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Sinopse: 

No presente estudo, fez-se a caracterização citogenética de duas especies de Melipona 

da região amazônica. Melipona interrupta manosensis e Melipona seminigra merrillae, 

comprarando suas formulas cariotípicas e informações em seu conteúdo de 

heterocromatina. Ambas as espécies foram analisadas epigeneticamente a fim de 

comparar o perfil de metilação entre rainhas e operárias em fase de pupa de olho 

branco. Observou-se formula cariotípica e características da heterocromatina diferentes. 

Foi possível diferenciar o perfil de metilação do DNA entre rainhas e operárias. 

 

Palavras-chave: abelhas sem ferrão, abelha - citogenética, Melipona.  
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RESUMO 

O gênero Melipona, representado por 74 espécies válidas de abelhas “sem 

ferrão” distribuídas nas regiões tropicais do planeta, é o mais caracterizado 

cromossomicamente, cujas espécies são divididas em grupos com alto ou baixo 

conteúdo heterocromático, os quais podem apresentar pequenas diferenças na 

distribuição da heterocromatina. Estas abelhas possuem duas castas - rainhas e 

operarias - que se diferenciam a partir de componentes genéticos e alimentares e 

possuem funções distintas na colônia. Utilizando técnicas de citogenética clássica e 

molecular, este trabalho teve como objetivo obter informações a respeito da 

composição e organização da cromatina bem como entender mecanismos 

epigenéticos envolvidos na diferenciação de castas de duas espécies de abelhas sem 

ferrão amazônicas Melipona seminigra merrillae e Melipona interrupta manaosensis. 

Confirmou-se o número cromossômico de 2n=18 e 22 e n=9 e 11, para M. interrupta 

manaosensis e M. seminigra merrillae, respectivamente em fêmeas (2n) e machos (n). 

Ambas as espécies foram caracterizadas como pertencentes ao grupo de alto 

conteúdo heterocromático, sendo que as posições de regiões organizadoras de 

nucléolos e 18S foram condizentes com o descrito na literatura. O mapeamento do 

microssatélite (GA)15 mostrou marcações distribuídas em regiões eucromáticas para 

ambas as espécies, enquanto que o mapeamento com (CA)15 mostrou padrões 

diferentes, estes podem estar relacionados ao tamanho do genoma nessas espécies 

ou à atividade de elementos transponíveis. Epigeneticamente, foi evidenciado um 

perfil de metilação que difere entre operárias e rainhas quanto a intensidade das 

bandas de DNA genômico tratado com enzimas de restrição. Constatou-se que 

operárias possuem mais sítios CpG metilados do que rainhas, essa diferença pode 

ser capaz de influenciar na expressão de genes relacionados à diferenciação de 

castas, o que acrescenta dados para o avanço de estudos de mecanismos 

epigenéticos dentro do gênero com ênfase na distinção das castas. 

 

 

 

 

 



  

 

 

ABSTRACT 

 

Melipona is a genus represented by 74 valid species of stingless bees 

distributed in the tropical regions of the planet. Melipona’ speciesare the most well-

characterized chromosomally and they are divided into groups with higher or lower 

heterochromatic content, which may present small differences in the distribution of 

heterochromatin. These bees have two castes, queens and workers, which are 

differentiated from each other during larval stage depending upon genetic and food 

components. Using classical and molecular cytogenetic techniques, this work aimed 

to obtain information about the composition and organization of chromatin, as well as 

to understand the epigenetic mechanisms involved in caste differentiation of two sub-

species of Amazonian stingless bees Melipona seminigra merrillae and Melipona 

interrupta manaosensis. The chromosomal number of 2n = 18 and 22 and n = 9 and 

11 were confirmed for M. interrupta manaosensis and M. seminigra merrillae, 

respectively in females (2n) and males (n). Both species were characterized as 

belonging to the group with high heterochromatic content and the mapping of nucleoli 

organelles and 18S were in agreement with the described in the literature. 

Microsatellite (GA)15 mapping showed distributed markers in eucromatic regions for 

both species, whereas the mapping with (CA)15 showed different patterns, which may 

be related to genome size in these species or the activity of transposable elements. 

Epigenetically, it was found that the methylation profile  differs between workers and 

queens regarding the intensity of bands from genomic DNA treated with restriction 

enzymes, showing that workers have more methylated CpG sites than queens This 

difference may influence the expression of genes related to caste differentiation, which 

adds data for the advancement of studies of epigenetic mechanisms within the genus 

with emphasis on the distinction of castes.
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INTRODUÇÃO 

As abelhas são os principais agentes polinizadores nos ecossistemas em que 

ocorrem, promovendo relações que se baseiam na dependência recíproca, onde as 

plantas fornecem recursos essenciais à vida das abelhas. Em troca, as plantas 

recebem os benefícios da transferência dos grãos de pólen contribuindo para sua 

reprodução e manutenção da diversidade genética (Kerr et al., 2001; Michener, 2007; 

Rebelo et al., 2016; Roubik e Patiño, 2018).  

Dentre a diversidade de abelhas já conhecidas, cerca de 20.000, encontramos 

as espécies da tribo Meliponini, conhecidas popularmente como “abelhas indígenas 

sem ferrão” por possuirem ferrão residual atrofiado (Michener, 2007). Pertencem a 

família Apidae e juntamente com a tribo Apini (abelhas melíferas), englobam abelhas 

com alto grau de complexidade, denominada eussocialidade, que se caracteriza pelo 

cuidado coletivo da prole, divisão de castas (reprodutivas, pouco reprodutivas ou 

estéreis) e sobreposição de uma ou mais gerações entre os membros adultos da 

colônia (Wilson e Hölldobler, 2005; Michener, 2007).  

A tribo Meliponini é considerada a mais diversa entre as abelhas eussociais, 

até o momento possui 418 espécies válidas, agrupadas em 34 gêneros 

exclusivamente neotropicais (Camargo e Pedro, 2012; Pedro, 2014; Melo, 2016). Só 

no Brasil, encontram-se 29 gêneros de Meliponini agrupando 244 espécies (Pedro, 

2014).  

Dentre os Meliponini, o gênero Melipona merece destaque por ser o mais 

diverso, sendo representado por 74 espécies das quais 40 são encontradas em 

território brasileiro (Pedro, 2014). 

 

1.1 As abelhas Melipona na Amazônia 

Por ser o gênero mais comum na Amazônia, abelhas Melipona tem grande 

importância ecológica, visto que são as principais polinizadoras da flora nativa (Kerr 

et al., 2001), contribuindo também para a dispersão de sementes (Bacelar et al., 

2006). 

As abelhas Melipona são as mais procuradas na Meliponicultura – atividade de 

cultivo de abelhas sem ferrão, por serem maiores e boas produtoras de mel (Kerr et 

al., 2001; Carvalho-Zilse e Nunes-Silva, 2012). No Amazonas, duas subespécies se 
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destacam: Melipona interrupta manaosensis Schwarz. 1932 e M. seminigra merrillae 

Cockerell, 1919. Estas abelhas, portanto, apresentam importância econômica para o 

Estado do Amazonas, não apenas pela qualidade e aceitação de seus produtos (pólen 

e mel) na alimentação, mas também por estes serem utilizados na medicina popular 

(Carvalho-Zilse, 2013). 

A espécie Melipona seminigra Friese 1903, conhecida na região pelo nome de 

jandaíra ou uruçú-boca-de-renda, encontra-se amplamente distribuída na bacia 

Amazônica, porém seus limites ainda são desconhecidos (Moure e Kerr, 1950; Pedro, 

2014). Existem quatro subespécies descritas para M. seminigra que são M. s. 

abunensis, M. s. merrillae, M. s. pernigra e M. s. seminigra (Camargo e Pedro, 2013). 

Melipona seminigra merrillae (Figura 1a) é uma subespécie que até o momento só foi 

encontrada no estado do Amazonas (Camargo e Pedro, 2013).  

Já Melipona interrupta (Figura 1b) é também conhecida popularmente como 

jupará ou jandaíra da Amazônia. Essa espécie é encontrada no Amazonas, Pará, 

Amapá, Guianas, Guiana Francesa e Suriname (Camargo e Pedro, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Abelhas sem ferrão amazônicas. (A) Operária de Melipona seminigra merrillae, (B) Operária 

Melipona interrupta manaosensis. Fonte: D.C. Albuquerque, 2014. 

 

1.2 Diferenciação das castas 

O processo de diferenciação de castas tem sido foco de muitos estudos, que 

tentam entender como as fêmeas dão origem a duas formas completamente 

adaptadas para suas distintas funções na colônia. Na tribo Meliponini, de modo geral, 

A B 
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a determinação de castas ocorre via alimentação diferencial, onde geralmente fêmeas 

destinadas à realeza recebem o dobro ou o triplo de alimento (Kerr e Nielsen, 1966). 

