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RESUMO 

 A Filogeografia é um dos campos mais multidisciplinares da Biologia, e 

agrega diferentes áreas como sistemática filogenética, genética de populações, 

geologia, modelos paleogeográficos e paleoclimáticos, demografia e conservação. 

Assim, além da Filogeografia comparada, apresento resultados importantes para a 

conservação das espécies estudadas e a descrição de uma espécie críptica. Bombus 

morio e B. pauloensis são espécies simpátricas que ocupam uma grande área em dois 

importantes biomas brasileiros, Mata Atlântica e Cerrado. Exceto pelas diferenças na 

dispersão, maior em B. morio, possuem comportamento e nicho ecológico 

semelhantes. Os resultados gerados a partir de marcadores moleculares e modelagem 

de distribuição sugerem que as alterações climáticas do final do Pleistoceno 

influenciaram a estrutura populacional das duas espécies, e que a maior capacidade de 

dispersão foi responsável pela ausência de estruturação em B. morio. O leste do 

estado de São Paulo, no qual foram encontradas diferentes quebras filogeográficas 

para vários organismos, mostrou-se mais uma vez complexo e com mais um diferente 

cenário filogeográfico. Além disso, essa região por ser o centro da diversidade 

genética em B. pauloensis e ter sido estável ao longo da mudanças climáticas para 

ambas espécies, é prioritária para a conservação das mesmas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 Phylogeography is one of the most multidisciplinary fields in Biology and 

joins different areas such as phylogenetic systematics, population genetics, geology, 

paleogeographic and paleoclimatic models, demography, and conservation. Thus, 

besides comparative Phylogeography, I also present important results concerning the 

conservation of the species studied and the description of a cryptic species. Bombus 

morio and B. pauloensis are sympatric species, occupying a large area in two 

important Brazilian biomes, Atlantic forest and Brazilian savanna. Except for 

differences in dispersal, which is greater in B. morio, both species have similar 

behavior and ecological niches. The results obtained by molecular data and 

distribution models suggest that climatic oscillations in the late Pleistocene influenced 

the population structure of both species, and that a greater dispersal capacity was 

responsible for the absence of genetic structure in B. morio. Eastern São Paulo state, 

in which different phylogeographic breaks have been found for many organisms, 

seems to be complex and to have a new phylogeographic scenario. Furthermore, this 

region, because it is the center of genetic diversity for B. pauloensis and it was stable 

throughout periods of climatic change for both species, is a priority for their 

conservation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO GERAL 

 

1.1 FILOGEOGRAFIA 
1.1.1 Definição 

A Filogeografia é definida como o estudo dos princípios e processos que 

determinam a distribuição geográfica de linhagens genealógicas (Avise, 2000). Como 

o nome indica, a Filogeografia analisa as relações filogenéticas de um organismo a 

partir de dados genéticos junto com os fatores históricos responsáveis pela 

distribuição espacial das linhagens (Hickerson et al., 2010) para testar hipóteses sobre 

as relações entre fenômenos geográficos, distribuição de espécies e mecanismos que 

tenham atuado na especiação (Avise, 2000). O intuito final é verificar quais eventos 

geológicos e paleo-ecológicos podem estar associados à história da espécie 

juntamente com seu ambiente (Riddle, 1996; Avise, 1998; Hickerson et al., 2010). 

 Estudos filogeográficos podem fornecer uma maior compreensão da 

biodiversidade, modos de dispersão, tempo de diversificação, extinção, áreas de 

refúgios e outros processos em nível específico ou populacional. Os primeiros 

trabalhos com essa abordagem foram realizados por Avise (1979, 1987) e foram 

responsáveis por cunhar o termo “Filogeografia” e por estabelecê-la como disciplina. 

Nessa época, o estudo filogeográfico era focado, basicamente, em uma única espécie, 

no uso do DNA mitocondrial como marcador molecular e em métodos empíricos de 

análise. Originalmente, a Filogeografia era uma ponte entre a filogenética e a genética 

de população, e hoje evoluiu para uma das disciplinas mais integrativas em toda a 

Biologia, pois agregou diversos campos como análises geoespaciais, geologia, 

climatologia e bioinformática. Além disso, as tendências atuais nessa área incluem 

métodos estatísticos de análise (Knowles e Maddison, 2002; Nielsen e Beaumont, 

2009), análises multilocus e comparação dos padrões filogeográficos entre diferentes 

taxa (Avise, 2009; Hickerson et al., 2010), embora ainda não sejam amplamente 

aplicados (Beheregaray, 2008; Turchetto-Zolet et al., 2013).   

 

1.1.2 Filogeografia comparada 

 Uma das tendências da Filogeografia atual é a Filogeografia comparada, que 

parte do pressuposto de que espécies com a mesma distribuição geográfica 

compartilham a mesma história. Sendo assim, espécies co-distribuídas atualmente 



teriam estado juntas no passado e, portanto, os mesmos eventos ecológicos e físicos as 

teriam afetado de forma sincrônica (Avise, 2009). A Filogeografia comparada pode 

fornecer informações importantes sobre geografia, geologia e/ou fenômenos 

climáticos responsáveis pela distribuição da biodiversidade observada (Avise, 1987; 

Bermingham e Moritz, 1998; Arbogast e Kenagy, 2001). A comparação dos padrões 

filogeográficos entre espécies co-distribuídas pode fornecer indícios da história de 

toda uma comunidade. Assim, espera-se encontrar entre espécies que ocorrem em 

simpatria congruências topológicas, temporais e demográficas.  

