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RESUMO 

  

Apesar da grande diversidade de formigas, ainda há poucos dados disponíveis de genomas 

mitocondriais. Em geral, tais estudos compreendem uma ou poucas espécies das 

principais subfamílias, sendo que dentro do grupo das formigas cultivadoras de fungos, 

sequências genômicas mitocondriais estão disponíveis apenas para as formigas 

cortadeiras do gênero Atta. O gênero Mycetophylax Emery, 1913, consiste em 21 

espécies, sendo que possui três formigas endêmicas de ambientes de dunas arenosas da 

costa atlântica brasileira. Em particular, a espécie Mycetophylax simplex Emery, 1888 foi 

categorizada como vulnerável (VU) na lista das espécies da fauna brasileira ameaçadas 

de extinção vigente, em consequência da degradação e declínio da qualidade de seu 

habitat. Neste contexto, genomas mitocondriais (mitogenomas) são essenciais em estudos 

de evolução molecular, sistemática e conservação de espécies. Sendo assim, este trabalho 

teve como objetivo caracterizar o genoma mitocondrial da formiga M. simplex. Os dados 

moleculares gerados aqui serão utilizados para analisar variações genômicas e também 

contribuir para o conhecimento das relações filogenéticas e conservação dessa espécie. O 

genoma mitocondrial completo de M. simplex possui 16.367 pb de comprimento. Foram 

identificados 37 genes, dos quais, 13 são genes codificadores de proteínas (PCGs), 22 

RNAs transportadores (tRNAs), 2 RNAs ribossomais (rRNAs), além de uma região 

controle (CR). As análises de composição nucleotídica indicam que o genoma dispõe de 

um forte desvio para os pares de base adenina e timina. Além disso, o viés do genoma 

mitocondrial de M. simplex para os nucleotídeos A-T também refletiu no uso de códons 

pelos PGCs. Em geral, os parâmetros AT-skew e GC-skew apresentaram valores 

negativos sugerindo que na sequência mitogenômica os nucleotídeos T são mais 

abundantes que A e C é mais abundante que G, com exceção do GC-skew dos tRNAs, o 

qual sugere que G é mais abundante que C. A estrutura gênica identificada aqui difere do 

arranjo ancestral em genes tRNAs, no entanto, é compartilhado com a maioria das 

espécies de Myrmicinae sequenciadas até o momento. Todos os PCGs utilizaram o códon 

de início típico, ATN, dos quais, nove iniciaram com ATA e os demais com ATG. Além 

disso, todos os códons finalizaram com TAA, com exceção dos genes cox1, atp6, cox3 e 

cytb que finalizaram com o códon de parada TAG. As estruturas secundárias dos genes 

tRNAs foram destacadas neste trabalho, sendo que todos os genes apresentaram a 

estrutura típica de trevo, com exceção de trnS1 e trnV. Além do mais, este trabalho 
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corrobora estudos filogenéticos anteriores, mostrando que M. simplex está intimamente 

relacionada com as demais espécies do grupo das formigas cultivadoras de fungos, 

evidenciando M. simplex como uma espécie basal em relação ao gênero Atta. Dessa 

forma, ressaltamos que a sequência genômica mitocondrial de M. simplex pode contribuir 

com a sistemática do grupo. Ainda, pode fornecer subsídios sobre o conhecimento da 

evolução de Formicidae e conservação da espécie M. simplex.   

  

Palavras-chave: Genoma mitocondrial, Evolução, Conservação, Formicidae  
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ABSTRACT 

  

Despite the great diversity of ants, there is still little data available on mitochondrial 

genomes. In general, such studies comprise one or few species from the main subfamilies, 

and within the fungus-farming ants, mitochondrial genomic sequences are only available 

for leaf-cutting ants from Atta. The genus Mycetophylax Emery, 1913, consists of 21 

species, having three endemic ants from sandy dune environments of the Brazilian 

Atlantic coast. In particular, the species Mycetophylax simplex Emery, 1888 has been 

categorized as vulnerable (VU) in the list of current endangered species of Brazilian fauna 

mainly due the degradation and decline of habitat quality. In this context, mitochondrial 

genomes (mitogenomes) are essential in studies of molecular evolution, systematics and 

species conservation. Thus, this study aimed to characterize the mitochondrial genome of 

the M. simplex ant. The molecular data generated here will be used to analyze genomic 

variations and also contribute to the knowledge of phylogenetic relations and 

conservation of this species. The complete mitochondrial genome of M. simplex is 16,367 

bp in length. Thirty-seven genes were identified, of which 13 are protein coding genes 

(PCGs), 22 carrier RNAs (tRNAs), 2 ribosomal RNAs (rRNAs), and the control region 

(CR). Nucleotide composition analyzes indicate that the genome has a strong shift 

towards the adenine and thymine base pairs. In addition, the mitochondrial genome bias 

of M. simplex to A-T nucleotides also reflected in the use of codons by PGCs. In general, 

the AT-skew and GC-skew parameters presented negative values suggesting that in the 

mitogenomic sequence T nucleotides are more abundant than A and C is more abundant 

than G, except for tRNAs GC-skew, which suggests that G is more abundant than C. The 

gene arrangement identified here differs from the ancestral arrangement in tRNAs genes, 

however, it is shared with most Myrmicinae species sequenced so far. All PCGs used the 

typical start codon, ATN, of which nine started with ATA and the others with ATG. In 

addition, all codons terminated with TAA, except for the cox1, atp6, cox3, and cytb genes 

that terminated with the TAG stop codon. The secondary structures of the tRNAs genes 

were highlighted in this work, and all genes presented the typical clover structure except 

for trnS1 and trnV. Moreover, this work corroborates previous phylogenetic studies 

showing that M. simplex is closely related to the other species of fungus farming ants, 

showing M. simplex as a basal species in relation to the genus Atta. Thus, we emphasize 

that the mitochondrial genomic sequence of M. simplex may contribute to the group 
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systematics. Still, it can provide subsidies on the knowledge of the evolution of 

Formicidae and conservation of the species M. simplex.  

  

Keywords: Mitochondrial genome, Evolution, Conservation, Formicidae  
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APRESENTAÇÃO DA DISSERTAÇÃO  

 

O presente trabalho intitulado Genoma mitocondrial da formiga cultivadora de 

fungo Mycetophylax simplex Emery, 1888: implicações filogenéticas, evolutivas e 

subsídios para conservação, é um dos requisitos exigidos pelo Programa de Pós-

graduação em Ecologia de Biomas Tropicais da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP) para obtenção do título de mestre.   

A dissertação é constituída de uma introdução geral sobre os temas abordados no 

trabalho, seguida de um capítulo, o qual será apresentado no formato de artigo científico 

à ser submetido a revista Myrmecological News e, por fim, as considerações finais.     

Este trabalho teve como objetivo determinar o genoma mitocondrial de 

Mycetophylax simplex e, portanto, contribuir para o conhecimento e conservação da 

espécie Mycetophylax simplex, bem como obter maior conhecimento sobre a estrutura 

genômica mitocondrial e relações filogenéticas.   
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INTRODUÇÃO GERAL  

As formigas (Hymenoptera, Formicidae) são consideradas o grupo de insetos 

eussociais de maior sucesso ecológico do mundo (Hölldobler & Wilson, 1990). 

