009). Se tratando da espécie M. 

interrupta, sabe-se que as colônias obtiveram sua sobrevivência diminuída a partir 
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de 35 °C e comprometimento total da colônia a partir de 37 °C, demonstrando que 

as altas temperaturas afetam as populações dessas abelhas mesmo em ambiental 

natural e atividade termorreguladora (Becker, 2013).  

A análise do perfil de expressão gênica das Hsps 60, 70 e 90 por qRT-PCR 

pode vir somar conhecimento sobre o nível de capacidade de termotolerância 

dessas abelhas quantos expostas a diferentes gradientes de temperatura e auxiliar 

em planos de conservação e manejo adequados.  

Além do estresse térmico, outros insultos também podem resultar na 

expressão aumentada dos genes Hsps. Estes incluem a exposição das células à 

metais pesados (Renier e Rao, 2009), hipóxia (Li et al., 2009), inseticidas e 

agrotóxicos (Gregorc e Skerl, 2009) e estresse oxidativo (Elekonich, 2009) entre 

outros insultos metabólicos.  

Apesar de vasta literatura que descrevem a estrutura, função e evolução dos 

genes de proteínas de choque térmico muito pouco se sabe sobre seus padrões de 

expressão em todo o tempo de vida de um organismo na natureza (Elekonich, 

2009). Portanto, correlacionar os níveis de expressão dos genes Hsps nos diferentes 

sexos e castas, fases de desenvolvimento e polietismo etário são estudos 

interessantes que podem ser realizados.  

Por fim, o sequenciamento completo dos genes de um número maior de 

indivíduos coletados possibilitarão estudos evolutivos que podem responder 

questões sobre o desenvolvimento, reprodução e comportamento não só nessa 

espécie, mas nos meliponinios de uma forma geral.  
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5. CONCLUSÕES 
 

Com base nos resultados desse trabalho, é possível inferir que: 

• As sequências nucleotídicas de Hsp60, Hsp70 e Hsp90 não diferem entre 

sexos e castas na espécie M. interrupta. 

• Os genes Hsp60, Hsp70 e Hsp90 são expressos na fase de pupa de olho 

branco na espécie M. interrupta e as proteínas preditas correspondem à 

proteínas de choque térmico mitocondriais (Hsp60) e citosólicas / nucleares 

(Hsp70  e Hsp90); 

• As sequências Hsp60 obtidas foram validadas, obtendo identidade > 80% 

com as sequências nucleotídicas de B. terrestris, B. impatiens e M. rotundata 

e similaridade de 100% com sequências polipeptídicas de A. mellifera, A. 

florea e A. dorsata.  

• As sequências Hsp70 foram validadas, obtendo identidade > 85% com 

sequências nucleotídicas de A. dorsata, A. mellifera, A. florea, B. terrestris e 

B.impatiens bem como similaridade > 95% com sequências polipeptídicas 

destas espécies.  

• As sequências Hsp90 foram validadas, obtendo identidade >80% com 

sequências nucleotídicas de A. mellifera, B. impatiens, B. terrestris e M. 

rotundata bem como similaridade > 97% com A. mellifera, A. dorsata e B. 

terrestris. 
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APÊNDICES 
 
 

APÊNDICE A. Sequência consenso do gene HSP60 (formato fasta) 
obtida em Melipona interrupta por meio dos primers F60.1/R60.1e 
sua respectiva sequência polipeptídica predita. 