 A congruência topológica ocorre quando existem padrões filogeográficos 

semelhantes entre espécies (Sullivan et al., 2000). No entanto, estudos mostram que a 

congruência topológica parece não ser frequente (Turner et al., 1996; Kelemen e 

Moritz, 1999; Rocha et al., 2002; Lourie et al, 2005; Roberts, 2006; Bell et al., 2007; 

Kirchman e Franklin, 2007; Guzik et al., 2009; Moussalli et al., 2009, Qu et al., 2010) 

e pode ser explicada pelas diferenças ecológicas entre espécies, pela ausência de 

simpatria histórica ou por diferenças quanto à seleção natural, taxa de mutação, Ne, 

capacidade de dispersão, fatores demográficos, diferenças sutis entre distribuição, 

extinções locais e aleatoriedade implícita no processo de coalescência dos genes 

(Hugall et al., 2002; Garrick et al., 2008; Avise, 2009). A congruência temporal é 

encontrada quando duas espécies compartilham um mesmo padrão filogeográfico 

decorrente de um mesmo evento histórico que as afetou ao mesmo tempo. Ela tem 

sido feita estimando tempos de divergência para as linhagens de cada espécie e 

examinando se as datações das diferentes espécies estão dentro de um período 

semelhante. Por fim, a congruência demográfica pode ser verificada se for encontrado 

indícios de mudanças históricas populacionais, como expansão ou retração (Kuhner, 

2008). Essa congruência pode ser encontrada, inclusive, entre espécies que não 

apresentam estrutura filogeográfica (Zink, 2002).   

 

1.1.3 Filogeografia no Neotrópico  

 Existem diversas teorias que tentam explicar a grande biodiversidade e a 

forma com que ela se organiza no Neotrópico, a seguir:  

a) teoria dos refúgios pleistocênicos (segunda metade do período Quaternário) (Hafer, 

1969; Brown e Ab`Saber, 1979): É a mais citada nos estudos filogeográficos 



neotropicais, caracterizado por alternância entre períodos glaciais e inter-glaciais. Nos 

períodos de glaciação, houve fragmentação de florestas em “ilhas” cercadas por 

regiões mais secas (Hooghiemstra e van der Hammen, 1998), resultando em 

diferenciação de linhagens entre os refúgios. Em períodos inter-glaciais, o oposto teria 

ocorrido e espécies florestais recém diferenciadas expandiriam suas distribuições, 

entrando em contato, enquanto que espécies de áreas abertas teriam suas distribuições 

fragmentadas e passariam a se diferenciar pelo isolamento. Esses refúgios foram 

utilizados para explicar a biodiversidade principalmente na região amazônica (Haffer, 

1969, 2008). Hoje essa teoria é controversa (Colinvaux, 2000; Bush e de Oliveira, 

2006), pois diversos estudos demonstraram a grande influência que o período 

Terciário, caracterizado por intenso tectonismo, teve na diversificação da 

biodiversidade (Pennington et al., 2004; Hoorn et al., 2010; Rull, 2011);  

b) teoria das placas tectônicas (Clapperton, 1993): os eventos geotectônicos, 

principalmente aqueles que ocorreram no Terciário tardio e início do Pleistoceno, 

teriam alterado a paisagem biótica e abiótica e gerado barreiras ao fluxo gênico. A 

separação dos continentes, vulcanismo, soerguimento e rebaixamento de grandes 

áreas  ocorridos por longos períodos de tempo são elementos que, associados ou não, 

influenciaram e influenciam até hoje a história geológica no Neotrópico. Como 

exemplo, a atividade tectônica que formou o vale do rio Paraíba do Sul deve ter tido 

importante papel na separação e evolução de populações (Silva e Straube, 1996);  

c) teoria dos rios (Wallace, 1849): os rios também podem funcionar como barreira ao 

fluxo gênico e promover divergência alopátrica. Os efeitos mais estudados são os rios 

da bacia Amazônica (Hayes e Sewlal, 2004; Ribas et al., 2012), do rio São Francisco 

e do rio Doce (Pellegrino et al., 2005; Cabanne et al., 2007; Ribeiro et al., 2011), este 

último apontado como barreira para diversos organismos, como mamíferos (Costa, 

2003), lagartos (Pellegrino et al., 2005), aves (Costa et al., 2000; Cabanne et al, 2007, 

2008), sapos (Thomé et al., 2010) e plantas (Ribeiro et al., 2010);  

d) teoria do soerguimento de morros e montanhas (Vanzolini 1973; Dixon 1979; 