Apresentam-se como um grupo monofilético de grande diversidade que engloba em torno 

de 16.000 espécies, divididas em 20 subfamílias e 474 gêneros (Brady et al., 2006; Bolton, 

2019). As formigas ainda possuem ampla distribuição nos habitats terrestres, 

especialmente em florestas tropicais, das quais constituem grande parte da biomassa 

animal (Hölldobler & Wilson, 1990). Como estão adaptadas aos mais variados estilos de 

vida, formam associações com diversos organismos. Por exemplo, mantêm relações 

mutualísticas com cerca de 500 espécies de plantas, bem como com microrganismos e 

fungos. Neste último, destacam-se as formigas cultivadoras de fungos (Mueller et al., 

2005; Schultz & Brady, 2008).   

As formigas cultivadoras de fungos pertencem a subfamília Myrmicinae, a mais 

diversa dentre as subfamílias de formigas, e tribo Attini, compreende 245 espécies, 

exclusivas no Novo Mundo, com distribuição geográfica predominante na região 

Neotropical, abrangendo do Sul dos Estados Unidos à Argentina (Hölldobler & Wilson, 

1990; Chapela et al., 1994). Elas caracterizam-se por manter uma relação simbiôntica com 

fungos, dos quais dependem obrigatoriamente do seu cultivo para alimento da colônia 

(Weber, 1972).  Estima-se que a prática da fungicultura surgiu há cerca de 50 milhões de 

anos atrás, onde fungos Basidiomycotas das famílias Leucocoprineae e Pterulaceae 

começaram a ser cultivados pelas formigas fornecendo substrato para seu crescimento e, 

em troca, dando proteção contra patógenos e competidores (Weber, 1972; Schultz & 

Brady, 2008). Para tal, a prática da fungicultura ainda é acompanhada por uma segunda 

associação mutualística, com bactérias filamentosas que produzem antibióticos que 

suprimem o crescimento de patógenos do fungo (Currie et al., 2001). Estudos prévios 

sobre a evolução desse grupo indicam que cinco sistemas de agricultura são praticados 

por essas formigas, sendo eles: agricultura inferior, agricultura de fungocoral, agricultura 

de levedura, agricultura superior generalizada e, por fim, a agricultura de cortadeiras de 

folhas (Schultz & Brady, 2008; Mehdiabadi & Schultz, 2009).  

As relações filogenéticas deste grupo são bem estabelecidas, indicam que o grupo 

é monofilético e, além disso, tem sido hipotetizado que a maior parte da evolução agrícola 

foi supostamente ocorrida nas florestas tropicais da América do Sul (Branstetter et al., 
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2017). Tais indicações são provenientes de robustas filogenias ligadas a dados 

biogeográficos e moleculares, obtidos predominantemente por genes nucleares e por 

análises filogenômicas usando elementos ultra-conservados (UCEs; do inglês ultra-

conserved elements) (Schultz & Brady, 2008; Branstetter et al., 2017). Em comparação 

aos dados nucleares disponíveis, como o sequenciamento de UCEs e seu uso na filogenia 

de formigas, apesar do alto número de espécies de formigas, há uma elevada escassez em 

termos de dados genômicos mitocondriais, bem como sobre a descrição completa da 

estrutura e composição das mitocôndrias (Vieira & Prosdocimi, 2019).  Tais estudos 

compreendem apenas uma ou poucas espécies das principais subfamílias, sendo que, 

dentro de Myrmicinae apenas 13 espécies têm registros completos de mitogenomas 

disponíveis no banco de dados NCBI (do inglês National Center for Biotechnology 

Information), Genbank (Gotzek et al., 2010; Hasegawa et al., 2011; Babbucci et al., 2014; 

Duan et al., 2016; Liu et al., 2016; Barbosa et al., 2019; Liu et al., 2019). Em especial, o 

grupo das formigas cultivadoras de fungos com seus respectivos mitogenomas descritos 

se restringem somente as formigas cortadeiras do gênero Atta (de Melo Rodovalho et al., 

2014; Barbosa et al., 2019). Elas são consideradas os herbívoros dominantes no 

Neotrópico, e consequentemente, estão associadas a imensos prejuízos a cultivos 

agrícolas (Holldobler & Wilson, 1990).  Dessa forma, sua importância econômica e 

ecológica destacada tornaram essas formigas uma das mais estudadas em termos de 

mitogenômica (de Melo Rodovalho et al., 2014; Barbosa et al., 2019).  

Por outro lado, formigas cultivadoras de fungos, filogeneticamente mais basais, 

dentre elas, Mycetophylax, apresentam colônias relativamente pequenas (variam de 10 a 

500 operárias monomórficas) (Mehdiabadi & Schultz, 2009). Sendo essas menos 

conspícuas e menos conhecidas em relação aos demais grupos (Sosa-Calvo et al., 2019).  

O gênero Mycetophylax Emery, 1913, possui 21 espécies (Sosa-Calvo et al., 2017; 

Bolton, 2019), sendo que Mycetophylax morschi Emery, 1888, Mycetophylax conformis 

Mayr, 1884, e Mycetophylax simplex Emery, 1888, são endêmicas de ecossistemas de 

Restinga, ocorrendo em dunas arenosas junto a comunidades de plantas herbáceas e 

arbóreas que cobrem estas planícies costeiras do Atlântico Sul, especificamente do Caribe 

ao extremo sul do Brasil (Klingenberg & Brandão, 2009; Cardoso et al. 2012). 

Especificamente, a espécie Mycetophylax simplex ocorre do sul do estado de São Paulo 

ao sul do Rio Grande do Sul (Cardoso et al., 2012; Cardoso et al., 2014; Cardoso et al., 

2015). No entanto, devido à degradação e ao declínio continuado da qualidade do habitat, 

M. simplex foi categorizada como vulnerável (VU) na lista das espécies da fauna brasileira 
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ameaçadas de extinção vigentes (Portaria MMA nº 444/2014). Ainda, considerando uma 

área de distribuição menor, e com limite máximo ao sul da ilha de Florianópolis 

(http://www.icmbio.gov.br/portal/).   

Nos últimos anos, o desenvolvimento de tecnologias de sequenciamento de DNA 

de alto rendimento tem fornecido maneiras eficientes de se obter uma gama de quantidade 

de dados genômicos (Liu et al., 2015). A tecnologia de sequenciamento massivo paralelo 

(MPS: do inglês Massively parallel sequencing) também conhecido como 

sequenciamento de nova geração (NGS: do inglês next-generation sequencing) permitem 

o sequenciamento de diversos fragmentos de DNA, fornecendo, portanto, um grande 

volume de sequências que permitem uma boa cobertura em extensão e profundidade do 

que se pretende analisar (Nguyen et al., 2018). Além de gerar milhões de dados genômicos 

de forma rápida, subsequentemente podem ser aplicados em diversos estudos 

moleculares, especialmente em organismos não-modelos (Ekblom & Galindo, 2010). 