 

>Hsp_60_1_consenso (nucleotídeos 178 a 460) 

GAGCAAAGTTGGGGTAGTCCAAAGATCACCAAAGATGGTGTCACAGTTGCCAAG
GGAGTGGAGTTGAAAGACAAGTTTCAAAACATAGGCGCAAAATTGGTGCAAGAT
GTGGCGAATAATACGAATGAAGAGGCGGGTGATGGTACGACCACGGCTACAGT
TCTAGCAAGAGCTATTGCTAAAGAGGGATTTGAGAAAATTAGTAAAGTGCTAATC
CTGTAGAAATAAGAAGAGGCGTAATGTTGGCAGTTGACAAAGTCAAGGACGAGT
TGAAAGCTTTAA 

>Hsp_60_1_aa (aminoácidos 60 a 153) 

EQSWGSPKITKDGVTVAKGVELKDKFQNIGAKLVQDVANNTNEEAGDGTTTATVLA
RAIAKEGFEKISKGANPVEIRRGVMLAVDKVKDELKAL 
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APÊNDICE B. Sequência consenso do gene HSP70 obtida em 
Melipona interrupta por meio dos primers F70.1/R70.1, F70.2/R70.2 
e F70.3/R70.3. 

>Hsp_70_1_consenso (nucleotídeos 205 a 659) 

GACGCGAAGAGATTGATCGGTCGCCGCTTCGATGATGCAACTGTACAAAGTGA
CATGAAACATTGGCCCTTCACGGTGGTGAACGATGGAGGCAAACCAAAAATCAA
GGTTTCGTACAAGGGTGAAACGAAGTCCTTCTTTCCTGAAGAAGTATCTTCGAT
GGTACTTACGAAGATGAAAGAAACAGCAGAGGCGTATTTAGGAAAGACTGTCAC
CAACGCTGTCATCACCGTTCCCGCATACTTCAATGACTCTCAGAGACAAGCCAC
CAAAGAcGCGGGAGCAATAGCAGGCTTAAACGTTTTGAGAATAATCAACGAGCC
AACCGCGGCGGCGATAGCTTATGGTTTAGATAAAAAGTCTTCAGGAGAGAAGAA
CGTATTGATCTTTGACTTGGGAGGTGGCACCTTCGATGTCTCCATTTTGACTATT
GAAGATGGCATCTTtGAAGTCAA 

>Hsp_70_1_aa (aminoácidos 69 a 219) 

DAKRLIGRRFDDATVQSDMKHWPFTVVNDGGKPKIKVSYKGETKSFFPEEVSSMVL
TKMKETAEAYLGKTVTNAVITVPAYFNDSQRQATKDAGAIAGLNVLRIINEPTAAAIAY
GLDKKSSGEKNVLIFDLGGGTFDVSILTIEDGIFEV 

 

>Hsp_70_2_consenso (nucleotídeos 692 a 976) 

AAGATTTCGaCAATCGTATGGTCAATCaTTTTGTCCaGGAATTCAAGCGGAAGTA
TAAGAAAGACCTGACTGCAAACAAACGCGCTcTcCGCCGTTTGAGAACAGCCTG
CGAGCGTGCGAAACGTACTTTGTcTTcGTCTACTCAAGCaAGTATcGAAATTGATT
CaCTcTATGAAGGAATTGATTTCTaTACTTCAATCaCCAGAGCCCGATTcGAAGAG
CTCTGTGCTGATCTCTTCAGAGGAACACTGGAGCCAGTGGAAAAGTCGTTGCGT
GACGCTAAAA 

>Hsp_70_2_aa (aminoácidos 232 a 325) 

DFDNRMVNHFVQEFKRKYKKDLTANKRALRRLRTACERAKRTLSSSTQASIEIDSLY
EGIDFYTSITRARFEELCADLFRGTLEPVEKSLRDAK 

>Hsp_70_3_consenso(nucleotídeos 999 a 1329) 

tatcgtcctggtcggtggttctacacgtattcctaagatccaaaAATTGTTGCAAGATTTCTTCAACGGG
AAGGAATTGAATAAATCTATCAACCCCGATGAAGCTGTAGCTTATGGAGCTGCT
GTACAAGCCGCTATTCTACATGGCGACAAGTCTGAAGAAGTACAAGACTTATTG
CTTCTTGATGTAACACCTTTGTCTCTTGGAATTGAAACTGCTGGTGGCGTTATGA
CGGCCCTCATCAAAAGAAACACTACTATTCCAACCAAACAAACTCAGACTTTCAC
TACGTATGCTGATAATCAACCAGGAGTATTGATTCAAGTCTAC 

