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Sinopse:  

Estudou-se a influência da alteração artificial da temperatura no desenvolvimento 

de colônias de abelhas sem ferrão Melipona interrupta, quanto a segregação de castas, 

expressão gênica e morfometria, no município de Manaus, Amazonas. 
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Resumo  

As abelhas são importantes agentes polinizadores, em especial, as da tribo Meliponini, co-

nhecidas como abelhas indígenas sem ferrão, que tem grande importância para a polinização 

da flora nativa. Já foram registradas evidências da influência de fatores ambientais na 

produção de rainhas e machos ao longo do ano em diferentes espécies de Melipona. Elas 

precisam manter a temperatura interna dos ninhos em uma faixa específica para o desenvol-

vimento da cria e proteção dos adultos em temperaturas externas variáveis, e desta forma, 

manter a sobrevivência da colônia. Alterações climáticas afetam os seres vivos, como as 

abelhas, de diversas formas, cada espécie possui tolerância diferente às condições ambien-

tais. Assim, este trabalho se propôs a verificar a influência da temperatura no desempenho 

reprodutivo de abelhas Melipona interrupta, com ênfase nas proporções de sexos, castas e 

mortalidade; expressão diferencial de genes relacionados ao desenvolvimento e reprodução 

(hsp70, hsp90, dnmt3 e jhe); e tamanho corporal de abelhas recém emergidas expostas a 

diferentes temperaturas durante todo o desenvolvimento. Para alcançar estes objetivos foram 

sorteadas 21 colônias de Melipona interrupta do Meliponário do GPA/INPA, com condições 

equivalentes de desenvolvimento, e separadas em sete grupos, com três colônias cada sendo 

um Grupo Controle - cujas colônias foram mantidas em Meliponário à temperatura ambiente 

natural - e os Grupos Tratamento, em laboratório, sob diferentes faixas de temperatura (in-

duzidas artificialmente) a fim de gerar um gradiente térmico. A segregação de sexos e castas 

foi observada em discos amostrados ao longo do tempo, a expressão diferencial de genes foi 

mensurada por reação em cadeia da polimerase quantitativa em tempo real e a variação de 

tamanho de estruturas corporais foi comparada por morfometria. As temperaturas externas 

menores que 28 °C e superiores a 30 °C aumentaram a mortalidade de imaturos em colônias 

de M. interrupta e também forneceram evidências claras de efeito na razão sexual em favor 

das fêmeas. Embora se espere que a composição fenotípica desempenhe um papel importante 

no funcionamento da colônia, nossos resultados permitem afirmar claramente que os efeitos 

da temperatura sobre a mortalidade são muito mais fortes do que sobre a segregação de sexos 

e de castas. A expressão relativa dos genes de M. interrupta é claramente afetada pela tem-

peratura do ambiente, e varia de acordo com o sexo e a casta. Em geral, o nível de expressão 

foi maior nas operárias, particularmente nas temperaturas mais baixas. Utilizando esses ge-

nes como bioindicadores do metabolismo celular para alterações climáticas, podemos enten-

der que a espécie consegue manter a homeostase, apesar do maior estresse fisiológico, em 

temperaturas externas menores, enquanto as altas temperaturas agem como fator limitante 

aumentando a taxa de mortalidade. Também observamos a curva do efeito térmico sobre o 

tamanho das operárias de M. interrupta, na qual, aparentemente, o metabolismo é mais efi-

ciente entre 28 e 32 °C resultando em indivíduos adultos maiores. À medida que as tempe-

raturas médias externas se afastam deste intervalo, levam a formação de adultos menores. 

Quando comparados os valores da curva do efeito térmico sobre o tamanho da espécie às 

médias de temperatura da região, concluímos que a espécie já vive próxima ao seu limite 

térmico. Os efeitos das mudanças climáticas, somados a características da biologia da espé-

cie, demonstram a vulnerabilidade de Melipona interrupta, extensível às demais espécies do 

gênero em virtude da proximidade biológica e etológica entre as mesmas.   
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Abstract  

Influence of temperature on reproductive development of the stingless bee Melipona 

interrupta Latreille, 1811 (Hymenoptera: Meliponini) under laboratory conditions 

 

Bees are important pollinators, especially the Meliponini tribe, known as indigenous sting-

less bees, which has great importance for the pollination of native flora. Evidences of the 

influence of environmental factors on the production of queens and males throughout the 

year in different species of Melipona have been recorded. They need to maintain the internal 

temperature of the nests within a specific range to provide a proper development of the im-

matures and protection to the adults from extreme outside temperatures, enabling the sur-

vival of the colony. Climate change affect living beings, like bees, in different ways, each 

species has a different tolerance to environmental conditions. Thus, this study aimed to ver-

ify the influence of temperature on reproductive development of the stingless bee Melipona 

interrupta, with emphasis on the proportions of males and females and mortality; differential 

expression of genes related to development and reproduction (hsp70, hsp90, dnmt3 e jhe); 

and body size of newly emerged bees exposed to different temperatures throughout the de-

velopment. To fulfill these objectives, 21 colonies of Melipona interrupta, with equivalent 

development conditions, from Meliponary of GPA/INPA were separated into seven groups, 

with three hives each. The hives of the control group were kept at the Meliponary exposed 

to natural ambient temperature. The hives of the treatment groups were kept in the laboratory 

under different temperature ranges (artificially induced) in order to generate a thermal gra-

dient. Sex and caste segregation was observed on disks sampled over time; differential gene 

expression was measured by real-time quantitative polymerase chain reaction; and size var-

iation was compared by morphometry. External temperatures below 28 °C and above 30 °C 

increased immature mortality in M. interrupta colonies, and also provided clear evidence of 

effect on sex ratio in favor of females. Although phenotypic composition is expected to play 

an important role in colony function, our results clearly show that the effects of temperature 

on mortality are much stronger than on sex and caste segregation. The relative expression of 

the M. interrupta genes is clearly affected by the environment temperature, and varies by 

sex and caste. In general, the level of expression was higher in the workers, particularly in 

the lower temperatures. Using these genes as bioindicators of cell metabolism for climate 

change, we can understand that the species manages to maintain homeostasis, despite the 

higher physiological stress, at lower external temperatures. While high temperatures act as 

a limiting factor, and consequently higher mortality rate. We also observed the curve of the 

thermal effect on workers size in M. interrupta, in which, apparently, the metabolism is more 

efficient between 28 and 32 °C resulting in larger adults. As the average external tempera-

tures diverges from this range, induce development of smaller adults. When comparing the 

species curve of thermal effect on size with the average temperature of the region, we con-

clude that M. interrupta already lives near its thermal limit. The effects of climate change, 

coupled with species biology characteristics, demonstrate the vulnerability of Melipona in-

terrupta, extendable to other species of the genus due to the biological and ethological prox-

imity between them. 
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1.1 Introdução 

As mudanças climáticas recentes (Antropoceno), ou alterações das condições at-

mosféricas médias (temperatura, precipitação, velocidade do vento, umidade, pressão at-

mosférica, radiação solar), têm sido aceleradas, principalmente, por ações antrópicas 

(IPCC 2013; IPCC 2014; IPCC 2018; UN Environment 2019). As principais causas são 

mudanças de uso da terra, com destaque para o desflorestamento, e aumento das emissões 

de gases do efeito estufa (IPBES 2016; Dangal et al.2017; IPBES 2019; UN Environment 

2019).  

As emissões cumulativas de CO2 no período de 1750-1970 (220 anos) são estima-

das em 910 gigatoneladas, enquanto as emissões no período de 1970-2010 (apenas 40 

anos) são de aproximadamente 1.090 gigatoneladas (IPCC 2013; IPCC 2014), ou seja, 

mais da metade das emissões de carbono acumuladas desde a Revolução Industrial ocor-

reram nas últimas quatro décadas.  

Além do aumento de cerca de 1,0 °C da temperatura média da superfície global 

no último século, outros efeitos das mudanças climáticas podem ser observados no mundo 

todo, como o aumento do nível dos oceanos, alteração dos padrões de precipitação e a 

ocorrência mais frequente de eventos extremos, como ondas de calor, ciclones tropicais 

e enchentes (IPCC 2014; O’Neill et al. 2017; UN Environment 2019). 

As mudanças climáticas estão impulsionando transformações ambientais, e a am-

plitude dos impactos relacionados ao clima dependerá da capacidade de adaptação dos 

sistemas biológicos (IPCC 2014; IPBES 2019). Neste ponto, a biodiversidade é capaz de 

minimizar os impactos de distúrbios nos ecossistemas pela redundância funcional (Oller-

ton 2017), na qual, comunidades biológicas mais diversas, com espécies que realizam o 

mesmo papel ecológico são mais estáveis. Infelizmente, há evidências bem estabelecidas 

do declínio contínuo de muitas populações, causando perda da diversidade genética, e 

extinção de espécies, contribuindo para a degradação dos ecossistemas. Este processo, 

intensificado nas últimas décadas, já está sendo classificado como sexto evento de 

extinção em massa na história da Terra (Parmesan 2006; Bellard et al. 2012; Costello e 

Stork 2013; Dirzo et al. 2014; Urban 2015; Ceballos et al. 2017; Palmer et al. 2017).  

Neste contexto, os polinizadores exercem uma função ecológica crucial que sus-

tenta a maioria da diversidade de plantas do mundo, que estão na base das cadeias tróficas, 

e, portanto, vitais para todos os ecossistemas. Importância demonstrada pela forte corre-

lação positiva entre o número de espécies de plantas encontradas em uma comunidade e 
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o número de espécies de polinizadores (Ebeling et al. 2008; IPBES 2016; Lundgren et al. 

2016; Ollerton 2017). 

Nas últimas décadas, tem sido documentada uma redução significativa da abun-

dância e diversidade de polinizadores, especialmente das abelhas (Biesmeijer et al. 2006; 

Pauw 2007; Williams et al. 2009; Potts et al. 2010; Williams et al. 2010; Cameron et al. 

2011; Burkle et al. 2013; Carvalheiro et al. 2013; Lebuhn et al. 2013; Morales et al. 2013; 

Nieto et al. 2014; Ollerton et al. 2014; IPBES 2016; Settele et al. 2016; Sánchez-Bayo e 

Wyckhuys 2019). Prevê-se que os efeitos mais extremos das mudanças climáticas ocor-

ram nas regiões polares, no entanto, espécies tropicais tendem a ter tolerâncias térmicas 

estreitas e, portanto, serem mais vulneráveis a efeitos diretos do aquecimento global 

(Chown et al. 2010; Clusella-Trullas et al. 2011; Jevanandam et al. 2013; IPCC 2013; 

IPCC 2014). 

Na região amazônica, as abelhas da tribo Meliponini (classificação de Camargo e 

Pedro 2014), conhecidas como abelhas indígenas sem ferrão, tem grande importância 

para a polinização da flora nativa, sendo assim, essenciais para a manutenção da fauna e 

da biodiversidade local (Ollerton et al. 2006; Albrecht et al. 2012; IPBES 2016; Vizentin-

Bugoni et al. 2017).  

Abelhas sem ferrão precisam regular a temperatura interna dos ninhos para o de-

senvolvimento adequado da cria e proteção dos adultos a temperaturas externas variáveis 

extremas, e desta forma, assegurar a sobrevivência da colônia (Jones e Oldroyd 2006; 

Roldão 2011; Vollet-Neto et al. 2011). Estudos com abelhas Melipona constataram 

temperaturas médias naturais no interior dos ninhos, próxima aos discos de cria, em torno 

de 30 ºC (Kerr 1996; Becker et al. 2018), sugerindo que esta é a temperatura ótima para 

o gênero.  

Apesar das abelhas sem ferrão serem capazes de manter a temperatura dos ninhos 

dentro de certos limites, a variação da temperatura interna é influenciada pela temperatura 

externa, e afeta o processo de aprovisionamento e oviposição (Sakagami 1982). A efici-

ência na manutenção da temperatura interna dos ninhos está atrelada às diferentes estra-

tégias de termorregulação adotadas pelas espécies. Alguns meliponínios interrompem seu 

desenvolvimento ou a atividade reprodutiva em temperaturas frias, durante os meses de 

inverno, como Plebeia julianii Moure, 1962 (Juliani 1967) e Plebeia remota (Holmberg) 

(Ribeiro et al. 2003), e retomam as atividades na primavera (Ribeiro et al. 2003; Vollet-

Neto et al. 2011). Já para temperaturas mais altas, acima de 35 oC, Kerr e colaboradores 
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(1966) também verificaram a interrupção da postura da rainha de Melipona 

quadrifasciata anthidioides.  

Assim, este trabalho trata da influência da temperatura no desempenho reprodu-

tivo de meliponíneos em três capítulos, utilizando Melipona interrupta como modelo. O 

capítulo 01 abordada a interferência da variação térmica na segregação de sexos, castas e 

mortalidade das abelhas. Em estudos prévios, Kerr (1948) registrou uma variação na 

porcentagem de rainhas nascidas durante o ano em diversas espécies de Melipona. 