Essas tecnologias estão estruturadas em alguns métodos e para o seu desenvolvimento 

necessitam de algumas plataformas, dentre elas destaca-se MiSeq e HiSeq (Illumina®). A 

plataforma Illumina como o MiSeq realiza o sequenciamento em uma célula de fluxo, 

chamada de flowcell. Nela, estão presentes pequenas sequências fita simples de DNA 

ligados à sua superfície, as quais são complementares aos adaptadores Illumina®, que 

foram inseridos no processo de preparação da biblioteca genômica. Quando os 

adaptadores das sequências-molde se ligam às sequências de DNA que estão aderidas na 

flowcell, cada fragmento é amplificado até a geração de inúmeros aglomerados de 

sequências amplificadas (clusters) através da amplificação por ponte. A partir do 

momento que a geração de clusters estiver concluída, estarão prontos para serem 

sequenciados. Também chamado de sequenciamento por síntese, o sequenciamento 

Illumina® identifica desoxinucleotídeos (dNTP) marcados individualmente com 

fluoróforos por meio de um sensor que captura no momento da ligação um comprimento 

de onda de cada nucleotídeo incorporado à nova sequência.   

Consequentemente, sequências de genoma mitocondrial (também chamado de 

mitogenoma) têm aumentado substancialmente nos últimos anos e, de fato têm sido 

amplamente usadas em análises filogenéticas (Avise et al., 1987; de Melo Rodovalho et 

al., 2014; Song et al., 2016; Cao et al., 2019; Tang et al., 2019).  Além disso, 

mitogenomas, caracterizados pelo seu tamanho pequeno, herança predominantemente 

uniparental, baixa ou nenhuma taxa de recombinação, são muito utilizados em estudos 

http://www.icmbio.gov.br/portal/
http://www.icmbio.gov.br/portal/
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envolvendo evolução molecular, genética de populações, sistemática, filogeografia e 

conservação de espécies (Avise, 2000; Vieira & Prodoscimi, 2019).   

Estruturalmente, o DNA mitocondrial (mtDNA) de insetos é uma molécula 

compacta e circular, variando de 15 à 18 mil pares de bases (kb) de comprimento que 

geralmente possui 37 genes. Desses, 13 genes são codificadores de proteínas (PCGs) 

(atp6 e atp8 refere-se as subunidades 6 e 8 da ATPase; cox1, cox2 e cox3 refere-se a 

subunidades citocromo c oxidase 1, 2 e 3; cob refere-se ao citocromo B; nad1, nad2, nad3, 

nad4, nad4L, nad5 e nad6 refere-se as subunidades NADH desidrogenase); dois genes de 

RNA ribossomal (rRNAs) (rrnL e rrnS refere-se a subunidade menor e maior ribossomal) 

e 22 RNAs transportadores (tRNAs) necessários para tradução dos PCGs (Boore, 1999; 

Cameron, 2014). Este conjunto de 37 genes é bastante conservado entre metazoários, com 

poucas exceções (Boore, 1999). Em Hymenoptera, por exemplo, alguns genomas 

mitocondriais possuem mais que 37 genes devido a presença de diversas cópias de um ou 

mais tRNAs, como no caso da abelha Apis florea (Wang et al., 2013; Babbucci et al., 

2014).  

O genoma mitocondrial também apresenta regiões não codificadoras, sendo que a 

maior é chamada de região controle (CR), a qual compreende a origem da replicação e 

transcrição (Wolstenholme, 1992; Cameron, 2014). Em vertebrados, essa região também 

é conhecida como D-loop ou região rica em pares de base AT nos insetos, devido ao 

elevado conteúdo dos nucleotídeos adenina e timina (Zhang & Hewitt, 1997; Gonçalves 

et al., 2015).  

Assim, o objetivo do presente trabalho foi descrever o genoma mitocondrial 

completo da espécie M. simplex com intuito de avaliar as variações genômicas fornecendo 

dados moleculares e contribuindo para o conhecimento e conservação da espécie, além 

de obter maior entendimento sobre a sua biologia evolutiva e relações filogenéticas. Além 

disso, analisamos sua sequência e características estruturais, tais como, estrutura 

secundária dos genes tRNAs, conteúdo gênico e arranjo gênico. Por fim, o rearranjo dos 

genes tRNAs foi analisado e comparado entre espécies de Myrmicinae.    
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Resumo: Mycetophylax simplex pertence ao grupo das formigas cultivadoras de fungos, 

os quais até o momento possuem dados de sequências mitogenômicas que se restringem 

somente ao gênero Atta. Devido a degradação e declínio da qualidade de seu habitat, está 

listada como vulnerável (VU) na lista das espécies da fauna brasileira ameaçadas de 

extinção. Neste sentido, o genoma mitocondrial (mitogenoma ou mtDNA) pode fornecer 

subsídios e informações para sua conservação, bem como para abordagens filogenéticas 

e biologia evolutiva. Para obter maior conhecimento da estrutura, evolução e 

conservação, nós sequenciamos, anotamos e caracterizamos o genoma mitocondrial de 

Mycetophylax simplex. O mitogenoma completo de M. simplex é uma molécula circular 

com 16.367 pb de comprimento. Consiste em 13 genes codificadores de proteínas (PCGs), 

22 RNAs transportadores (tRNAs), dois RNAs ribossomais (rRNAs) além de uma região 

controle (CR), também chamada de região rica em A+T. O arranjo gênico foi o mesmo 

encontrado na maioria das formigas Myrmicinae sequenciadas, com alguns rearranjos 

quando comparado com o genoma mitocondrial do inseto ancestral. As análises de 



23  

  

composição nucleotídica indicam que o genoma dispõe de um forte desvio de composição 

para os pares de bases adenina e timina. Todos os PCGs utilizaram o códon de início 

típico, ATN. Além disso, TAA ou TAG foram usados como códons de parada. Todos os 

genes tRNAs apresentaram estrutura secundária típica de trevo, com exceção dos genes 

trnS1 e trnV. Finalmente, a relação filogenética de M. simplex foi reconstruída 

corroborando sua posição filogenética próxima com as demais formigas cultivadoras de 

fungos.   

  

Palavras-chave: Genoma mitocondrial; estrutura genômica; rearranjos gênicos; análise 

filogenética; conservação; Formicidae.  
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1. Introdução  

Com o desenvolvimento de tecnologias de sequenciamento, sequências genômicas 

mitocondriais completas têm aumentado substancialmente nos últimos anos (Smith, 2015; 

Cao et al., 2019), contribuindo para o conhecimento das características moleculares 

relacionadas a sua função e evolução (Boore, 1999; Silvestre et al., 2008).  Devido ao seu 

tamanho pequeno, herança predominantemente materna, baixa ou nenhuma 

recombinação, o mtDNA é muito utilizado em estudos envolvendo evolução molecular, 

genética de populações, sistemática, filogeografia e conservação de espécies (Avise, 

2000; Vieira & Prosdocimi, 2019). Além disso, permitem abordagens genômica 

evolutiva, tais como o estudo dos rearranjos dos genes (Cameron, 2014).  

O genoma mitocondrial (mitogenoma) de insetos é uma molécula circular 

variando de 15-18kb de comprimento e contém 37 genes: 13 genes codificadores de 

proteínas (PCGs), 22 RNAs transportadores (tRNA), dois RNAs ribossomais (rRNA) 

(Cameron, 2014). Além disso, possui uma região não-codificadora, também chamada de 

região rica em A+T ou região controle (CR), a qual compreende a origem da replicação e 

transcrição (Saito et al., 2005; Cameron, 2014).   