O gênero Melipona, porém, compreende o único táxon de Meliponini em que a 

distinção das castas não ocorre por vias nutricionais diferenciadas, pois as células de 

crias de rainhas e operárias são iguais quanto à forma, quantidade e qualidade de 

alimento que recebem (Kerr, 1950; Hartfelder et al., 2006; Brito et al., 2015). 

Para explicar como ocorre a determinação de castas em Melipona, Kerr et al., 

(1975), propuseram que rainhas e operárias divergem entre si devido a um fator 

genético com predisposição influenciada pela alimentação durante o período larval, o 

que foi denominado – hipótese genético alimentar- Segundo essa hipótese, os 

fenótipos de rainha e operária divergem em sua morfologia e comportamento em 

consequência da combinação alélica de dois genes xa e xb que possuem dois alelos 

cada um, os quais, no estágio de pré-pupa, seriam ativados. A homozigose para um 

desses genes ou ambos destinam o surgimento de uma operária, independentemente 

da quantidade de alimento recebida pela larva, enquanto que, a dupla heterozigose 

leva ao desenvolvimento de uma rainha, desde que a larva tenha recebido 

alimentação suficiente (Kerr, 1948, 1950, 1975; Kerr, Nielsen, 1966). Desse modo, em 

colônias com boa condição de alimentação até 25% das fêmeas serão rainhas 

(Bonetti, 1982; Bonetti, Kerr, 1985). 

Além do fator genético-alimentar outros fatores têm sido investigados como 

possíveis agentes de regulação gênica para a diferenciação das castas como: 

temperatura, umidade, pluviosidade (Carvalho, 2000; Brito et al., 2013) e mecanismos 

epigenéticos (Grewal e Moazed, 2003; Mampumbu e Melo, 2006).  

1.3 Fatores epigenéticos envolvidos na diferenciação de castas 

O termo epigenética refere-se às informações reversíveis que são introduzidas 

nos cromossomos e replicadas estavelmente durante as divisões celulares alterando 

o fenótipo sem mudar o genótipo, uma vez que não modificam as sequências de 

nucleotídeos (Feinberg e Tycko, 2004). Dessa forma, mecanismos epigeneticos 

podem mudar a acessibilidade da cromatina, regulando transcricionalmente genes 

que podem ser altamente expressos ou silenciados de acordo com estimulos 

externos, como a nutrição por exemplo.  
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Essas modificações epigenéticas podem assumir várias formas, seja por meio 

de modificações nas histonas; por RNAs não codificantes (ncRNAs) e por metilação 

do DNA, um dos principais mecanismos epigenéticos estudados em vários 

organismos (Glastad et al., 2017). 

O crescente estudo sobre epigenética vem gerando uma série de indagações 

que estão remodelando a compreensão a respeito de como fatores externos exercem 

influência sobre a expressão gênica. Em invertebrados, especialmente em insetos 

sociais, estudos sobre como as modificações epigenéticas no DNA corroboram para 

a evolução da plasticidade fenotípica são de grande interesse para a comunidade 

científica (Susan e Amy, 2012; Glastad et al., 2015, 2017). Isto se deve ao fato de que 

indivíduos geneticamente idênticos podem apresentar diferenças marcantes entre si, 

como é o caso da plasticidade fenotípica nas fêmeas de abelhas das tribos Apini e 

Meliponini (exceto em Melipona), onde as castas se diferem não apenas por 

determinados padrões genéticos, mas também por influências ambientais e 

nutricionais (Brito et al., 2015; Glastad et al., 2017). 

Em abelhas, as rainhas fecundadas geralmente são maiores, vivem mais tempo 

e possuem grandes ovários sendo exclusivamente responsáveis pela reprodução de 

uma colônia. Até o momento, evidências sugerem que tais diferenças ocorrem por 

fatores epigenéticos sendo a metilação do DNA o processo mais relatado em estudos 

envolvendo insetos (Kronforst et al., 2008; Xiang et al., 2010; Simola et al., 2013; 

Glastad et al., 2017). Essa metilação consiste na adição do grupo metil (CH3) ao 

carbono 5 de uma citosina que geralmente precede uma guanina (dinucleotídeos 

CpG), pela ação de uma família de enzimas que recebe o nome de DNA 

metiltransferases (DNMTs) as quais são capazes de manter ou adicionar novos 

grupos metil no DNA (Feinberg, 2001). 

Em abelhas Apis mellifera, por exemplo, foi encontrado um conjunto completo 

destas metiltransferases de DNA (duas cópias de DNMT1, uma de DNMT2 e uma de 

DNMT3). Foi demostrado que o silenciamento de DNMT3 em larvas sob efeito de dieta 

de operaria tende a formar individuos com ovários completamente desenvolvidos 

(característico de rainhas) a partir de larvas que possivelmente seriam operárias 

(Kucharski et al., 2008). Esta foi uma demonstração  de que o alimento fornece a 

informação externa, absorvida pela larva em desenvolvimento, para criar e manter o 
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estado epigenético necessário para gerar uma rainha. Outro estudo demonstrou que 

ao diminuir os niveis de DNMT3 em A. mellifera, por meio de RNA de Interferencia 

(RNAi), o nível de metilação global do genoma também diminui, acarretando 

mudanças generalizadas nas características morfológicas e comportamentais dessas 

abelhas (Li-Byarlay et al., 2013). 

Em Melipona alguns estudos sobre a diferenciação de castas por mecanismos 

epigenéticos já foram realizados. Em núcleos de células somáticas de duas espécies 

de Melipona (Melipona quadrifasciata e Melipona rufiventris), tratadas com enzimas 

de restrição específicas, Mampumbu (2006) detectou uma variação no conteúdo da 

heterocromatina de operárias e rainhas. Com base na quantificação global de DNA, 

análise de sítios CpG e identificação de modificações de histonas em pupas de 

Melipona scutellaris em diferentes estágios Cardoso-Junior et al. (2017) relataram a 

presença de variações epigenéticas entre as castas. Outra evidencia da relação direta 

de mecanismos epigenéticos e a diferenciação das castas foi relatada por Brito (2017) 

que detectou diminuição na expressão de transcritos DNMT3 em larvas de M. 

interrupta manaosensis tratadas com Hormônio Juvenil (as quais se desenvolveram 

em rainhas). 

Sendo assim, a necessidade de estudos que revelem como os fatores do 

ambiente podem gerar sinais capazes de influenciar a expressão genética mostram-

se promissores dentro do grupo de abelhas sem ferrão.  

 

1.4 Aspectos citogenéticos em Melipona 

A citogenética compreende todo estudo relativo ao cromossomo no que diz 

respeito à sua morfologia, organização, função e evolução. Ela tem sido amplamente 

utilizada na sistemática, na separação de espécies morfologicamente semelhantes e 

na filogenia de diversos grupos de organismos, visto que os cromossomos 

representam uma base física do sistema genético, podendo apresentar informações 

significativas para o entendimento do caminho evolutivo da espécie (Pompolo, 1992). 

Na tribo Meliponini, os primeiros estudos citogenéticos foram realizados por 

Kerr (1948) com abelhas do gênero Melipona. Posteriormente, vários outros trabalhos 

foram realizados, a fim de compreender as interações cromossômicas deste grupo. 

Cerca de 104 espécies de meliponíneos já foram descritas cariotipicamente, 
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representando 32 gêneros (Hoshiba e Imai 1993; Pompolo e Campos 1995; Brito et 

al., 2003; Rocha et al., 2003; Costa 2004; Carvalho e Costa 2011; Francini et al., 2011, 

Martins et al., 2013; Lopes et al., 2014; Tavares et al., 2017).  Esses estudos 

citogenéticos apresentam contribuições significativas para o melhor entendimento de 

questões relacionadas ao papel da heterocromatina no genoma destas abelhas, uma 

vez que, nos Hymenoptera os padrões de distribuição da heterocromatina são 

associados aos processos de evolução cromossômica (Imai et al., 1988). 

No gênero Melipona, 23 das 74 espécies já caracterizadas citogeneticamente, 

representando o gênero com maior número de espécies estudadas dentre os 

Meliponini, cujo número cromossômico descrito como mais comum, até o momento, é 

2n = 18, em fêmeas e n = 9, em machos (Tavares et al., 2017). No entanto, há 

exceções registradas para as espécies Melipona quinquefasciata (Rocha et al., 2007), 

M. rufiventris (Lopes, 2008) que apresentam cromossomos B. Também, em M. 

seminigra merrillae encontrou-se fêmeas 2n= 22 e machos n=11, sem a presença de 

cromossomo B (Francini et al., 2011; Silva et al., 2014). A morfologia dos 

cromossomos em Melipona é bastante variável com ocorrência de cromossomos 

meta, submeta e acrocêntricos, mas em algumas espécies a morfologia não pode ser 

identificada devido ao alto grau de condensação dos cromossomos o que impossibilita 

a visualização do centrômero (Rocha et al., 2002; Rocha et al., 2007). 