Simpson 1979): embora os casos mais estudados estejam nos Andes, outros 

soerguimentos como a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira podem ter sido 

importantes barreiras para o fluxo gênico para vários organismos (Souza et al., 2003; 

Torres e Ribeiro, 2009);  



e) teoria do gradiente ecológico (Endler, 1977): sugere que a diversificação pode 

ocorrer em parapatria, na qual em algumas situações a divergência entre organismos é 

mediada por diferentes pressões seletivas atuantes em ambientes diferentes e 

contíguos (Haffer, 1969; Brown e Ab`Saber, 1979; Haffer e Prance, 2001; Moritz et 

al., 2000; Smith et al., 1997, 2001), sem necessariamente a presença de uma barreira 

física. O modelo considera que a seleção constante sobre caracteres relacionados à 

aptidão biológica pode, ao longo do tempo e do espaço, resultar em isolamento 

reprodutivo entre organismos presentes nos distintos ambientes.  

 

1.1.4 Filogeografia e conservação 

 A Filogeografia tem sido cada vez mais associada à conservação (Zamudio e 

Greene, 1997; Moritz e Faith, 1998; Fouquet et al., 2010, Karl et al., 2011; D`Amen 

et al., 2012; Gugger et al., 2011; Kodandaramaiah et al., 2012). Os estudos 

filogeográficos permitem identificar linhagens que necessitam conservação, mostrar 

cenários de prioridades na conservação, estudar os efeitos da hibridação na biologia e 

conservação de espécies raras e identificar espécies crípticas (Hickerson, 2010). 

Ainda, através da Filogeografia, de acordo com Moritz e Faith (1998), é possível 

conservar não só a diversidade mas o processo que gerou essa diversidade, um dos 

critérios atualmente mais utilizados para definir áreas de conservação.  

 Uma das metodologias mais utilizadas na associação da Filogeografia à 

conservação é a Modelagem de Nicho Ecológico (MNE). Esse método tem se tornado 

uma ferramenta de importante aplicação, pois permite prever a distribuição geográfica 

das espécies (Kremen et al., 2007), predizer mudanças na distribuição em 

consequência de eventos climáticos passados ou futuros (Hijmans e Graham, 2006) e 

investigar padrões de especiação e divergência de nicho (Wiens e Graham, 2005; 

Warren et al., 2008). Associada à Filogeografia, a MNE é capaz de encontrar áreas 

estáveis (ou refúgios) ao longo das mudanças climáticas que ocorreram no passado, 

como as que ocorreram no período glacial (~21.000 anos). Essas áreas estáveis podem 

ser reconhecidas através da alta variabilidade genética verificada pela análise 

filogeográfica. Além disso, é possível acompanhar a dinâmica de linhagens ao longo 

de mudanças climáticas futuras e inferir se existe alguma linhagem prioritária para a 

conservação (Wilson e Pitts, 2012; D`Amen et al., 2012).  



  



Capítulo 1 – Introdução Geral – Modelos biológicos | 9 
 

1.2 OS MODELOS BIOLÓGICOS 

1.2.1 O gênero Bombus 

 As abelhas do gênero Bombus (o único gênero da tribo Bombini) são 

conhecidas popularmente por mamangavas. Junto com Euglossini (abelhas das 

orquídeas tropicais), Apini (abelhas melíferas) e Meliponini (abelhas sem ferrão), 

Bombini compõe o grupo das abelhas corbiculadas, cuja característica morfológica é 

a presença da corbícula no par de pernas posterior, que é utilizada para o transporte de 

pólen e resina (Michener, 2007). O comportamento social apresentado pela maioria 

das espécies de Bombus é denominado de “primitivamente eussocial”, pois seria 

menos elaborado e complexo do que o das abelhas do gênero Apis e das abelhas sem 

ferrão, denominado “altamente eussocial” (Michener, 2007). Entretanto, o fato de 

algumas espécies temperadas regularem minuciosamente a temperatura do ninho e a 

descoberta de que as operárias se comunicam no forrageamento podem sugerir que o 

termo “primitivamente eussocial” não esteja sendo empregado corretamente no grupo 

(Goulson, 2010).  

 Bombus é um grupo bastante homogêneo em termos de morfologia (Moure e 

Sakagami, 1962; Williams, 1998; Michener, 1990; Michener, 2007; Murray, 2008), 

porém muito rico em número de espécies, estimado em 250, divididas atualmente em 

15 subgêneros (Williams, 2008). Vivem em sociedade e constroem seus grandes 

ninhos com detritos vegetais no chão ou em cavidades (Moure e Sakagami, 1962; 

Michener, 2007). A maioria das espécies possui ciclo de vida anual, com rainhas 

fecundadas emergindo da hibernação no final do inverno ou começo da primavera e 

fundando os ninhos (Sakagami, 1976; Goulson, 2010).  