Embora as formigas (Hymenoptera: Formicidae) sejam um dos grupos de maior 

sucesso evolutivo e ecológico (Hölldobler & Wilson, 1990) com aproximadamente 

16.000 espécies (Bolton, 2019), genomas mitocondriais, sendo eles parciais ou 

completos, foram descritos apenas para 43 espécies. Dentre elas, a subfamília Myrmicinae 

conta com apenas 15 sequências mitocondriais no banco de dados GenBank (Gotzek et 

al., 2010; Hasegawa et al., 2011; Babbucci et al., 2014; de Melo Rodovalho et al., 2014; 

Duan et al., 2016; Liu et al., 2016; Ströher et al., 2017; Barbosa et al., 2019; Liu et al., 

2019). Em especial, o grupo das formigas cultivadoras de fungos com seus respectivos 

mitogenomas descritos se restringem somente a cinco formigas cortadeiras do gênero Atta 

(de Melo Rodovalho et al., 2014; Barbosa et al., 2019).  

A formiga Mycetophylax simplex Emery, 1888 pertence a subfamília Myrmicinae 

e, juntamente com as demais espécies do grupo das formigas cultivadoras de fungo, 

estabeleceram uma relação mutualística com fungos Basidiomycota, os quais servem 

como principal fonte de alimento (Schultz & Brady, 2008). Esta espécie é endêmica de 

restinga com distribuição ao longo da costa brasileira, ocorrendo do sul do estado de São 

Paulo ao Rio Grande do Sul (Cardoso et al., 2012; Cardoso et al., 2014; Cardoso et al., 

2015).  No entanto, devido a degradação e ao declínio continuado da qualidade do habitat, 
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M. simplex foi categorizada como vulnerável na lista das espécies da fauna brasileira 

ameaçadas de extinção vigente (Portaria MMA nº 444/2014).   

Assim, neste estudo nós sequenciamos o primeiro genoma mitocondrial completo 

de uma formiga cultivadora de fungo não cortadeira, Mycetophylax simplex. Analisamos 

e comparamos o mitogenoma de M. simplex com outras formigas e grupos de 

Hymenoptera em termos de organização genômica, conteúdo gênico, estrutura secundária 

dos tRNAs, e arranjos gênicos. Ainda, reconstruímos a relação filogenética de M. simplex 

com base em 12 genes codificadores de proteínas mitocôndrias. Estes dados servirão de 

subsídios para os estudos de biologia evolutiva e conservação destas espécies.   

  

2. Materiais e Métodos  

  

2.1. Amostragem e Extração de DNA Genômico  

As colônias de M. simplex foram coletadas nas praias do estado de São Paulo, 

Brasil, em Maio de 2018. As amostras foram transferidas para o Laboratório de Genética 

Evolutiva e de Populações da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil, 

onde são mantidas de acordo com o protocolo de Cardoso et al., (2011). O DNA genômico 

mitocondrial das 25 espécimes foi extraído seguindo o protocolo de isolamento de 

mitocôndrias de músculo esquelético (Frezza et al., 2007), seguido do processo de 

purificação que foi realizado de acordo com o protocolo modificado de Françoso et al., 

(2016). Ao fim do processo de extração, a qualidade do mtDNA foi verificada por 

eletroforese em gel de agarose 1,0% (p/v) corado com brometo de etídeo (Phoneutria®) e 

quantificada em Qubit ® 2.0 Fluorometer (ThermoFisher Scientific®).  

  

2.2. Sequenciamento, Montagem, Anotação e Análise do Mitogenoma  

A sequência mitogenômica de M. simplex foi obtida a partir de sequenciamento 

massivo de DNA. A biblioteca genômica foi construída e sequenciada usando a estratégia 

paired-end 150 pb na plataforma MiSeq (Illumina). Primeiramente, as reads foram 

trimadas e filtradas por qualidade (QScore>30) e por tamanho (>50 pb). Em seguida, as 

reads filtradas foram utilizadas para abordagens de montagem de novo e mapeamento 

usando o genoma mitocondrial de Atta laevigata como referência no programa Geneious 

R7 (Kearse et al., 2012). No entanto, tais estratégias não permitiram a montagem completa 
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do mitogenoma de M. simplex, e, portanto, utilizamos os genes dos contigs gerados a 

partir da montagem de novo, como referência para montar contigs maiores no programa 

Geneious R7 (Kearse et al., 2012), a partir dos parâmetros default. Resumidamente, essa 

abordagem permitiu a montagem de genes subsequentes, formando sequências maiores 

até a montagem do genoma mitocondrial completo. Uma vez obtido o mitogenoma, este 

foi submetido à ferramenta online MITOS WebServer (Bernt et al., 2013), selecionando 

o código genético mitocondrial de invertebrados para anotação e confirmação da 

sequência dos genes, que também foi usado para prever a estrutura secundária dos genes 

tRNAs. A verificação e correção dos códons de início e parada foram realizados 

utilizando a ferramenta online Expasy (Gasteiger et al., 2003) com código genético 

mitocondrial de invertebrados. Os valores de uso do códon sinônimo relativo (RSCU: do 

inglês relative synonymous codon usage) foram analisados no software MEGA7 (Kumar 

et al., 2016). A composição nucleotídica foi calculada pelo Sequence Manipulation Suite 

(SMS) (Stothard, 2000) e as assimetrias, AT-skew e GC-skew, foram mensuradas com 

base nas seguintes fórmulas (Perna & Kocher, 1995):   

AT-skew = (A% - T%)/ (A% + T%)  

GC-skew = (G% - C%)/ (G% + C%)  

Além disso, identificamos as repetições em tandem na região controle utilizando 

o programa Tandem Repeats Finder Server (Benson, 1999). O mapa circular do genoma 

mitocondrial foi desenhado pelo software Genome VX (Conant & Wolfe, 2008).   

  

2.3. Análise Filogenética  

Inferimos a relação filogenética de M. simplex com as demais espécies de formigas 

com mitogenoma descritos. Para tal, selecionamos um representante por subfamília, 

exceto Myrmicinae para obter uma maior amostragem, o que resultou num total de 19 

espécies de formigas retiradas do GenBank. Além disso, a abelha Apis mellifera ligustica 

foi utilizada como outgroup (Tabela 1). Realizamos alinhamento múltiplo para cada PCG 

por meio do algoritmo Muscle (Edgar, 2004), implementado pelo programa MEGA7 

(Kumar et al., 2016), exceto o gene atp8 que apresentou irregularidades ao ser alinhado. 

Subsequentemente, os genes foram concatenados, consistindo de um dataset de 10.737 

pb. O programa PartitionFinder2 (Lanfear et al., 2016) foi empregado para selecionar o 

melhor esquema de particionamento e modelos evolutivos para a matriz dos 12 PCGs, a 
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qual serviu de base para o Critério de Informação Bayesiano (BIC) sob o algoritmo de 

procura greedy. O programa foi executado usando blocos de dados correspondentes à 

primeira, segunda e terceira posições de códon de cada um dos 12 PCGs. O programa 

resultou em 11 partições com diferentes modelos de substituição nucleotídicas que foram 

empregados nas análises Bayesianas. O programa MrBayes (Ronquist et al., 2012) foi 

executado sob as restrições impostas pelo ParitionFinder2, em que foram realizadas 

corridas com 10.000.000 gerações e amostragem a cada 1.000 gerações. Os primeiros 

10% das árvores amostradas foram descartadas como burn-in, definido a partir da 

observação dos valores de tamanho de amostra eficaz (ESS). A árvore gerada e as 

probabilidades posteriores (P.P.) dos ramos foram visualizadas no programa FigTree 

(Rambaut, 2009).  