Em Melipona a distribuição da heterocromatina é uma característica marcante, 

as espécies são divididas em grupos que podem ser de baixo (grupo I) ou alto 

conteúdo heterocromático (grupo II) (Rocha e Pompolo, 1998; Rocha et al., 2002; 

Tavares et al., 2010). Dentre as espécies que apresentam baixo conteúdo temos: M. 

bicolor bicolor, M. quadrifasciata, M. marginata, M. asilvai, M. subnitida, M. mandacaia, 

M. puncticollis, M. seminigra merrillae e M. quinquefaciata; estas apresentam 

heterocromatina distribuída nas regiões pericentricas ou no braço curto dos 

cromossomos. Já espécies de alto conteúdo caracterizam-se por apresentar 

heterocromatina distribuída em quase toda a extensão dos cromossomos, neste grupo 

estão: M. seminigra fuscopilosa, M. seminigra pernigra, M. capixaba, M. scutellaris, M. 

captiosa e M. rufiventris, M. crinita, M. mondury, M. fasciculata, M. flavolineata e M. 

fuliginosa (Rocha et al., 2002, Tavares et al., 2017).  
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Nos cromossomos de espécies de Melipona com alto conteúdo de 

heterocromatina, a eucromatina aparece restrita à extremidade dos cromossomos 

(Rocha et al., 2002, Tavares et al., 2017).  

As técnicas para análise citogenética clássica revelam que Meliponini possui 

número diploide pouco variável (Tavares et al., 2017). Assim, ferramentas da 

citogenética molecular têm sido utilizadas com o intuito de investigar polimorfismo 

neste grupo de insetos. Outro método que vem mostrando resultados promissores 

quanto a evolução cromossômica e organização genômica em abelhas sem ferrão é 

o mapeamento de sondas microssatélites, sequências de repetições simples (SSRs), 

com tamanho de 1-6 nucleotídeos (Guerra 2005) que se encontram distribuídas por 

todo cromossomo, geralmente associadas a regiões heterocromáticas, mas que 

também podem estar distribuídas em regiões eucromáticas (Cioffi et al., 2012; Milani 

e Cabral-de-Mello 2014). Uma característica comum dos eucariotos é possuir essa 

classe de DNA repetitivo disperso no genoma (Rocha et al., 2003), esses podem estar 

envolvidos na formação da heterocromatina constitutiva, regulação gênica, 

organização e função de regiões centroméricas e teloméricas, reparo e replicação do 

DNA e diferenciação de cromossomos sexuais (Cioffi et al., 2011). Em abelhas sem 

ferrão o mapeamento de microssatélite tem sido feito para entender o polimorfismo 

populacional bem como a dinâmica da heterocromatina (Ferreira et al., 2015, Novaes 

et al., 2015, Travenzolli et al., 2015). 

 

1.5 Evolução cariotípica em abelhas melíponas 

Variações nos cariótipos podem surgir ao longo do tempo e correspondem a 

alterações no número cromossômico (aneuploidia, cromossomo B e haploidia etc.) ou 

na estrutura cromossômica (deleção, inversão, translocação etc.).  Para as abelhas 

melíponas, os diferentes números cromossômicos observados são explicados pela 

Teoria da Interação Mínima, postulada por Imai et al. (1988). Essa teoria propõe que 

os cariótipos podem ter evoluído devido à ocorrência de fissões cêntricas (aumento 

do número cromossômico) e incorporação de heterocromatina nas extremidades 

fissionadas, para manter a estabilidade telomérica, minimizando riscos genéticos 

(deleção cromossômica) (Rocha et al., 2003). 
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Diante deste contexto geral da importância das abelhas e das questões 

genéticas e epigenéticas ainda a serem descobertas para ampla compreensão dos 

aspectos biológicos e genéticos envolvidos na sua reprodução, propusemos investigar 

o perfil citogenético e de metilação do DNA nas espécies de abelhas sem ferrão 

amazônicas Melipona seminigra merrillae e Melipona interrupta manaosensis, as 

quais são comumente cultivadas no Amazonas e tem se tornado modelos biológicos 

para estudos de reprodução em abelhas do gênero Melipona. 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 Caracterizar citogeneticamente as espécies de abelhas sem ferrão amazônicas 

Melipona seminigra merrillae e Melipona interrupta manaosensis bem como comparar 

o padrão de distribuição e de metilação da heterocromatina entre rainhas e operárias 

visando ampliar o conhecimento genético e epigenético sobre estes insetos. 

2.2 Objetivos específicos 

 Determinar o número cromossômico, o padrão da região organizadora de 

nucléolo e a distribuição da heterocromatina das espécies.  

 Mapear sequências de DNA repetitivo e 18S em cromossomos mitóticos pela 

técnica de hibridização in situ fluorescente (FISH). 

 Comparar a organização da heterocromatina em rainhas e operárias de 

abelhas sem ferrão M. seminigra merrillae e M. interrupta manaosensis e 

verificar se ocorre um padrão de heterocromatina casta-específico. 

 Analisar a metilação de sítios CpG em rainhas e operárias de M. seminigra 

merrillae e M. interrupta manaosensis por meio de restrição enzimática. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Material biológico 

Larvas em estágio pós-defecante / pré-pupa (LPP) e pupas de olho branco de 

abelhas sem ferrão das espécies Melipona seminigra merrillae e Melipona interrupta 

manaosensis foram utilizadas nas análises citogenéticas, totalizando 80 individuos. 

Para análises de perfil de metilação, foram utilizadas no total 8 pupas de olho branco 

(POB) de fêmeas (4 rainhas e 4 operárias). 

Os indivíduos foram coletados de discos de cria obtidos diretamente de 

colônias mantidas no Meliponário do GPA (Grupo de Pesquisas em Abelhas), 

localizado no INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia). Os procedimentos 

experimentais foram realizados no Laboratório de Genética de Abelhas e no 

Laboratório de Genética Animal, ambos localizados no INPA e no Laboratório de 

Biologia Molecular de insetos na UFV (Universidade Federal de Viçosa).  

3.2. Métodos para Caracterização Citogenética 

3.2.1. Obtenção dos cromossomos mitóticos 

As análises citogenéticas foram realizadas por preparação dos cromossomos 

metafásicos conforme o protocolo de IMAI et al. (1988), com algumas modificações 

(Apêndice A).  

A dissecação dos gânglios cerebrais foi realizada em solução hipotônica de 

citrato de sódio 1% com colchicina a 0,005%.  Os gânglios permaneceram imersos 

nesta solução por uma hora e, em seguida, foram transferidos para uma lâmina 

histológica cuidadosamente preparada e limpa. Posteriormente, o material foi fixado, 

com uma série de três fixadores. O fixador I (água: etanol: ácido acético, 4:3:3), no 

qual o material foi dissociado sob um estereomicroscópio; fixador II (etanol: ácido 

acético, 1:1) foi adicionado, logo após a dissociação e por último adicionou-se 

algumas gotas do fixador III (100% ácido acético glacial). As lâminas foram secas ao 

ar e, coradas com solução Giemsa e tampão Sörense (0,06 M, pH 6,8) a 5 % por 20 

minutos, em temperatura ambiente.  Secas ao ar e, posteriormente, analisadas sob 

microscópio. 
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3.2.2. Obtenção de banda C (heterocromatina constitutiva) 

Para a detecção da heterocromatina constitutiva, foi utilizado o protocolo 

proposto por Sumner (1972), com modificações para abelhas. 

As lâminas foram tratadas em solução de ácido clorídrico (HCl) 0,2 M por 6 

minutos e, posteriormente lavadas rapidamente em água destilada. Em seguida as 

lâminas foram incubadas por 9 minutos em solução de hidróxido de bário a 5%, recém-

preparada e filtrada, a 60 °C. Posteriormente, a ação do hidróxido de bário foi 

interrompida imergindo-se por 1 minuto em solução de HCl à temperatura ambiente, 

lavada em água destilada logo em seguida, as lâminas foram incubadas em solução 

2xSSC (cloreto de sódio 0, 3M e citrato trisódico 0,03M, pH 7,0) em banho-maria a 60 

°C, durante 12 minutos. Em seguida, foram lavadas em água destilada e secas ao ar. 

As lâminas foram coradas com solução de Giemsa (diluído a 5% em tampão fosfato 

0,06M e pH 6,8) por 15 minutos, lavadas em água destilada, secas ao ar e analisadas 

posteriormente em microscópio. 