 O gênero Bombus é tipicamente Holártico, bem adaptado ao clima frio e com 

maior diversidade de espécies e subgêneros no Paleártico do que no Neártico e 

Neotrópico (Williams, 1998; Michener, 2007). Essas abelhas robustas e pilosas 

possuem adaptações termorregulatórias que envolvem endotermia facultativa 

(Heinrich, 1996), o que possibilita a vida em elevadas altitudes e em lugares frios. A 

riqueza de espécies de Bombus é alta em áreas montanhosas ou em latitudes elevadas 

do Oriente e Paleoártico (~175 espécies), declina na América do Norte (~60 espécies) 

e reduz fortemente na América do Sul (~22 espécies), onde ocupam áreas não 

montanhosas (Williams, 1996).   
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 No Brasil, uma característica marcante do gênero Bombus é o baixo número 

de espécies, apenas seis: Bombus bellicosus Smith (1879), B. brasiliensis Lepelitier 

(1836), B. brevivillus Franklin (1913), B. morio Swederus (1787), B. pauloensis 

Friese (1913) e B. transversalis Olivier (1789). Todas pertenciam ao subgênero 

Fervidobombus. Entretanto, como esse grupo mostrou-se parafilético por análises 

moleculares (Cameron et al., 2007), esse subgênero foi sinonimizado em 

Thoracobombus (Williams et al., 2008). O padrão de distribuição dessas espécies no 

Brasil é bastante distinto, com áreas bem delimitadas (Figura 1.1).   

 

 

Figura 1.1 – Mapa de distribuição das espécies brasileiras do gênero Bombus (Adaptado 
de Moure e Sakagami, 1962). 
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1.2.2 Bombus morio e B. pauloensis, de acordo com Moure e Sakagami (1962) 

Bombus morio são abelhas completamente pretas e bastante pilosas e as mais 

fáceis de identificar, por serem mais distantes morfologicamente e molecularmente 

(Cameron et al., 2007) das demais espécies brasileiras. Têm hábito preferencialmente 

florestal, sendo mais comuns em matas ao longo de rios, apesar de ocorrerem em uma 

região ampla no sul e sudeste do Brasil (do Rio Grande do Sul até Minas Gerais e 

Espírito Santo) e alcança com menor abundância o sul da Bahia, Goiás e Mato 

Grosso.  

Bombus pauloensis é a espécie mais politípica do Brasil, com uma alta variação 

de cores e de habitats. Ocupa praticamente a mesma área de B. morio, apesar do 

hábito mais generalista. Uma característica interessante é a variação do padrão de cor 

ao longo da distribuição, sendo que no sul os indivíduos são mais amarelos e ao norte, 

mais escuros (Figura 1.2).  

 

 

Figura 1.2 – Bombus pauloensis e algumas variações no padrão de cor 
 

Bombus morio e B. pauloensis, e provavelmente as demais espécies brasileiras de 

Bombus, são exceções em relação ao comportamento geral observado no gênero. 

Como essas espécies habitam regiões tropicais, não hibernam e encontram alimento 

disponível o ano todo (Camillo e Garófalo, 1989), o que lhes permite realizar dois 

ciclos de vida por ano (Zuchi, 1973). 
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1.2.3 A escolha dos modelos biológicos 

 Existe um conflito na literatura quanto à proximidade filogenética e ecológica 

dos modelos utilizados na Filogeografia comparada. Alguns autores dizem que os 

estudos de Filogeografia comparada devem limitar taxonômica e ecologicamente as 

espécies estudadas para poder encontrar padrões compartilhados, dado que fatores que 

influenciam no formato das genealogias, como taxa de mutação e tamanho efetivo 

populacional, provavelmente são similares. Por outro lado, outros autores 

argumentam que quanto maior a disparidade entre as espécies, as congruências 

encontradas terão maior significado (Cartens et al., 2005). 

Bombus morio e B. pauloensis são espécies proximamente relacionadas e 

pertencem ao mesmo subgênero, Thoracobombus. Ocorrem em simpatria em uma 

grande área (do Rio Grande do Sul até Minas Gerais e Espírito Santo, de acordo com 

Moure e Sakagami, 1962) e possuem nicho trófico e comportamento semelhantes 

(Camillo e Garófalo, 1989; Cortopassi-Laurino et al., 2003). São espécies com ampla 

e bem documentada distribuição, abundantes na natureza e em coleção de museus, 

fáceis de serem coletadas e possuem ainda uma distribuição natural, não influenciada 

pela comercialização e transporte de ninhos no Brasil. Como B. morio e B. pauloensis 

se distribuem em muitos tipos de florestas e diversas áreas de transição com biomas 

abertos, podem existir diferentes pressões seletivas e a hipótese de diversificação em 

parapatria é interessante para ser testada. 

 As abelhas do gênero Bombus atuam como importantes polinizadores tanto 

para a flora natural quanto para plantas de interesse econômico (Corbet et al., 1991; 

Kevan, 1991; Goulson, 2003; Memmott et al., 2004; Pywell et al., 2006; Goulson et 

al., 2008), e o declínio dessas espécies pode acarretar em sérios prejuízos a vários 

setores da economia (Corbet et al., 1991; Biesmeijer et al., 2006; Carvell et al., 2006). 

