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RESUMO  

 

A criação racional das abelhas sem ferrão, conhecida como meliponicultura, avançou 

bastante nos últimos anos. Além da produção de mel, novas demandas têm surgido, 

como o uso na polinização de culturas agrícolas. A principal limitação para a utilização 

comercial desses polinizadores é a dificuldade de produção de colônias em larga escala, 

o que é prejudicado pelo pouco conhecimento sobre a biologia reprodutiva dessas 

abelhas. O presente trabalho teve como objetivo geral a viabilização de etapas 

necessárias para que a multiplicação de colônias de abelhas sem ferrão seja mais 

eficiente e produtiva. Foi utilizada Scaptotrigona aff. depilis como modelo 

experimental. O primeiro capítulo focou a questão da alimentação larval. Foi estudada a 

influência da sazonalidade na alimentação da cria e, também, foi comparada a 

alimentação de larvas de rainhas com de operárias. Foi concluído que a quantidade de 

alimento larval depositado nas células de cria é, em média, menor em períodos de 

estresse e maior em períodos com maior disponibilidade de recursos. Também ficou 

evidente que a alimentação das larvas de rainhas difere apenas quantitativamente da 

alimentação das operárias, não foram encontradas diferenças qualitativas. O segundo 

capítulo foi focado em um ponto específico da alimentação larval. Foi demonstrado que 

as larvas ingerem fungos que se desenvolvem na periferia das células de cria e sobre o 

alimento larval. Os fungos estavam presentes em todas as colônias estudadas de S. aff. 

depilis (n=10). Se confirmada a relação de mutualismo, será o primeiro relato de cultivo 

de fungos no grupo das abelhas. O terceiro capítulo visou o aprimoramento da técnica 

de criação de rainhas in vitro. Foi demonstrado que o controle da umidade adequado é 

essencial para obter altas taxas de sobrevivência, a umidade relativa deve ser mantida 

alta nos primeiros dias e diminuída ao longo do desenvolvimento das larvas. Estudou-se 



também o efeito de diferentes quantidades de alimento larval no tamanho das rainhas e 

estabeleceu-se uma quantidade ideal para S. aff. depilis. Em condições ótimas de 

desenvolvimento, foram obtidas altas taxas de sobrevivência, maiores que 95%. Por 

fim, no quarto capítulo foi estudada a viabilidade das rainhas produzidas in vitro e de 

um novo processo de multiplicação de colônias, por meio da formação de mini-

colônias. Ao todo foram formadas 91 mini-colônias com rainhas produzidas in vitro, 

das quais 21 obtiveram sucesso. O principal problema do novo método foi a perda de 

rainhas durante o vôo nupcial. Por isso, a possibilidade de cópula em confinamento foi 

testada. Apesar das rainhas que copularam terem morrido poucos dias depois (n=14), os 

avanços foram significativos. O presente trabalho abre novas possibilidades de pesquisa 

básica e aplicada nas abelhas sem ferrão. Representa o início do caminho para conseguir 

produzir colônias de abelhas sem ferrão em larga escala e evidencia o sucesso da 

criação de rainhas in vitro e formação de mini-colônias. 



ABSTRACT 

 

In the last years, meliponiculture has been considerably improved. Besides 

honey production, new demands have emerged, like the use in agriculture pollination. 

The main limitation for commercial use of stingless bees as pollinators is the difficulty 

to produce colonies in a large scale, which is caused by the poor knowledge about 

reproductive biology of these bees. In this work we studied the problems related to 

colony multiplication aiming to make it more efficient and productive. Scaptotrigona 

aff. depilis was used as a model in this study. The first chapter was focused on larval 

feeding, especially on seasonal influences and comparison between queens and workers 

larval food. We concluded the quantity of larval food deposited in brood cells is smaller 

during stressful periods than in periods with abundant food resources. It was also 

demonstrated that the differences between queens’ and workers’ larval food is only 

quantitative, no differences in quality were found. The second chapter was focused in a 

specific aspect of larval feeding. It was demonstrated that larva eat fungi which grows 

on the borders of the brood cell and on the surface of larval food. If mutualism is 

confirmed, it will be the first report of fungus cultivation in bees. The third chapter, 

aimed to improve the “in vitro” queen rearing technique. The adequate humidity control 

was very important to achieve high levels of survival rate. We also studied the influence 

of different quantities of larval food on the size of queens and established an ideal 

quantity to produce queens of S. aff. depilis. When good conditions were provided, the 

survival rate was around 95%. In the last chapter, we studied the viability of “in vitro” 

queens and a new method to produce colonies. In total, 91 mini-colonies were 

established with in vitro queens, from which 21 successfully became larger colonies. 

The main problem of the new method was the queen death during nuptial flight. To 



solve this problem, the possibility of controlling mating was tested. Although the 

queens mated successfully, all of them died few days after mating. Even thought, the 

advances were significant. The present work opens new possibilities do basic and 

applied research in stingless bees and meliponiculture. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A criação racional das abelhas sem ferrão, conhecida como meliponicultura, 

avançou bastante nos últimos anos (Nogueira-Neto, 1997; Cortopassi-Laurino et al., 

2006). Embora seja uma atividade também indicada para preservação e uso dos recursos 

naturais, o foco dos criadores no Brasil ainda é a produção de mel, um produto 

altamente valorizado devido a suas peculiaridades. Porém, novas demandas têm surgido 

e aumentado a procura por colônias consideravelmente, levando alguns criadores a se 

dedicarem também à multiplicação e venda de colônias. 

Atualmente, uma das demandas mais crescentes é a criação de abelhas sem 

ferrão por lazer e entretenimento (Cortopassi-Laurino et al., 2006), no qual muitas 

pessoas são estimuladas pelas idéias de conservação ambiental. Na Austrália, por 

exemplo, pessoas com essas características representam cerca de 90% dos compradores 

de colônias de abelhas sem ferrão (T. Heard, comunicação pessoal). Também outra 

atividade que está despertando bastante interesse popular é a educação ambiental 

utilizando as abelhas como instrumento de conscientização. As abelhas sem ferrão 

representam um ótimo material didático para educar crianças, pois atraem sua atenção, 

despertam a curiosidade, não representam risco, pois não ferroam, e estão diretamente 

relacionadas com os conceitos envolvidos na educação ambiental (Freitas et al., 2007; 

Sá & Prato, 2007; Menezes et al., in prep.).  

Outros produtos das abelhas ainda são pouco explorados, como o pólen, o 

cerume (que consiste mistura de cera e resinas vegetais) e o própolis. Porém, diante da 

ampla diversidade de espécies de abelhas sem ferrão, também possuem um potencial 

muito interessante para uso/exploração, assim como o mel é atualmente. O gênero 
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Scaptotrigona, por exemplo, possuiu um ótimo potencial para ser usado para produção 

de pólen, enquanto o gênero Frieseomelitta produz bastante própolis. 