 

3.2.3. Obtenção das regiões organizadoras de nucléolos (RONs) 

Para marcação e visualização das RONs foi utilizada a técnica de impregnação 

com nitrato de prata (Ag –RON), descrita por Howell & Black (1980), que consistiu em 

gotejar sobre a lâmina com a preparação cromossômica uma gota de solução aquosa 

de gelatina a 2%, acrescida de ácido fórmico na proporção de 1 mL/100 mL de 

solução, e duas gotas de solução aquosa de nitrato de prata (AgNO3) a 50%. Na 

sequência, as lâminas foram cobertas com lamínulas e colocadas em câmara úmida 

a 60 °C, por um período de dois a cinto minutos, ou até que a lâmina apresentasse 

uma coloração marrom-dourada. Em seguida, as lâminas foram lavadas em água 

destilada, permitindo que a lamínula e o excesso das soluções fossem removidos, 

sendo posteriormente deixadas secar ao ar. 

 

3.2.4. Coloração com fluorocromos 

Para localização de regiões ricas em bases GC e AT nos cromossomos, 

algumas lâminas foram submetidas à coloração sequencial com fluorocromos CMA3 

– Cromomicina A3 (que tem afinidade por regiões da cromatina ricas em GC) e DAPI 

- fluorescente 4',6-diamidino-2-fenilindol (para marcação de regiões de cromatina ricas 
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em AT), respectivamente de acordo com protocolo desenvolvido por Schweizer 

(1980). 

Sobre cada lâmina foram adicionados 150 μL de solução de CMA3 (0,5 mg 

CMA3/mL de tampão Mclvaine, pH 7,0), cobriu-se com lamínula e, posteriormente, o 

material foi deixado um recipiente escuro por 45 minutos. Posteriormente, as lâminas 

foram lavadas rapidamente em tampão McIlvaine (pH 7,0) e as lamínulas foram 

retiradas. As lâminas foram, então, lavadas em água corrente e deixadas para secar 

ao ar. Após secagem, as lâminas foram mergulhadas em solução de DAPI (0,6 μg 

DAPI/mL de tampão McIlvaine (pH 7,0) e deixadas por 30 minutos no escuro. As 

lâminas foram lavadas novamente em solução de tampão McIlvaine (pH 7,0) e 

deixadas para secar. Em seguida, sobre cada lâmina foram adicionados 20 μL de 

solução de sacarose, as laminas foram cobertas com lamínula e guardadas por 48 

horas, em estufa à 37 °C para posterior análise. 

O material foi analisado em microscópio de epifluorescência utilizando o filtro 

WB (330 a 385 NM) para visualização das marcações CMA3 e, em seguida, com o 

filtro WU (450 a 480 NM) para marcações com DAPI. 

 

3.2.5. Obtenção e marcação de sondas de DNAr 18S 

As lâminas foram submetidas à técnica de FISH (Fluorescent In Situ 

Hybridization), que em citogenética molecular é utilizada para mapear a(s) 

localização(ões) do gene ribossomal 18S nos cromossomos. As sondas foram obtidas 

por PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) utilizando primers rDNA 18SF1 (5’ - GTC 

ATA TGCTTG TCTCAA AGA -3’) e 18SF2 (5’ - TCT AAT TTT TTC AAA GAT AAC GC 

- 3’) desenhados para a espécie de abelha Melipona quinquefasciata (Pereira 2006). 

A reação de PCR foi realizada em termociclador com um volume final de 20 μL (2 μL 

de Tampão 10X + 1,2 μL de MgCl2 25mM + 0,2 μL de dNTPs + 1 μL do primer 18SF1 

+ 1 μL do primer 18SF2 + 1 μL de DNA (foi utilizado DNA de Melipona seminigra) + 

13,4 μL de água milli-Q). A ciclagem de amplificação seguiu as seguintes etapas: 3 

minutos a 94 ºC (desnaturação inicial), 1 minuto a 95 ºC (desnaturação),1 minuto a 55 

ºC (anelamento dos primers), 2 minutos a 72 ºC (extensão), 5 minutos a 72 ºC 

(extensão final).  



  

22 

 

As sondas foram marcadas pelo método de nick translation utilizando biotina 

14-dATP (Bio-Nick Translation mix Roche) e digoxigenina-11-dUTP (Dig-Nick 

Translation mix Roche). Para tanto, em um tubo eppendorf de 1,5 mL, foi preparada 

uma solução contendo: 3,5 μL de PCR 18S + 4 μL de biotina + 12,5 μL de água mili-

Q. Esta solução foi homogeneizada, centrifugada brevemente e incubada a 16 ºC por 

90 minutos no termociclador. Em seguida, para interromper a reação, foi adicionado 1 

μL de EDTA  0,5M (ácido etilenodiamino tetra-acético). As sondas foram armazenadas 

em freezer até seu uso. 

 

3.2.6. FISH (Fluorescent in situ Hybridization) - Para mapear rDNA 18S 

A metodologia FISH para cromossomos metafásicos, baseou-se no protocolo 

de Pinkel et al. (1986) com modificações, tendo sido realizados os seguintes passos: 

- Tratamento das lâminas 

As lâminas foram lavadas em tampão PBS 1x por 5 minutos em temperatura 

ambiente. As lâminas foram desidratadas em série alcoólica gelada (70%, 85% e 

100%) durante 5 minutos e secadas ao ar. Em seguida, adicionou-se sobre cada 

lâmina 100 μl de RNase 10 μg/mL (5 μL de RNase 10 mg/mL diluídos em 975 μL de 

2XSSC), coberta com lamínula (essa lamina foi colocada em jarra de coplin e incubada 

a 37 °C por 1 hora (em um recipiente escuro e fechado). 

Neste intervalo foi preparado o mix de hibridização. Em um microtubo do tipo 

eppendorf, foram adicionados 25 μL de formamida 100% + 10 μL de sulfato de 

dextrano 50% + 6 μL de sonda 18S marcada + 5 μL de 20xSSC + 4,5 μL de água milli-

Q, por fim colocado em freezer até utilização.  A formamida 70% também foi 

preparada, colocada em jarra de coplin e colocada em banho maria à 72 °C. Após o 

período de 1 hora, as lâminas foram retiradas da estufa, as lamínulas foram removidas 

cuidadosamente. As lâminas foram então mergulhadas em solução de 2xSSC (Citrato 

de Sódio: Cloreto de Sódio) em temperatura ambiente por 5 minutos. Um shaker foi 

utilizado para otimizar a lavagem e este procedimento foi repetido 3 vezes. As lâminas 

foram secas ao ar e submetidas a etapa de fixação. 

- Fixação 

Sobre cada lâmina adicionaram-se 50 µL de pepsina 0,005% (1000 µL H2O + 

10 µL HCL 1 M + 3 µL pepsina (20 mg/mL)), em seguida, cobertas com lamínula onde 
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permaneceram por 10 minutos. As lamínulas então foram retiradas e as lâminas 

lavadas em solução de 1xPBS em temperatura ambiente por 5 minutos (sob agitação 

no shaker). 

As lâminas foram fixadas em solução de formaldeído 10% (preparado na hora: 

100 mL 1xPBS + 1 mL formaldeído) por 10 minutos. A fixação deu-se mergulhando a 

lâmina nesta solução e, em seguida, lavando-se as lâminas em solução de 1xPBS por 

5 minutos. Após, as lâminas foram desidratadas em série alcoólica gelada (70%, 85% 

e 100%) durante 5 minutos e deixadas para secar ao ar. 

- Pré-hibridização 

As lâminas foram desnaturadas em formamida 70% em 2xSSC à 72 ºC por 2 

minutos e 30 segundos e novamente desidratadas (mergulhando a lâmina) em série 

de etanol gelado 70%, 85% e 100% por 5 minutos cada. Deixadas para secar ao ar. 

- Solução de hibridização 

A solução mix de hibridização preparado anteriormente foi desnaturada à 99 °C 

por 10 minutos e transferida imediatamente ao gelo.  

- Hibridização  

Colocou-se 20 μL de solução de hibridização sobre cada lâmina, estas foram 

cobertas com lamínula, colocadas em jarra de coplin, onde foram mantidas com o 

material voltado para baixo em câmara úmida (água destilada) à 37 °C overnight. 

- Lavagens 

As lamínulas foram removidas e, em seguida, fez-se a lavagem em solução de 

Tween 0,5% durante 5 minutos à temperatura ambiente. Novamente procedu-se a 

lavagem das lâminas em solução de 2xSSC por 5 minutos (sob agitação no shaker). 

- Detecção do sinal 

As lâminas foram incubadas em tampão NFDM (10 mL de 20xSSC + 2,5 g de 

leite em pó molico desnatado + 40 mLde água destilada) por 15 minutos (sem 

agitação). Em seguida, foram lavadas duas vezes em solução de Tween 0,5% por 5 

minutos à temperatura ambiente (sob agitação no Saker). Sobre cada lâmina foram  

colocados 20 μL de anti digoxigenina-rodamina e 100 μL de solução contendo tampão 

NFDM e estreptavidina conjugada ao fluorocromo FITC (2 μL de estreptavidina 

estoque em 998 μL de NF M). Em seguida, foram cobertas com lamínula e deixadas 

por 1 hora em câmara úmida a 37 °C. Posteriormente, as lamínulas foram removidas 
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e as lâminas foram lavadas três vezes no shaker em solução Tween 5% por 5 minutos 

à temperatura ambiente cada vez. As lâminas foram desidratadas em série alcoólica 

70%, 85% e 100% durante 5 minutos cada. Ao final, esperou-se secar. 