 

Tabela 1. Genomas mitocondriais dos táxons utilizados neste estudo. 

Família  Subfamília Espécies 
Número de acesso 

Genbank 

Formicidae  

Myrmicinae  

Atta laevigata KC346251 

Atta colombica  KY950644 

Atta opaciceps  KY950643 

Atta texana  MF417380 

Atta sexdens rubropilosa MF591717  

Solenopsis richiteri NC_014677 

Solenopsis invicta  NC_014672 

Solenopsis geminata NC_014669 

Vollenhovia emeryi KU550061 

Pristomyrmex punctatus  NC_015075 

Cardiocondyla obscurior  KX951753 

Wasmannia auropunctata  KX146469 

Myrmica scabrinodis  NC_026133 

Ponerinae  Cryptopone sauteri MK138572 

Dolichoderinae Dolichoderus sibiricus  MH719017 

Dorylinae Oocera biroi CM010870 

Pseudomyrmicinae Pseudomyrmex veneficus  BK010386 

Formicinae  
Camponotus atrox  NC_029357 

Formica fusca NC_026132 

Apidae  
Apinae  Apis mellifera ligustica NC_001566 

(outgroup) 
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3. Resultados e Discussão  

3.1. Estrutura e Composição nucleotídica do Genoma  

O genoma mitocondrial completo de M. simplex possui 16.367 pb de comprimento 

(Figura 1) e foi depositado no GenBank (código de acesso a ser recebido). O tamanho se 

enquadra no intervalo descrito para outros mitogenomas de formigas completamente 

sequenciados, que variam de 15.213 pb em Cardiocondyla obscurior (Liu et al., 2019) a 

19.748 pb em Atta sexdens rubropilosa (Barbosa et al., 2019). Como em outros 

Hymenoptera, o genoma mitocondrial de M. simplex contém o conjunto típico de 37 genes, 

incluindo 13 PCGs, 22 genes tRNAs, dois genes rRNAs e uma região controle (Tabela 2). 

Oito genes tRNAs (trnV, trnQ, trnC, trnY, trnF, trnH, trnP e trnL1), quatro PCGs (nad5, 

nad4, nad4L e nad1) e dois rRNA (rrnL e rrnS) foram codificados pela cadeia leve (L), 

enquanto que, os demais genes foram codificados pela cadeia pesada (H) (Figura 1, Tabela 

2).  

 

  

Figura 1. Mapa circular do genoma mitocondrial de Mycetophylax simplex. Os PCGs, 

tRNAs e rRNAs estão indicados pela cor azul, rosa e verde respectivamente. Os espaços 

intergênicos estão representados por espaços entre os genes, enquanto que a região 

controle (CR) está indicada pela cor amarela. Os genes localizados no interior e exterior 

do círculo indicam que são codificados pela cadeia leve (L) e pesada (H).  
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Além da região controle, foram encontrados 1519 pb de espaço intergênico, 

variando de 1 pb a 158 pb, distribuídos em 32 regiões e o maior espaço intergênico está 

localizado entre trnP e nad6. No entanto, espaços intergênicos consideravelmente maiores 

foram identificados no genoma mitocondrial das espécies de Atta (variando de 3.655pb a 

5.238 pb), sendo estes associados a variação no tamanho do genoma mitocondrial (de 

Melo Rodovalho et al., 2014; Barbosa et al., 2019). Além disso, os espaços intergênicos 

podem estar associados a rearranjos dos genes em Hymenoptera, pois diversos estudos 

têm relatado uma taxa crescente de rearranjos em mitogenomas de Apocrita, quando 

comparados com não-Apocrita (Dowton et al., 2009; Wei et al., 2015).  

O mitogenoma de M. simplex possui 16 pb de sobreposição em 3 regiões, variando 

de 1 a 8 pb, sendo que a maior sobreposição encontrada foi entre trnE e trnF (Tabela 2). 

No genoma mitocondrial de diversos insetos, há uma sobreposição de sete nucleotídeos 

(ATGNTAA) nos pares de genes atp8-atp6 e nad4-nad4L (Stewart & Beckenbach, 2005).  

Em M. simplex, essa sobreposição foi observada para os genes atp8-atp6 (ATGATAA), 

no entanto, entre nad4 e nad4L não foi encontrado nenhuma sobreposição. Em vez disso, 

os genes nad4-nad4L possuem um espaço intergênico de 116 pb, similarmente como 

reportado em outras espécies de formigas: 16 pb em Leptomyrmex pallens, 80 pb em Atta 

colombica, 162 pb em Atta texana, 224 pb em Atta sexdens rubropilosa, 247pb em Atta 

laevigata e 251 pb em Atta opaciceps (Bermam et al., 2014; de Melo Rodovalho et al., 

2014; Barbosa et al., 2019).   
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Tabela 2. Organização do genoma mitocondrial de Mycetophylax simplex. H: Cadeia 

pesada (direção forward); L: Cadeia leve (direção reverse).  

Gene  Cadeia Posição 
Tamanho 

Anticódon 
Códon de  Códon de  Nucleotídeos 

(pb) Início Parada Intergênicos 

trnV L 1-53 53 TAC - - - 

trnM H 125-190 66 CAT - - 71 

trnI H 198-268 71 GAT - - 7 

trnQ L 283-353 71 TTG - - 14 

nad2 H 437-1411 975 - ATA TAA 83 

trnW H 1420-1487 68 TCA - - 8 

trnC L 1519-1599 81 GCA - - 31 

trnY L 1626-1691 66 GTA - - 26 

cox1 H 1708-3237 1530 - ATG TAA 16 

trnL2 H 3263-3329 67 TAA - - 24 

cox2 H 3381-4013 633 - ATA TAA 52 

trnK H 4070-4141 72 AAA - - 56 

trnD H 4141-4211 71 GTC - - -1 

atp8 H 4212-4385 174 - ATA TAA 0 

atp6 H 4379-5047 669 - ATG TAA -7 

cox3 H 5058-5843 786 - ATG TAA 10 

trnG H 5878-5944 67 TCC - - 34 

nad3 H 6017-6295 279 - ATA TAA 72 

trnA H 6355-6423 69 TGC - - 59 

trnR H 6530-6598 69 TCG - - 106 

trnN H 6612-6678 67 GTT - - 13 

trnS1 H 6682-6742 61 TCT - - 3 

trnE H 6744-6808 65 TTC - - 1 

trnF L 6801-6871 71 GAA - - -8 

nad5 L 6877-8499 1623 - ATA TAG 5 

trnH L 8539-8608 70 GTG - - 39 

nad4 L 8644-9963 1320 - ATA TAA 35 

nad4L L 10080-10358 279 - ATA TAG 116 

trnT H 10370-10437  68 TGT - - 11 

trnP L 10453-10528 76 TGG - - 15 

nad6 H 10687-11214 528 - ATA TAA 158 

cytb H 11294-12427 1134 - ATG TAA 79 

trnS2 H 12545-12612 68 TGA - - 119 

nad1 L 12626-13423 798 - ATA TAA 11 

trnL1 L 13577-13648 72 TAG - - 153 

rrnL L 13692-15060  1369 - - - 43 

rrnS L 15110-15913  804 - - - 49 

CR   15914-16367 454 - - - 0 

 

Os genomas mitocondriais de um modo geral, incluindo os insetos, dispõem de um 

forte desvio na composição de bases (A+T ≠ G+C) (Cameron, 2014). Neste trabalho, a 

sequência mitogenômica foi claramente direcionada para os pares de bases A e T, 
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representando 81.51%, com as seguintes frequências individuais de bases: A= 39.82%, T= 

41.69%, C= 12.94% e G = 5.55% (Tabela 3). Este resultado é consistente com o padrão 

descrito para Hymenoptera (Cameron et al., 2008; Kim et al., 2015; Mao et al., 2014). Tal 

padrão pode ser observado em abelha sem ferrão Melipona bicolor com 86.7%, além de 

outras espécies de formigas mostrando taxas em torno de 70% (Silvestre et al., 2008; 

Gotzek et al., 2010; de Melo Rodovalho et al., 2014). Especificamente, ao analisar o 

conteúdo A+T dos PCGs, tRNAs e rRNAs, observamos que todos também apresentam 

composição nucleotídica direcionada para AT, com 78.06%, 86.88%, 86.19%, 

respectivamente (Tabela 3).   