A principal demanda atual e que em breve representará o foco da 

meliponicultura é a utilização das abelhas sem ferrão na polinização de culturas 

agrícolas. O papel efetivo na polinização já foi confirmado para 18 culturas agrícolas 

diferentes e a sua utilização em estufas foi bem sucedida para 11 das 13 espécies de 

abelhas testadas, que polinizaram eficientemente culturas economicamente importantes 

(Heard, 1999; Slaa et al., 2006). Porém, no momento, não há no mercado brasileiro 

oferta de ninhos de abelhas sem ferrão para serem disponibilizadas para polinização de 

culturas agrícolas. Na Austrália, em 2005, havia apenas seis meliponicultores (criadores 

de abelhas sem ferrão), com 15 a 150 colônias, que ofereciam abelhas sem ferrão para 

polinização (Cortopassi-Laurino et al., 2006).  

Os exemplos de atividades de uso de colônias de abelhas na polinização 

existentes na Europa e nos Estados Unidos são um ótimo parâmetro para dimensionar a 

importância que a meliponicultura terá no futuro nas regiões tropicais, em especial no 

Brasil, onde a diversidade de espécies é muito alta (Camargo & Pedro, 2007). 

Atualmente, nos Estados Unidos são usadas cerca de 1.400.000 colônias de Apis 

mellifera exclusivamente nos serviços de polinização, alugadas por valores que variam 

entre U$80,00 e U$200,00 por mês por colônia (D. de Jong, comunicação pessoal). Na 

Europa, são comercializadas cerca de 1.000.000 colônias de Bombus para polinização 

de tomate por ano (Velthuis, 2002; Velthuis & Van Doorn, 2006). 

A história da criação de Bombus em larga escala é o principal modelo para se 

pensar sobre as futuras perspectivas da utilização sustentável de abelhas na agricultura. 

Para viabilizar esse processo na Europa, foi necessário investir em estudos sobre a 
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biologia e manejo daquelas abelhas, permitindo a multiplicação e a produção de ninhos 

em larga escala com maior eficiência (Velthuis, 2002; Velthuis & Van Doorn, 2006). 

O aperfeiçoamento da criação de colônias de Bombus, em meados da década de 

80, a partir do conhecimento sobre as características biológicas, como por exemplo, os 

fatores que influenciam na quebra do período de diapausa das rainhas e sobre as 

técnicas de produção de ninhos para utilização em estufas todo ano, está se repetindo 

com as abelhas sem ferrão. A principal limitação para a utilização comercial desses 

polinizadores, porém, é a dificuldade de produção de colônias em larga escala, o que é 

prejudicado pelo pouco conhecimento sobre a biologia reprodutiva dessas abelhas, pelas 

baixas taxas de reprodução natural dos ninhos e restrições apresentadas pelas técnicas 

de manejo disponíveis (Cortopassi-Laurino et al., 2006). 

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo geral a viabilização de 

etapas necessárias para que a multiplicação de colônias de abelhas sem ferrão seja 

obtida em maior quantidade e em menor período de tempo. Para isso, há a necessidade 

de ampliar o conhecimento básico sobre a alimentação das larvas, a produção natural e 

artificial de rainhas, a comunicação sexual entre as rainhas e machos, a fecundação das 

rainhas, formação e crescimento das colônias. Os temas abordados por esse trabalho 

foram focados em alguns problemas biológicos básicos que representam obstáculos para 

o desenvolvimento de uma meliponicultura mais produtiva. 

O primeiro capítulo focou a questão da alimentação larval, com ênfase na 

quantificação e avaliação das variações existentes nos seus componentes elementares. 

Foi estudada a influência da sazonalidade na alimentação da cria e, também, foi 

comparada a alimentação de larvas de rainhas com a de operárias. 

O segundo trabalhou um ponto específico da alimentação larval, que é a 

presença de fungos que se desenvolvem dentro das células de cria, sobre o alimento 
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larval. A compreensão dessa relação abelhas-fungos possui uma importância 

considerável do ponto de vista biológico/evolutivo e também prático. 

No terceiro capítulo, o foco foi a criação de rainhas in vitro e o aperfeiçoamento 

dessa técnica, que tem sido muito importante para o entendimento dos sistemas de 

determinação de castas das abelhas sem ferrão nas últimas décadas. Por causa dos 

avanços da meliponicultura, se tornará uma técnica importante, não só do ponto de vista 

científico, mas também prático, permitindo obter grandes quantidade de rainhas e 

conseqüentemente aumentar o número de colônias produzidas. Também será muito útil 

em programas de melhoramento genético. 

O quarto capítulo representou a concretização da idéia inicial de se trabalhar os 

assuntos biológicos básicos, estudados nos três primeiros capítulos, e transformá-los em 

conhecimento aplicado. Nesse capítulo foi estudada a viabilidade das rainhas 

produzidas in vitro e de um novo processo de multiplicação de colônias, por meio da 

formação de mini-colônias. O foco foi a identificação dos principais problemas ao longo 

desse processo e, também, a experimentação de algumas possíveis soluções para esses 

problemas. 

Para tal, o modelo de estudo escolhido foi Scaptotrigona aff. depilis, devido a 

questões práticas. Ela é uma das poucas espécies de abelhas sem ferrão que possui 

relativa quantidade de dados na literatura acerca de sua biologia e tem ampla 

distribuição geográfica na América do Sul (Camargo & Pedro, 2007). Além disso, seus 

enxames são de fácil obtenção por meio de meliponicultores e são muito resistentes à 

manipulação humana. Foi estruturado um meliponário com cerca de 50 colônias dessa 

espécie, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, disponíveis para 

os experimentos. 
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CAPÍTULO 1: QUANTIDADE DE ALIMENTO LARVAL EM 

CÉLULAS DE CRIA DE SCAPTOTRIGONA AFF. DEPILIS 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A diferenciação entre rainhas e operárias nos himenópteros sociais depende 

primordialmente de fatores nutricionais e/ou sociais (Wilde & Beetsma, 1982; Wheeler, 

1986). Em Apis mellifera, a quantidade e o balanço bioquímico do alimento consumido 

pelas larvas são cruciais na determinação de castas. Nos três primeiros dias, as larvas de 

rainhas, operárias e machos recebem alimento similar, produzido pelas operárias 

nutridoras, especialmente por suas glândulas hipofaringeanas e misturado com mel. A 

partir do quarto dia, as larvas de operárias e machos passam a receber pólen na sua 

dieta, enquanto as larvas de rainhas recebem apenas geléia real, um alimento 

qualitativamente mais rico que promove sua diferenciação em rainha (Weaver, 1974). 

 Em Bombus, o mecanismo que regula a produção de novas rainhas, assim como 

o processo de diferenciação entre rainhas e operárias não é completamente 

compreendido. A produção de novas rainhas tem sido relacionada com a 

disponibilidade de alimento, número relativo de operárias forrageiras e nutridoras e 

presença da rainha, o que está associado com o ciclo natural da colônia (Duchateau & 

Velthuis, 1988). A alimentação das larvas ocorre de forma progressiva, mas até o 

momento não foram encontradas diferenças claras na alimentação de larvas de operárias 

e rainhas que expliquem as alterações ao longo do seu desenvolvimento (Pereboom, 

2000; Pereboom et al., 2003). 