Posteriormente, foi adicionado a cada lâmina solução de DAPI diluído em antifade 

VectaShield Vector (20 μL de antifade e 1 μL de DAPI), cobertas com lamínula e 

analisadas em microscópio de epifluorescencia. 

3.2.7. FISH (Fluorescent in situ Hybridization) - Para mapear DNA 

repetitivo 

 

Para mapear sequências de DNA repetitivo foram utilizadas sondas prontas de 

di-oligonucleotídeos com motivos (GA)15 e (CA)15 da marca Sigma. As lâminas foram 

tratadas com RNAse (1,5 μL de RNAse 10 mg/mL + 1,5 mL de 2xSSC) por 1 hora em 

câmara úmida à 37 °C. Posteriormente, foram lavadas em solução de 1xPBS e 

adicionados sobre a lâmina 50 μL de pepsina 0,005% (1000 μL H2O ultrapura + 10 

μLde HCl + 3 μL de pepsina 20 mg/mL) cobertas com lamínula e incubadas por 10 

minutos em estufa 37 °C. Em seguida, a lamínula foi retirada e lavada por 5 minutos 

em 1xPBS. Paralelamente, a solução de formamida 70% foi colocada em banho maria 

à 72°C. Após lavagem, as lâminas foram fixadas em formaldeído 10% (100 mL 1xPBS 

+ 1 mL formaldeído) por 10 minutos seguindo para a desidratação em série alcoólica 

de 70%, 85% e 100% durante 5 minutos cada e secas ao ar. As lâminas foram, então, 

desnaturadas em formamida 70% por 2 minutos e 20 segundos à 72 °C. 

Imediatamente, as laminas foram transferidas para álcool 70% gelado onde 

permaneceram por 5 minutos, seguindo-se a lavagem em álcool 85% e 100% por 5 

minutos cada e secadas ao ar. Em paralelo, as sondas foram desidratadas a 80 °C 

por 10 minutos e transferidas imediatamente para o gelo. 

Após a secagem, 20 μL da sonda foram colocados em cada lâmina, cobertas 

com lamínula e deixadas overnight em câmara úmida à 37 °C. Posteriormente, as 

lâminas passaram por processo de lavagem em 2xSSC e 1xSSC, respectivamente, 

por 5 minutos cada. Foi feita a desidratação em série alcoólica de 70%, 85% e 100% 

e deixadas secar ao ar. Em seguida foram adicionados, sobre cada lâmina, 15 μL de 

DAPI + Antifading, sendo estas cobertas com lamínula para análise posterior. 
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3.2.8. Obtenção e Análise de Imagens 

Após a análise e contagem dos cromossomos ao microscópio óptico, foi 

estabelecido o número diploide modal e suas frequências relativas para cada 

indivíduo. Pelo menos 10 metáfases por indivíduo foram analisadas. As melhores 

metáfases obtidas com as técnicas clássicas (convencional, RON e banda C) e 

moleculares (FISH) foram analisadas e capturadas em fotomicroscópio de 

epifluorescência Leica DM 2000, em objetiva de imersão 100x. Lâminas coradas com 

fluorocromos (CMA3 e DAPI) foram analisadas em fotomicroscópio de 

epifluorescência, utilizando-se os filtros de excitação de 450-480nm (CMA3) e de 330-

385nm (DAPI). 

3.3. Métodos para Análise do Perfil de Metilação do DNA 

Para detecção e comparação do perfil de metilação dos cromossomos de 

rainhas e operarias, realizou-se a análise de metilação do DNA, por meio de restrição 

enzimática, a partir do DNA genômico total extraído de cada indivíduo. Foram 

utilizadas as enzimas Msp I (derivada da Moraxella sp.) e Hpa II (derivada de 

Haemophilus parainfluenzae), sensíveis à metilação do DNA nos sítios CpG, que 

clivam a sequência CCGG, com diferentes afinidades aos dinucleotídeos CG internos. 

Msp I cliva a sequência de DNA quando a Citosina interna está metilada (5’– C5mCGG  

– 3’) e a Hpa II cliva sequência não metilada (5’ – CCGG – 3’). Ambas as enzimas não 

clivam o DNA quando a citosina externa está metilada (5’ – 5mCCGG  – 3’) (Xu; Li; 

Korban, 2012). Desta forma, comparando-se o perfil eletroforético do DNA genômico 

individual digerido esperava-se verificar diferenças entre a quantidade de regiões ricas 

em CpG e destas, qual casta possuiria maior quantidade de metilação no DNA. 

3.3.1. Extração de DNA genômico 

Para analise do perfil de metilação de rainhas e operárias a extração de DNA 

foi realizada conforme protocolo de Paxton (2001), com as modificações descritas 

abaixo.   

As pupas de rainha e de operária foram maceradas individualmente, após 

congelamento em N2 liquido, dentro de microtubo de 1,5 mL. A cada amostra foram 

adicionados 500 µL de tampão SET (NaCl 0,15 M; Tris 0,02 M e EDTA 1 mM com pH 

8,0), 18 µL de proteinase K (10 mg/mL) e 22 µL de SDS (25%). As amostras foram 
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incubadas por 2 horas à 55 °C, sendo necessário agitar o microtubo ocasionalmente. 

Após a incubação foram adicionados 2 µL de RNAse (1 mg/ µL) a cada amostra e 

novamente incubadas por 1 hora à 37°C. Em seguida foram adicionados 430 µL de 

NaCl (6M) com menos de um mês de preparo, sendo os microtubos invertidos 

delicadamente por 3 vezes e centrifugados por 10 minutos a 13000 rpm à 20°C. Em 

seguida, o sobrenadante foi transferido para um novo microtubo de 1,5 mL, foram 

adicionados 215 µL de Tris (0,01M com pH 8,0), e os tubos invertidos delicadamente 

por 3 vezes. O volume da amostra foi dobrado usando-se etanol absoluto gelado (-20 

ºC). As amostras permaneceram em freezer a –20 ºC durante toda a noite. Em 

seguida, os microtubos foram centrifugados por 15 minutos a 11000 rpm, retirado o 

etanol e acrescentados 500 µL de etanol 70% gelado (-20 ºC), invertendo-se os tubos 

suavemente. O etanol foi descartado cuidadosamente por inversão do microtubo e o 

pellet secou em banho seco (37 ºC). Quando seco, o pellet foi ressuspendido em 100 

µL de TE (Tris-EDTA; Tris 10mM e EDTA 1mM) durante a noite com o auxílio de um 

agitador de tubos (shacker). As amostras foram estocadas em freezer – 20 ºC para 

procedimentos posteriores. A pureza e integridade do DNA total extraído foram 

verificadas pela quantificação em Nanodrop (Thermo Scientific) e gel de agarose a 0,8 

% corado com GelRed™ (Biotum). 

3.3.2. Restrição enzimática do DNA Genômico 

O DNA genômico (5 µL) individual das pupas (10 indivíduos de cada espécie, 

sendo 5 rainhas e 5 operarias) foi incubado com 1U de cada enzima (Msp I; Hpa II) 

por 1 hora à 37ºC, seguido de inativação das enzimas à 90 ºC por 10 minutos 

conforme instruções do kit EpiJET DNA Methylation Analysis (Thermo Scientific). Os 

fragmentos gerados foram visualizados em gel de agarose 0,8%, separados à 80 V 

por eletroforese durante 1 hora e corados com GelRed™ (Biotum). As imagens foram 

obtidas em transiluminador LPIX LOCCUS e analisadas posteriormente. 
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4. RESULTADOS  

4.1. Caracterização citogenética 

O número cromossômico observado em Melipona seminigra merrillae foi 2n=22 

para indivíduos diploides (Figura 2a) e n=11 para indivíduos haploides (Figura 2b). Já 

para Melipona interrupta manaosensis o número cromossômico encontrado foi 2n=18 

para indivíduos diploides (Figura 3a) e n=9 para indivíduos haploides (Figura 3b). Em 

ambas as espécies, a morfologia destes cromossomos é de difícil descrição, uma vez 

que são altamente condensados. Assim, o seu emparelhamento foi pela similaridade 

de tamanho e em ordem decrescente. 

As subespécies apresentaram heterocromatina constitutiva distribuída em 

quase toda extensão dos cromossomos tanto de machos quanto de fêmeas, com base 

na análise de Banda C. Observou-se eucromatina presente apenas nas extremidades 

constatando que ambas se enquadram ao grupo II - alto conteúdo de heterocromatina 

(Figura 2c e 3c). As pupas de rainhas e operárias não apresentaram padrão 

diferenciado com relação a marcação por banda C em seus respectivos conteúdos 

heterocromáticos, mostrando que não é possível estabelecer um padrão de 

heterocromatona castas-específico com base apenas na técnica de banda C. 