  Uma hipótese que pode explicar esse viés na composição das bases adenina e 

timina é o menor gasto energético para romper as ligações (A-T) durante a replicação e 

transcrição do genoma mitocondrial em organismos que necessitem dessa eficiência 

mitocondrial para manter sua elevada taxa metabólica (Silvestre et al., 2008). No entanto, 

são necessários mais estudos que caracterizem mitogenomas de espécies de Formicidae 

para que possamos compreender melhor o papel e a evolução deste viés e sua possível 

relação com o alto metabolismo. Do mesmo modo, o genoma mitocondrial de Drosophila 

yakuba também se mostrou rico em pares de base adenina e timina. Observou-se que mais 

de 90% de todos os códons finalizaram com A ou T. Dessa forma, Clary & Wolstenholme 

(1985) sugeriram que uma pressão de seleção de mutação na terceira posição do códon 

pode favorecer tais nucleotídeos.    

Os genomas mitocondriais também apresentam diferenças de composições 

nucleotídicas entre as suas duas cadeias (Perna & Kocher, 1995), chamada de assimetria 

de cadeia ou viés na composição de cadeia. Por exemplo, no mitogenoma de insetos, a 

cadeia pesada geralmente possui mais nucleotídeos A do que T e mais C do que G (Wei 

et al., 2010). Tal viés específico de cadeia na composição nucleotídica é consequência de 

padrões assimétricos de mutação (Hassanin et al., 2005). Resumidamente, os mecanismos 

de replicação e transcrição podem influenciar a ocorrência de mutações entre os dois 

filamentos do genoma. Isso se deve ao fato de que, em ambos os processos, uma fita está 

transitoriamente em um estado de cadeia simples, sendo esta, portanto mais exposta a 

danos do DNA, o que a torna mais susceptível a mutações (Hassanin et al., 2005). Sendo 

assim, os parâmetros AT-skew e GC-skew são usados frequentemente para descrever este 

comportamento na composição dos nucleotídeos nos mitogenomas (Perna & Kocher, 

1995; Hassanin et al., 2005). Os valores AT-skew e GC- skew positivos indicam que o 
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genoma possui mais nucleotídeos A do que T em uma cadeia e mais G do que C, enquanto 

que, valores negativos indicam que há mais nucleotídeos T do que A e mais C do que G 

em uma determinada cadeia (Wei et al., 2010). Aqui, o genoma completo de M. simplex 

apresentou AT-skew e GC-skew negativos. Portanto, esses resultados sugerem os 

nucleotídeos T e C são mais abundantes que A e G (Tabela 3). Da mesma forma, PCGs, 

rRNAs e CR apresentam AT-skew e GC-skew negativos, diferentemente do que ocorre 

nos genes tRNAs, que dispõem de valor negativo para AT-skew e positivo para GC-skew 

(Tabela 3).  

  

Tabela 3. Composição nucleotídica e valores skewness de bases do mitogenoma de 

Mycetophylax simplex.  

M. simplex 
Tamanho  

A% T% G% C% A+T% 
AT 

skew 

GC 

skew 
 

pb 

Genoma Completo 16.367 39.82 41.69 5.55 12.94 81.51 -0.022 -0.399  

PCGs 10.728 33.44 44.62 9.76 12.18 78.06 -0.143 -0.110  

tRNAs 1.509 43.04 43.83 7.89 5.24 86.87 -0.009 0.201  

rRNAs 2.173 41 45.19 3.68 10.12 86.19 -0.048 -0.466  

CR 454 36.56 54.41 4.41 4.63 90.97 -0.196 -0.024  

 

 

3.2. Genes Codificadores de Proteína  

No genoma mitocondrial de M. simplex, o comprimento total dos 13 PCGs foi de 

10.728 pb (Tabela 3). Os PCGs utilizaram o códon de início típico ATN, no qual nove 

genes iniciaram com ATA (nad2, cox2, atp8, nad3, nad5, nad4, nad4L, nad6 e nad1) e 

quatro genes com ATG (cox1, atp6, cox3 e cytb) (Tabela 2). Além disso, todos usaram 

códons de terminação completos, TAA como códon de parada, exceto para os genes nad5 

e nad4L que utilizaram TAG (Tabela 2).    

As informações contidas nos códons são codificadas em aminoácidos durante o 

processo de tradução do gene em proteína (Behura & Severson, 2012). Existem 64 códons, 

desses, 61 correspondem a 20 aminoácidos, sendo conhecidos como códons sinônimos 

aqueles diferentes códons capazes de codificar um mesmo aminoácido (Mitra et al., 2016). 

No entanto, um número crescente de estudos tem revelado que o uso de códons sinônimos 

é consequência de um processo não-aleatório (Behura & Severson, 2012). Determinados 

códons sinônimos são usados de maneira preferencial e, isso leva a diferentes frequências 

de códons sinônimos em um genoma. Esse uso preferencial de códons é conhecido como 
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viés no uso de códons (Behura & Severson, 2012; Mitra et al., 2016). Assim, o uso relativo 

de códons sinônimos (RSCU) revelam a influência do viés no uso do códon (Sharp & Li, 

1986). Os valores RSCU de todos PCGs foram analisados e  indicam que o viés do genoma 

mitocondrial de M. simplex para os nucleotídeos A e T também refletiu no uso de códons 

pelos PCGs (Figura 2, Tabela 4).  

  

 

Figura 2. Uso relativo de códons sinônimos (RSCU) para os genes codificadores de 

proteínas (PCGs) do genoma mitocondrial de Mycetophylax simplex. As diferentes cores 

encontradas no gráfico de colunas representam as famílias de códons correspondentes aos 

aminoácidos abaixo. 

  

Existe um forte viés para códons ricos nos pares de base A e T, sendo que os quatro 

códons, AUU (Isoleucina), UUU (Fenilalanina), UUA (Leucina) e AUA (Metionina), 

exclusivamente compostos por A ou U, foram os mais frequentemente usados (Tabela 4). 

Os valores de RSCU>1 indicam preferência no uso de códon, enquanto que, RSCU< 1 

indicam uso menos frequente de um determinado códon e RSCU=1 mostra que não há 

viés no uso de códons (Goldman & Yang, 1994). Portanto, com base nas análises de RSCU 

podemos observar que a maioria dos códons com valores de RSCU> 1 exibiram 

preferência para uso de códons com A ou U na terceira posição (Tabela 4). Da mesma 

forma, códons finalizando com A ou U foram preferidos para outros Hymenoptera 

(Behura & Severson, 2012).   
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Tabela 4. Uso relativo de códons nos genes codificadores de proteínas (PCGs) do 

genoma mitocondrial de Mycetophylax simplex. 