Nos Meliponini, a alimentação das larvas não ocorre de forma progressiva, como 

ocorre em Apis e Bombus. Todo alimento que será ingerido pela larva ao longo de seu 
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desenvolvimento é regurgitado na célula de cria construída pelas operárias, antes da 

rainha ovipositar (Schwarz, 1948; Nogueira-Neto, 1953; Michener 1974; Sakagami, 

1982). O alimento larval é, em geral, líquido e viscoso e composto por uma mistura de 

mel, pólen e secreções glandulares. Em um estudo mais detalhado realizado com sete 

espécies de abelhas sem ferrão, constatou-se que, em geral, o alimento larval é 

composto por 40-60% de água, 5-12% de açúcares, 1,1-19,4% de proteínas e 0,2-1,3% 

de aminoácidos livres. Além desses componentes solúveis em água, cerca de 30% ou 

mais do alimento larval é composto por pólen e lipídios (Hartfelder & Engels, 1989). 

 Apesar desses avanços na caracterização do alimento larval, pouco se sabe sobre 

possíveis variações na quantidade depositada nas células de cria, bem como na sua 

composição, seja ao longo das estações do ano ou em diferentes estados das colônias, 

como também sobre variações individuais entre as células de cria em uma mesma 

colônia. Castilho-Hyodo (2001) observou que em Schwarziana quadripunctata, a 

quantidade de alimento depositado nas células de cria varia ao longo do ano, sendo 

maior em estações do ano com maior disponibilidade de recursos alimentares. Em 

contraposição, a condição da colônia, em relação ao tamanho populacional e quantidade 

de potes de alimento, parece não influenciar na quantidade de alimento larval nas 

células de cria. Já em Melipona quadrifasciata e Plebeia remota, as operárias 

provenientes de colônias fracas são menores que operárias de colônia fortes, 

provavelmente por causa da diminuição na quantidade de alimento depositado nas 

células de cria nas colônias fracas (Ramalho et al., 1998; Ribeiro & Manoel, 2002). 

A compreensão de como as colônias regulam a alimentação larval nas abelhas 

sem ferrão é de extrema importância para entender os processos biológicos e evolutivos 

envolvidos na produção de rainhas, reprodução das colônias e determinação de castas 

(Hartfelder et al., 2006). Além disso, no cenário atual da meliponicultura, essas 
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informações são fundamentais para implementar a criação de rainhas in vitro e para o 

desenvolvimento de dietas suplementares para fortalecimento das colônias em 

condições ambientais adversas.  

 Um dos objetivos desse trabalho foi verificar se há diferenças na quantidade de 

alimento larval depositado nas células de cria em que as operárias são criadas, nas 

diferentes estações do ano, em Scaptotrigona aff. depilis. A hipótese é que em períodos 

mais frios e com menor oferta de recursos alimentares ocorra diminuição na quantidade 

de alimento larval fornecido à cria, em comparação com períodos mais quentes e com 

maior disponibilidade de recursos tróficos. Assim, elas produziriam operárias menores 

e, conseqüentemente, com menor gasto de recursos nos períodos de estresse. O segundo 

objetivo foi aprofundar o conhecimento sobre a alimentação larval das rainhas 

provenientes de células reais.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Local de estudo e detalhes da população estudada 

 

 O estudo foi realizado no Laboratório de Abelhas da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP. 

Foram utilizadas 20 colônias Scaptotrigona aff. depilis provenientes de Uberlândia-MG 

e 30 de Ribeirão Preto-SP e operárias foram identificadas pelo Prof. João M. F. de 

Camargo. Elas foram mantidas em suportes individuais em um meliponário com cerca 

de 50 colônias da mesma espécie e cerca de 100 colônias de outras espécies de abelhas 

sem ferrão. 

 

Variações sazonais nas quantidades de alimento larval nas células de cria 

 

Para este estudo foi utilizado um grupo de 30 colônias das quais foram sorteadas 

10 para serem amostradas a cada período. Não foram utilizadas as mesmas colônias em 

todas as estações para diminuir o efeito da manipulação no estado das colônias, o que 

poderia causar interferência após amostragens consecutivas.  

Em cada colônia foi retirado um favo recém construído, contendo cerca de 30-50 

células cria. Dez células de cada favo foram escolhidas aleatoriamente e as medições de 

massa e volume foram feitas de acordo com o protocolo abaixo: 

1. Desopercular a célula de cria e remover o ovo com uma pinça; 

2. Pesar o capilar graduado de 50µl em balança analítica de precisão (e=0,001g) e 

tarar a balança; 

3. Retirar o alimento da célula de cria com o mesmo capilar; 
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4. Pesar o capilar contendo o alimento (corresponde à massa do alimento total); 

5. Medir o volume total do alimento no capilar (corresponde ao volume do 

alimento total); 

Para cada medida realizada um capilar novo foi usado. 

 

As amostras de alimento larval foram retiradas de células de cria recém 

construídas em quatro estações do ano (intervalo de três meses entre cada amostragem). 

A primeira coleta foi realizada no final do inverno, em 30 e 31 de julho de 2008. A 

segunda coleta foi realizada em 30 e 31 de outubro de 2008. A terceira foi em 30 e 31 

de janeiro de 2009. A quarta e última amostragem foi em 30 de abril e 01 de maio de 

2009. 

 

Composição e variação do alimento larval de células reais em comparação com as 

células de operárias 

 

 As células reais recém construídas foram removidas dos ninhos juntamente com 

10 células de operárias adjacentes para usar como comparação. Utilizando o protocolo 

descrito abaixo, foram medidas 10 células reais e 100 células de operárias adjacentes a 

essas células reais. 

1. As medições da massa total e volume total foram feitas de acordo com o 

protocolo descrito anteriormente. Os outros parâmetros foram mensurados a 

partir do alimento que já estava no capilar; 

2. Entornar o alimento do capilar para um tubo para microcentrífuga de 0,5ml; 

3. Centrifugar o tubo com alimento a 10.000rpm, durante 10 min; 

4. Tarar a balança de precisão com o tubo contendo o alimento; 
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5. Retirar o sobrenadante com um novo capilar; 

6. Pesar o tubo sem o sobrenadante (a diferença de peso corresponde à massa da 

camada superior do alimento); 

7. Medir o volume no capilar (corresponde ao volume da camada superior do 

alimento); 

8. Tarar a massa do tubo, que contém apenas o pólen, na balança; 

9. Adicionar 20µl de água destilada para solubilizar o pólen; 

10. Remover o pólen com um novo capilar graduado; 

11. Pesar o tubo vazio (a diferença corresponde à massa do pólen); 

12. Medir o volume do pólen + 20µl de água no capilar (o volume de pólen 

corresponde ao total menos 20µl de água); 

 

Após entornar o alimento no tubo (etapa 2), um pouco de alimento fica aderido 

nas paredes do capilar. Por isso, a massa do capilar após despejar o alimento foi 

mensurada em 80 células de operárias para determinar o volume médio de alimento 

que foi perdido. A perda média foi de 13,6% (±2,6%) em relação à massa inicial de 

alimento. Portanto, os valores da camada superior e do pólen não correspondem à 

quantidade real, mas foram importantes para verificar a proporção entre essas duas 

camadas. O valor real pode ser estimado adicionando o valor médio que foi perdido 

no capilar. 
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Análise estatística  