>Hsp_70_3_aa (aminoácidos 334 a 443) 

IVLVGGSTRIPKIQKLLQDFFNGKELNKSINPDEAVAYGAAVQAAILHGDKSEEVQDL
LLLDVTPLSLGIETAGGVMTALIKRNTTIPTKQTQTFTTYADNQPGVLIQVY 
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APÊNDICE C. Sequência consenso do gene HSP90 (formato fasta) 
obtida em Melipona interrupta por meio dos primers F90.1/R90.1 e 
F90.2/R90.2  e contig obtido a partir dos dois fragmentos, bem 
como suas sequências polipeptídicas preditas. 
 

>Hsp_90_1_consenso (nucleotídeo 290 a 649) 

CcgatccgtccaaattggacacatgcaaggaATTATTCATCAAGATCGTTCCCAACAAAAATGA
TCGTACTTTGACTATTCTTGATTCAGGTATTGGCATGACAAAAGCTGATTTGGTT
AACAATTTGGGTACTATTGCTAAATCTGGAACAAAGGCGTTTATGGAAGCTCTTC
AGGCTGGTGCAGATATTTCTATGATTGGTCAGTTTGGTGTGGGTTTTTACTCCGC
CTACCTAGTAGCAGATAAAGTTGTAGTCATCTCGAAACACAATGACGATGAACAA
TACGTGTGGGAATCTTCTGCGGGTGGTTCTTTCACTGTCCGCCCTGACTCTGGA
GAGCCGATCGgaagaggtacca 

>Hsp_90_1_aa (aminoácidos 98 a 216) 

DPSKLDTCKELFIKIVPNKNDRTLTILDSGIGMTKADLVNNLGTIAKSGTKAFMEALQA
GADISMIGQFGVGFYSAYLVADKVVVISKHNDDEQYVWESSAGGSFTVRPDSGEPI
GRGT 

>Hsp_90_2_consenso (nucleotídeos 406 a 869) 

tctgcctacctagtagcagataaagttgtagtcatctcgaaaCACAATGACGATGAACAATACGTGTG
GGAATCTTCTGCGGGTGGTTCTTTCACTGTCCGCCCTGACTCTGGAGAGCCGAT
CGGAAGAGGTACCAAGATTATTTTGCATATCAAGGAAGATCAAACTGAATATTTG
GAGGAATCCAAAATCAAGGAAATTGTCAAGAAGCATTCTCAATTCATTGGCTACC
CAATTAAACTTGTTGTTGAGAAAGAGAGAGACAAAGAACTAAGCGAAGATGAAG
AAGAGGAAGAAGAAGAAGAAAAGAAGGAGGGAGAGACTGAAGATACCAACAAA
CCTAAGATCGAAGAAGTTGGAGAAGATGAGGACGAGGATAAACCTAAAGATGAG
AAGAAAAAGAAGAAGAAGACAATAAAGGAAAAGTATACTGAAGATGAAGAATTG
AACAAGACAAAACCAAT 

>Hsp_90_2_aa (aminoácidos 136 a 289) 

SAYLVADKVVVISKHNDDEQYVWESSAGGSFTVRPDSGEPIGRGTKIILHIKEDQTE
YLEESKIKEIVKKHSQFIGYPIKLVVEKERDKELSEDEEEEEEEEKKEGETEDTNKPKI
EEVGEDEDEDKPKDEKKKKKKTIKEKYTEDEELNKTKP 

>Hsp_90_contig (nucleotídeos 163 a 869) 