 

Figura 2: Cariótipos de Melipona seminigra merrillae - Coloração padrão (A e B), Banda C (C). Barra 

10 μm. 

 

 

Melipona seminigra merrillae 
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Figura 3: Cariótipos de Melipona interrupta manaosensis - Coloração padrão (A e B), Banda C (C). 

Barra 10 μm. 

 

A impregnação com nitrato de prata (Ag-RON) evidenciou a região 

organizadora de nucléolo em um par de cromossomos em M. s. merrillae (Figura 4a), 

o qual parece ser o segundo maior em ordem de tamanho, enquanto que em M. i. 

manaosensis este par não foi evidenciado. Entretanto, nos núcleos interfásicos (fase 

em que os cromossomos estão desespiralados) foram observadas duas marcações, 

confirmando a RON simples para a subespécie M. interrupta manaosensis (Figura 4b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Metáfases submetidas à coloração com Ag-RON: Melipona seminigra merrillae (A) -  seta 

indicando um par de cromossomos marcados; M. interrupta manaosensis (B) -  seta indicando 

marcações nos núcleos interfásicos. Barra 10 μm. 

Melipona interrupta manaosensis 
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O mapeamento da sequência de DNA ribossomal 18S revelou marcação no 

segundo par cromossômico de M. s. merrillae, com diferença de tamanho entre 

homologos e no primeiro par de M. i. manaosensis em indivíduos diploides (Figura 5a 

e 5b). Em indivíduos haploides de ambas as espécies a marcação foi evidenciada em 

apenas um cromossomo, conforme esperado. 

 

Figura 5: Padrão de distribuição dos sítios de DNA 18S. (a) Melipona seminigra merrillae, 

heteromorfismo no segundo par. (b) M. interrupta manaosensis, heteromorfismo no primeiro par. Barra 

10 μm. 

 

Por coloração sequencial com fluorocromos (DA/DAPI/CMA3) em M. s. 

merrillae, observou-se que CMA3 evidenciou a presença de marcações nas porções 

terminais dos cromossomos que correspondem à eucromatina mostrando o 

predomínio de bases CG (Figura 6a), em contraste com DAPI que apresentou 

marcação uniforme ao longo dos cromossomos, indicando uma distribuição 

homogênea de bases AT (Figura 6b). Com esta técnica foi possível saber a natureza 

da cromatina (Figura 6c) em M. s. merrillae. As análises de fluorocromos foram 

realizadas no laboratório de Citogenética de Insetos em Viçosa/MG, no entanto, não 

foi possível realizar esta análise para a espécie M. interrupta manaosensis. 
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Figura 6: Fluorocromos FISH em Melipona seminigra merrillae. (A) coloração com CMA3, mostrando 

eucromatina corada em todas as extremidades dos cromossomos; (B) coloração com DAPI, nota-se a 

homogeneidade de coloração; (C) imagem sobreposta, mostrando a natureza da cromomatina, tons 

em verde CMA3 e tons em azul DAPI. Barra 10 μm. 

 

A sonda de DNA repetitivo (GA)15 marcou todas as regiões de eucromatina em 

ambas as espécies (Figuras 7a e 8a), enquanto que para a sonda (CA)15 pode-se 

observar marcações nas regiões de heterocromatina em M. s. merrillae e um par de 

cromossomos completamento marcado (Figura 7b).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Mapeamento de DNA repetitivo (GA)15 e (CA)15 em Melipona seminigra merrillae. Setas 

menores, indicando cromossomos totalmente marcados. Setas maiores indicando regiões de 
eucromatina (não marcadas). Barra 10 μm. 
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Para M. interrupta manaosensis (Figura 8b) as marcações com a sonda (CA)15 

foram evidentes na maioria dos cromossomos, tanto em regiões heterocromáticas 

como eucromáticas, sendo menos intensas em alguns cromossomos e ausente em 

um par. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Mapeamento de DNA repetitivo (GA)15 e (CA)15 em Melipona interrupta manaosensis. Setas 
indicando ausência de marcação em um par cromossômico. Barra 10 μm. 

  

4.2 Perfil de metilação  

A análise do perfil de metilação em pupas de rainhas e operárias evidenciou 

diferença quanto a metilação de DNA entre as castas tanto em M. s. merrillae (figura 

8a) quanto M. interrupta manaosensis (figura 8b). Operárias tratadas com a enzima 

Hpa II (cliva sequência 5’ – CCGG - 3’) mostraram banda mais evidente (com maior 

intensidade) se comparadas com rainhas tratadas com a mesma enzima. Rainhas 

tratadas com Msp I (cliva sequência 5’ - C5mCGG - 3’), no entanto, apresentaram 

menor taxa de clivagem do que em operarias, um indício de que rainhas apresentam 

maior quantidade de conteúdo CpG que operárias, este porém menos metilado. 
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Figura 9: Perfil de restrição enzimática obtido com as enzimas Hpa II (cliva 5’- CCGG-3’) e Msp I (cliva 

5’-C5mCGG-3’) em pupas de olho branco de rainha e operária de abelhas Melipona seminigra merrillae 

(A) e M. interrupta manaosensis (B). Controle: DNA genômico de cada espécie correspondente sem 

digestão enzimática. 
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DISCUSSÃO 

Caracterização citogenética 

Citogeneticamente, a maioria das espécies do gênero Melipona apresenta 

formula cariotípica n=9 e 2n=18 (Rocha et al., 2002; Rocha et al., 2007; Fernandes et 

al., 2011; Martins et al., 2013; Lopes et al., 2014; Tavares et al., 2017), o mesmo 

número cromossômico foi encontrado para M. interrupta manaosensis, subespécie 

deste estudo, confirmando dados coletados anteriormente por Kerr (1972). Em 

Melipona seminigra merrillae, no entanto, observamos números cromossômicos 

2n=22 e n=11, confirmando o observado por Francini et al. (2011). Os mesmos 

números cariotípicos também foram encontrados em Melipona seminigra pernigra 

(Silva et al., 2014), resultados diferentes do que se tem encontrado para o gênero, 

sem a presença de cromossomos extras. Variações quanto ao número cromossômico 

também foram registradas para Melipona rufiventris e Melipona quinquefasciata mas, 

nestes casos, as alterações foram decorrentes da presença de cromossomos extras 

denominados cromossomos B (Rocha, 2002; Capoco, 2016), os quais não foram 

observados em M. seminigra merrillae, sendo assim, nesta subespécie a variação no 

número cromossômico pode ser decorrente de rearranjos do tipo fissão que ocorreram 

em dois cromossomos.  

É importante ressaltar que das 23 especies de Melipona analisadas 

citogeneticamente apenas duas subespécies de Melipona seminigra (M. s. merrillae e 

M. s. pernigra) possuem cariótipos constituídos por 2n=22 e n=11, nos levando a 

indagar se há variação dentro das outras 3 subespécies de Melipona seminigra, 

mostrando-se assim subespécies promissoras para estudos citogenéticos.  

Além do número cromossômico, outras características podem apresentar 

variações entre espécies, como é o caso da distribuição e composição da 

heterocromatina (Tavares et al., 2017). A análise pela técnica de banda C revelou que 

tanto M. s. merrillae como M. i. manaosensis apresentam características que as 

incluem no grupo II com alto conteúdo heterocromático. Francini et al. (2011) já haviam 

estudado padrões de heterocromatina em M. s. merrillae, classificando-a como 

pertencente ao grupo de baixo conteúdo heterocromático - grupo I. Nossos dados, no 

entanto, demonstram que esta espécie possui heterocromatina distribuída em quase 

toda extensão dos cromossomos com regiões eucromáticas restritas às extremidades. 
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Outro aspecto é a posição do centrômero de difícil visualização, reforçando a 

categorização destas espécies no grupo de alto conteúdo heterocromático, pois estas 

são características exclusivas do grupo II (Rocha e Pompolo 1998, Rocha 2002, 

Rocha et al., 2002, Rocha et al., 2003, Lopes et al., 2006, Lopes et al., 2011, Silva et 

al., 2014).   

O conteúdo de heterocromatina, que caracteriza as espécies do grupo II, deve 

ter evoluído por duplicação de segmentos heterocromáticos ou por 

heterocromatinização (Rocha et al., 2002), levando a formação de cromossomos com 

menor tamanho e reduzindo a possibilidade de ocorrência de rearranjos entre eles.  