 

Para testar se a quantidade de alimento depositado nas células de cria em S. aff. 

depilis foi influenciada pelas diferentes estações do ano foi realizado o teste One-Way 

ANOVA. Para comparar as estações individualmente foi usado o teste a posteriori de 

Tukey. O mesmo foi feito para avaliar se a quantidade de alimento nas células de cria 

foi diferente em cada colônia amostrada. Para comparar o alimento das células de 

rainhas com o alimento das células de operárias, foram realizados testes t. 
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RESULTADOS 

 

Variações sazonais nas quantidades de alimento larval nas células de operárias 

 

 As variações sazonais apresentaram efeito significativo sobre a quantidade de 

alimento depositado nas células de cria em S. aff. depilis (Figs. 1 e 2), tanto em relação 

ao volume (ANOVA, F(3, 396)=17,621, p<0,0001), quanto em relação à massa 

(ANOVA, F(3, 396)=18,957, p<0,0001). Os dois parâmetros utilizados nessa análise, 

volume e massa, foram bastante consistentes, pois, em geral, apresentaram padrões 

semelhantes, dada a correlação significativa entre eles (r=0,926; p<0,001). 
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Figura 1: Volume de alimento larval de Scaptotrigona aff. depilis (µl) depositado nas 

células de cria nas quatro estações do ano (entre 2008 e 2009). n = 10 colônias por 

estação (10 células de cria por colônia). 
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Figura 2: Massa de alimento larval de Scaptotrigona aff. depilis (µl) depositado nas 

células de cria nas quatro estações do ano (entre 2008 e 2009). n = 10 colônias por 

estação (10 células de cria por colônia). 

 

 As estações foram comparadas entre si para identificar as diferenças mais 

consistentes e acentuadas em relação ao volume e massa do alimento, além de verificar 

quais estações foram diferentes estatisticamente entre si (Tabela 1). A primavera foi a 

estação com maior quantidade de alimento depositado nas células de cria, pois diferiu 

estatisticamente de todas as demais estações em ambos parâmetros analisados (Tabela 

2). Nas demais estações, a quantidade de alimento nas células de cria foi semelhante 

entre elas para os dois parâmetros, apesar de algumas diferenças terem sido 

significativas (Tabela 2). Os períodos do ano com menor quantidade de alimento nas 

células de cria foram o inverno, em relação à massa, e outono e inverno em relação ao 
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volume. No verão, ambos os parâmetros analisados foram mantidos em níveis 

intermediários.  

 

Tabela 1: Volume (µl) e massa (mg) de alimento larval de Scaptotrigona aff. depilis 

depositado nas células de cria nas quatro estações do ano (2008-2009). n = 100 células 

por estação do ano, DP = Desvio padrão. 

Volume (µl) Massa (mg) 
Estação 

Média DP Max. Min. Média  DP Max. Min.

Inverno 31,0 2,47 35 25 36,9 2,78 41,9 29,6 

Primavera 32,6 1,91 37 27 39,3 2,18 44,8 33,4 

Verão 31,6 1,54 34 27 38,0 1,82 41,7 34,0 

Outono 30,7 1,92 35 24 38,0 2,29 43,6 29,7 
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Tabela 2: Comparação entre cada estação do ano em relação ao volume (µl) e massa 

(mg) de alimento depositado nas células de cria (n = 10) de Scaptotrigona aff. depilis. * 

valores significativos quando p<0,05.  

 
Teste Tukey; 

Comparações múltiplas 

Diferença 

média 
Q 

Inverno X Primavera -1,578 7,933* 

Inverno X Verão -0,515 2,589 

Inverno X Outono 0,329 1,654 

Primavera X Verão 1,063 5,344* 

Primavera X Outono 1,907 9,587* 

V
ol

um
e 

(µ
l) 

Verão X Outono 0,844 4,243* 

Inverno X Primavera -2,437 10,63* 

Inverno X Verão -1,126 4,911* 

Inverno X Outono -1,042 4,544* 

Primavera X Verão 1,311 5,718* 

Primavera X Outono 1,395 6,084* 

M
as

sa
 (m

g)
 

Verão X Outono 0,084 0,366 
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Analisando as colônias individualmente, foi possível detectar que também existe 

influência do estado de cada colônia sobre a quantidade de alimento depositado nas 

células de cria em ambos os parâmetros (ANOVA; Volume: F = 17,28; R2 = 0,65; 

p<0,001; Massa: F = 17,54; R2 = 0,65; p<0,001). Ou seja, na média, a quantidade de 

alimento depositado nas células de cria durante o inverno foi menor que na primavera, 

porém algumas das 10 colônias amostradas durante o inverno depositaram a mesma 

quantidade de alimento que as colônias amostradas durante a primavera (Fig. 3 e 4). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Figura 3: Volume (µl) de alimento depositado nas células de cria de Scaptotrigona aff. 

depilis durante as quatro estações do ano (2008-2009) em cada colônia. DP = desvio 

padrão; EP = erro padrão. n = 10 colônias por estação (10 células de cria por colônia). 

 



 17

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inverno                   Primavera                      Verão                        Outono

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

M
as

sa
 (m

g)

 Média 
 Média±DP 
 Média±EP 

 

Figura 4: Massa (mg) de alimento depositado nas células de cria em 10 colônias de 

Scaptotrigona aff. depilis durante as quatro estações do ano (2008-2009). DP = desvio 

padrão; EP = erro padrão. n = 10 colônias por estação (10 células de cria por colônia). 
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Tabela 03: Média e respectivo desvio padrão (DV) do volume (µl) e massa (mg) de 
alimento depositado nas células de cria em 10 colônias de Scaptotrigona aff. depilis 
durante as quatro estações do ano (2008-2009). n = 10 células por colônia. 

Estação Colônia Volume (µL) Massa (mg) 
  Média DV Média DV 

1 33 0,92 38,8 1,25 
2 33 1,08 39,7 1,51 
3 33 1,85 39,0 2,02 
4 33 1,54 37,9 1,45 
5 30 0,63 35,7 0,75 
6 27 1,34 32,1 1,67 
7 31 0,56 37,4 0,52 
8 27 1,02 33,2 1,17 
9 32 1,21 37,6 1,40 

Inverno 

10 31 2,10 37,7 2,04 
 Média 31 2,47 36,9 2,78 

1 33 1,35 39,8 1,38 
2 32 1,40 38,9 1,36 
3 30 0,84 36,6 1,14 
4 34 0,91 40,2 1,24 
5 32 2,24 38,3 2,60 
6 34 0,58 41,3 0,61 
7 33 1,16 39,5 1,00 
8 33 1,29 39,6 1,72 
9 35 1,02 42,2 1,37 