ATCCGTTATGAATCTCTCACCGATCCGTCCAAATTGGACACATGCAAGGAATTAT
TCATCAAGATCGTTCCCAACAAAAATGATCGTACTTTGACTATTCTTGATTCAGTA
TTGGCATGACAAAAGCTGATTTGGTTAACAATTTGGGTACTATTGCTAAATTTGG
AACAAAGGCGTTTATGGAAGCTCTTCAGGCTGGTGCAGATATTTCTATGATTGGT
CAGTTTGGTGTGGGTTTTTACTCCGCCTACCTAGTAGCAGATAAAGTTGTAGTCA
TCTCGAAACACAATGACGATGAACAATACGTGTGGGAATCTTCTGCGGGTGGTT
CTTTCACTGTCCGCCCTGACTCTGGAGAGCCGATCGGAAGAGGTACCAAGATTA
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TTTTGCATATCAAGGAAGATCAAACTGAATATTTGGAGGAATCCAAAATCAAGGA
AATTGTCAAGAAGCATTCTCAATTCATTGGCTACCCAATTAAACTTGTTGTTGAG
AAAGAGAGAGACAAAGAACTAAGCGAAGATGAAGAAGAGGAAGAAGAAGAAGA
AAAGAAGGAGGGAGAGACTGAAGATACCAACAAACCTAAGATCGAAGAAGTTG
GAGAAGATGAGGACGAGGATAAACCTAAAGATGAGAAGAAAAAGAAGAAGAAG
ACAATAAAGGAAAAGTATACTGAAGATGAAGAATTGAACAAGACAAAACCAAT 

>Hsp_90_contig_aa (aminoácidos 55 a 289) 

IRYESLTDPSKLDTCKELFIKIVPNKNDRTLTILDSGIGMTKADLVNNLGTIAKFGTKAF
MEALQAGADISMIGQFGVGFYSAYLVADKVVVISKHNDDEQYVWESSAGGSFTVRP
DSGEPIGRGTKIILHIKEDQTEYLEESKIKEIVKKHSQFIGYPIKLVVEKERDKELSEDE
EEEEEEEKKEGETEDTNKPKIEEVGEDEDEDKPKDEKKKKKKTIKEKYTEDEELNKT
KP 
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APÊNDICE D. Alinhamento demonstrando 100% de identidade nas 
sequências nucleotídicas dos fragmentos de 284 pb (D1) e 330 pb 
(D2) do gene HSP70 obtidas em Macho (70_M_SEQ), Operária 
(70_O_SEQ) e Rainha (70_R_SEQ) de Melipona interrupta. 

 

 
 

 

D1 

D2 
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APÊNDICE E.Alinhamento demonstrando 100% de identidade nas 
sequências nucleotídicas do fragmento de 325pb do gene HSP90 
obtida em Macho (90_2_M_SEQ), Operária (90_2_O_SEQ) e Rainha 
(90_2_R_SEQ) de Melipona interrupta. 
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APÊNDICE F - Alinhamento entre as sequências de nucleotídeos do 
gene HSP60 obtido em Melipona interrupta e mRNA do gene HSP60 
em F1 - Bombus impatiens; F2 - Bombusterrestres e F3 – Megachile 
rotundata. 

 

 

 

 

 

F3 

F2 

F1 
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APÊNDICE G - Alinhamento entre as sequências de nucleotídeos 
dos genes HSP70 obtidos em Melipona interrupta e mRNA do gene 
HSP70 em: G1 (357 pb) – A. dorsata (88%); G2 (284 pb) – G2.1- 
B.terrestris (90%), G2.2 - B. impatiens (89%), G2.3 – A. dorsata 
(87%) e G2.4 – A. mellifera (86%); G3 (311 pb) – G3.1 – B. terrestris 
(92%), G3.2 – B. impatiens (91%), G3.3 – A. florea (89%) e G3.4 – A. 
dorsata (88%). 