Carvalho (2000), estudando M. scutellaris em Uberlândia-MG, verificou que de setembro 

a abril, meses mais quentes e com melhor florada, há uma produção crescente de rainhas 

e machos, em contraste com o período de maio a agosto, coincidente com o inverno, nos 

quais há redução no nascimento de rainhas e machos. 

Já o capítulo 02 trata da expressão diferencial dos genes hsp70, hsp90, dnmt3 e 

jhe, relacionados ao desenvolvimento e reprodução, em diferentes temperaturas. 

Evidências desta influência a nível molecular já foram observadas em estudos com a 

espécie Melipona  scutellaris, Carvalho (2000) e Nunes-Silva e colaboradores (2006) 

submeteram larvas a choques de temperaturas e observaram a diminuição drástica da 

produção de rainhas, evidenciando que o aumento de temperatura altera a expressão 

gênica quanto a segregação de castas nesta espécie.  

O capítulo 03 discute a variação no tamanho corporal de abelhas expostas a dife-

rentes temperaturas, como parâmetro para o efeito térmico nos processos metabólicos e 

fisiológicos. Claramente, a temperatura afeta diretamente processos como desenvolvi-

mento, crescimento, reprodução e a própria sobrevivência (Pörtner et al. 2006; Miller e 

Stillman 2012). A resposta das abelhas às mudanças climáticas depende muito da capa-

cidade das espécies se adaptarem ao clima mais quente, ou colonizarem novas áreas ade-

quadas. Deste modo, informações sobre características da biologia de cada espécie são 

essenciais para ações em prol de sua conservação e exploração econômica. 

Assim, em meio as muitas previsões de diminuição da biodiversidade nos próxi-

mos anos devido ao impacto das mudanças climáticas, este trabalho pretende compreen-

der a influência da temperatura sobre aspectos da reprodução de Melipona interrupta em 

cenários de variação de temperatura. 
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1.2 Objetivos  

Objetivo Geral 

 Verificar a influência da temperatura no desempenho reprodutivo de abelhas 

Melipona interrupta.  

 

 

Objetivos Específicos 

 Comparar a geração de machos e fêmeas, e de rainhas e operárias, além da mortali-

dade, em colônias de M. interrupta mantidas em diferentes temperaturas artificiais; 

 

 Comparar a expressão diferencial dos genes hsp70, hsp90, dnmt3 e jhe, em pupas de 

olho branco de ambos os sexos e castas desenvolvidas em colônias de abelhas 

Melipona interrupta submetidas a diferentes temperaturas; 

 

 Investigar o efeito da exposição de colônias de abelhas M. interrupta a diferentes 

temperaturas durante o desenvolvimento no tamanho corporal de adultos. 
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1.3 Material e Métodos – descrição dos aspectos gerais do experimento 

Para melhor apresentação dos dados e resultados obtidos, esta tese foi organizada em 

capítulos: 

CAPÍTULO 1 – Impactos da temperatura ambiental sobre a mortalidade e proporções de 

sexos e castas em Melipona interrupta Latreille (Hymenoptera, Apidae); 

 

CAPÍTULO 2 – Expressão diferencial de genes relacionados ao desenvolvimento e repro-

dução de colônias de abelhas Melipona interrupta mantidas a diferentes temperaturas; 

 

CAPÍTULO 3 – Morfometria comparativa de abelhas recém emergidas de Melipona inter-

rupta expostas a diferentes temperaturas durante todo o desenvolvimento. 

 

 Aqui abordarei a descrição dos aspectos gerais do experimento. Algum detalhamento 

pertinente será tratado nos respectivos capítulos. 

 

1.3.1 Material Biológico 

As abelhas da espécie Melipona interrupta, popularmente conhecidas como jupará, 

possuem distribuição neotropical, sendo abundantes na região amazônica. São abelhas rela-

tivamente grandes, medindo em torno de 1,3 cm (Francini 2008). Colônias dessa espécie são 

constituídas por algumas centenas de operárias, algumas dezenas de machos e uma rainha 

fecundada. Esta é uma das principais espécies criadas na Meliponicultura para produção de 

mel no Estado do Amazonas (Carvalho-Zilse e Nunes-Silva 2012) e tem se tornado a prin-

cipal espécie em estudos de genética da reprodução de abelhas pela equipe do Grupo de 

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

valho-Zilse 2013).  

 

1.3.2 Área de estudo 

O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Genética de Abelhas e no Meli-

ponário do GPA/INPA. As colônias foram mantidas em caixas-padronizadas moduladas re-

comendadas pelo INPA (Carvalho-Zilse et al. 2005) confeccionadas em madeira (Figura 1), 

de dimensões 7x15x15 cm cada módulo, sem a alça referente a melgueira. 
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1.3.3 Delineamento amostral e montagem do experimento 

Foram sorteadas 21 colônias do Meliponário do GPA/INPA com condições equiva-

lentes de desenvolvimento tendo-se como referência notas entre 5 e 6 (colônias autossufici-

entes), de acordo com o padrão de notas estabelecido por Kerr e colaboradores (1996) para 

comporem os ensaios experimentais. As colônias foram aleatoriamente distribuídas em seis 

Grupos Tratamento (com 3 colônias cada) mantidos sob diferentes faixas de temperatura em 

laboratório, formando assim um gradiente térmico de 21 oC a 38 oC. As colônias do grupo 

controle foram mantidas no Meliponário à temperatura ambiente natural (Tabela 1). As fai-

xas de temperatura dos Grupos Tratamento foram estabelecidas acima e abaixo da tempera-

tura média natural de aproximadamente 30 ºC, registrada no interior de colônias de M. in-

terrupta por Becker (2014) e considerando-se o cenário que prevê aquecimento global (IPCC 

2013; IPCC 2014). 

O gradiente térmico artificialmente criado incluiu a faixa natural de temperatura mé-

dias da região onde o estudo foi realizado, bem como temperaturas mais extremas que simu-

lam as condições de estresse térmico. Sob condições naturais e regionais, ocorrem tempera-

turas extremas principalmente como picos diários (noites frias e meio-dia mais quente), de 

modo que as colônias podem ficar expostas a temperaturas extremas por períodos relativa-

mente curtos. No entanto, no experimento, essas temperaturas foram mantidas constantes ao 

longo do tempo, a fim de revelar as respostas das abelhas ao estresse térmico.  

 

Figura 1: Caixa padronizada modulada para criação de abelhas sem ferrão recomendada 

pelo INPA (Carvalho-Zilse et al. 2005). Foto: Acervo GPA/INPA. 
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Tabela 1: Desenho experimental para o monitoramento da influência da temperatura sobre 

o desempenho reprodutivo de colônias de Melipona interrupta em Manaus-AM. 

Ensaios Grupo Nº de colônias Faixa de temperatura 
Localização das 

colônias 

Controle G1 3 temperatura ambiente 
Meliponário do 

GPA/INPA 

Tratamento 

G2 3 21 oC a 23 oC 

Laboratório de Ge-

nética de Abelhas 

do GPA/INPA 

G3 3 24 oC a 26 oC 

G4 3 28 oC a 30 oC 

G5 3 31 oC a 33 oC 

G6 3 34 oC a 36 oC 

G7 3 36 oC a 38 oC 

 

O experimento foi realizado em 3 fases. Para cada fase foi utilizada uma colônia de 

cada grupo formando um gradiente térmico. Cada fase teve duração de pelo menos quatro 

meses, garantindo que as amostras colhidas estivessem totalmente sob influência da tempe-

ratura. O experimento transcorreu de outubro de 2015 a abril de 2017.  

As colônias do Grupo Controle (G1) foram mantidas no Meliponário do GPA/INPA 

(Figura 2), à temperatura ambiente. Termo-higrômetros com sensor duplo foram acoplados 

à parede externa das colônias para registro diário das temperaturas ambiente (externa à co-

lônia) e interna (sensor inserido dentro da colônia próximo aos discos de cria). 

 

 
Figura 2: Vista geral do Meliponário do GPA/INPA, Manaus-AM, onde foram mantidas as 

colônias de M. interrupta do Grupo Controle à temperatura ambiente. Foto: T. Becker. 

 

As colônias dos Grupos Tratamento (G2 a G7) foram mantidas sobre bancada em 

Laboratório (Figura 3). A cada colônia foi acoplada uma mangueira de cerca de 40 centíme-

tros conectando a entrada da mesma até o ambiente externo perpassando furo na parede do 

laboratório, de maneira que as abelhas tenham livre acesso ao ambiente natural externo para 

forrageamento. Para evitar o ataque de formigas às colônias, foi colocada uma mistura de 

talco e enxofre em pó na base das caixas-padronizadas sobre a bancada. 
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1.3.4 Monitoramento da temperatura 

Para manutenção das temperaturas do gradiente térmico (21 ºC a 38 ºC) dos Grupos 

Tratamento (G2 a G7), as colônias foram mantidas em laboratório climatizado à 16 ºC, den-

tro de caixas de isopor (44 cm x 35 cm x 40 cm) cobertas com tampas de papelão, às quais 

foram acopladas lâmpadas incandescentes de potências diferentes (25W, 40W, 60W), para 

induzir artificialmente as diferentes temperaturas de acordo com o tratamento (Figura 4). 

Termo-higrômetros com sensor duplo foram fixados na parede interna da caixa de 

isopor para monitoramento e registro diário das temperaturas externas controladas (micro-

ambiente dentro da caixa de isopor) e interna (sensor inserido dentro da colônia próximo aos 

discos de cria) (Figura 5). Desta forma, foram registradas diariamente as variações de tem-

peraturas máxima e mínima tanto do ambiente externo às colônias quanto do ambiente in-

terno da colônia. 

 

 
Figura 3: Colônias de Melipona interrupta dos Grupos Tratamento sob condições de Labo-

ratório. (a) Vista geral da bancada do Laboratório com as caixas de isopor, durante uma das 

fases do experimento, formando o gradiente térmico; (b) Vista do interior da caixa de isopor, 

com a colônia, o termo-higrômetro e a mangueira plástica; (c) Colônia, sobre bancada, co-

nectada ao ambiente externo por mangueira plástica através da parede; (d) Saída da man-

gueira pelo lado externo da parede do Laboratório; (e) Vista geral da parede do Laboratório, 

pelo lado externo, com marcações das saídas de cada colônia. Fotos: T. Becker. 
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Figura 4: Caixas de isopor contendo as colônias de Melipona interrupta dos Grupos Trata-

mento sob condições de Laboratório. Utilizando-se ar condicionado para o resfriamento do 

ambiente laboratorial (16 °C) e lâmpadas incandescentes dentro de caixas para aquecimento 

das colônias entre 21ºC a 38 ºC. Foto: T. Becker. 

 

 

 
Figura 5: Esquema ilustrativo do aquecimento artificial de uma colônia de Melipona inter-

rupta, conectada ao ambiente externo por mangueira, mantida dentro de caixa de isopor com 

lâmpada incandescente acoplada à tampa. Detalhe do termo-higrômetro fixado na parede 

interna da caixa de isopor para registro da temperatura de exposição da colônia e, paralela-

mente, da temperatura interna da colônia pelo sensor inserido próximo aos discos de cria. 

Desenho: T. Becker (Becker et al. 2018). 

 

Metodologias específicas serão detalhadas nos capítulos correspondentes.  
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Também, quando possível, foram agregados dados obtidos em período anterior ao 

doutorado (2012 a 2016), utilizando-se a mesma metodologia (Tabela 2), para tornar as aná-

lises mais robustas.  

 

Tabela 2: Desenho amostral de monitoramento prévio da influência da temperatura sobre 

colônias de Melipona interrupta em Manaus-AM. 

Ensaios Grupo Nº de colônias Faixa de temperatura 
Localização das 

colônias 

Controle G1 3 temperatura ambiente 
Meliponário do 

GPA/INPA 

Tratamento 

G2 3 24 oC a 26 oC
 

 
Laboratório de Ge-

nética de Abelhas 

do GPA/INPA 

G3 3 31 oC a 33 oC 

G4 3 34 oC to 36 oC 

G5 3 36 oC a 38 oC 

 

 

1.3.4 Análise estatística 

Todas as análises foram efetuadas no programa estatístico R versão 3.0.2 (R Deve-

lopment Core Team, 2019), e serão detalhadas em cada capítulo correspondente. 
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2.0 Capítulo 01 - Segregação 
 

 

Impactos da temperatura ambiental sobre a mortalidade e proporções de sexos 

e castas em Melipona interrupta Latreille (Hymenoptera, Apidae) 

 

 

 

 

 

Tradução adaptada do artigo “Impact of Environmental Temperatures on Mortality, Sex 

and Caste Ratios in Melipona interrupta Latreille (Hymenoptera, Apidae)”, publicado 

na revista Naturwissenschaften - The Science of Nature (2018). 

https://doi.org/10.1007/s00114-018-1577-6  
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2.1 Introdução 

A temperatura é um dos principais impulsionadores dos fenômenos biológicos, do 

metabolismo às interações ecológicas (Brown et al. 2004) e taxas de diversificação evolutiva 

(Allen et al. 2006). No entanto, as espécies variam muito em sua tolerância térmica, bem 

como quanto a temperatura sob a qual apresentam melhor desempenho. Embora a diversi-

dade de espécies geralmente aumente mais perto dos trópicos (Mittelbach et al. 2007), ecto-

térmicos tropicais tendem a ter tolerância térmica menor e experimentam temperatura ambi-

ental mais próxima de seus limites de tolerância (Deutsch et al. 2008). No entanto, mesmo 

mudanças relativamente modestas em seu regime térmico podem ter efeitos importantes em 

suas populações (Palmer et al. 2017). Devido ao contínuo desflorestamento tropical (DeFries 

et al. 2010) e mudanças climáticas globais (Parmesan 2006) tais variações térmicas são pro-

váveis, mas investigações recentes sugerem respostas complexas de organismos a mudanças 

no regime térmico, enfatizando a incerteza atual em predizer respostas (Clusella-Trullas et 

al. 2011; Bellard et al. 2012) e a necessidade de estudos em biologia térmica para ajudar a 

prever o destino de espécies e ecossistemas (Chown et al. 2010). 