Sabe-se que a quantidade de heterocromatina nos diferentes grupos de 

Melipona está diretamente relacionada com o aumento do tamanho genômico, assim, 

especies do grupo II tendem a ter DNA gnômico maior se comparadas com especies 

pertencentes ao grupo I (Tavares et al., 2010), sendo assim M.s. merrillae 

possivelmente apresenta maior quantidade de DNA se comparada a M. interrupta e 

as demais espécies que possuem o mesmo padrão de distribuição de 

heterocromatina, uma vez que seu número cromossômico é maior. Dados já 

levantados sobre os diferentes conteúdos heterocromáticos do gênero Melipona 

demonstram que as diferenças citogenéticas entre as especies não está relacionada 

apenas ao número cromossômico, mais também a alterações genômicas que ocorrem 

por meio de adição ou deleção de heterocromatina, o que explica a divergência entre 

os conteúdos heterocromoaticos dentro do gênero.  

Para M. inetrrupta tanto o numero cromossômico como o padrão de distribuição 

de heterocromatina é o esperado para o gênero, no entanto, M. s. merrillae diverge 

das demais especies em número cromossômico, mas seu padrão de heterocromatina 

é condizente com o já descrito na literatura para espécies de alto conteúdo.  

Quanto as regiões organizadoras de nucléolo (RONs) que revelam sítios 

transcricionalmente ativos, essas foram evidentes em M. s. merrillae com um par 

marcado. Resultados encontrados por Maffei e colaboradores (2001) detectaram 

padrão similar para RONs em M. asilvai e M. marginata. Em M. interrupta 

manaosensis, no entanto, não houve marcação nos cromossomos, mas foi possível 

evidenciar RONs em núcleos interfásicos, tal resultado coincide com o obtido para a 

maioria das espécies de Melipona submetidas a esta técnica, as marcações das 
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RONs vistas nas especies em estudo concordaram com a localização física 

cromossômica do DNAr 18S, caráter predominante nos demais meliponineos já 

analisados (Rocha 2002; Mampumbu, 2002; Lopes, 2011; Cassinela, 2014).   

Sobre a marcação de sítios de DNAr 18S, o heteromorfismo de tamanho foi 

encontrado em homólogos, sendo esta característica um padrão recorrente recorrente 

em meliponíneos (Rocha et al., 2007; Gokhman et al., 2014; Menezes et al., 2014), 

que ocorre devido à natureza repetitiva dos DNAs ribossomais, ocasionando erros 

durante a duplicação do material genetico ou por crossing-over desigual, seguido por 

deleção de uma pequena parte do cromossomo (Araújo et al., 2002; Mampumbu, 

2002). De modo geral, o DNAr 18S é considerado um caráter conservado entre os 

meliponíneos, independente do grupo ao qual pertençam (Rocha 2003; Tavares et al., 

2017), bem como a diferença de tamanho entre os homólogos, evidenciada aqui. 

M. s. merrillae, ao ser submetida à coloração com fluorocromos (CMA3/DAPI), 

mostrou heterocromatina intensamente corada com DAPI, indicando a abundância em 

bases AT, enquanto a eucromatina foi do tipo CMA3+ mostrando predominâncias em 

base GC, constatando o mesmo padrão já descrito em outras espécies do grupo II 

(Rocha, 2002; Lopes, 2011).  

Muitos autores sugerem que as marcações CMA3+ em meliponíneos tem uma 

forte correlação com RONs (Rocha et al., 2007; Lopes et al., 2011, Lopes et al., 2012; 

Miranda, 2012). Em estudos realizados dentro do gênero Melipona é comum se 

observar um par fortemente marcado por CMA3 porém, em M. s. merrillae aqui 

analisada, este par não foi evidenciado. Assim, embora as regiões organizadoras de 

nucléolo sejam caracterizadas por riqueza de bases GC, o emprego de CMA3 nesta 

espécie demonstra que nem sempre essas regiões coincidem conforme já descrito 

por Duarte et al. (2009) e Godoy et al. (2014) nas espécies de abelhas Nannotrigona 

punctata e Scaptotrigona xantotricha.  

As espécies de abelhas aqui analisadas mostraram-se ricas em conteúdo 

heterocromático, porém não apresentaram sinais positivos para marcação com a 

sonda microssatélite (GA)15 nessas regiões, as marcações foram evidenciadas 

predominantemente em regiões de eucromatina. Tais achados podem estar 

associados ao aumento do genoma dessas espécies ou a elementos transponíveis 

(TEs), explicação proposta também para outras espécies de abelhas sem ferrão: 
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Melipona fuliginosa, M. flavolineata, M. bicolor e M. puncticollis (Travenzolli et al., 

2015), Nannotrigona punctata e Scaptotrigona bipunctata (Novaes et al., 2015). 

Análises em Abracris flavolineata, uma espécie de gafanhoto, também constataram 

ocorrência de alguns microsatelites (SSRs) em eucromatina e sugeriram que 

elementos transponíveis da família Mariner estejam relacionados com a distribuição 

dessas sequências na eucromatina (Milani et al., 2014). Elementos transponíveis da 

família Mariner já foram relatados em abelhas européias (Lampe, 2003) porém, 

estudos de elementos transponíveis estão restritos a apenas dois gêneros de abelhas 

- Apis e Bombus. Esta linha investigativa requer iniciativas para caracterização e 

compreensão destes elementos na evolução cariotípica de espécies de abelhas sem 

ferrão. 

A presença de sinais positivos de microssatélite (CA)15 dispersos em regiões 

heterocromáticas de M. s. merrillae se assemelha ao padrão apresentado pela técnica 

de banda C nestas regiões. Considerando que os SSRs são componentes notáveis 

da heterocromatina constitutiva, tais sequências devem exercer funções na 

organização cromossômica, atuando na remodelagem da cromatina e na regulação 

da expressão gênica, em conjunto com outras possíveis sequências de DNAs 

repetitivos, não apenas em abelhas como também em outros organismos já 

estudados, como é o caso de alguns vertebrados (Cioffi et al., 2011; Milani et al., 

2014). M. interrupta manaosensis, no entanto, apresentou distribuição de (CA)15, em 

menor número de cromossomos, de forma menos dispersa e mais homogênea 

sugerindo-se assim que a organização de SSRs pode apresentar um padrão particular 

para cada espécie, como registrado em Drosophila melanogaster, em plantas 

Triticeae e em gafanhoto Chorthippus sp. (Cuadrado et al., 2008; Oliveira, 2011; Milani 

et al., 2014). Tais resultados apontam que a cromatina em cada espécie tem um 

padrão de distribuição peculiar para cada tipo de repetição e que esta característica 

pode estar associada a diferença no número cromossômico, permitindo a sua 

eliminação e acumulação em níveis intra e intergênicos por meio de mecanismos 

moleculares distintos. Porém é necessário um estudo mais abrangente no gênero, 

tanto em espécies de alto como de baixo conteúdo heterocromático para compreender 

melhor esta questão. 
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De modo geral, a presença de uma grande concentração de DNA repetitivo nos 

cromossomos pode acarretar uma futura heterocromatinização da região, o que 

justifica a presença de DNA microssatélite associado em regiões de eucromatina 

(Tavares et al., 2010; Cioffi et al., 2011). Outra possibilidade explicativa sobre a 

distribuição de SSRs em regiões de heterocromatina e de eucromatina é a relação 

desses com elementos transponíveis que podem apresentar um ou mais sítios com 

predisposição a formação de novos microssatélites, favorecendo a dispersão e 

amplificação destes em diferentes regiões genômicas (Milani e Cabral-de-Mello 2014). 

 
Perfil de metilação  

As espécies aqui estudadas possuem alto conteúdo de heterocromático, esse 

padrão de dispersão da heterocromatina pode estar associado a mecanismos 

epigenéticos. Estes, por sua vez, atuam na regulação da expressão gênica, 

fornecendo uma fonte de plasticidade fenotípica em muitas espécies, inclusive em 

abelhas, permitindo que os genomas respondam a mudanças ambientais, nutricionais 

e de estresse. Das principais modificações epigenéticas conhecidas, a metilação do 

DNA é o mecanismo mais comum e estável entre elas, sendo fundamental na 

modificação e acessibilidade da cromatina para a regulação da transcrição, podendo 

ativar e inativar regiões do genoma (Reik, 2007; Nowsheen et al., 2012). 

A identificação do perfil de metilação em castas das espécies de abelhas sem 

ferrão aqui analisadas foi obtida por comparação de bandas resultantes de DNA 

genômico digerido com enzimas de restrição. Em ambas as espécies, operárias 

tratadas com Hpa II (enzima que digere sequência 5’ – CCGG – 3’ não metilada) 

apresentaram menor taxa de digestão de DNA se comparadas as rainhas, já o perfil 

de digestão com MspI (que digere sequência metilada 5’ – C5mCGG  – 3’) evidenciou 

mais digestão no DNA genômico de operarias. Assim, comparando o perfil de bandas 

obtido, conclui-se que as operárias possuem mais conteúdo CpG metilados se 

comparados a rainhas. A presença de mecanismos epigeneticos nessas abelhas 

atuam como agentes efetores para regular a expressão diferencial de genes casta-

especificos. Resultados semelhantes foram encontrados por Cardoso-Junior et al. 