Primavera 

10 31 1,60 37,0 1,56 
 Média 33 1,91 39,3 2,18 

1 33 0,91 39,7 1,37 
2 32 1,17 38,7 0,98 
3 32 1,34 36,6 1,59 
4 33 1,29 39,4 1,34 
5 31 1,21 37,5 1,18 
6 32 1,16 38,8 1,78 
7 33 1,13 39,7 1,14 
8 29 1,07 36,7 1,02 
9 30 1,02 36,3 1,30 

Verão 

10 31 1,12 36,9 1,25 
 Média 32 1,54 38,0 1,82 

1 31 1,21 38,7 2,07 
2 31 0,94 38,2 0,98 
3 32 0,66 39,5 0,95 
4 29 1,12 36,3 1,43 
5 31 2,50 38,2 2,76 
6 32 0,84 38,8 0,96 
7 28 1,44 34,4 1,13 
8 32 0,82 38,9 0,97 
9 33 1,17 39,7 1,79 

Outono 

10 30 2,40 36,9 2,94 
 Média 31 1,92 38,0 2,29 
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Composição e variação do alimento larval de células reais em comparação com as 

células de operárias 

 

 O alimento larval das células de operárias e o das células de rainhas não 

apresentaram diferenças significativas em relação à qualidade, apenas em relação à 

quantidade (Tabela 4 e Fig. 5). No entanto, houve grande variação entre os valores 

máximos e mínimos encontrados, tanto nas células de operárias como nas células de 

rainhas, especialmente em relação à quantidade de pólen (Tabela 4). 
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Figura 5: Composição média e respectivo desvio padrão (representado pela barra) do 

alimento larval das células de operárias (n = 100) e de rainhas (n = 10) em 10 colônias 

de Scaptotrigona aff. depilis. * valores significativos quando p<0,05. 
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Tabela 4: Composição do alimento larval das células de operárias (n = 100) e de rainhas 

(n = 10) em 10 colônias de Scaptotrigona aff. depilis. * diferença significativa quando 

p<0,05. 

Células de operárias Células de rainhas 
Medidas 

Média ± DP Max. Min. Média ± DP Max. Min. 

Volume (µl):       

Total do Alimento* 33,1 ± 1,8 37,0 28,1 134,0 ± 15,8 158,9 106,2 

Camada Superior* 21,3 ± 2,0 25,3 16,4 93,6 ± 13,2 118,5 78,1 

Pólen* 4,3 ± 1,9 8,9 0,7 18,3 ± 4,3 26,7 11,0 

% pólen 16,7 ± 6,7 31,0 2,7 16,3 ± 2,7 21,8 11,9 

       

Massa (mg)       

Total* 38,6 ± 2,3 43,3 32,2 160,6 ± 20,2 194,1 124,3 

Camada Superior* 25,7 ± 2,3 30,3 20,0 112,6 ± 15,9 142,4 93,1 

Pólen* 5,9 ± 1,7 9,4 1,0 23,0 ± 5,3 32,8 13,3 

% pólen 18,7 ± 5,1 32,0 3,6 17,0 ± 4,0 24,8 12,5 
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DISCUSSÃO 

 

Variações sazonais nas quantidades de alimento larval nas células de operárias 

 

 Todos os sistemas de determinação de castas nos grupos de abelhas sociais 

filogeneticamente próximos à tribo Meliponini dependem de fatores relacionados à 

quantidade de alimento ingerido pelas larvas durante seu desenvolvimento (Wheeler, 

1986). Nos gêneros de abelhas sem ferrão, o fator determinante é apenas a quantidade 

de alimento, com exceção do gênero Melipona e das espécies em que foram encontradas 

rainhas miniaturas (Hartfelder et al., 2006; Ribeiro et al., 2006). Em Apis, a quantidade 

e a qualidade são fatores determinantes (Weaver, 1974). Em Bombus, os fatores 

determinantes são ainda incertos, existem várias hipóteses, mas provavelmente a 

quantidade (e possivelmente a qualidade) também é um fator importante, porque as 

rainhas são bem maiores que as operárias (Pereboom, 2000; Pereboom et al., 2003). 

Assim, é difícil se pensar em sistemas de determinação de castas nas abelhas sem ferrão 

completamente independentes da alimentação larval. 

 Castilho-Hyodo (2001) estudou as variações existentes entre as células de cria de 

uma mesma colônia de Schwarziana quadripunctata, em diferentes condições coloniais 

e também em diferentes estações do ano. Seu objetivo foi encontrar variações que 

pudessem estar relacionadas com a produção de rainhas miniaturas, que são comuns em 

Schwarziana quadripunctata (Wenseleers et al., 2005; Ribeiro et al., 2006), e sua 

freqüência varia ao longo do ano e entre as colônias (Alves & Imperatriz-Fonseca, 

2005). Os resultados encontrados por Castilho-Hyodo (2001) são interessantes porque 

mostraram, pela primeira vez, que a alimentação das larvas das abelhas sem ferrão não 

ocorre de forma homogênea e estável nas diferentes estações do ano e, principalmente, 
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também varia entre as células de cria de uma mesma colônia, num determinado 

momento. Bezerra (1995) também encontrou variação na quantidade de alimento 

depositado nas células de cria em Melipona quadrifasciata em relação à localização das 

células no favo, de forma que células centrais recebem menos alimento que células 

periféricas. Essa variação individual entre as células de cria também foi verificada por 

Menezes e colaboradores (2007) em M. scutellaris e foi constatada pelo presente 

trabalho para Scaptotrigona aff. depilis.  

 Essas informações são muito importantes para se compreender os mecanismos de 

determinação de castas nas abelhas sem ferrão, especialmente nos casos em que rainhas 

são produzidas em células de cria de mesmas dimensões que as de operárias e machos, 

como no gênero Melipona e espécies que produzem rainhas miniaturas (e.g. 

Nannotrigona testaceicornis, Plebeia remota, Schwarziana quadripunctata entre outras 

(veja revisão de Ribeiro et al., 2006). Nesses casos, as castas não são determinadas pela 

quantidade de alimento, como nas outras espécies de abelhas sem ferrão. Possivelmente, 

mecanismos genéticos associados a determinados estímulos ambientais regulam a 

produção de rainhas, cuja proporção entre as fêmeas varia entre 0 e 25% (Kerr, 1950,; 

Kerr et al., 1966; Hartfelder, et al., 2006). 

 Existem evidências de que a produção de rainhas no gênero Melipona está 

associada a variações na quantidade de alimento nas células de cria. Situações 

experimentais em que a quantidade de alimento fornecido às larvas foi aumentada, o 

número de rainhas formadas também aumentou, enquanto a diminuição na quantidade 

de alimento causou diminuição na proporção de rainhas entre as fêmeas (Maciel-Silva 

& Kerr, 1991; Bezerra, 1995). Kerr e colaboradores (1966) propuseram que a 

quantidade de alimento nas células de cria aumentaria diante de boas condições 
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coloniais e regulariam a quantidade de rainhas produzidas, por isso elas seriam mais 

freqüentes nas colônias fortes e nas melhores estações do ano. 