As abelhas sem ferrão (Meliponini), um diverso clado de polinizadores eusociais ti-

picamente habitantes dos trópicos (Heard 1999; Kerr et al. 2001), desenvolveram uma bio-

logia críptica de nidificação, de modo que as colônias normalmente constroem ninhos em 

cavidades bem isoladas, como cavidades ocas em árvores (Roubik 2006). Tal comporta-

mento desempenha um papel importante na termorregulação, levando em consideração de 

que a seleção de mecanismos ativos de termorregulação pode ter sido desnecessária (Engels 

et al. 1995; Jones e Oldroyd 2006). De fato, embora as temperaturas internas do ninho pare-

çam ser mais estáveis do que as externas, elas flutuam junto com as temperaturas ambientais 

(Roubik e Peralta 1983). Geralmente, isso é talvez de pouca importância funcional, já que é 

improvável que colônias habitando florestas tropicais experimentem consistentemente tem-

peraturas extremas. No entanto, as abelhas sem ferrão são altamente afetadas pela mudança 

no uso da terra nos trópicos, particularmente pelo desmatamento (Brosi et al. 2007), que 

provavelmente sujeita as colônias a amplitudes térmicas mais amplas e temperaturas extre-

mas mais longas. Isso, associado às mudanças climáticas, pode representar uma ameaça im-

portante à sua persistência. 

Espera-se que desvios das temperaturas ótimas do ninho impactem o desempenho 

fisiológico dos indivíduos e, eventualmente, sua sobrevivência (Couto e Camillo 2007; Lo-

pes et al. 2011). No entanto, as colônias de abelhas são compostas de diferentes fenótipos 
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que podem responder de forma diferente à variação de temperatura. Normalmente, uma co-

lônia de abelhas sem ferrão é composta por uma rainha fisogástrica, algumas centenas de 

operárias e dezenas de machos. Dependendo da época do ano, até 15% dos indivíduos em 

uma colônia podem ser machos, que são determinados por partenogênese arrenótoca (Kerr 

1996; Francini et al. 2012). No entanto, a diferenciação fenotípica feminina em rainha ou 

operária varia dentro das abelhas eussociais (Kerr et al. 1966; Kerr et al. 1996; Nogueira-

Neto 1997). 

Em Melipona, o mais diverso gênero neotropical de abelhas sem ferrão, a produção 

de rainhas foi proposta por Kerr (1950 e 1974) como sendo determinada por um mecanismo 

de predisposição genética combinado com dieta. De acordo com essa hipótese, a casta seria 

determinada por dois genes, cada um com dois alelos, de modo que a heterozigose dupla 

codificaria o fenótipo rainha. Assim, uma proporção de rainha:operária  de até 1: 4 é prevista 

se as larvas receberem alimento suficiente. De fato, tal razão não é constantemente observada 

na natureza, sugerindo que a expressão do fenótipo rainha pode ser influenciada por fatores 

ambientais, como disponibilidade de alimentos e temperatura (Brito et al. 2013).  

Embora a temperatura possa afetar tanto a sobrevivência quanto a composição feno-

típica das colônias, nenhum estudo as comparou diretamente e, portanto, seus impactos re-

lativos permanecem incertos. Neste capítulo, investigamos o efeito da manipulação experi-

mental de temperaturas ambientais na mortalidade de indivíduos e na composição fenotípica 

de colônias de Melipona interrupta. Considerando a influência conhecida da temperatura em 

outras espécies de abelhas sem ferrão, esperamos que a mortalidade de imaturos aumente 

junto com os desvios das temperaturas normalmente experimentadas pelas colônias. Nós 

hipotetizamos ainda que a temperatura influencia a composição das colônias em termos de 

sexo e casta, seja devido a diferenças na tolerância térmica entre fenótipos ou por afetar 

diretamente o polifenismo de castas. Assim, esperamos que a razão rainha:operária diminua 

com a temperatura.
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2.2 Objetivo 

 Comparar a geração de machos e fêmeas, e de rainhas e operárias em colônias de M. 

interrupta mantidas em diferentes temperaturas artificiais; 
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2.3 Material e Métodos 

Foram utilizados dados obtidos da coleta de discos de cria de trinta colmeias de M. 

interrupta selecionadas do meliponário do Grupo de Pesquisas em Abelhas (GPA) e subme-

tidas artificialmente a diferentes temperaturas, conforme descrito na Seção 1.3 Material e Mé-

todos – descrição dos aspectos gerais do experimento (página 22). 

 

2.3.1 Monitoramento da Segregação de Sexo e Casta 

Depois que o experimento foi montado, as colônias foram monitoradas diariamente 

até que começaram a construir discos de cria superiores novos (Figura 6A). Aproximadamente 

30 dias depois esses discos de cria foram coletados, que é o período necessário para que os 

indivíduos alcancem o estágio de pupa em Melipona (Kerr et al. 1996) e possam ser identifi-

cados quanto ao sexo e a casta. Após a remoção, a colônia foi monitorada até produzir outro 

disco superior. Um a três discos foram removidos sequencialmente de cada colônia, depen-

dendo de sua disponibilidade ao longo do experimento. 

Os alvéolos dos discos de cria foram desoperculados (Figura 6B) e inspecionadas 

quanto aos indivíduos mortos, os quais foram identificados pela ausência de movimento e / 

ou aspecto ressecado; estes eram todos ovos ou larvas. As pupas foram visualmente identifi-

cadas sob estereomicroscópio (Figura 6C). Para esta identificação foram observadas caracte-

rísticas morfológicas de diferenciação tais como tamanho dos olhos; distância interorbital; 

presença ou ausência de corbícula na tíbia do 3º par de pernas; bifurcação ou não das unhas, 

dentre outros, segundo Camargo e colaboradores (1967). O número de imaturos mortos, ope-

rárias, rainhas e machos foram contabilizados. Vouchers foram depositados na Coleção Ento-

mológica do INPA.  

 

 
Figura 6: Processo de amostragem de discos de colônias de Melipona interrupta. (A) Moni-

toramento do disco superior de colônia de M. interrupta; (B) Células do disco de cria de M. 

interrupta parcialmente desoperculado; (C) Identificação visual dos indivíduos quanto ao sexo 

e casta. Fotos: T. Becker (Becker et al. 2018). 
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2.3.2 Universo Amostral 

 Para este capítulo o conjunto de dados utilizado está especificado na Tabela 3. 

 

Tabela 3:  Número de indivíduos por fenótipo coletados em discos de Melipona interrupta, 

GPA/INPA, Manaus, Brasil. Temp = Média da temperatura externa controlada; M = Número 

de machos; O = Número de operárias; R = Número de rainhas; IM = Número de imaturos 

mortos (Becker et al. 2018). 

Temp Data Colônia Disco M O R IM Total 

24,57 18/X/2012 1 1 16 37 6 1 60 

24,57 05/XII/2012 1 2 9 110 11 6 136 

24,69 02/VII/2013 16 1 0 55 5 5 65 

24,69 02/X/2013 16 2 1 52 2 8 63 

24,71 12/XI/2012 3 1 6 43 5 0 54 

24,71 26/III/2013 3 2 0 45 2 0 47 

24,71 02/X/2013 3 3 0 59 2 11 72 

25,02 01/XII/2012 2 1 0 38 8 0 46 

25,19 03/VI/2013 17 1 1 132 9 24 166 

25,19 10/IX/2013 17 2 0 3 1 6 10 

25,19 10/IX/2013 17 3 0 35 1 8 44 

25,49 29/X/2013 18 1 0 52 6 10 68 

28,41 19/XI/2012 15 1 61 80 16 0 157 

28,41 04/II/2013 15 2 32 60 10 0 102 

28,70 10/XI/2012 13 1 35 47 9 0 91 

28,70 20/III/2013 13 2 1 90 4 0 95 

28,70 03/VI/2013 13 3 0 86 6 0 92 

29,02 25/IX/2013 29 1 0 173 9 3 185 

29,12 20/VIII/2013 30 1 25 90 17 1 133 

29,12 29/X/2013 30 2 0 116 5 0 121 

29,33 10/XI/2012 14 1 28 37 0 0 65 

29,33 20/III/2013 14 2 28 67 6 1 102 

29,33 03/VI/2013 14 3 10 62 7 0 79 

29,68 21/VIII/2013 28 1 108 170 18 9 305 

29,68 25/IX/2013 28 2 18 55 4 0 77 

31,46 03/VI/2013 21 1 0 48 7 29 84 

31,46 29/X/2013 21 2 0 10 3 13 26 

31,94 19/11/2012 7 1 47 87 24 3 161 

31,94 11/II/2013 7 2 23 41 5 2 71 

31,94 02/VII/2013 7 3 0 18 6 14 38 
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Temp Data Colônia Disco M O R IM Total 

31,96 02/VII/2013 22 1 2 49 10 0 61 

31,96 10/IX/2013 22 2 0 70 8 11 89 

32,18 19/X/2012 8 1 0 100 11 9 120 

32,18 18/XII/2012 8 2 0 51 3 51 105 

32,18 02/VII/2013 8 3 2 45 5 22 74 

32,29 05/XII/2012 6 1 0 15 4 18 37 

32,32 02/X/2013 23 1 0 90 7 7 104 

32,98 02/X/2013 27 1 0 67 10 17 94 

34,36 02/VII/2013 19 1 0 0 0 51 51 

34,36 02/VII/2013 19 2 0 4 1 121 127 

34,36 21/VIII/2013 19 3 0 11 0 70 81 

34,39 03/VI/2013 20 1 0 40 2 68 110 

34,39 21/VIII/2013 20 2 0 0 0 40 40 

34,39 21/VIII/2013 20 3 0 2 1 127 130 

34,80 21/XI/2012 12 1 0 40 4 4 48 

34,80 20/III/2013 12 2 0 37 13 70 120 

34,80 03/VI/2013 12 3 0 22 11 54 86 

35,06 26/XII/2012 4 1 0 0 0 38 38 

35,06 26/III/2013 4 2 0 0 0 54 54 

35,07 22/I/2013 5 1 0 9 2 39 50 

35,07 20/III/2013 5 2 0 0 0 65 65 

35,07 02/IV/2013 5 3 0 12 1 36 49 

36,30 03/VI/2013 24 1 0 25 6 45 76 

36,30 03/VI/2013 24 2 0 2 1 64 67 

36,30 19/VI/2013 24 3 0 13 1 25 39 

36,58 26/XI/2012 9 1 0 0 0 35 35 

36,95 14/XI/2012 10 1 0 3 0 92 95 

37,33 14/XI/2012 11 1 0 0 0 60 60 

 

2.3.3 Análise estatística 

 As análises foram realizadas usando as colônias como unidade amostral. Como a va-

riação do experimento ocorreu em dois níveis (entre discos da mesma colônia e entre colô-

nias), avaliamos a relativa magnitude da variação derivada dessas fontes calculando o coefi-

ciente de variação (CV) para todas as contagens por disco, bem como a contagem média por 

colônia. 

As variáveis dependentes utilizadas foram o número médio de imaturos mortos, a ra-

zão sexual média e a razão média entre castas. A razão sexual foi definida como a razão entre 
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machos e fêmeas, e a razão entre castas como a razão entre rainhas e operárias. Para algumas 

colônias, tais razões não puderam ser computadas (por exemplo, se o cálculo envolveu a di-

visão por zero), e essas foram excluídas das respectivas análises. 

Para avaliar o efeito da temperatura média externa na mortalidade e composição dos 

indivíduos, empregamos Modelos Aditivos Generalizados (GAM). O GAM é uma extensão 

da regressão linear convencional, o qual não assume uma forma a priori para a relação 

analisada; ao invés disto, ele estima a forma da relação diretamente a partir dos dados. Porém, 

o grau de complexidade permitido para a forma da relação (k) deve ser especificado. Quanto 

k =1, a relação é estimada como uma reta; valores maiores permitem curvas progressivamente 

mais complexas (Zuur et al. 2009). Usamos a função “gam” do pacote “mgcv” (Wood 2006) 

do programa R 3.0.2 (R Development Core Team 2013) para modelar cada variável depen-

dente como uma função da temperatura. Nós assumimos um grau moderado de flexibilidade 

ao estimar a relação (k = 3), de modo a sermos capazes de detectar tendências não lineares, 

como a relação entre uma função fisiológica e a temperatura (Chown e Nicholson 2004), mas 

sem nos perdermos em excesso de detalhes da complexidade do modelo (Zuur et al. 2009).  