Aminoácido Códon N RSCU Aminoácido Códon N RSCU 

Phe (F) 
UUU 342 1.74 

Tyr (Y) 
UAU 167 1.71 

UUC 52 0.26 UAC 28 0.29 

Leu (L) 

UUA 341 4.04 
Stop (*) 

UAA 11 1.69 

UUG 25 0.3 UAG 2 0.31 

CUU 64 0.76 
His (H) 

CAU 50 1.54 

CUC 19 0.23 CAC 15 0.46 

CUA 55 0.65 
Gln (Q) 

CAA 41 1.82 

CUG 2 0.02 CAG 4 0.18 

Ile (I) 
AUU 384 1.67 

Asn (N) 
AAU 192 1.75 

AUC 75 0.33 AAC 28 0.25 

Met (M) 
AUA 300 1.75 

Lys (K) 
AAA 112 1.87 

AUG 43 0.25 AAG 8 0.13 

Val (V) 

GUU 53 1.74 
Asp (D) 

GAU 44 1.66 

GUC 6 0.2 GAC 9 0.34 

GUA 55 1.8 
Glu (E) 

GAA 59 1.69 

GUG 8 0.26 GAG 11 0.31 

Ser (S) 

UCU 96 2.23 
Cys (C) 

UGU 28 1.65 

UCC 26 0.6 UGC 6 0.35 

UCA 96 2.23 
Trp (W) 

UGA 75 1.76 

UCG 4 0.09 UGG 10 0.24 

Pro (P) 

CCU 52 1.79 

Arg (R) 

CGU 13 1.33 

CCC 27 0.93 CGC 3 0.31 

CCA 33 1.14 CGA 21 2.15 

CCG 4 0.14 CGG 2 0.21 

Thr (T) 

ACU 71 2 

Ser (S) 

AGU 30 0.7 

ACC 27 0.76 AGC 3 0.07 

ACA 43 1.21 AGA 64 1.48 

ACG 1 0.03 AGG 26 0.6 

Ala (A) 

GCU 40 2.08 

Gly (G) 

GGU 28 0.84 

GCC 16 0.83 GGC 5 0.15 

GCA 19 0.99 GGA 74 2.23 

GCG 2 0.1 GGG 26 0.78 

N: número total em todos os PCGs, RSCU: Uso relativo do códon sinônimo.  

 

3.3. RNAs transportadores e RNAs ribossomais  

O conjunto de 22 tRNAs correspondente ao padrão de metazoários foram 

encontrados no genoma mitocondrial de M. simplex. O comprimento total foi de 1509 pb 
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(Tabela 3) variando de 53 pb (trnV) a 81 pb (trnC), similar a outras formigas sequenciadas, 

em torno de 54 a 90 pb (Lee et al., 2018; Park et al., 2019a). As sequências de todos os 

genes tRNAs formaram a estrutura secundária típica de trevo, com exceção trnS1 e trnV 

(Figura 3).   

De um modo geral, as diferenças encontradas nas estruturas secundárias em forma 

de trevo dos tRNAs se concentraram nos braços dihidrouridina (DHU) e pseudouridina 

(TΨC), as quais não afetam sua função. O gene trnS1 não possui o braço DHU, em geral, 

esta característica é comum entre insetos e na maioria dos metazoários (Sheffield et al., 

2008; Cameron, 2014). Além disso, o gene trnV não possui o braço TΨC. Embora o trnY 

apresente estrutura típica de trevo (Figura 3) observa-se que o mesmo não possui alguns 

nucleotídeos no braço DHU. Ainda, os anticódons foram similares com o encontrado em 

outras formigas. Em Hexapoda, o anticódon GTT para o gene trnN é altamente conservado 

(Babbucci et al., 2014). Similarmente, este anticódon também foi identificado em M. 

simplex e em todas as formigas com sequências mitocondriais conhecidas, exceto para as 

espécies de Solenopsis e Leptomyrmex pallens, (Babucci et al., 2014; Meza-Lázaro et al., 

2018).   
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Figura 3. Estrutura secundária dos 22 tRNAs do genoma mitocondrial de Mycetophylax 

simplex. Todos os tRNAs são chamados pelos seus aminoácidos correspondentes.   

 

As duas subunidades rRNAs de M. simplex são adjacentes entre si e estão 

localizadas entre trnL1 e a região controle (Figura 1), de forma semelhante a outras 

espécies de formigas (de Melo Rodovalho et al., 2004; Gotzek et al., 2010; Hasegawa et 

al., 2011; Liu et al., 2016). A subunidade maior ribossômica (rrnL) do genoma 

mitocondrial de M. simplex possui 1369 pb, enquanto que a subunidade menor do gene 

ribossomal (rrnS) possui 804 pb, similar ao comprimento de Atta laevigata, a qual possui 

1426 pb e 795 pb para rrnL e rrnS, respectivamente.   
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3.5. Região Controle   

             A região controle está localizada entre os genes rrnS e trnV (Figura 1, Tabela 2) 

com 454 pb de comprimento. Sabe-se que os mitogenomas de insetos possuem uma região 

controle extremamente rica em conteúdo A+T (Zhang & Hewitt, 1997).  Em particular, a 

maioria das formigas apresentam conteúdo A+T, nessa região, que ultrapassam 90% 

(Bermam et al., 2014; Liu et al., 2016; Lee et al., 2018; Park et al., 2019b; Liu et al., 2019; 

Vieira & Prosdocimi, 2019), os quais foram condizentes com os nossos dados, pois essa 

região consistiu de 90.97% de pares de base AT. A presença de sequências repetitivas em 

tandem é uma das características observadas na região controle dos insetos (Zhang & 

Hewitt, 1997; Cao et al., 2019). Nas formigas, a variação no tamanho do genoma 

mitocondrial tem sido associada a espaços intergênicos e a essas repetições em tandem 

TA (Meza-Lázaro et al., 2018). Neste estudo, apenas uma repetição dinucleotídica (AT)n 

n=20 foi encontrada na região controle. Esses elementos repetitivos podem ser 

considerados microssatélites e são muito utilizados em análises que envolvam estrutura 

populacional e relação filogenética (Cao et al., 2019).    