  Diante desse contexto, os dados do presente trabalho, somados aos obtidos por 

Castilho-Hyodo (2001) e Menezes e colaboradores (2007), geram uma conclusão 

importante para o direcionamento dos futuros estudos sobre a determinação de castas 

nos meliponíneos: a alimentação larval não é homogênea (em quantidade e, 

provavelmente, em qualidade/composição). Nas melhores épocas do ano, em relação à 

disponibilidade de recursos tróficos e condições ambientais favoráveis, a quantidade de 

alimento larval depositado nas células de cria é maior em relação às épocas menos 

favoráveis (Fig. 6). 

 Considerando os dados obtidos em Scaptotrigona aff. depilis, é possível simular o 

que aconteceria em situações ambientais favoráveis e desfavoráveis nas espécies que 

produzem rainhas miniaturas. Por exemplo, supondo que, na espécie hipotética, a 

quantidade de alimento necessária para que uma larva fêmea se torne rainha seja em 

torno de 43mg e não existam outros fatores envolvidos na determinação de castas. 

Durante o inverno, não ocorreria nenhuma rainha entre essas células, pois a quantidade 

de alimento não seria suficiente. Porém, durante a primavera, cerca de 8% das fêmeas 

seriam rainhas, porque cerca de 8% das células teriam mais de 43mg (Fig. 6). Essas 

rainhas seriam bem menores que as rainhas produzidas nas células reais por causa da 

diferença na quantidade de alimento, mas poderiam ser funcionalmente normais, como 

ocorre em algumas espécies (Ribeiro & Alves, 2001; Ribeiro et al., 2006a). 

 Obviamente, isso é uma hipótese não testada, porque até o momento não existem 

dados suficientes para tirar conclusões e os dados que existem na literatura dificilmente 

poderiam ser comparados entre si. Contudo, esse modelo hipotético mostra como essas 

variações encontradas podem ser importantes para compreensão dos mecanismos de 
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determinação de castas nas abelhas sem ferrão. Se realmente existirem mecanismos 

genéticos envolvidos na determinação de castas, como pode ser que ocorra no gênero 

Melipona e nas espécies que produzem rainhas miniaturas (Hartfelder et al., 2006; 

Ribeiro et al., 2006a; Schwander et al., 2010), esses sistemas genéticos podem ser 

influenciados por essas variações ambientais. 

 Os parâmetros usados até agora são apenas o volume e/ou massa do alimento, 

tanto no presente trabalho quanto nos demais trabalhos da literatura (Bezerra, 1995; 

Castilho-Hyodo, 2001), porém é plausível supor que os outros componentes do alimento 

larval também possam variar com as diferentes condições ambientais. Além disso, esse 

fenômeno de diminuição na quantidade de alimento larval nas células de cria durante 

períodos de estresse ou condições de estresse foi evidenciado em quatro espécies de 

gêneros diferentes, S. quadripunctata (Castilho-Hyodo, 2001); Plebeia remota (Ribeiro 

& Manoel, 2002), Melipona quadrifasciata (Ramalho et al., 1998) e, agora, em S. aff. 

depilis. Isso indica que pode ser um fenômeno comum em outras espécies também. 

 

 

 

 



 25

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

Massa (mg)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

N
úm

er
o 

de
 o

bs
er

va
çõ

es
 Inverno
 Primavera

 

Figura 6: Distribuição de freqüência da massa de alimento larval (mg) nas células de 

cria de operárias em 10 côlonias de Scaptotrigona aff. depilis durante o inverno e a 

primavera. A linha pontilhada delimita, à direita, oito (8%) células com grandes 

quantidades de alimento larval durante a primavera, das quais poderiam surgir rainhas 

miniaturas caso o limite para desenvolvimento em rainha nessa espécie fosse 43mg. Os 

dados são representados pelas barras verticais. As curvas representam a distribuição 

normal dos dados. 

 

   Outro aspecto interessante é que essa variação na quantidade de alimento 

depositado nas células de cria nas diferentes estações está relacionada com a condição 

de cada colônia. Ou seja, o efeito de um período de estresse ambiental depende das 

condições de cada colônia. Conforme observado por Ramalho et al. (1998), colônias 

fortes, com maiores estoques de alimento, conseguem resistir melhor ao período de 

estresse ambiental, depositando mais alimento nas células de cria e conseqüentemente, 

produzindo indivíduos maiores. Colônias fracas diminuem a quantidade de alimento 
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depositado nas células de cria, produzindo número semelhante de operárias, mas com 

menor gasto de recursos alimentares (Ramalho et al., 1998). Comparando as colônias 

amostradas no presente trabalho, é possível observar que, na média, a maioria das 

colônias diminui a quantidade de alimento nas células de cria durante o inverno, mas 

algumas depositaram grandes quantidades e outras depositam quantidades 

extremamente pequenas (Figs. 3 e 4). 

  

Composição e variação do alimento larval de células reais em comparação com as 

células de operárias 

 

 Os dados do presente trabalho reforçam a idéia de que a única diferença entre o 

alimento das células reais e das células de operárias e machos é a quantidade (Darchen 

& Delage-Darchen, 1971 ; Camargo, 1972a, b, c). Porém, pela primeira vez, ficou 

evidenciado que essa diferença na quantidade se estende para outros componentes, 

como o pólen e a camada superior do alimento. Mostrou também que a proporção entre 

os componentes estudados varia muito de uma célula para outra, mas nas mesmas 

proporções entre as células de rainhas e entre as células de operárias. Ou seja, em 

média, a proporção entre o pólen e a camada superior de alimento é bastante semelhante 

nas células de rainhas e de operárias (Fig. 5) 

 Um aspecto interessante que pôde ser observado é que existe uma ampla variação 

na quantidade de alimento depositado nas células, especialmente nas células de rainhas. 

A diferença entre a maior quantidade de alimento depositada numa célula real e a menor 

foi de 70mg (Min. 124,1mg, Max. 194,3mg; Tabela 5), o que equivale a quase duas 

células de operárias. Isso pode causar uma variação morfométrica considerável, tanto 

entre as rainhas como entre operárias e entre machos (Hartfelder & Engels, 1992). Para 
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fins aplicados na meliponicultura, os dados do presente trabalho serão bastante úteis 

como parâmetro para a produção de rainhas in vitro e aperfeiçoamento das técnicas 

relacionadas.  
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CAPÍTULO 2: ASSOCIAÇÃO ENTRE FUNGOS E LARVAS 

 

INTRODUÇÃO 

 

 As colônias de abelhas sem ferrão formam micro-ambientes muito propícios à 

vida de outros organismos, pois são ambientes úmidos e termorregulados, além de 

serem ricos em diversos nutrientes (Roubik, 2006). As relações entre esses organismos e 

as colônias também podem ser muito diversas, mas o conhecimento sobre elas é ainda 

restrito. 

 Existe parasitismo nos Meliponini, como ocorre com as moscas da família 

Phoridae, cujas larvas e adultos se nutrem do pólen depositado nos potes de alimento, 

podendo até causar a morte de colônias fracas (Contrera & Venturieri, 2008). Algumas 

espécies de forídeos também podem ser endoparasitas de operárias (Simões et al., 

1980). Ácaros do gênero Pyemotes podem causar infestações bastante severas e matar 

uma colônia em poucos dias (Macías-Macías & Otero-Colina, 2004; Menezes, et al. 