(2017) que investigando modificações epigenéticas na cromatina de Melipona 

scutellaris por meio de metodologia baseada em ELISA (Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay) e ensaios de western blot, constataram que pupas de 
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operarias tinham um conteúdo de metilação três vezes maior em seu DNA quando 

comparadas a rainhas do mesmo estágio de desenvolvimento confirmando assim, que 

a metilação em Melipona é mais significativa em operárias do que em rainhas, e que 

esse “gatilho” epigenético pode variar durante o desenvolvimento das abelhas 

podendo ser  ativado por fatores como alimentação. 

A variação na quantidade de metilação encontrada no genoma das especies 

de Melipona aqui analisadas, pode ser explicada pela existência de DNA 

metiltransferases (DNMTs), principalmente a do tipo DNMT3, capaz de adicionar 

novas metilações ao DNA quando necessário, conforme já observado em outros 

Hymenoptera (Corona et al., 2016; Glastad et al., 2017).  

Para a diferenciação de castas em abelhas, a DNMT3 atua conforme estímulos 

recebidos durante o desenvolvimento larval, conforme já observado por 

Kucharski (2008) em Apis mellifera. Recentemente, transcritos da enzima DNMT3 já 

foram detectados em M. interrupta manaosensis (Brito 2017), espécie analisada neste 

estudo, e que a enzima DNMT3 teve expressão gênica diminuída em larvas tratadas 

com um hormônio envolvido no processo de determinação das castas denominado 

Hormônio Juvenil (HJ), induzindo a formação de rainhas. Para M. seminigra merrillae 

o simples tratamento com enzimas de restrição não permite distinguir qual a 

metiltransferase específica, porém há de se expectar que a DNMT3 também ocorra, 

promovendo o mesmo efeito na expressão gênica que o encontrado por Brito (2017) 

para M. interrupta, no entanto, há necessidade de comprovação.  

 Numa perspectiva mais geral, pode-se considerar que em abelhas sem ferrão 

os perfis de metilação revelam que as marcas epigenéticas também podem ter papel 

crucial na diferenciação de castas assim como descrito para outras espécies de 

abelhas (Lyco et al., 2010; Amarasinghe et al., 2014; Cardoso-Junior et al., 2017; Brito, 

2017). Notavelmente as abelhas tem amplo repertório de mecanismos epigenéticos, 

sendo assim, a investigação destes mecanismos é fundamental para o melhor 

entendimento da diferenciação das castas em abelhas sem ferrão do gênero 

Melipona.  
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As informações obtidas neste estudo nos permitem afirmar que: 

 Melipona seminigra merrillae, com 2n=22 e n=11 cromossomos, é uma das 

espécies que apresenta variação quanto ao número cromossômico 

esperado para o gênero Melipona. Já M. interrupta manaosensis apresenta 

número cromossômico característico do gênero (2n=18; n=9).  

 Ficou evidente que M. seminigra merrillae e M. interrupta manaosensis 

pertencem ao grupo de alto conteúdo heterocromático (Grupo II) 

considerando a classificação citogenética corrente na literatura 

especializada para espécies de abelhas do gênero Melipona.  

 A distribuição de RONs e DNAr 18S em ambas as espécies aqui estudadas 

apresenta padrão semelhante às demais espécies que compõe o gênero, 

refletindo o estado de conservação desta característica neste táxon, mesmo 

em espécies que apresentam um número cromossômico diferente do 

convencional.  

 O marcador microssatélite (GA)15 revelou padrão de distribuição semelhante 

entre as duas espécies, já (CA)15 apresentou padrão diferenciado entre elas, 

mostrando-se assim marcadores promissores para estudos evolutivos em 

espécies da tribo Meliponini.  

 Abelhas operárias possuem maior quantidade de DNA metilado 

comparativamente às rainhas, o que pode ser uma estratégia para regulação 

da expressão diferencial na diferenciação e manutenção das castas em 

Melipona. 
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APÊNDICE 

 

A - Obtenção dos cromossomos metafásicos de abelhas. Materiais e 

procedimentos 

 

Materiais utilizados 

 Gânglio cerebral de larva de último estádio ou pupa de olho rosa (se desejar 

saber o sexo);  

 Colchicina hipotônica 0.005%;  

 Fixador I (etanol 1,5 mL: ácido acético 1,5 mL: água destilada 2 mL;  

 Fixador II (etanol 1,0 mL: ácido acético 1.0 mL);  

 Fixador III (acido acético)  

  Lupa  

 Lâminas para microscopia e escavada  

 Material cirúrgico: pinças, estilete, alfinete entomológico, seringa de insulina  

  Pipeta de Pasteur 

 Cronômetro 

Procedimento 

 Lavar a larva ou pupa em água destilada e secar em papel macio;  

 Dissecar, sob estéreomicroscópio (lupa), em colchicina hipotônica 0.005% (0.5 

mL de sol. de colchicina 0.1%/9.5 mL de citrato de sódio a 1%);  

 Retirar os gânglios cerebrais e colocar em colchicina hipotônica, 005% por 1 h.  

 Fixar – transferir os gânglios para uma lâmina e fazer a fixação: 

 Inclinar a lâmina 10 - 20º e pingar uma gota de fixador I para lavar (4x); 

 Inclinar a lâmina 45 - 90º e drenar o excesso de fixador I; 

 Sob uma lupa pingar duas gotas de fixador I direto no material e DISSOCIAR 

por toda a lâmina;  

 Pingar duas gotas do fixador II (antes do fixador I secar) no centro da lâmina– 

esperar aprox. 2 min. e retirar o excesso nas bordas da lâmina;  

 Pingar duas gotas do fixador III - limpar o excesso nas bordas da lâmina;  
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 Deixar secar por quatro horas a um dia; 

 Identificar a lâmina: espécie, número, local, data, preparador;  

 Se necessário, pode-se guardar em caixa fechada, vedada com fita crepe, 

dentro de saco plástico, a 20º negativos, por até um ano antes de proceder a 

coloração;  

 Coloração: cobrir as lâminas com Giemsa por 20 minutos e a seguir lavar com 

jatos de água destilada, três vezes (Giemsa para 10 lâminas - 2 mL de Giemsa: 

22 mL de Tampão Sörensen). 
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B - Soluçoes utilizadas para obtenção cromossômica 

Citrato de sódio 0.8%: 0,8 g de Citrato de Sódio: 100mL de água. Pesar 0,8 g de 

Citrato de Sódio em papel alumínio, colocar em Becker de 200-250 mL; medir 100 mL 

de água destilada em proveta e adicionar; dissolver com bastão ou barra magnética; 

guardar em vidro escuro envolvido por alumínio; manter em geladeira (4º C) se for 

trabalhar em dois dias, senão guardar em freezer (-20º C). 

Solução estoque de colchicina a 0,1%: 0,1mg (0,001g) de colchicina: 1 mL de água 

destilada. Colocar em vidrinho (mantido no gelo e envolvido em papel alumínio, 

inclusive a tampa). Dissolver rapidamente com bastão de vidro. Evitar expor por muito 

tempo à luz e ao calor. Manter em geladeira. 

Colchicina hipotônica 0,005% (colchicina + citrato): 5 mL de colchicina 0,1%: 9,5 

mL de citrato 0,8%. Colocar em falcon ou frasco de vidro e etiquetar (colchicina-citrato 

0,005%). Manter em geladeira. Usar em poucos dias (preferencialmente, preparar a 

quantidade de uso no dia). 

Giemsa: 0,5 g de Giemsa em pó: 27 mL de Glicerina: 42 mL de Etanol. Dissolver a 

Giemsa em glicerina, dentro de um frasco escuro, em banho-maria a 60º C, por 1,30 

h, mexendo com bastão de vidro de quando em vez; deixar esfriar em temperatura 

ambiente. Adicionar os 42 mL de etanol e misturar bem; Guardar a solução em frasco 

escuro bem fechado por uma semana, filtrar e guardar a temperatura ambiente. 

Tampão fosfato 8%: Solução A: 4,08g KH2PO4 (0,06M): 500mL de água destilada 

Solução B: 5,37g Na2HP04 (0,06M) : 500mL de água destilada Procedimento: Tarar 

o Becker, pesar, adicionar água e dissolver com agitador magnético; medida final na 

proveta; lavar o vidro e o bastão e o papel alumínio usado na pesagem; completar o 

volume e voltar para o agitador por um minuto.  

Tampão Sörensen pH 6,8 – É preparado a partir do tampão fosfato 8%: 220 mL de 

sol. A: 250 mL de sol. B. Colocar em Becker de 500 mL; agitar com barra magnética 

e calibrar para pH 8,0 Guardar o restante das soluções A e B separadas, em vidros 

escuros, em geladeira (4º C).  

Observação: testar os tempos, de acordo com a espécie, pois podem variar. 
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