Em todas as análises, incluímos o tempo em que a colônia começou a ser monitorada 

(codificada como uma variável quantitativa, com um número inteiro atribuído a cada mês), a 

fim de controlar alterações naturais da mortalidade na colônia ou das razões casta /sexo ao 

longo do ano.  

  

2.4 Resultados e Discussão 

A amplitude da temperatura ambiente, a qual foram expostas as colônias em ambiente 

natural (grupo controle) variou de 6,21 °C a 9,04 °C, sendo em média 7,24 °C, enquanto a 

amplitude experimentada pelas colônias de laboratório (tratamentos) variou de 1,54 °C a 2,83 

°C, com uma média de 2,18 °C. A temperatura externa diária máxima, em média para cada 

colônia durante toda a sua duração no experimento, variou de 25,6 °C a 37,1 °C, enquanto a 

temperatura externa diária mínima variou de 21,7 °C a 27,9 °C (dados suplementares). As 

temperaturas internas das colônias apresentaram menor amplitude, porém sob clara influência 

da temperatura externa, sendo utilizadas apenas as temperaturas externas nas análises. 

Ao longo do experimento, a variabilidade entre colônias foi consistentemente maior 

do que entre os discos da mesma colônia: o coeficiente de variação do número médio de ima-

turos mortos por colônia foi de 3,57, enquanto a média da contagem interna das colônias foi 

de 1,48, variando de 0,59 a 3,03. Assim, a variação entre colônias foi 2,4 vezes maior do que 
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a variação dentro das colônias. Da mesma forma, a variação no número de rainhas e operárias 

entre as colônias foi 2 a 2,5 vezes maior do que entre os discos da mesma colônia: o coeficiente 

de variação do número de operárias entre colônias foi de 2,43, enquanto o coeficiente médio 

de variação de operárias em discos da mesma colônia foi de 1,25 (variando de 0,31 a 2,82). 

Para as rainhas, o coeficiente de variação entre as colônias foi de 2,99 e em discos da mesma 

colônia foi de 1,59 (variando de 0,69 a 3,03). Comparativamente, para machos, a contagem 

entre as colônias foi de 6,29, enquanto o coeficiente médio de variação entre os discos da 

mesma colônia foi de 2,43 (variando de 0,83 a 3,03).  

A influência da temperatura externa na mortalidade de imaturos foi evidenciada pelo 

Modelo Aditivo Generalizado, que detectou um padrão curvilíneo acentuado (Fig. 7A, Tabela 

4). Em particular, o modelo explicou 87% da variação na mortalidade, com desvios partindo 

de 28 - 30 °C causando um aumento na mortalidade. Da mesma forma, foi detectado um efeito 

significativo da temperatura na razão sexual, controlando se o efeito do período do ano (Fig. 

7B, Tabela 4). Especificamente, a razão macho:fêmea tendeu a diminuir em temperaturas 

abaixo e acima do intervalo 28 - 30 °C. No entanto, esse efeito foi mais fraco do que o detec-

tado para a mortalidade, com o modelo explicando apenas 38% da variação na razão sexual. 

Por fim, não houve evidência de um efeito da temperatura na razão de castas (Fig. 7C, Tabela 

4), embora uma única colônia parecesse se desviar da maioria dos dados (canto inferior direito 

da Fig. 7C). 

Uma análise post hoc usando o mesmo modelo, mas excluindo esta colônia, sugeriu 

um efeito marginalmente significativo da temperatura na proporção de castas (F = 3,28, P = 

0,06), com rainhas se tornando relativamente mais frequentes em temperaturas mais quentes. 

 

Tabela 4: Resultados dos Modelos Aditivos Generalizados (GAM) relacionando os preditores 

das colônias de Melipona interrupta à temperatura externa média (°C) (Becker et al. 2018). 

Resposta n r2 Preditor F P 

Proporção de Imaturos mortos 28 0,87 Temperatura 73,815 <0,001 

Tempo 2,089 0,146 

Razão Macho/Fêmea 25 0,38 Temperatura 4,651 0,021 

Tempo 5,121 0,034 

Razão Rainha/Operária 25 0,11 Temperatura 1,742 0,200 

Tempo 0,504 0,499 
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Figura 7: Resposta das colônias de Melipona interrupta a temperatura externa média, esti-

madas por Modelos Aditivos Generalizados (GAM). (A) Número de Imaturos mortos; (B) 

Razão Macho/Fêmea; (C) Razão Rainha/Operária. Colônias com temperaturas em torno de 30 

°C correspondem às mantidas em temperatura ambiente (Becker et al. 2018). 
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Para conseguir se reproduzir com sucesso, as abelhas precisam manter um ninho ho-

meostático. Isso depende muito da temperatura na área em que se encontram os discos de cria, 

que é mantida em abelhas sem ferrão, pela nidificação em cavidades, isoladas por um invólu-

cro dentro do ninho e pela própria cria, que gera calor que ajuda a manter a temperatura do 

ninho (Roubik e Peralta 1983; Engels et al. 1995). Aqui, mostramos que mudanças consisten-

tes em temperaturas controladas simulando temperaturas ambientais causaram acentuada mor-

talidade de imaturos em colônias de M. interrupta, apesar de sua capacidade termorregula-

dora. Isto é, foi observada uma elevada percentagem de imaturos mortos (média acima de 

70%) em colónias expostas a temperaturas 4 °C acima da temperatura média experimentada 

por colónias não tratadas. A alta mortalidade de indivíduos enfraqueceu especialmente as co-

lônias expostas a temperaturas acima de 36 °C, que eventualmente morreram (Fig. 8). Em um 

ensaio piloto, as colônias foram expostas a temperaturas acima de 39 °C, no qual, a rainha 

parou a oviposição drasticamente e o cerume derreteu culminando com o colapso da colônia 

em apenas 24 horas. Isso está de acordo com observações anteriores de que a temperatura 

ambiental pode ter impactos importantes no desenvolvimento e na sobrevivência dos imaturos 

(Couto e Camillo 2007; Lopes et al. 2011). Curiosamente, o fato de que a temperatura diária 

média máxima na região onde o estudo foi realizado foi ligeiramente maior (31,98 °C) do que 

as temperaturas externas médias onde a mortalidade foi menor (28 - 30 °C) sugere que M. 

interrupta está atualmente experimentando condições próximas ao seu limite térmico ótimo 

superior, como sugerido para espécies tropicais em relação àquelas ocorrendo em latitudes 

mais altas (Deutsch et al. 2008). 

 

 
Figura 8: Visão geral das condições observadas em colônias de Melipona interrupta artifici-

almente expostas a temperaturas acima de 34 °C, sob condições de laboratório no GPA/INPA, 

Manaus-AM. Fotos: T. Becker (Becker et al. 2018). 
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A diminuição da razão macho: fêmea além da faixa de temperatura experimentada 

pelas colônias não tratadas sugere que os desvios do ótimo térmico causam uma diminuição 

relativa na produção de machos ou um aumento relativo na produção de fêmeas. Os coefici-

entes de variação endossam que o efeito medido não foi diferença natural entre os discos, mas 

influência da temperatura externa controlada nas colônias. No entanto, não se espera que a 

temperatura afete diretamente a determinação do sexo em himenópteros, porque os machos 

são em sua maioria haplóides e, portanto, geneticamente determinados (Whiting 1943; Kerr 

1997). Por outro lado, os números relativos emergentes de cada sexo podem diferir se tiverem 

tolerâncias térmicas distintas. Embora as propriedades térmicas das abelhas sem ferrão pos-

sam ser previstas a partir de características morfológicas como tamanho corporal e coloração 

(Pereboom e Biesmeijer 2003), machos e fêmeas não podem ser facilmente diferenciados du-

rante estágios imaturos, apenas a partir da pupa (Kerr 1974; Brito et al. 2015). Isto sugere que, 

se a variação dependente da temperatura na razão sexual observada neste estudo é devida à 

diferença na tolerância térmica entre os sexos, tal diferença tem principalmente uma base fi-

siológica. Notoriamente em nosso estudo, um número maior de rainhas foi observado em tem-

peraturas elevadas, o que pode sugerir que elas são mais resistentes a altas temperaturas em 

comparação com as operárias. Essa possibilidade deve ser posteriormente investigada.  

A influência da temperatura na proporção de castas de abelhas sem ferrão foi relatada 

para M. quadrifasciata anthidioides (Kerr et al. 1966), na qual houve uma diminuição no 

surgimento de rainhas em temperaturas elevadas (33 e 34 °C). Em um trabalho com M. scu-

tellaris, Nunes-Silva et al. (2006) submeteram larvas pré defecantes a choques térmicos (30 

minutos a 42 °C por 3 vezes, intercaladas por 30 minutos a 30 °C) e observaram uma dimi-

nuição dramática na produção de rainhas, indicando que o aumento da temperatura inibe o 

desenvolvimento de rainhas. Como apenas a rainha produz descendentes férteis, qualquer 

efeito da temperatura sobre a produção de rainhas pode ter efeitos a longo prazo na reprodução 

das colônias e, portanto, na manutenção da população. No entanto, a temperatura não teve 

efeitos claros sobre a proporção de castas em nosso experimento; mesmo depois de excluir a 

colônia discrepante, qualquer efeito foi apenas marginalmente significante, e a razão rai-

nha:operária na realidade parece aumentar em temperaturas mais altas (Fig. 7C). Assim, a 

nível de colônia, qualquer efeito da temperatura na proporção de castas parece modesto e, 

similarmente à razão sexual, pode estar relacionado à sobrevivência diferencial das castas, em 

vez de efeitos diretos sobre a segregação de castas.  
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No geral, nossos resultados sugerem que mesmo uma modificação leve do ambiente 

térmico atual pode ter impactos fortes e prejudiciais nas populações de M. interrupta. Tais 

efeitos são provavelmente causados por mudanças físicas de habitat, como o desmatamento. 

De fato, há evidências de fortes efeitos do desmatamento na diversidade e distribuição de 

Melipona nos trópicos, mesmo onde permanecem remanescentes manchas florestais (Brown 

e Albrecht 2001).  Além disso, a diversidade de abelhas sem ferrão parece mais relacionada à 

cobertura florestal do que à disponibilidade de recursos florais (Brosi 2009), sugerindo que as 

populações podem ser mais afetadas pelas características físicas do ambiente, como o regime 

térmico local. Esses dados tornam mais alarmantes as previsões de que mudanças climáticas 

acelerarão o risco de extinção (Urban 2015), especialmente com a perda de habitat e a dispo-

nibilidade de alimentos devido a modificações no uso da terra (Settele et al. 2016). Neste 

contexto, nossos dados provam que M. interrupta estará em grande risco.  

Em nosso estudo, alguns pontos devem ser considerados. Em primeiro lugar, parte da 

variação observada entre colônias pode vir de diferenças na idade das rainhas fisogástricas, o 

que pode influenciar o tamanho e a composição da colônia e, assim, seu funcionamento como 

observado por Barbosa-Costa e Carvalho-Zilse (2013) para a espécie Scaptotrigona xantho-

tricha. Embora isso não pudesse ser completamente controlado no experimento, o uso de co-

lônias com graus semelhantes de desenvolvimento, como fizemos, provavelmente minimizou 

esse efeito. Segundo, as colônias expostas a temperaturas ambiente foram mantidas fora do 

laboratório e, assim, experimentaram uma variedade de variações ambientais que não foram 

experimentadas pelas colônias de laboratório. Embora isso possa fazer com que a mortalidade 

e composição da colônia variem em função de outros fatores além da temperatura, fica claro, 

a partir dos resultados (Tabela 4), que a temperatura externa média explicou a maior parte da 

variação da mortalidade de imaturos. Isso sugere fortemente que a temperatura foi o principal 

fator que determinou a variação entre as colônias no experimento, pelo menos no que diz 

respeito à mortalidade.  
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2.5 Conclusões 

Nosso experimento mostrou que temperaturas externas menores que 28 °C e superiores 

a 30 °C aumentaram a mortalidade de imaturos em colônias de M. interrupta, e também for-

neceram evidências claras de efeito na razão sexual.  

Embora se espere que a composição fenotípica desempenhe um papel importante no 

funcionamento da colônia, nossos resultados mostram claramente que os efeitos da tempera-

tura sobre a mortalidade são muito mais fortes do que sobre a segregação de sexos e de castas. 