Diversos estudos na Europa e nos Estados Unidos documentaram o recente declínio 

de muitas espécies de Bombus (Williams, 1982, 1986; Carvell, 2002; Biesmeijer et 

al., 2006; Goulson, 2006; Fitzpatrick et al., 2007; Kosior et al., 2007; Grixti et al., 

2009), observado principalmente em áreas nas quais ocorreram mudanças no habitat 

por ação antrópica, como intensificação da agricultura e urbanização (Pywell et al., 

2006). No Brasil e na América do Sul, pouco se sabe sobre o status das populações 

das abelhas desse gênero e, como consequência, não há uma política de proteção e 

manejo para esses polinizadores. 
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1.3 OBJETIVOS GERAIS 

 Os objetivos propostos no projeto de doutorado foram:  

a. correlacionar quais das hipóteses de diversificação do Neotrópico melhor 

explicariam os padrões filogeográficos encontrados em B. morio e B. pauloensis e 

os fenômenos que influenciaram as populações, eventuais linhagens e a 

distribuição; 

b. testar a hipótese de que diferentes capacidades de dispersão, apesar da simpatria e 

comportamento semelhantes, podem gerar diferentes padrões filogeográficos. As 

predições seriam encontrar incongruência topológica e congruências temporal e 

demográfica; 

c. testar a hipótese de que B. morio e B. pauloensis estão em declínio e as predições 

seriam encontrar baixa variabilidade genética e retração na distribuição atual e 

futuras em relação às distribuições passadas; 

d. se forem encontradas evidências de declínio, avaliar e estabelecer metas para a 

conservação. 
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CAPÍTULO 2 – FILOGEOGRAFIA COMPARADA DE B. MORIO E B. 
PAULOENSIS -	  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 Nesse capítulo, apresento o artigo principal da tese sobre a Filogeografia 

comparada, além de dois trabalhos relativos às bibliotecas de microssatélites feitas 

para cada uma das espécies estudadas. Como o artigo principal tem muitas análises e 

ficou extenso, seguem algumas informações que considero relevantes e que foram 

excluídas: 

1. Nem todos as amostras obtidas foram utilizadas nas análises filogeográficas. 

Foram excluídos 43 espécimes de B. morio e 40 de B. pauloensis. Optei por usar 

somente os espécimes que tivessem todas as quatro regiões mitocondriais 

sequenciadas, dado que as amostras incompletas estavam dando ruídos nas análises 

filogenéticas, o que refletia nos baixos valores de probabilidade posterior encontrados. 

Ainda assim, o número amostral obtido para cada espécie ficou muito além do previsto 

no projeto inicial (150 amostras por espécie).  

2. Alguns espécimes coletados no estado de Mato Grosso do Sul e obtidos na 

coleção da UFMS parecem constituir uma linhagem muito distante de B. morio e B. 

pauloensis, e pode se tratar de uma nova espécie de Bombus. Como não foram obtidas 

as sequências das quatro regiões mitocondriais desses exemplares e, por ter esse 

trabalho como foco principal uma abordagem intra-específica, essas amostras foram 

excluídas. Entretanto devem ser melhor estudadas. 

3. Os mapas da distribuição atual de B. morio e B. pauloensis feitos a partir da 

MNE possuem limites diferentes daquele apresentado na Figura 1.1, adaptado de 

Moure e Sakagami (1962). Esses autores demostraram insatisfação com o mapa, sendo 

então sugerido seu uso como uma ideia da distribuição das espécies brasileiras de 

Bombus. Os meus pontos de distribuição foram feitos a partir de coletas recentes 

(desde 1990, já que mudanças ambientais podem ter alterado a distribuição das 

espécies) e a partir de espécimes identificados e confirmados por mim através da 

morfologia e marcadores mitocondriais.  

4. O principal marcador molecular utilizado em trabalhos de Filogeografia é o 

DNA mitocondrial (Moritz e Faith, 1998; Avise, 1987, 2000, 2009; Beheregay, 2008; 

Turchetto-Zolet et al., 2013), basicamente pela alta taxa de mutação, pela herança 

predominantemente materna e por ser haploide. Dessa forma, a monofilia recíproca 



 

entre populações com baixo ou nenhum fluxo gênico é atingida em cerca de um quarto 

do tempo do que o DNA nuclear (Moore, 1995). Entretanto, o uso exclusivo desse 

marcador tem algumas limitações, principalmente por só recuperar a linhagem materna 

e por conter taxas de introgressão muito mais altas do que se esperava (Avise, 2009). 