 

 

 

 

G1 

G2.1 
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APÊNDICE H - Alinhamento entre as sequências de nucleotídeos da 
sequência consenso de 708 pb do gene HSP90 obtida em Melipona 
interrupta e mRNA do gene Hsp90 em H1 - Bombus terrestris; H2 - 
B. impatiens; H3 – Megachile rotundata. 
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APÊNDICE I –Protocolo de Extração e Purificação de RNA Total 

 

Extração de RNA Total 

A – Preparação de lisados a partir de amostras de tecidos maiores que 30 mg. 

• Foram transferidos 500 µL do tampão de lise SV RNA (com BME adicionado) 

para um microtubo estéril (1,5ml); 

• A amostra foi adicionada no tubo contendo o tampão de lise e macerada com 

auxílio de uma ponteira; 

• Foram adicionados 250 µL de tampão de lise à amostra macerada e esta foi 

homogeneizada; 

• Foram transferidos 175 µL do lisado para um microtubo estéril (1,5 ml). Obs: 

esse foi o volume máximo permitido para ser processado; 

• O lisado adicional foi armazenado a -20 °C ou -70 °C; 

• Foram adicionados 350 µL do tampão de diluição e misturado por inversão de 

3 a 4 vezes; 

• A mistura foi incubada a 70°C por 3 minutos; 

• Após a mistura foi centrifugada por 10 minutos a 13.000 x g. 

 

B. Purificação de RNA por centrifugação. 

• A solução do lisado claro (suspenso) foi transferida para um microtubo estéril 

(1,5ml); 

• Foram adicionados 200 µL de etanol 95% e misturado por pipetagem de 3 a 4 

vezes; 

• A mistura foi transferida para o conjunto coluna + tubo coletor; 

• Foi centrifugado por 2 minutos a 13.000 rpm; 

• O liquido foi descartado do tubo coletor; 

• Foram adicionados 600 µL da solução de lavagem à coluna; 

• Foi centrifugado por 2 minutos a 13.000 rpm; 

• O liquido foi descartado do tubo coletor; 

• Foi preparado o mix de incubação com DNAse para cada amostra, 

adicionadas na seguinte ordem: 

o 40 µL do tampão amarelo; 

o 5 µL de MnCl20,09M; 
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o 5 µL de DNAse. 

o Os reagentes foram misturados por pipetagem gentilmente. Obs: A DNAse foi 

mantida no gelo durante o preparo do mix; 

• Foi aplicado 50 µL do mix de incubação com DNase diretamente na 

membrana do tubo coletor (a solução cobriu toda a membrana); 

• Foi incubado por 15 minutos a 20-25 °C; 

• Foi adicionado 200 µL da solução de paragem SV DNAse ao tubo coletor; 

• Foi centrifugado por 2 minutos a 13.000 rpm (o tubo não foi esvaziado antes 

do próximo passo); 

• Foram adicionados 600 µL da solução de lavagem SV RNA (com etanol 

adicionado); 

• Foi centrifugado por 2 minutos a 13.000 rpm; 

• O líquido foi descartado do tubo coletor; 

• Foram adicionados 250 µL da solução de lavagem SV RNA (com etanol 

adicionado); 

• Foi centrifugado por 2 minutos na velocidade máxima; 

• A tampa da cesta de spin foi removida; 

• A cesta de spin foi transferida para o tubo de eluição; 

• Foram adicionados 100 µL de água RNAse freeà membrana (a água cobriu 

toda a membrana); 

• Foi centrifugado por 2 minutos a 13.000 rpm; 

• A cesta de spin foi descartada. O tubo de eluição contendo o RNA purificado 

foi armazenado a -70°C até o momento da quantificação do RNA. 
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APÊNDICE J – Protocolo de síntese de primeira fita de cDNA (DNA 
complementar) 
 

 

• Os componentes da reação foram descongelados, vortexados e centrifugados 

brevemente;  