2009). Entre as interações negativas, talvez a mais comum seja a predação. Predadores 

como formigas, pássaros e lagartixas são freqüentes (Nogueira-Neto, 1997), mas alguns 

tipos de predação sugerem padrões coevolutivos, como é o caso das vespas especialistas 

na captura de machos de Scaptotrigona (Koedam et al., 2009). Existem também casos 

de inquilinismo, como ocorre com os pseudoescorpiões e colêmbolas (Salt, apud 

Nogueira-Neto, 1997; Gonzalez et al., 2008). 

 Contudo, muitos organismos são mutualistas nas colônias de abelhas sem ferrão. 

Em casos de mutualismo, por exemplo, os besouros cegos se alimentam dos detritos 

deixados no lixo das abelhas evitando assim a proliferação de fungos e atração de 

insetos nocivos, como forídeos e formigas (Roubik & Wheeler, 1982; Bezerra et al., 
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2000; Peruquetti & Bezerra, 2003). Também é o caso das pequenas abelhas do gênero 

Schwarzula e as cochonilhas, que oferecem cera e soluções açucaradas às abelhas e 

estas provêm abrigo e proteção as mantendo dentro dos seus ninhos (Camargo & Pedro, 

2002; Roubik, 2006). Alguns mutualismos podem ser indispensáveis para as colônias e 

para os organismos associados, conforme foi descrito por Machado (1971), 

evidenciando que as colônias de Melipona quadrifasciata dependem de determinadas 

bactérias para sobreviver. 

 Um dos relatos mais interessantes sobre os mutualismos foi descrito por 

Flechtmann & Camargo (1974). Eles observaram que, em algumas colônias de 

Scaptotrigona postica, havia alta mortalidade de cria, possivelmente causada por fungos 

que proliferavam dentro das células de cria. Após a introdução de ácaros (Neotydeolus 

therapeutikos) nessas colônias, a taxa de mortalidade da cria diminuiu de 50% para 3%, 

evidenciando que os ácaros desempenham papel fundamental no controle dos fungos.  

 Entretanto, em colônias de S. aff. depilis, provavelmente a mesma espécie usada 

nos experimentos descritos acima (J. M. F. de Camargo, informação pessoal), é muito 

comum encontrar fungos se desenvolvendo sobre o alimento larval e nas bordas internas 

das células de cria, mesmo em colônias altamente infestadas com ácaros N. 

therapeutikos (observação pessoal). Apesar da grande quantidade de fungos, em 

nenhuma dessas colônias a taxa de mortalidade é maior que 5%, ao contrário do foi 

observado por Flechtmann & Camargo (1974). Não é possível saber se o fungo relatado 

por eles é o mesmo que foi observado no presente estudo, porque os autores não 

mencionaram a espécie, sendo que a única informação dada é que sua proliferação 

ocorreu dentro das células de cria. 

 Como o fungo não causa mortalidade da cria da abelha hospedeira há uma 

interessante oportunidade de estudos, tanto do ponto de vista biológico, quanto 
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evolutivo, já que o fungo pode trazer algum benefício para a colônia (Gilliam et al., 

1990; Gilliam, 1997) ou mesmo ser uma relação mutualística semelhante ao que ocorre 

em outros insetos que cultivam fungos para obter alimento (Mueller et al., 2005).  

 Assim, os objetivos desse trabalho foram verificar (1) a freqüência de fungos e 

dos ácaros nas colônias de S. aff. depilis e em quais espécies o fungo ocorre (2) em 

quais estágios de desenvolvimento das larvas os fungos proliferam, (3) como sua 

proliferação é controlada e quem controla essa proliferação e (4) como ele se 

desenvolve nas condições artificiais de criação de rainhas in vitro. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Frequência de fungos nas colônias e ao longo do desenvolvimento das larvas 

 

 Foram coletados os três favos de cria mais novos de 10 colônias de S. aff. depilis e 

examinado a presença de fungos. Nesses três favos existiam desde células de cria com 

ovos recém botados até células com larvas pré-defecantes, que já terminaram de ingerir 

todo o alimento. Foi observado que, a partir do estágio de larvas pré-defecantes, não 

ocorrem mais fungos dentro das células, por isso não foram amostrados os outros favos, 

que continham indivíduos em estágios mais tardios de desenvolvimento (larvas 

defecantes, larvas pré-pupas e pupas). 

 Em cada colônia, foram amostradas 10 células com cria em cada estágio de 

desenvolvimento e verificado se os fungos estavam presentes. Caso estivessem 

presentes, eram caracterizados qualitativamente em: pouco (fungos apenas nas bordas 

do alimento), intermediário (fungos cobrindo maior parte do alimento ao redor da larva) 

e muito (fungos cobrindo maior parte do alimento e paredes das células). Favos de duas 

colônias contendo os fungos foram encaminhadas para a Fundação André Tosello para 

identificação. Contudo, até o presente momento, os fungos foram isolados e cultivados 

com sucesso, mas ainda não foram identificados. 

 Além de verificar se os fungos estavam presentes nas células contendo larvas 

jovens em S. aff. depilis, também foi verificada a presença ou ausência em outras 

espécies. As espécies examinadas foram: Melipona quadrifasciata (n = 3 colônias), M. 

scutellaris (n = 3 colônias), M. marginata (n = 3 colônias), Tetragonisca angustula (n = 

3 colônias), Frieseomelitta varia (n = 3 colônias), Leurotrigona muelerii (n = 2 

colônias), Plebeia droryana (n = 3 colônias), Nannotrigona testaceicornis (n = 3 
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colônias), Friesella schrotkyi (n = 3 colônias), S. bipunctata (n = 3 colônias) e S. postica 

(n = 1 colônia). 

  

Como os fungos são controlados? 

 

 Para verificar se os fungos eram controlados, o desenvolvimento de 10 larvas e a 

proliferação do fungo nessas células de cria foram monitorados por meio de fotografias 

tiradas automaticamente a cada 10 min, com auxílio de câmera acoplada a estéreo-

microscópio. Para isso, as células contendo larvas recém eclodidas foram 

desoperculadas e mantidas em câmera úmida coberta com um vidro para evitar 

ressecamento do alimento. 

 Para testar se os fungos eram controlados pelas larvas, foram removidas as larvas 

jovens (0-1 dia) de 20 células de cria com auxilio de um alfinete entomológico dobrado 

na ponta em ângulo reto. Outras 20 células foram abertas, mas suas larvas (com 

aproximadamente a mesma idade) foram mantidas como controle. O favo foi mantido 

em estufa a 28 °C, 95% de umidade relativa e acompanhado a cada 24 horas durante 

três dias. Esse procedimento foi repetido com seis favos.  