Assim, associar marcadores mitocondriais com marcadores nucleares é de suma 

importância (Maddison, 1997). Testei então 17 pares de primers para diferentes genes, 

todos eles contemplando uma região intrônica, além de primers para 8 regiões de 

microssatélites com a intenção de utilizar as regiões flanqueadoras que poderiam ser 

informativas para estudos populacionais. Para testar a variação intra-específica, foram 

analisados 8 indivíduos de B. pauloensis e 8 indivíduos de B. morio que 

representavam os extremos da distribuição (tabela 2.1). Embora o sucesso na 

amplificação das regiões pela técnica de PCR tenha sido relativamente alto, para 

muitas a qualidade das sequências não foi satisfatória, provavelmente pela não-

especificidade dos primers. Dentre as regiões que apresentaram boa qualidade das 

sequências, destaco Arginina quinase (ArgK), Fator de elongação-1α (EF-1α), íntron 

8 do CAD (carbamoyl-phosphate synthetase) e íntron 1 do Defensin, porém não 

apresentaram variabilidade nucleotídica intra-específica, mesmo em se tratando de 

regiões intrônicas. Entretanto, mostraram ser bom marcadores nucleares para estudos 

entre espécies proximamente relacionadas. Dessa forma, apesar do esforço empregado, 

não foi possível encontrar uma região intrônica para a realização desse trabalho, e os 

únicos marcadores nucleares possíveis de serem utilizados foram os microssatélites. 

Apesar desses marcadores não assegurarem a ancestralidade, e portanto devem ser 

usados com cautela, eles podem fornecer importantes informações sobre a demografia 

histórica e conservação. Assim, para maior especificidade dos primers e melhores 

resultados com esse marcador, desenvolvi uma biblioteca genômica enriquecida de 

microssatélites para cada uma das espécies estudadas neste trabalho, além de 

padronizar e testar cada locus.  

 Nesse capítulo, apresento o artigo principal dessa tese (“Comparative 

Phylogeography in Atlantic forest and Brazilian Savanna: Pleistocene fluctuations and 

dispersion shaping the patterns of two bumblebees”), em preparação, e os dois artigos 

das bibliotecas de microssatélites (“Microsatellite loci for Bombus morio 

(Hymenoptera, Apidae, Bombini” e “Characterization of microsatellite loci for 

Bombus pauloensis (Hymenoptera, Apidae, Bombini)”, já publicados. 



 

 

Tabela 2.1 – Genes nucleares e primers para amplificação de regiões intrônicas testados. PCR: 
amplificação do fragmento; Seq.: obtenção da sequência de DNA; Var.: variação intra-específica; 
(+): resultado positivo; (-): resultado negativo 

Genes Primers Tamanho 
esperado 

Resultados Referência 
Nome Sequência (5`- 3`) PCR Seq. Var.  

Period (Per) 

PeriodF CTCGATTTCGAGAAACAGCAACCGCTCT 
180pb + - - Cintia Yamashita 

(comunicação pessoal) PeriodR GACGGCGACGTTATAAGACACGGCTTCTG 
Per2612F ATTCATGGGAAGGAGATGCC 157pb + - - 

Barr et al. (2005) Per3105R AABGACATGGGTTGGTACATC 
Per2612Fdeg ATTCWTGGGARGGRGATGCC 

157pb + - - Per3105R AABGACATGGGTTGGTACATC 

Arginina quinase 
(ArgK) 

ArgKF GTT GACCAA GCY GTY TTG GA 
620pb - - - 

Kawakita (2003) ArgKR CAT GGA AATAAT ACG RAG RTG 
ArgKF2 GA CAG CAA RTCTCT GCT GAA GAA 

620pb + + - ArgKR2 GGT YTT GGCATC GTT GTG GTA GAT 
Fator de 

elongação-1α 
(EF-1α) 

F2-ForH GGRCAYAGAGATTTCATCAAGAAC 
720pb + + - Hines (2006) F2-RevH2 TTGCAAAGCTTCRKGATGCATTT 

Microssatélites 
(regiões 

flanqueadoras) 

BA2F GCGAAACGCGACGGTCCAAC 
217pb + - - 

Molecular Ecology 
Resources Primer 
Development 
Consortium (2012a) 
 

BA2R ATTCGCGTGTCGGAAGCACG 
BA3F AGGCAACGTCGGAAGGGGGT 

205pb + - - BA3R GTACACGCAGCCTGCAGACGA 
BA7F TCGTTGCTCTGCGTCGCTCA 204pb + - - BA7R ACGTTCGGTGTTTCGAACGTGT 
BA8F GGCCCGAGGTGTCGAATGCC 

198pb + - - BA8R GCTCGTCCGGATATCTGTTCTCG 
BM3F ATGCGCGGCCGGATCGAAAT 

228pb + - - 

Molecular Ecology 
Resources Primer 
Development 
Consortium (2012b) 

BM3R CCATCGGCGTTCCTGGCGAA 
BM4F CGTGGTTACGCCGGTCGGG 

244pb + - - BM4R GCGGAGAAGTGTGGCAAACGGA 
BM5F TGCACCAGCAGTGCACGTTA 

249pb + - - BM5R ACAGCTGTTGGTATCGAGCAAAGG 
BM10F AGCCAGAGCAAACAGAAAGCCGA 

213pb + - - BM10R CCGAGCAGAGCCGAACGGAC 

CAD 

apCADfor1 GGWTATCCCGTDATGGCBMGWGC 800pb - - - 

Danforth (2011) 
 