Portanto, o aumento esperado no desmatamento tropical (DeFries et al. 2010) e mudanças 

climáticas (IPCC 2013) provavelmente imporão ameaças severas às populações de M. inter-

rupta. 
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3.0 Capítulo 02 – Expressão Gênica  
 

Expressão diferencial de genes relacionados ao desenvolvimento e reprodução 

de colônias de abelhas Melipona interrupta mantidas a diferentes tempe-

raturas  
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3.1 Introdução 

As preocupações quanto às alterações climáticas previstas (IPCC 2018) se referem 

especialmente às incertezas sobre como as espécies biológicas responderão a essas mu-

danças. Entretanto, há evidência de que os efeitos da mudança climática podem ser mais 

deletérios em organismos que habitam os trópicos. Espécies tropicais geralmente têm to-

lerância térmica mais restrita e já operam próximo ao seu limite térmico superior (Deutsch 

et al. 2008). Assim, mesmo aumentos relativamente pequenos de temperatura média 

nessa região podem ter impactos significativos sobre a fisiologia de organismos ectotér-

micos (Deutsch et al. 2008; Kingsolver et al. 2013; Pequeno et al. 2018). Por outro lado, 

o grau de plasticidade fenotípica em resposta à temperatura parece ser maior em espécies 

que habitam ambientes mais quentes (Pequeno et al. 2018), sugerindo que populações 

tropicais poderiam se adaptar perante as novas condições por meio da seleção de genóti-

pos mais plásticos. Tal perspectiva, coloca em proeminência a necessidade de compreen-

são dos mecanismos moleculares subjacentes às respostas plásticas decorrentes da varia-

ção de temperatura. 

Em nível molecular, a expressão de proteínas de choque térmico (Heat Shock Pro-

teins – HSPs) está comumente associada à resposta ao estresse térmico (Sørensen 2010, 

Garbuz e Evgen’ev 2017). As HSPs agem como chaperonas moleculares, coordenando e 

auxiliando o enovelamento correto de proteínas, e ainda evitando agregação de proteínas 

desnaturadas e o enovelamento errado. Também podem agir como sensores, marcando 

proteínas deformadas para proteases ou levando a célula à apoptose (Saibil 2008; Søren-

sen 2010). Particularmente importantes são as proteínas codificadas pelos genes hsp70 - 

que agem principalmente no enovelamento, desenovelamento e translocação de proteínas 

- e hsp90, que auxiliam no estágio final de enovelamento das proteínas, sinalização, se-

creção, transporte e divisão celular (Saibil 2008; Sørensen 2010). São genes altamente 

conservados, sendo encontrados homólogos desde bactérias até mamíferos. Porém, o pa-

drão de expressão destes genes varia de acordo com a espécie e o conjunto de estressores 

ambientais a que ela está exposta (Saibil 2008).  

Fatores ambientais, tais como nutrição, compostos químicos, temperatura, entre 

outros, afetam também a regulação de outros genes que influenciam na diferenciação fe-

notípica dos indivíduos (Yan et al. 2015; Cridge et al. 2017). O mecanismo molecular 

mais comumente responsável por essa plasticidade é a metilação do DNA (Yan et al. 

2015; Burggren et al. 2017). Em abelhas, é sabido que a metilação é essencial para a 
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segregação de castas, como demonstrado pelo knocking out do gene DNA methyltransfe-

rase 3 (dnmt3) por Kucharski e colaboradores (2008) em Apis mellifera, que resultou no 

desenvolvimento da maioria das larvas em rainhas. Além de determinar a plasticidade 

fenotípica, o dnmt3 é chave para direcionar a reprogramação epigenética global dos indi-

víduos, com implicações no status reprodutivo e comportamental dos adultos (Kucharski 

et al. 2008; Cridge et al. 2017). 

Em insetos, o desenvolvimento também é fortemente controlado por genes que 

regulam os níveis de Hormônio Juvenil (HJ). Este hormônio controla eventos chave du-

rante o ciclo de vida, como o desenvolvimento larval, crescimento, metamorfose, polife-

nismo, maturação sexual e polietismo, e é regulado pelo gene juvenile hormone esterase 

(jhe), que controla a quantidade de HJ circundante (Even et al. 2012; Bomtorin et al. 

2014; Brito 2017). No entanto, ainda não está claro como esses genes respondem a 

variação de temperatura. 

Abelhas estão entre os principais polinizadores no mundo todo, e suas populações 

têm declinado devido a vários fatores, os quais incluem as mudanças climáticas globais 

(Biesmeijer et al. 2006; IPBES 2016; Potts et al. 2016; IPCC 2018; Sánchez‐Bayo e 

Wyckhuys 2019). Na Região Neotropical, abelhas sem ferrão Melipona estão entre os 

principais polinizadores (Kerr et al, 2001; IPBES 2016). As espécies de Melipona cons-

troem seus ninhos em ocos de árvores, este comportamento, juntamente com a organiza-

ção estrutural interna, é essencial para a manutenção da temperatura adequada para o de-

senvolvimento da cria e proteção dos adultos, permitindo a sobrevivência da colônia (Kerr 

1946; Kerr et al. 1996; Roldão 2011). O desenvolvimento da cria em temperaturas não 

adequadas afeta características morfológicas, fisiológicas e aumenta a taxa de 

mortalidade (Chapman 2002; Catalan et al. 2011; Vollet-Neto et al. 2011; Becker et al. 

2018). Apesar disso, os mecanismos moleculares subjacentes a estas respostas não são 

bem compreendidos.  

Neste trabalho, investigamos a variação do nível de expressão gênica em função 

das possíveis interações entre gene, fenótipo e temperatura na abelha sem ferrão Melipona 

interrupta. Escolhemos os genes hsp70 e hsp90 que podem ser usados como bioindica-

dores celulares para o melhor entendimento da fisiologia do stress térmico diferenciado 

em rainhas, machos e operárias, que sofrem níveis de exposição diferentes a temperatura 

de acordo com as funções que desempenham. Também selecionamos os genes dnmt3 e 

jhe pela importância para o desenvolvimento e reprodução, estando diretamente 

envolvidos no polifenismo.   
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3.2 Objetivo 

 Comparar a expressão diferencial dos genes hsp70, hsp90, dnmt3 e jhe, em pupas de 

olho branco de ambos os sexos e castas de abelhas Melipona interrupta criadas em 

colônias submetidas a diferentes temperaturas.  
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3.3 Material e Métodos 

Para fins de monitoramento do perfil de expressão gênica de M. interrupta, foram 

coletados rainhas, operárias e machos na fase de pupa de olho branco das colônias mantidas 

artificialmente em diferentes temperaturas, conforme descrito na Seção 1.3 Material e Mé-

todos – descrição dos aspectos gerais do experimento (página 22). 

Devido à dificuldade de obter espécimes de ambos os sexos e castas na mesma fase 

de desenvolvimento em todo o gradiente de temperatura, foram priorizadas as temperaturas 

mais extremas, intermediárias e controle. 

 

3.3.3 Quantificação da expressão dos genes de interesse 

Para a verificação do perfil de expressão dos genes hsp70, hsp90, dnmt3 e jhe, 

importantes para o desenvolvimento e reprodução de M. interrupta, foram coletados, quando 

possível, três indivíduos de cada sexo e casta (réplicas biológicas) na fase de pupa de olho 

branco de colônias diferentes expostas a faixas de temperaturas de 20 a 21 oC, 29 a 30 oC, 

36 a 37 oC e temperatura ambiente (Tabela 5). O experimento foi conduzido de outubro de 

2015 à abril de 2017 e todas as amostras foram coletadas apenas de discos de cria construídos 

após a colônia ser exposta ao regime térmico experimental, e acondicionadas em freezer a -

80 ºC, até posterior extração de RNA Total. 

 

Tabela 5: Desenho amostral para o monitoramento da influência da temperatura sobre o 

perfil de expressão dos genes hsp70, hsp90, dnmt3 e jhe em abelhas Melipona interrupta em 

Manaus-AM. 

Ensaios Grupo 
Nº de 

Operárias 

Nº de 

Rainhas 

Nº de 

Machos 

Faixa de   

temperatura 

Localização das 

colônias 

Controle G1 3 3 3 
Temperatura 

ambiente 

Meliponário do 

GPA/INPA 

Tratamento 

G2 3 3 3 20 oC a 21 oC Laboratório de 

Genética de 

Abelhas do 

GPA/INPA 

G4 3 - - 29 oC a 30 oC 

G6 3 3 3 36 oC a 37 oC 

 

O RNA total de cada espécime foi extraído com TRIzol® (Thermo Fisher Scientific) 

seguindo as orientações do fabricante. A qualidade e concentração do RNA total foi quanti-

ficada com espectrofotômetro NanoDrop ND1000 (Thermo Fisher Scientific), e a integri-

dade foi confirmada por meio de eletroforese em gel de agarose 1% corado com GelRed™ 



61 
 

(Biotium), e visualizado em fotodocumentador LPIX (Loccus biotecnologia). 

Posteriormente, o RNA total extraído foi tratado com DNAse e utilizado como molde 

para a síntese das fitas de DNA complementar (cDNA). O kit utilizado foi o Thermo Scien-

tific™ First Strand cDNA Synthesis Kit seguindo as instruções do fabricante.  

O gene constitutivo rp49 (que codifica a proteína ribossomal 49) e o gene act (que 

codifica a proteína actina) foram utilizados como referência para a normalização das reações. 

Ambos são genes constitutivos com expressão estável durante o desenvolvimento de Apis 

mellífera (Lourenço et al. 2008), e amplamente utilizados para a normalização de reações q- 

PCR. 

Os genes de interesse foram amplificados por Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR) usando-se primers específicos para M. interrupta (Tabela 6). Os primers para act, 

rp49, dnmt3 e jhe foram descritos por Brito (2017). Os primers para hsp70 e hsp90 foram 

desenhados dentro das regiões codificantes dos genes, previamente sequenciados por Si-

queira (2014). Por fim, a confirmação da expressão dos genes foi visualizada por eletroforese 

em gel de agarose 1% corado com GelRed (Biotium). 

 

Tabela 6: Primers específicos para Melipona interrupta utilizados para amplificar os genes: 

act, rp49, hsp70, hsp90, dnmt3 e jhe. 

Gene Primer Sequência Tamanho 
% 

GC 
Temperatura 

act Act Fw  5'-TGGAATCGCTGACAGAATGC-3' 138 bp 50% 60,0 °C 

 Act Rv  5'-TGGAAGGTAGACAAAGACGC-3'  50%  

rp49 Rp49 Fw 5'-CGTCATATGTTGCCAACTGGT-3' 150 bp 47,6% 60,0 °C 

 Rp49 Rv 5'-TTGAGCACGTTCAACAATGG-3'  45%  

hsp70 MiHsp70_Fw 5'-CAGGAGAGAAGAACGTAT-3' 155 bp 44,4% 60,0 °C 

 MiHsp70_ Rv 5'-TGATTGACCATACGATTG-3'  38,9%  

hsp90 MiHsp90_Fw 5'-AAGGCGTTTATGGAAGC-3' 131 bp 47,1% 60,0 °C 

 MiHsp90_ Rv 5'-TTCATCGTCATTGTGTTTC-3'  36,8%  

jhe Mijhe_Fw 5'- TGGTTCGGTGGTGATCCAAA-3' 129 bp 50% 60,0 °C 

 Mijhe_Rv 5'-TGTGCCGCTGATCGAGATAC-3'  55%  

dnmt3 MiDnmt3_Fw 5'-GCGTTAATGGTGAGTGCTAC-3' 179 bp 50% 60,0 °C 

 MiDnmt3_Rv 5'-CCTTTTGGATCATGGAGACC-3'  50%  
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A quantificação dos níveis de expressão dos genes de interesse foi feita pela técnica 

de PCR quantitativa em tempo real (q-PCR), utilizando-se o corante SYBR® Green do kit 

Platinum® SYBR® Green qPCR SuperMix-UDG (Invitrogen) para a detecção dos 

fragmentos a cada ciclo pelo termociclador C1000 Thermal Cycler e analisados pelo sof-

tware CFX 96 Real-Time System (Bio Rad). Os reagentes e volumes usados na reação 

encontram-se na Tabela 7. Cada réplica biológica foi utilizada em três reações individuais 

(réplicas idênticas), para dar confiabilidade aos resultados.  

 

Tabela 7: Reagentes e volumes usados para cada reação de q-PCR. 

Reagentes Volume (μL) 

Syber Green 5 

ROX 0,25 

Primer F 2,5 pmol 1 

Primer R 2,5 pmol 1 

cDNA 0,25 

Água q.s.p. 5 

 

A eficiência de amplificação foi calculada para cada gene por curvas padrão, geradas 

por uma diluição seriada de uma amostra do grupo controle. A eficiência de todos os primers 

foi acima de 80% (Dados suplementares). 

 

3.3.4 Análise estatística 

Os níveis de expressão relativa dos genes foram calculados pelo método de Ct (2-

ΔΔCt) comparativo (Livak e Schmittgen 2001), que permite a correção das diferenças de am-

plificação dos genes de interesse e os genes de referência.  

Para avaliar o efeito da temperatura externa na variação dos níveis de expressão re-

lativos dos genes de interesse nos indivíduos de diferentes fenótipos, empregamos uma Aná-

lise de Variância (ANOVA), seguida do teste de comparação múltipla de Tukey. As análises 

foram realizadas usando os indivíduos como unidade amostral, e as variáveis dependentes 

utilizadas foram os genes (hsp70, hsp90, dnmt3 e jhe) e os fenótipos (rainha, operária e ma-

cho).  