• Em um tubo RNAse estéril no gelo foram adicionados: 1µL de oligo (dT)18 20 

pmol, RNA Total q.s.p 1µg (2 a 5 µL) e água nuclease free q.s.p. 5 µL; 

• Os reagentes foram incubados a 70 ºC por 5 minutos; 

• Após, os reagentes foram esfriados imediatamente a 4 °C em gelo por no 

mínimo 5 minutos; 

• Foram centrifugados para condensar todo o volume e mantidos no gelo até a 

adição do mix-RT; 

• Foram homogeneizados em um tubo estéril mix-RT: 4 µL de tampão 5x, 2,4 

µL de MgCl24mM, 1 µL de DNTP-Mix 10mM, 0,5 µL de inibidor de RNAse 20U 

e 1 µL da enzima RT e água nuclease freeq.s.p 15 µL; 

• Os reagentes foram gentilmente misturados e distribuidos 15 µL do mix-RT 

nos tubos contendo RNA-Primer; 

• A mistura foi incubada a 25 °C por 5 minutos (anelamento); 42 °C por 60 

minutos (extensão da primeira fita) e 70 °C por 15 minutos (inativação da 

enzima RT); 

• Os cDNAs foram armazenados em umrefrigerador a -20 °C aguardando 
procedimentos seguintes. 
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APÊNDICE K – Protocolo da reação de purificação do produto da 
PCR 
 

• Cada banda excisada foi pesada e colocada dentro de um microtubo 

estéril de 1,5 µL; 

• Foi adicionada a solução Membrane Biding em uma razão de 1:1 (para 

cada mg de peso, 1 µL da solução); 

• A mistura banda-solução foi vortexada rapidamente; 

• Foi incubada a 60 °C por 30 minutos com agitação de 500 rpm; 

• A minicoluna foi inserida no tubo coletor; 

• Foi transferida a mistura dissolvida (GEL+DNA) para a minicoluna e 

incubada a temperatura ambiente por 1 minuto; 

• Foi centrifugada a 16.000g por 1 minuto; 

• O tubo coletor foi esvaziado e reinserido na mesma minicoluna; 

• Foi adicionado 700 µL da solução Membrane Wash (com etanol 

adicionado); 

• Foi centrifugada a 16.000g por 1 minuto; 

• O tubo coletor foi esvaziado e centrifugado novamente por 1 minuto 

com a tampa da minicentrifuga aberta, a fim de promover a evaporação 

do etanol 95%; 

•   A minicoluna foi transferida para um microtubo estéril de 1,5 µL; 

• Foi adicionado 30 µL de água nucleasse free na minicoluna; 

• Foi incubado a temperatura ambiente por 1 minuto; 

• A minicoluna foi descartada. 
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APÊNDICE L – Protocolo da precipitação da reação de 
seqüenciamento e eletroinjeção da placa no seqüenciador 
automático 
 

• Foi adicionado 32.5 µL do Mix EtOH/EDTA (2.5 µL de EDTA 125 mM / 

30 µL de Etanol 100%); 

• Após a placa foi invertida de 3 a 5 vezes para misturar gentilmente os 

reagentes; 

• A placa foi incubada a temperatura ambiente por 15 minutos; 

• Foi centrifugada por 25 minutos a 2.500 rcf(relative centrifugal 

force)/4°C (sem esquecer da placa para equilibrar e colocando as placas 

sempre na mesma orientação e direção durante todas as centrifugações); 

• A placa foi invertida para retirar o restante do etanol 100% e 

centrifugada por 1 minuto a 100 rcf; 

• Foi adicionado 30 µL de etanol 70% gelado; 

• A placa foi centrifugada por 15 minutos a 1450 rcf/4°C; 

• Imediatamente após a centrifugação, a placa foi invertida para retirada 

do restante de álcool 70% e centrifugada INVERTIDA por 1 minuto a 100 rcf; 

• Para evaporar todo o álcool restante, a placa foi incubada em 

termociclador a 37°C por 30 minutos; 

 