  

3.6. Estrutura Gênica  

No genoma mitocondrial de M. simplex, os genes codificadores de proteínas e os 

rRNAs estão dispostos na mesma ordem e orientação daqueles presentes no genoma 

mitocondrial hipotetizado de Pancrustacea ancestral (Boore et al., 1998) (Figura 4). No 

entanto, genes tRNAs foram rearranjados. Em Hymenoptera, rearranjos envolvendo genes 

tRNAs parecem ser uma característica típica da arquitetura genômica mitocondrial 

(Cameron et al., 2008; Dowton et al., 2009). Eventos de rearranjos em genes mitocondriais 

podem ser classificados como transposição (quando um gene move-se para uma posição 

diferente, porém na mesma cadeia), inversão (quando movido para a cadeia oposta, mas 

ocupando a mesma posição no genoma) ou transposição invertida (isto é, uma combinação 

dos dois eventos: transposição e inversão) (Babbucci et al., 2014; Cameron, 2014). Ainda, 

os genes podem ser descritos de acordo com a distância que se move dentro de um genoma: 

embaralhamento (troca de genes adjacentes), local (rearranjos em um bloco contendo 

vários tRNAs) ou longo alcance (quando ocorre em um ou mais blocos PCGs) (Cameron, 

2014).   
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Como observado nos mitogenomas das formigas Myrmicinae sequenciadas, M.  

simplex também apresentou um único rearranjo compartilhado. Todas apresentam trnV-

trnM-trnI-trnQ entre os genes rrnS e nad2 devido a uma transposição do gene trnV da 

junção rrnL-rrnS (Gotzek et al., 2010; Hasegawa et al., 2011; Babbucci et al., 2014; de 

Melo Rodovalho et al., 2014; Duan et al., 2016; Liu et al., 2016; Ströher et al., 2017; 

Barbosa et al., 2019; Liu et al., 2019). Por outro lado, nas espécies de Myrmicinae 

sequenciadas até o momento foram identificados outros dois arranjos. Em Pristomyrmex 

punctatus que mostrou apenas um arranjo adicional relativo ao embaralhamento dos genes 

trnD e trnK na junção cox2-atp8.  Já em Wasmannia auropunctata que apresenta um 

arranjo único quando comparada com outras espécies de Formicidae, relativos a uma 

transposição de trnV e uma inversão de trnY (Figura 4) (Hasegawa et al., 2011; Duan et 

al., 2016). Embora os rearranjos mitocondriais sejam pouco compreendidos, alguns 

modelos têm sido propostos (Cameron, 2014). Babbucci et al. (2014) sugeriu que o arranjo 

trnV-trnM-trnI-trnQ, exclusivo de Myrmicinae, pode ser explicado pelo modelo de 

duplicação-perda aleatória (DRL), o qual consiste em uma duplicação de uma parte do 

genoma seguida de uma perda aleatória (Boore, 2000). Neste caso, a duplicação em 

tandem de trnV-rrnS-CR geraria trnV-rrnS-CR-trnV-rrnS-CR, seguida da perda do 

primeiro gene trnV e o segundo rrnS-CR resultando no arranjo, rrnS-CR-trnV-trnM-trnI-

trnQ (Kim et al., 2015). Da mesma forma, o modelo DRL foi considerado para explicar a 

variação na ordem dos genes mitocondriais em vertebrados (Fujita et al., 2007).   
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Figura 4. Estrutura gênica observada no mitogenoma de Mycetophylax simplex em 

comparação com o genoma ancestral putativo do inseto pancrustacean e outros 

Myrmicinae. Os genes sublinhados indicam que foram codificados pela cadeia leve (L) e, 

os demais pela cadeia pesada (H). Os blocos em azul, rosa, verde e amarelo representam 

PCGs, tRNAs, rRNAs e região controle (CR), respectivamente. As fontes em vermelho 

indicam rearranjos mitocondriais.  

 

3.7. Análise Filogenética  

A árvore gerada por meio de inferência Bayesiana dos genes codificadores de 

proteínas mitocondriais (exceto atp8) é mostrada na Figura 5. Recuperamos M. simplex 

como sendo intimamente relacionada com as demais formigas cultivadoras de fungos, a 

saber, as espécies do gênero Atta. Ainda, confirmamos M. simplex como uma espécie basal 

em relação à Atta. Tais resultados já foram confirmados por estudos filogenéticos 

utilizando-se genes nucleares e filogenômica (Cardoso et al., 2014; Branstetter et al., 

2017).  
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Figura 5. Relações filogenéticas obtidas por inferência Bayesiana de Mycetophylax 

simplex baseada em sequências nucleotídicas concatenadas dos 12 PCGs (atp8 foi 

removido) do genoma mitocondrial disponíveis de Formicidae. Os valores nos ramos 

representam as probabilidades posteriores.  

  

Levando em consideração o grupo das formigas cultivadoras de fungos, as espécies 

de Atta, como já mencionado, possuem grandes espaços intergênicos quando comparada 

com outras formigas (de Melo Rodovalho et al., 2014; Barbosa et al., 2019) e, aqui, com 

M. simplex. Dessa forma, considerando o tamanho dessas regiões não codificadoras e a 

posição filogeneticamente mais basal de M. simplex em relação as espécies de Atta (Figura 

5), sugerimos que o aumento de tamanho nessas regiões pode ser típico da evolução deste 

grupo. No entanto, são necessários mais dados de mitogenomas parcial ou completamente 

sequenciados, sobretudo de espécies que ocupam posição intermediária para que nos 

esclareceram estes espaços intergênicos na história evolutiva desse grupo.  
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4. Conclusões   

Este estudo determinou e analisou o primeiro mitogenoma completo da formiga 

cultivadora de fungo M. simplex. Os resultados apresentados indicam que o tamanho e 

composição de bases do genoma mitocondrial são similares entre mitogenomas de 

Formicidae. Comparado com o genoma mitocondrial Pancrustacea ancestral, a ordem 

gênica de M. simplex indicou alguns rearranjos envolvendo genes tRNAs, os quais foram 

compartilhados com outras formigas da subfamília Myrmicinae, exceto Wasmmania 

auropuctata e Pristomyrmex punctatus indicando que estas linhagens apresentam 

diferentes vias evolutivas. Além disso, a relação filogenética foi reconstruída ajudando na 

compreensão da história evolutiva de Formicidae, sobretudo do grupo das formigas 

cultivadoras de fungo, principalmente em relação aos grandes espaços intergênicos 

encontrados em Atta, e potencialmente nas espécies que divergiram mais recentemente, 

como as formigas cortadeiras. Nossos dados moleculares obtidos aqui contribuem para o 

conhecimento do genoma mitocondrial de M. simplex que servirão de subsídios para sua 

conservação e história evolutiva.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  

Neste trabalho caracterizamos o genoma mitocondrial completo a partir de 

modernas técnicas de sequenciamento de DNA para uma espécie de formiga cultivadora 

de fungo, Mycetophylax simplex, a qual encontra-se ameaçada de extinção. Essa sequência 

foi utilizada para estudar variações genômicas, evolução e relações filogenéticas.  

Os resultados aqui apresentados mostram que o mitogenoma apresenta um viés na 

composição de bases adenina e timina, uma característica marcante encontrada em insetos, 

incluindo formigas.  As comparações de genomas mitocondriais entre as espécies de 

Formicidae, em especial com Atta revelaram alta similaridade nos arranjos gênicos. A 

ordem gênica mitocondrial de M. simplex é idêntica a maioria das formigas Myrmicinae 

sequenciadas, com exceção de W. auropunctata e P. punctatus, que apresentam arranjos 

gênicos adicionais. Além disso, este trabalho corrobora estudos filogenéticos anteriores, 

evidenciando M. simplex como uma espécie basal em relação as espécies de Atta.   

Com base nestes resultados, enfatizamos que a sequência genômica mitocondrial 

permite diferentes abordagens que contribuem para o conhecimento da evolução e 

conservação da formiga M. simplex. Ainda, vale ressaltar a importância da 

disponibilização de dados mitogenômicos para estudos subsequentes. A partir de 

sequências de genomas mitocondriais pode-se desenhar primers, desenvolver marcadores 

permitindo diversos estudos genético-ecológicos e de populações.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