Os gráficos foram construídos utilizando se a função “plot.visreg” do pacote “visreg” 

(Breheny e Burchett 2017) do programa R 3.0.2 (R Development Core Team 2019) para 

visualização de apenas uma variável, mantendo as demais constantes. 
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3.4 Resultados e Discussão 

 Os valores de expressão relativa dos genes hsp70, hsp90, dnmt3 e jhe calculados a 

partir das médias dos valores de expressão (Ct) das réplicas idênticas estão apresentados na 

Tabela 8. 

 

Tabela 8: Valores de expressão relativa normalizados dos genes hsp70, hsp90, dnmt3 e jhe 

nas amostras de abelhas Melipona interrupta, GPA/INPA, Manaus, Brasil. Nome da amostra 

composto pela temperatura a qual foi exposta, fenótipo e espécime; Con = Amostra retirada 

do grupo controle; O = Operária; R = Rainha; M = Macho. 

Nome da 

Amostra 

Temperatura  

(°C) 
Casta 

Número da 

Amostra 
hsp70 hsp90 dnmt3 jhe 

Con.O.2 Con O 2 0,706185 1,782207 1,031727 0,969935 

Con.O.4 Con O 4 1,646366 1,163418 1,123659 0,875336 

Con.O.9 Con O 9 0,860113 0,482288 0,862582 1,177829 

20.O.1 20 O 1 9,605339 0,837677 2,619354 1,871456 

20.O.5 20 O 5 3,31165 0,426288 2,543648 1,286621 

20.O.6 20 O 6 4,116015 1,273406 1,879671 1,384121 

30.O.1 30 O 1 3,17482 0,300376 3,1626 1,363709 

30.O.3 30 O 3 1,496076 0,227219 0,711355 0,481228 

30.O.9 30 O 9 0,39055 0,328459 0,507587 0,65357 

37.O.1 37 O 1 1,846118 1,298059 0,42358 0,603385 

37.O.3 37 O 3 2,871932 1,596638 0,981681 1,321246 

37.O.9 37 O 9 0,300592 0,979498 0,476819 1,021939 

Con.R.2 Con R 2 0,890417 1,417743 1,349941 1,146447 

Con.R.3 Con R 3 4,732499 1,193569 1,026382 1,529526 

Con.R.6 Con R 6 2,097297 0,332536 0,433111 0,325669 

20.R.1 20 R 1 0,816394 0,046478 0,38762 6,81994 

20.R.3 20 R 3 4,950721 0,626273 0,199937 1,385178 

20.R.6 20 R 6 2,618205 0,295255 0,17947 0,601415 

37.R.1 37 R 1 0,164532 0,084908 0,226547 2,109831 

37.R.2 37 R 2 3,107907 0,829368 0,922609 1,740514 

37.R.3 37 R 3 1,89716 0,336975 0,290652 0,590321 

Con.M.2 Con M 1 10,01942 3,72537 1,733013 3,247401 

Con.M.3 Con M 3 2,103795 0,229605 0,292858 6,357817 

Con.M.4 Con M 4 2,277008 4,131353 8,851633 11,39187 

20.M.1 20 M 1 0,527232 0,001595 0,264174 4,370484 

20.M.2 20 M 2 0,749439 0,560303 0,103536 5,497273 

20.M.4 20 M 4 0,152275 0,326765 0,628841 0,645394 

37.M.2 37 M 2 0,63382 0,074133 0,822462 5,07547 
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Nome da 

Amostra 

Temperatura  

(°C) 
Casta 

Número da 

Amostra 
hsp70 hsp90 dnmt3 jhe 

37.M.4 37 M 4 3,809642 0,542021 0,611758 1,254136 

37.M.5 37 M 5 0,359098 0,287261 0,40863 1,331114 

 

A análise de variância confirmou a influência direta da temperatura externa sobre os 

genes escolhidos, além das interações Temperatura:Fenótipo e Fenótipo:Gene, nos níveis 

relativos de RNAm expressos  (Tabela 9). 

 

Tabela 9: Resultados da Análise de Variância (ANOVA) dos valores de expressão relativa 

normalizados dos genes hsp70, hsp90, dnmt3 e jhe de abelhas Melipona interrupta mantidas 

a diferentes temperaturas, GPA/INPA, Manaus, Brasil. (F =valor da estatística F). 

Resposta 
Graus de 

liberdade 

Soma dos 

quadrados 

Média dos 

quadrados 
F P 

Temperatura 3 10,17 3,389 3,340 0,023 

Fenótipo 2 4,33 2,163 2,132 0,125 

Gene 3 31,92 10,639 10,483 <0,001 

Temperatura:Fenótipo 4 21,83 5,457 5,377 <0,001 

Temperatura:Gene 9 10,34 1,149 1,132 0,350 

Fenótipo:Gene 6 14,71 2,452 2,416 0,033 

Temperatura:Fenótipo:Gene 12 6,52 0,544 0,536 0,885 

Resíduos 80 81,19 1,015 3,340  

 

O efeito da temperatura externa na expressão, corroborado pela análise de variância, 

está representado graficamente na figura 9. Independente do gene ou do fenótipo, a 

temperatura influencia a expressão relativa geral dos genes (F = 3,34, P = 0,02). Em geral, 

o nível de expressão tende a diminuir com o aumento da temperatura. 

Este padrão de resposta térmica na expressão relativa geral dos genes pode ser 

explicado de duas formas. Na primeira hipótese, esse resultado reflete uma adaptação da 

espécie ao clima tropical, portanto, possui maior plasticidade para temperaturas mais 

elevadas (37 °C), e precisa realizar maior esforço para sobreviver em temperaturas mais 

baixas (20 °C).  Por outro lado, espécies de climas tropicais já vivem perto do seu limite 

térmico superior, e aumentos pequenos de temperatura tendem a reduzir drasticamente res-

postas fisiológicas. Assim, a redução do nível de expressão pode simplesmente refletir uma 

falha do maquinário celular ou restrição fisiológica. 

O nítido efeito da temperatura sob a expressão relativa dos genes ocorre de forma 

diferente nas castas e sexos, como pode ser observado na representação gráfica da interação 
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Temperatura:Fenótipo (Figura 10). Nas operárias a expressão relativa decresce com o au-

mento da temperatura, enquanto que, em rainhas e machos ocorre diminuição da expressão 

relativa nas temperaturas extremas (F = 5,377, P <0,001). 

 

 
Figura 9: Efeito da temperatura externa na expressão relativa geral dos genes hsp70, hsp90, 

dnmt3 e jhe nas amostras de abelhas Melipona interrupta, GPA/INPA, Manaus, Brasil. (F = 

3,34, P = 0,02). Os traços em preto representam a média. 

 

Além de estar ligada aos organismos individualmente, a expressão relativa diferen-

ciada dos genes em machos, operárias e rainhas pode estar ligada à complexa manutenção 

da homeostase da colônia (Bordier et al. 2016), assim fenótipos distintos respondem de 

forma diferente, de acordo com a tarefa que precisam realizar para manter o funcionamento 

da colônia sob stress, bem como sua própria sobrevivência. Machos e rainhas ficam mais 

limitados ao interior da colônia, enquanto operárias são expostas a diferentes fatores ambi-

entais ao saírem para realizar as diversas tarefas, o que pode explicar os padrões de expressão 

distintos.  
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Em geral, o nível de expressão foi maior nas operárias, particularmente nas tempera-

turas mais baixas. Isso reflete a necessidade das operárias em executar muito mais funções, 

tanto no interior da colônia, quanto no exterior, que rainhas e machos. Portanto, sua homeos-

tase precisa ser muito mais responsiva as variações ambientais, neste caso em relação a tem-

peratura. As rainhas só saem da colônia uma vez na vida para o voo nupcial, depois que 

retornam, permanecem num ambiente mais estável e com conforto térmico provido pelas 

operárias. Os machos permanecem poucos dias na colônia, até atingirem a idade reprodutiva 

que os leva a sair da colônia sem nunca mais retornar. 

 

 
Figura 10: Interação Temperatura:Fenótipo na expressão relativa geral dos genes hsp70, 

hsp90, dnmt3 e jhe nas amostras de abelhas Melipona interrupta, GPA/INPA, Manaus, 

Brasil. (F = 5,377, P <0,001). Os traços em preto representam a média e os traços em ver-

melho marcam as projeções da expressão relativa de rainhas e machos a 30 °C baseadas nos 

respectivos resultados dos Grupo Controle. 
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Os traços vermelhos na figura 10 representam projeções da expressão relativa de ra-

inhas e machos a 30 °C baseadas nos respectivos resultados obtidos nos indivíduos dos Gru-

pos Controle, seguindo o padrão encontrado em operárias, no qual, a expressão relativa a 30 

°C foi semelhante ao controle (temperatura ambiente natural). Essas projeções reforçam a 

semelhança entre os padrões de expressão relativa encontrados em machos e rainhas que, ao 

contrário de operárias, é menor em temperaturas mais baixas. Tais dados concordam com a 

plasticidade fenotípica já adquirida pela espécie para temperaturas mais elevadas, e revelam 

o background evolutivo das operárias para melhor ajuste a fatores estressantes, neste caso, 

temperaturas mais baixas. 

Analisando os genes de uma forma geral, independente da temperatura e do fenótipo, 

eles apresentam quantitativamente expressão relativa diferenciada (F = 10,483, P <0,001), 

como representado graficamente na Figura 11. 

 

 
Figura 11: Expressão relativa diferencial dos genes hsp70, hsp90, dnmt3 e jhe nas amostras 

de abelhas Melipona interrupta, GPA/INPA, Manaus, Brasil. (F = 10,483, P <0,001). Os 

traços em preto representam a média. 
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As proteínas codificadas por esses genes são diferentes, e realizam funções diversas. 

Por exemplo, as HSPs 70 estão associadas geralmente ao processo de enovelamento das 

proteínas. Já as HSPs 90 são responsáveis por unir proteínas formando complexos proteicos 

(Saibil 2008). A DNMT3 é responsável pela reprogramação genética, e consequente plasti-

cidade fenotípica (Kucharski et al. 2008). Enquanto o HJ, modulado pela JHE, está ligado 

ao crescimento e amadurecimento dos indivíduos, e sua diminuição ocasiona a mudança de 

atividades realizadas pelas operárias (Bomtorin et al. 2014). Dessa forma, com funções tão 

distintas, é natural que sejam expressos em quantidades diferentes.  

Entretanto, a interação Fenótipo:Gene determina padrões desiguais na expressão re-

lativa dos genes (Figura 12), ou seja, os genes são expressos diferentemente dependendo do 

sexo e da casta (F = 2,416, P = 0,03). 

Os níveis de expressão relativas dos genes hsp70 e hsp90 foram maiores nas 

operárias, seguidas pelas rainhas e bem menor nos machos por serem haplóides. Em resposta 

a situações de estresse é esperado aumento de proteínas de choque térmico, para manter a 

estrutura ou reenovelar proteínas danificadas e sustentar o funcionamento celular (Feder e 

Hofmann 1999; Even et al. 2012; Garbuz e Evgen’ev 2017). Assim, os baixos níveis de 

expressão relativa dos genes hsp70 e hsp90 indicam maior suscetibilidade dos machos ao 

estresse térmico. Tal fato, se explica pela vida curta dos machos que além de quase nenhuma 

atividade interna à colônia, ao saírem da mesma não retornam e não sobrevivem por muitos 

dias. 

O oposto ocorre com as rainhas, que possuem longo tempo de vida em comparação 

aos outros fenótipos (Kerr et al. 1996), entretanto, não estão sujeitas a tantos fatores ambi-

entais estressantes uma vez suas atividades se restringem ao interior da colônia. As operárias, 

quando comparadas às rainhas, tem menor tempo de vida e muito mais atividades 

diversificadas a serem executadas, que variam de acordo com a idade, seja no interior ou no 

exterior da vida colonial. Em virtude da evolução da vida social e do polietismo etário nas 

colônias, é natural as fêmeas possuírem maior background evolutivo para lidar com estresse 

térmico. 
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Figura 12: Interação Fenótipo:Gene na expressão relativa geral dos genes hsp70, hsp90, 

dnmt3 e jhe nas amostras de abelhas Melipona interrupta, GPA/INPA, Manaus, Brasil. (F = 

2,416, P = 0,03). Os traços em preto representam a média. 
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fmann 1999). Assim, níveis muito altos de expressão de hsp70 nos estágios iniciais de de-

senvolvimento de M. interrupta poderiam explicar, em parte, a alta mortalidade de imaturos 

discutida no capítulo anterior. 

A expressão relativa do gene dnmt3 também foi maior em operárias, porém seme-

lhante em machos e rainhas. Este é um gene crucial na reprogramação epigenética global 

dos organismos (Kucharski et al. 2008). Esta flexibilidade de reprogramação é esperada ser 

muito maior em operarias frente ao intenso ritmo de atividades a serem desenvolvidas por 

estas abelhas ao longo de suas vidas dentro e fora da colônia. Estudos recentes com Apis 

destacam a influência do dnmt3 na modulação da expressão diferencial (sexo/casta) de genes 

relacionados a processos metabólicos de desenvolvimento, longevidade, reprodução, varia-

ção fenotípica específica de gênero, imunidade e evolução (Shi et al. 2011; Kozeretska et al. 