Ap835rev1 GCATHACYTCHCCCACRCTYTTC 
apCADfor1 GGWTATCCCGTDATGGCBMGWGC 

800pb - - - apCADrev1mod GCCATYRCYTCBCCYACRCTYTTCAT 
ap787for2 TGCTTYGARCCDAGYCTHGATTAYTG 

1500pb - - - ap1098rev2 ATATTRTTKGGCARYTGDCCKCCC 
apCADfor2mod GATGGGAYCTNRGNAARTTYC 

1500pb - - - ap1098rev2 ATATTRTTKGGCARYTGDCCKCCC 
apCADfor3 CTCHGTKGARTTYGATTGGTGYGC 

500pb + + - apCADrev3a CARGGRTARCCRACYTCYTCRCAAAATTC 

Hymenoptaecin 

HymenoptaecinF ATGAAATTCATCGTACTGGCTCTC 1201pb - - - Choi et al. (2008) HymenoptaecinR TTAGAATCTGAATCCACCACCCAC 
HymF_íntron CRTACGCCGCTGCCCAAGAA 

885pb - - - Elaine Françoso (não 
publicado) HymR_íntron CCCTTGCGGGTCAGCGTGTC 

HymenoptaecinF ATGAAATTCATCGTACTGGCTCTC 
922pb - 

- 
- 
- 

- 
- 

Choi et al. (2008) 
HymR_íntron CCCTTGCGGGTCAGCGTGTC Elaine Françoso (não 

publicado) HymF_íntron CRTACGCCGCTGCCCAAGAA 
1003pb - - - HymenoptaecinR TTAGAATCTGAATCCACCACCCAC Choi et al. (2008) 

Defensin 

DefF_íntron1 CCATCATGGCAGCACCCGTGG 
716pb + + - Elaine Françoso (não 

publicado) 
DefR_íntron1 CGGCACGTTCCTCGATACCAGC 
DefF_íntron2 GCTGCGAGAACGGAGTCTGCC 

1092pb + + - DefR_íntron2 ACCGAAACGTTTGTCCCAGAGATCC 
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CAPÍTULO 3 – FILOGEOGRAFIA E CONSERVAÇÃO - CONSIDERAÇÕES 
GERAIS 

 

 Estudos de conservação e de definição do status de conservação consideram a 

espécie-foco como um todo. Importantes informações sobre as linhagens intraespecíficas 

não são consideradas, a menos que essas linhagens sejam elevadas ao status de 

subespécies, o que pode ser uma decisão arbitrária. Em geral, de acordo com a IUCN, 

somente critérios como redução populacional, distribuição geográfica restrita, 

fragmentação e pequeno tamanho populacional são considerados. 

 Diversos fatores, intrínsicos e extrínsicos, têm sido considerados como causa do 

declínio generalizado das abelhas, causando enormes impactos ecológicos e econômicos. 

No gênero Bombus, especificamente, tem sido reportado tanto o declínio quanto a 

expansão de espécies. Se analisadas como um todo, B. morio e B. pauloensis parecem ser 

espécies estáveis, com alta variabilidade genética e em expansão. Entretanto, a estrutura 

filogeográfica dessas espécies acrescentaram informações relevantes. Bombus morio 

parece ser uma espécie panmítica, e a linhagem de Teodoro Sampaio pode se tratar de 

uma subespécie ou até uma espécie nova e deve ser melhor investigada. Embora o clado 

principal tenha apresentado excesso de homozigoto, o alto fluxo gênico pode estar 

repondo a perda da variabilidade genética através dos imigrantes. Já B. pauloensis, 

analisando as linhagens separadamente, parece propensa a sofrer forte redução na 

distribuição nos clados N e S.  

 Nesse capítulo, apresento o artigo sobre conservação (em preparação), que é 

basicamente uma continuação do artigo principal de Filogeografia comparada. Embora 

fizesse mais sentido para mim uní-los num único artigo, isso não foi possível 

simplesmente porque como o artigo principal possui muitas análises, o número de 

palavras excedeu em muito o permitido pela revista na qual pretendo submetê-lo, e assim 

tive que fragmentá-lo. Nesse artigo, discutimos a importância de usar as informações 

sobre a constituição intra-específica das espécies e sobre os processos que geraram essa 

diversificação obtidos através dos estudos filogeográficos para que uma espécie, a sua 

diversidade e os fatores geradores dessa diversidade sejam igualmente conservados. 



 

CAPÍTULO 4 – FILOGEOGRAFIA E A IDENTIFICAÇÃO DE UMA ESPÉCIE 
NOVA - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 A Filogeografia pode revelar múltiplas linhagens (filogrupos), o que normalmente 

significa espécies crípticas, principalmente quando os modelos biológicos são amostrados 

nos extremos de distribuição. Entretanto, definir o que é espécie é um trabalho delicado que 

requer sempre um bom taxonomista e ferramentas de identificação. De acordo com 

Turchetto-Zolet et al. (2013), em 125 artigos de Filogeografia na América do Sul nos quais 

foram encontrados filogrupos, apenas 13 discutem a possibilidade de especiação críptica. 

Segundo Beheregaray (2008), muitos táxons neotropicais permanecem pouco definidos do 

ponto de vista taxonômico, filogenético e geográfico.  