2017; Vaiserman 2018). Assim, ele possibilita a plasticidade necessária para adaptação das 

abelhas a fatores estressantes, como a variação térmica. 

O papel crucial da metilação na segregação de castas com o silenciamento do dnmt3 

(com RNAi) em Apis foi comprovado por Kucharski e colaboradores (2008) que observaram 

o desenvolvimento da grande maioria das fêmeas (72%) em rainhas. Utilizando RT-qPCR, 

Brito (2017) detectou diminuição da expressão de transcritos do gene dnmt3 em larvas de 

M. interrupta tratadas com HJ, as quais, se desenvolveram em rainhas. De forma comple-

mentar, Barbosa (2018) encontrou maior quantidade de CpG metilados em operárias que em 

rainhas, confirmando a importância da metilação para o desenvolvimento de operárias, tam-

bém em Melipona. 

Por fim, a menor amplitude dos níveis de expressão relativa de M. interrupta foi 

detectada para o gene jhe. Sua expressão foi levemente maior nos machos e praticamente 

igual nas fêmeas. Essa diferença parece insignificante e pode refletir simplesmente erro de 

amostragem. Interpretamos os níveis de expressão relativa de jhe como inversamente pro-

porcional ao HJ disponível, visto que, o HJ é regulado pela variação quantitativa de sua 

síntese e degradação (Kamita e Hammock 2010). A secreção de HJ pelas glândulas corpora 

allata é regulada por dois neuro-hormônios, as alatotrofinas que estimulam a secreção e as 

alatostatinas que inibem a síntese. Já o metabolismo do HJ é regulado por hormônio juve-

nil esterase (JHE), hormônio juvenil epoxide-hydrolase (JHEH) e hormônio juvenil diol-ki-

nase (JHDK) (Kamita e Hammock 2010; Zhang et al. 2017). Dentre estes, o JHE é crucial 

para Melipona interrupta (Brito 2017). 
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O hormônio juvenil desempenha papel importante no crescimento, desenvolvimento, 

metamorfose, diapausa e reprodução de insetos. Durante o desenvolvimento de abelhas, ele 

desempenha várias funções em estágios específicos. Em imaturos, o HJ regula o 

desenvolvimento larval e inibe a metamorfose, e tem papel fundamental na segregação das 

castas. Ao final do desenvolvimento larval, os níveis de HJ caem, permitindo que os 

ecdisteróides ativem a expressão de genes responsáveis pela formação de estruturas 

morfológicas de pupa. Em adultos, o HJ volta a ser sintetizado e tem ação gonadotrófica. 

Também influencia a expressão de vitellogenin (Vg), hormônio relacionado ao polietismo 

etário e a variação da longevidade nos diferentes fenótipos (Kamita e Hammock 2010; Even 

et al. 2012; Bomtorin et al. 2014; Shinoda 2016; Vaiserman 2018). Bordier e colaboradores 

(2016) registraram elevação dos níveis de expressão de vg e jhe em Apis em resposta a stress 

térmico e imunológico, fato que já havia sido relatado para outros insetos (Amdam 2011). 

Esses genes geralmente são associados a mudanças de comportamento e longevidade das 

abelhas, o que sugere uma resposta ao stress mais complexa, através da modificação do 

comportamento das abelhas na tentativa de manter a homeostase também a nível de colônia 

(alimentação, crescimento e reprodução).  

Quantidades distintas de HJ atuam em momentos muito específicos ao longo do de-

senvolvimento dos insetos. Era esperado que a expressão de jhe fosse maior em fêmeas que 

possuem mais HJ que machos. Dentre as fêmeas, era esperado que a expressão fosse maior 

em operárias, uma vez que, aparentemente os níveis de HJ circulante são regulados pela 

degradação e não pela produção do HJ (Brito 2017), e leva ao desenvolvimento de rainhas 

(que possuem maior quantidade de HJ). 

No entanto, no estágio de desenvolvimento amostrado (pupa de olho branco) não 

registramos variações significativas de JHE, e provavelmente, também de HJ, entre os fenó-

tipos. Entendemos que, nesta fase de desenvolvimento, o stress térmico não altera o meta-

bolismo do HJ diferencialmente entre os sexos e castas. Neste estudo, o foco foi a compara-

ção da expressão gênica entre indivíduos, posteriormente pretendemos quantificar a variação 

ao longo de todo o desenvolvimento. 

Em conjunto, os dados de expressão relativa dos genes estudados, ligados a caracte-

rísticas importantes para o desenvolvimento e reprodução de abelhas Melipona interrupta, 

confirmam a resposta dos indivíduos ao stress térmico, bem como, adaptações em nível de 

colônia. No entanto, esta plasticidade é limitada (Becker et al. 2018), e a sobrevivência da 

espécie vai depender do conjunto de diversos fatores ambientais a que as populações estão 
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expostas e da velocidade das constantes modificações antrópicas, que resultaram no declínio 

dos polinizadores nas últimas décadas (Biesmeijer et al. 2006; Potts et al. 2010; 

IPBES 2016; Potts et al. 2016; IPBES 2019; Sánchez‐Bayo e Wyckhuys 2019). 
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3.5 Conclusões 

A partir dos dados apresentados neste trabalho, concluímos que a expressão relativa 

dos genes de M. interrupta é claramente afetada pela temperatura do ambiente, e varia de 

acordo com o sexo e a casta. Os genes selecionados também apresentam expressão distinta 

e, novamente, variando de acordo com o sexo e a casta. 

Utilizando esses genes como bioindicadores do metabolismo celular para alterações 

climáticas, podemos entender que a espécie consegue manter a homeostase, apesar do maior 

estresse fisiológico, em temperaturas externas menores. Enquanto as altas temperaturas 

agem como fator limitante, e consequente maior taxa de mortalidade (apresentada no capí-

tulo anterior).  
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3.7 Material Suplementar 

Curva padrão do gene Rp49 

 

 

 

Curva padrão do gene Act 
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Curva padrão do gene Hsp70 
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Curva padrão do gene Hsp90 

 

 

 

Curva padrão do gene Jhe 
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Curva padrão do gene Dnmt3 
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4.0 Capítulo 03 - Morfometria 
 

Morfometria comparativa de abelhas recém emergidas de Melipona interrupta 

expostas a diferentes temperaturas durante todo o desenvolvimento 
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4.1 Introdução 

O tamanho corporal dos indivíduos de uma espécie é definido por um conjunto de 

fatores genéticos e ambientais, que controlam a rapidez com que o organismo cresce e a 

duração do período de crescimento (Emlen e Allen 2003; Mirth e Riddiford 2007; Nijhout 

et al. 2014).  

Nos insetos, de forma simplificada (com base nos estudos com Drosophila melano-

gaster e Manduca sexta), as vias da Insulina e da Ecdisona são as principais reguladoras 

genéticas do crescimento e tamanho final do corpo. A Insulina ativa os fatores promotores 

de crescimento e a entrada de nutrientes na célula. Assim, desencadeia a síntese proteica e 

crescimento celular. Quando o indivíduo atinge um tamanho mínimo espécie-específico o 

Hormônio Protoracicotrópico (PTTH) é liberado pela glândula pró-torácica e induz a síntese 

de Ecdisona. A Ecdisona desencadeia a metamorfose de larva para pupa e o crescimento é 

interrompido, definindo o tamanho final do adulto. Esses mecanismos controlam diferenci-

almente tecidos e órgãos distintos. Antagonicamente, além de regular outros fatores, o Hor-

mônio Juvenil (HJ) inibe o PTTH e pode estender o período de crescimento, levando a for-

mação de indivíduos maiores (Emlen e Allen 2003; Mirth e Riddiford 2007; Nijhout et al. 

2014; Cao et al. 2017).  

Fatores ambientais, tais como, nutrição, temperatura, ferimentos, infecções e níveis 

de oxigênio influenciam os mecanismos de controle do desenvolvimento (Mirth e Riddiford 

2007; Nijhout et al. 2014). A temperatura, em especial, desempenha papel chave nos pro-

cessos biológicos, afetando a resposta metabólica e fisiológica. Organismos, em geral, pos-

suem uma faixa térmica "ótima", na qual o metabolismo é mais eficiente e sua performance 

maximizada, e podem sobreviver apenas a curtos períodos em condições que excedam seus 

limites críticos de tolerância. Mesmo antes de atingir os limites críticos superior e inferior, 

o organismo tem um desempenho cada vez menor (Pörtner et al. 2006; Miller e Stillman 

2012). Assim, à medida que as temperaturas aumentam ou diminuem a partir do ótimo, o 

desempenho é reduzido. Os limites críticos também definem padrões de distribuição das 

espécies e como estas respondem às mudanças ambientais (Pörtner et al. 2006; Deutsch et 

al. 2008; Somero 2011). 

O padrão global revela uma relação inversa entre temperatura e tamanho, fenômeno 

denominado temperature-size rule (TSR) (Atkinson e Sibly 1997; Emlen e Allen 2003; 

Mirth e Riddiford 2007; Nijhout et al. 2014). Ou seja, em regra, indivíduos de populações 
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provenientes de baixas altitudes ou latitudes são menores do que indivíduos de populações 

oriundas de altas altitudes ou latitudes, mesmo quando ambos são criados no mesmo ambi-

ente. Trabalhos investigando essa relação normalmente consideram apenas temperaturas 

mais altas que o ótimo fisiológico, entretanto, temperaturas mais baixas que o ótimo também 

podem afetar o crescimento, de modo que a relação deve ser uma curva.  

No contexto atual de mudanças climáticas, em meio as muitas previsões de diminui-

ção da biodiversidade (Bellard et al. 2012; IPCC 2013; IPBES 2019), abelhas sem ferrão 

tem baixa capacidade de dispersão (Carvalho-Zilse e Kerr 2004) como fator limitante adici-

onal. Por isso, é improvável que sejam capazes de seguir rápidas mudanças de clima ao longo 

de grandes extensões espaciais. Neste caso, é importante saber como as colônias podem ser 

afetadas em curto prazo através dos efeitos diretos do aquecimento atmosférico, como este 

trabalho buscou através da resposta plástica do tamanho corporal de abelhas Melipona in-

terrupta à variação da temperatura, e suas implicações ecológicas. 
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4.2 Objetivo 

 Investigar o efeito da exposição de colônias de abelhas M. interrupta a diferentes 

temperaturas durante o desenvolvimento no tamanho corporal de adultos. 

  



86 
 

4.3 Material e Métodos 

Com a finalidade de verificar a influência da temperatura no tamanho de abelhas M. 

interrupta foram coletadas operárias recém emergidas das colônias mantidas artificialmente 

a diferentes temperaturas, no período de 2012 a 2016, conforme descrito na Seção 1.3 Ma-

terial e Métodos – descrição dos aspectos gerais do experimento (página 22).  

 

4.3.3 Morfometria 

Para comparar possíveis diferenças de tamanho entre abelhas M. interrupta nascidas 

em colônias mantidas em diferentes tratamentos de temperaturas formam coletadas dez ope-

rárias de cada colônia, quando possível (Tabela 10), e armazenadas em tubos Falcon con-

tendo álcool absoluto. Devido à dificuldade de obter espécimes de ambos os sexos e castas 

em quantidades suficientes, as operárias foram utilizadas como modelo. 

 

Tabela 10: Desenho amostral para verificar a influência da temperatura sobre o tamanho de 

abelhas Melipona interrupta em Manaus-AM. 

 Colônia Temperatura externa média (ºC) N amostral 

 1 24.57 10 

 2 25.02 10 

 3 24.71 10 

 6 32.29 10 

 7 31.94 10 

 8 32.18 10 

 10 36.95 3 

 12 34.80 10 

 13 28.70 10 

 14 29.33 10 

 15 28.41 10 

 16 24.69 10 

 17 25.19 10 

 18 25.49 10 

 19 34.36 10 

 20 34.39 10 

 21 31.46 10 

 22 31.96 10 

 23 32.32 10 

 24 36.30 10 

 27 32.98 9 

 28 29.68 10 

 29 29.02 10 

 30 29.12 10 

Total 24 - 232 
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Para a análise morfométrica das estruturas, os espécimes foram fotografados e medi-

dos com câmera digital acoplada à lupa com programa de automontagem (Leica Aplication 

Suite Montage).  

As estruturas analisadas foram: distância interorbital (Figura 13A); comprimento e 

largura do mesoscuto (tórax) (Figura 13B); comprimentos das laterais e largura da tíbia das 

pernas traseiras (modificadas em corbículas nas operárias) (Figura 13C), adaptadas de Si-

mões (2011). 

 

 
Figura 13: Medidas morfométricas coletadas em Melipona interrupta, GPA/INPA, Manaus-

AM. (a) distância interorbital, (b) comprimento e largura do mesoscuto (tórax), (c) compri-

mentos das laterais e largura da tíbia das pernas traseiras. Fotos: T. Becker. 
  