 O gênero Bombus é reconhecidamente um grupo problemático quanto a 

identificação morfológica, e inúmeras espécies crípticas têm sido descritas somente com a 

auxílio de ferramentas moleculares (Ellis et al. 2005; Ellis et al. 2006; Murray et al. 2008; 

Williams et al. 2011, 2012). Logo no início do Doutorado, verifiquei que alguns espécimes 

apresentavam um haplótipo mitocondrial com uma divergência genética muito alta em 

relação aos demais. Depois de 2 anos, coletei vários indivíduos no sul da Bahia que 

compartilhavam esse mesmo haplótipo. Morfologicamente eles se assemelhavam a B. 

brevivillus (encontrada no nordeste do Brasil) ou  B. pauloensis, mas eram bem maiores. 

Como não tenho experiência em taxonomia e a morfologia do grupo é complexa, tive que 

recorrer a ferramentas moleculares para a identificação de espécies. O objetivo principal 

desse capítulo foi então saber se a linhagem encontrada principalmente no nordeste do 

Brasil seria ou não uma espécie nova. 

 O DNA barcode (Hebert, 2004) já estava sendo utilizado com sucesso na 

identificação de espécies em diferentes grupos, inclusive abelhas. Como eu já trabalhava 

com uma região do COI, sabia que os sinais filogenéticos obtidos em abelhas poderiam ser 

empregados com finalidade taxonômica. O projeto inicial proposto pelos idealizadores do 

DNA barcode era criar primers conservados, universais para todos os animais. Entretanto, 

num primeiro teste com esses primers universais em abelhas, observei que não havia muita 

especificidade e que eu teria problemas em amplificar essa região. Além disso, começaram 

a ser descritos na literatura problemas com o uso desses primers universais, como a 



 

amplificação inespecífica de endoparasitas e numts. Assim, achei melhor desenhar primers 

novos e específicos para as abelhas corbiculadas, bem como primers internos que pudessem 

ser usados em material  de coleção, que com o passar do tempo possui o DNA cada vez 

mais degradado. Consegui padronizar as condições de amplificação chegando a um 

consenso aplicável para vários grupos de abelhas utilizando esses novos primers.  

 Padronizado o método, apliquei-o nessa linhagem divergente. Essa linhagem 

formou um grupo monofilético irmão do grupo composto por todas as outras espécies 

brasileiras, exceto B. morio e B. pauloensis. Testei ainda dois marcadores nucleares para 

excluir a possibilidade de introgressão, e a hipótese de que realmente se tratava de uma 

espécie nova foi corroborada. Além disso, os resultados sugeriram que B. brasiliensis é 

polifilética e que, assim como as outras espécies de Bombus presentes no Brasil, deveriam 

ser melhor estudadas.  

 Nesse capítulo apresento então o artigo que descreve os novos primers para DNA 

Barcode de abelhas corbiculadas (“Cytochrome c oxidase I primers for corbiculate bees: 

DNA barcode and mini-barcode”), já publicado, e o “An integrative approach identifies a 

cryptic species of bumblebee (Hymenoptera: Apidae: Bombini) in northeastern Brazil”, 

em preparação, no qual é descrita a espécie B. (Thoracobombus) applanatus Oliveira, 

Françoso & Arias sp. nov. 
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CONCLUSÕES 

1. As oscilações climáticas do final do Pleistoceno influenciaram diretamente a 

estrutura populacional das duas espécies. 

2. A congruência topológica não foi observada, provavelmente devido a alta 

dispersão de B. morio e/ou presença de heteroplasmia no DNA mitocondrial.  

3. Bombus morio é uma espécie morfológica e geneticamente homogênea, o que 

sugere panmixia. Gargalo populacional durante o Inter Glacial (IG), seguido de 

intensa expansão demográfica no Último Máximo Glacial (UMG) e alto fluxo 

gênico é o cenário demográfico mais plausível para essa espécie. 

4. Os três clados encontrados em B. pauloensis podem ser explicados por expansão 

populacional do leste do estado de São Paulo para o sul no IG, seguido de uma 

segunda expansão para o norte durante o UMG. Diversificação em parapatria, com 

diferentes condições climáticas aliadas a altitudes mais elevadas é o que parece 

moldar e limitar a distribuição atual dos três clados. 

5. Um novo cenário evolutivo é aqui proposto para explicar a grande diversificação 

de espécies neotropicais no estado de São Paulo, no qual os refúgios teriam se 

formado no IG e não somente no UMG, dado que Bombus é adaptado ao frio. 

6. O leste do estado de São Paulo, por ser o centro de diversidade de B. pauloensis 

e por permanecer estável ao longo de mudanças climáticas para as duas espécies, 

deve ser considerado como uma região prioritária para a conservação. 

7. Uma nova espécie de Bombus foi descrita, B. (Thoracobombus) applanatus 

Oliveira, Françoso & Arias sp. nov., a partir de uma abordagem integrativa usando 

DNA barcode, dados nucleares e morfológicos. 

 

 

 

 