4.3.4 Análise estatística 

A fim de estimar o efeito da temperatura externa na variação do tamanho das abelhas 

foram aplicadas regressões lineares simples para cada estrutura medida, empregando o mé-

todo dos mínimos quadrados para determinar o modelo matemático que descreve a linha de 

tendência das relações. Para testar relações não lineares, inserimos um termo quadrático nos 

modelos. 

Assumimos a média da temperatura externa das colônias como variável independente 

e a colônia como unidade amostral, usando a (média do tamanho de cada estrutura dos indi-

víduos da mesma colônia) como variável dependente.  

 

4.4 Resultados e Discussão 

Observou-se um padrão parabólico recorrente nas relações entre os tamanhos das 

estruturas e a temperatura externa média. As estruturas maiores foram registradas em abelhas 
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mantidas em temperaturas entre 28 à 32 °C e temperatura ambiente. À medida que as tem-

peraturas médias externas se afastam deste intervalo, o tamanho das estruturas diminui. 

A regressão linear entre as médias da distância interorbital dos indivíduos de cada 

colônia em função das temperaturas externas médias está representada graficamente na Fi-

gura 14, e pode ser explicada por uma linha de tendência curva de concavidade para baixo 

(F = 7,388, P = 0,003 e r2 = 0,413). Ou seja, em temperaturas mais baixas e mais altas a 

distância entre os olhos tende a ser menor. Esta regressão apresentou o maior coeficiente de 

determinação (r2) dentre as medidas analizadas. 

 

 

Figura 14: Correlação entre as médias da distância interorbital dos indivíduos em função 

das médias das temperaturas externas de cada colônia de Melipona interrupta, GPA/INPA, 

Manaus-AM. 

 

A regressão linear entre as médias da distância intertegular dos indivíduos de cada 

colônia em função das temperaturas externas médias está representada graficamente na Fi-

gura 15, e pode ser igualmente ilustrada por uma linha de tendência curva (F = 3,796, P = 

0,039 e r2 = 0,265).   
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Figura 15: Correlação entre as médias da distância intertegular dos indivíduos em função 

das médias das temperaturas externas de cada colônia de Melipona interrupta, GPA/INPA, 

Manaus-AM. 

Da mesma forma, a regressão linear entre as médias do comprimento do tórax dos 

indivíduos de cada colônia em função das temperaturas externas médias pode ser explicada 

por uma linha de tendência curva (F = 5,776, P = 0,010 e r2 = 0,354), e está representada 

graficamente na Figura 16.  

As medidas de comprimento da corbícula são fortemente correlacionadas, com 

coeficiente de correlação igual a 0,917. Entretanto, as medidas da largura da corbícula não 

foram significativas e não seguiram o mesmo padrão de correlação, portanto, não serão 

discutidas. 

A regressão linear entre as médias do comprimento da tíbia dos indivíduos de cada 

colônia em função das temperaturas externas médias está representada graficamente na Fi-

gura 17, e pode ser explicada por uma linha de tendência curva de concavidade para baixo 

(F = 7,024, P = 0,004 e r2 = 0,400).  Da mesma forma, a regressão linear entre as médias do 

comprimento da tíbia 2 dos indivíduos de cada colônia em função das temperaturas externas 

médias, e novamente, pode ser explicada por uma linha de tendência curva (F = 6,793, P = 

0,005 e r2 = 0,392) (Figura 18).  
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Figura 16: Correlação entre as médias do comprimento do tórax dos indivíduos em função 

das médias das temperaturas externas de cada colônia de Melipona interrupta, GPA/INPA, 

Manaus-AM. 

 

 

Figura 17: Correlação entre as médias do comprimento da tíbia dos indivíduos em função 

das médias das temperaturas externas de cada colônia de Melipona interrupta, GPA/INPA, 

Manaus-AM. 
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Figura 18: Correlação entre as médias do comprimento da tíbia 2 dos indivíduos em função 

das médias das temperaturas externas de cada colônia de Melipona interrupta, GPA/INPA, 

Manaus-AM. 

 

Nos insetos, a exposição dos organismos a temperaturas acima ou abaixo de seu 

ótimo, durante o processo de desenvolvimento, desencadeiam alterações fisiológicas que 

resultam em diminuição do tamanho corporal do adulto (Atkinson 1994). Este padrão pode 

ser observado nos dados obtidos neste experimento, no qual podemos analisar a curva do 

efeito térmico sobre o tamanho para a espécie Melipona interrupta, e inferir que a 

temperatura ótima está entre 28 e 32 °C, intervalo que resultou em indivíduos adultos maio-

res. Temperaturas acima ou abaixo desse intervalo seguem a regra, e, determinaram indiví-

duos de tamanhos menores.  

Os mecanismos que regulam o tamanho corporal dos organismos sob stress térmico 

não estão bem estabelecidos e variam de acordo com a espécie. Por exemplo, Drosophila 

melanogaster diminui a duração da fase de crescimento, enquanto Manduca sexta diminui a 

taxa de crescimento (Ghosh et al. 2013; Nijhout et al. 2014). Fisiologicamente, temperaturas 

superiores causam a desnaturação das proteínas celulares, e desencadeiam a expressão de 

proteínas de choque térmico (discutidas no capítulo anterior), na tentativa de manter o fun-

cionamento da célula. Este processo tem alto custo energético e causa diminuição de expres-

são de outras proteínas essenciais (Emlen e Allen 2003; Mirth e Riddiford 2007; Nijhout et 
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al. 2014), podendo ser uma das causas do tamanho corporal menor. Já a exposição a tempe-

raturas abaixo do intervalo térmico ótimo provoca diminuição da taxa metabólica, dimi-

nuindo o gasto energético e retardando o crescimento (Emlen e Allen 2003; Mirth e Riddi-

ford 2007; Ghosh et al. 2013; Nijhout et al. 2014).  

 

 

Em caso de exposição do organismo as temperaturas críticas (superiores ou 

inferiores), as membranas celulares perdem a integridade, e não funcionam mais como bar-

reira e, por fim, ocorre a apoptose celular (Hochachka e Somero 2002).  

 Neste estudo não foram testadas as temperaturas críticas para os indivíduos em sí, 

porém, em experimento prévio, constatamos colapso total de colônias de Melipona inter-

rupta expostas durante longo período (semanas) a temperaturas constantes superiores a 38 

°C (Becker 2014), sugerindo que, na prática, esta é a temperatura máxima crítica suportada 

pela espécie, pois os indivíduos não sobrevivem sozinhos sem a colônia. Entretanto, a tem-

peratura mínima crítica da espécie não foi encontrada, uma vez que os indivíduos e as colô-

nias sobreviveram as temperaturas inferiores testadas (até 20 °C).  

Tipicamente, espécies de latitudes menores (climas quentes) possuem ótimos térmi-

cos mais altos, no entanto, resistem a uma amplitude térmica menor e, consequentemente, 

vivem mais próximas de seus limites fisiológicos (Deutsch et al. 2008; Miller e Stillman 

2012). Comparando o tamanho dos indivíduos de Melipona interrupta em resposta ao gra-

diente de temperatura experimental com as temperaturas médias da região, podemos estimar 

as consequências do aquecimento global para as espécies e demonstrar a vulnerabilidade da 

espécie. 

Padrões de mudança gradual de tamanho corporal de organismos de uma mesma es-

pécie, ou espécies próximas, em uma transição geográfica em função da temperatura, conhe-

cida como regra de Bergmann, indicam a resposta plástica dos organismos à variação da 

temperatura ambiente (Atkinson e Sibly 1997). Tipicamente, o aumento da temperatura leva 

ao desenvolvimento de adultos menores (Mirth e Riddiford 2007; Ghosh et al. 2013), e, 

potencialmente, reduz o fitness da espécie. Em insetos eussociais, indivíduos maiores, assim 

como o maior número populacional, podem melhorar a termorregulação da colônia, a 

eficiência do forrageio e a fecundidade (Mirth e Riddiford 2007; Willmer e Finlayson 2014; 

Castillo et al. 2015; Szentgyörgyi et al. 2018). 
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Além dos efeitos fisiológicos, que desencadeiam a variação de tamanho dos 

indivíduos, as mudanças climáticas em curso também afetam a fenologia e a distribuição das 

espécies (Roberts et al. 2011). Por exemplo, Hutchings e colaboradores (2018) observaram 

o efeito do aumento da temperatura no processo de polinização da orquídea Ophrys sphego-

des pela abelha Andrena nigroaenea em registros de 1659 a 2014. A polinização de O. sphe-

godes depende de uma ordem específica de eventos: 1 – machos emergem; 2 – orquídea 

floresce (machos polinizam as orquídeas); 3 – fêmeas emergem. Com o passar dos anos, a 

tendência de primaveras mais quentes alterou o intervalo entre os voos masculino e feminino 

e a floração, chegando a inverter a ordem dos eventos. Tais mudanças na fenologia se torna-

ram cada vez mais frequentes nos últimos 356 anos, limitando sucesso da polinização 

Ophrys / Andrena.  

Dessa forma, as mudanças nas condições climáticas alteram os ciclos de vida de mui-

tas espécies, e interferem na sincronia das suas relações ecológicas, neste caso, planta-poli-

nizador (Hutchings et al. 2018; Kharouba et al. 2018). Roberts e colaboradores (2011) ava-

liaram o risco de extinção de abelhas de acordo com a especialização alimentar sob influên-

cia de mudanças climáticas, e concluíram que tanto espécies generalistas quanto especialis-

tas estão ameaçadas, porém, o risco é maior para as especialistas. Espécies mais generalistas 

podem substituir a fonte alimentar mais facilmente. No entanto, M. interrupta é seletiva 

quanto à fonte alimentar (Kerr et al. 1986/1987; Marques-Souza 1996; Ferreira e Absy 

2017), de tal modo, é dependente dessa sincronia com poucas espécies de plantas.  

Quanto à distribuição, M. interrupta é endêmica da região (Camargo e Pedro 2014), 

e como outros meliponíneos, possui baixa capacidade migratória, estimada em 200 metros 

por ano para abelhas Melipona (Carvalho-Zilse e Kerr 2004), o que dificulta a procura por 

áreas com climas mais favoráveis ou disponibilidade de alimento de forma rápida.  

Atualmente as abelhas enfrentam múltiplas ameaças em todo o mundo, 

principalmente as mudanças climáticas e perda de habitat (Potts et al. 2010), que impactam 

a abundância, distribuição e fenologia das abelhas.  
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4.5 Conclusões 

Neste estudo observamos a curva do efeito térmico sobre o tamanho para a espécie 

Melipona interrupta, na qual, aparentemente, o metabolismo é mais eficiente entre 28 e 32 

°C resultando em indivíduos adultos maiores. À medida que as temperaturas médias externas 

se afastam deste intervalo, desencadeiam alterações fisiológicas, que levam a formação de 

adultos menores. 

Os efeitos das mudanças climáticas são especialmente preocupantes quando analisa-

mos os valores da curva do efeito térmico sobre o tamanho da espécie M. interrupta, inten-

sificados por características da biologia da espécie, bem como dos demais meliponíneos, 

como o endemismo, baixa capacidade migratória para procurar climas mais favoráveis, além 

de não ser generalista quanto à fonte alimentar. 

Somados, esses fatores colocam em perigo a persistência de populações da espécie 

ao longo deste século, preocupação que se estende às demais espécies em virtude de sua 

proximidade biológica e etológica. 
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5.0 Considerações Finais  

 

Estamos acostumados a ver o meio ambiente como matéria prima para suprir nossas 

necessidades consumistas e não como apenas mais uma espécie, parte do todo. Até que ponto 

a necessidade de gerar alimento para os humanos justifica a modificação indiscriminada do 

meio ambiente? Pior, estamos modificando e utilizando o ambiente a nossa volta sem levar 

em consideração como isso afeta os outros seres e a nós mesmos. Nosso descaso com o 

planeta vai acabar levando à nossa própria extinção. 

Um minuto de silêncio para refletirmos como estamos contribuindo para isso. 

Agora é hora de agir! 

 

Este trabalho confirma a vulnerabilidade da espécie de abelhas sem ferrão Melipona 

interrupta à variação da térmica. Temperaturas externas abaixo de 28 °C e acima de 32 °C 

aumentam a mortalidade de imaturos, alteram a proporção de machos e fêmeas, causam 

stress fisiológico limitante e diminuem o tamanho corporal dos adultos. 

Com temperatura ótima entre 28 e 32 °C, M. interrupta já vive próxima ao seu limite 

térmico. Dessa forma, os efeitos das mudanças climáticas, especialmente o aquecimento 

global juntamente com o crescente desmatamento e características  da biologia da espécie 

(endemismo, baixa capacidade migratória e seletiva quanto à fonte alimentar) geram um 

cenário preocupante e evidenciam o risco de extinção desta espécie, bem como dos demais 

meliponíneos.  

 

A velocidade com que estamos modificamos o ambiente supera a capacidade de 

adaptação das abelhas. 

 

E não sobreviveremos em um mundo sem abelhas! 

 