  Para testar se os ácaros N. therapeutikos eram os agentes controladores dos 

fungos, como afirmado por Flechtmann & Camargo (1974), sua presença foi verificada 

nos 10 ninhos estudados e, caso as colônias estivessem infestadas por ácaros, se os 

fungos também estavam presentes. 
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Fungos na criação de rainhas in vitro 

 

 Foram preparadas duas placas de criações in vitro com larvas (de 0 a 1 dia). Uma 

delas com 96 transferências e outra 40 transferências. Foi utilizado o método de 

Camargo (1972b), com algumas modificações que estão descritas no capítulo 3. A 

umidade relativa foi mantida em 100% nos três primeiros dias de larva, 85% nos 

próximos cinco dias de larva e 75% no restante do desenvolvimento e a temperatura a 

28°C. O início do crescimento do fungo e sua proliferação foram acompanhados 

diariamente ao longo do desenvolvimento das larvas. 
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RESULTADOS  

 

Frequência de fungos nas colônias e ao longo do desenvolvimento das larvas 

 

 Os fungos estavam presentes em todas as dez colônias estudadas e sua 

proliferação foi muito semelhante em todas elas (Fig. 1). Em células contendo ovos 

recém postos não foram encontrados fungos (Fig. 1A). Seu aparecimento ocorreu nas 

células contendo ovos prestes a eclodir e larvas recém eclodidas (Fig. 1B e 1C). Os 

fungos iniciam seu desenvolvimento sobre a superfície do alimento larval, na região 

periférica da célula. Nas células com larvas de três dias, porém, foi encontrada uma 

grande quantidade de fungos ao redor das larvas e, principalmente, nas paredes das 

células de cria (Fig. 1D). Já em células contendo larvas de quatro dias, a quantidade de 

fungos no alimento larval foi bem menor, algumas vezes inexistente, ficando restritos às 

paredes das células (Fig. 1E). Em células contendo larvas de cinco dias ou mais não 

foram encontrados fungos, apenas resquícios em poucas células (Fig. 1F). Esse perfil de 

crescimento dos fungos ocorreu de forma semelhante na parte superior interna das 

células, aparecendo em pequenas quantidades nos dois primeiros dias da fase larval, em 

grandes quantidades no terceiro dia e diminuindo drasticamente no quarto e no quinto 

dias de larva. Nas células com larvas de seis dias não havia mais resquícios de fungos. 
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Figura 1: Proliferação de fungos ao longo do desenvolvimento da cria de S. aff depilis. 

Ovo recém posto (A); Ovo prestes a eclodir (B); Larva com dois dias (C); Larva com 

três dias (D); Larva com quatro dias (E); Larva com seis dias (F). 
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 Os fungos foram encontrados apenas nas células de cria dos ninhos de espécies do 

gênero Scaptotrigona, S. aff. depilis, S. bipunctata e S. postica. As demais espécies 

estudadas não possuíam esses fungos nas suas células de cria. 

 

Como os fungos são controlados? 

 

 O acompanhamento do desenvolvimento das larvas evidenciou que as larvas 

ingerem os fungos à medida em que eles se desenvolvem na periferia da célula de cria e 

sobre o alimento larval. A larva, assim que eclode, realiza movimentos circulares em 

sentido anti-horário ao redor da célula, cortando o fungo que cresce em sua direção com 

suas mandíbulas e ingerindo-o (Fig. 2). 

 Nas células em que as larvas foram removidas os fungos proliferaram tão 

intensamente que, após 24 horas, 97% das células estavam completamente cobertas com 

o fungo (116 em 120 células de cria). Após 48 horas, todas as células haviam sido 

cobertas (Fig. 3). No grupo controle, cujas larvas não foram removidas, apenas 4% das 

células foram cobertas por fungos (5 em 120 células de cria), no período de 72 horas. 

 Os ácaros Neotydeolus therapeutikos foram encontrados apenas em duas das dez 

colônias estudadas de S. aff. depilis (Fig. 4). Nessas duas colônias também foram 

encontrados os fungos nas células de cria e, aparentemente, eles se proliferavam de 

forma semelhante às demais colônias em que os ácaros não foram encontrados. 
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Figura 2: Larva de Scaptotrigona aff. depilis em movimentos circulares, em sentido 

anti-horário, ingerindo fungos que proliferam sobre o alimento larval e nas bordas das 

células de cria (A-I). 
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Figura 3: Favo de cria de S. aff. depilis com células desoperculadas experimentalmente, 

48 horas após a remoção das larvas. Alta proliferação de fungos nas células de cria em 

que as larvas foram removidas (células da região inferior da foto, círculo preto). Fungos 

restritos à periferia nas células cujas larvas não foram removidas, pois eles foram 

consumidos pelas larvas (região superior da foto, círculo branco). 

  

 

Figura 4: Ácaro Neotydeolus therapeutikos encontrado em colônias de S. aff. depilis. 
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Fungos na criação de rainhas “in vitro” 

 

 Nas células artificiais da criação in vitro, os fungos apareceram dois dias depois 

das transferências, em pequena quantidade. No terceiro dia, a proliferação já havia sido 

intensificada, concentrando-se especialmente nas bordas e em 100% dos alvéolos (Fig. 

5A). Entre o quarto e o sexto dia a quantidade de fungos diminuiu progressivamente. 

No sexto dia ainda era possível encontrar um pouco de fungo nas paredes de alguns 

alvéolos, mas no sétimo dia todas as larvas já haviam ingerido os fungos de seus 

alvéolos (Fig. 5B). Durante o período em que ocorreram fungos, apenas uma larva 

morreu no grupo de 96 transferências e três morreram no grupo de 40 transferências. A 

taxa de sucesso dessas tentativas de criação in vitro foi de 97.9% (92 rainhas em 96 

transferências) e 92,5% (34 rainhas e 3 machos em 40 transferências). 

 

 

 

Figura 5: Proliferação dos fungos na criação in vitro de rainhas de S. aff. depilis, três 

dias (A) e sete dias (B) depois da transferência larval. 
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DISCUSSÃO 

 

 O cultivo de fungos evoluiu independentemente em três ordens de insetos: uma 

vez em Hymenoptera (formigas), uma vez em Isoptera (cupins) e sete vezes em 

Coleoptera (besouros) (Mueller et al., 2005). Esses insetos mantêm culturas de fungos 

em seus ninhos que são sua fonte de alimento, seja de forma complementar ou exclusiva 

(Mueller et al., 2005). Embora no grupo das abelhas não serem conhecidas relações de 

cultivo de microorganismos para obtenção de alimento, cerca de 6000 linhagens 

microbianas já foram isoladas e identificadas a partir de abelhas solitárias e sociais 

(Gilliam, 1997) e novos fungos continuam sendo identificados (Promnuan et al., 2009). 

As relações com esses microorganismos estão, geralmente, associadas com a síntese de 

substâncias químicas que ajudam na pré-digestão, conversão e/ou preservação do 

alimento estocado em seus ninhos (Gilliam et al., 1990; Gilliam, 1997), mas a maioria 

delas ainda não é conhecida. 

 O presente relato pode se tornar o primeiro caso conhecido de cultivo de fungos 

para obtenção de alimento no grupo das abelhas, pois existe uma série de semelhanças 

com os casos já conhecidos (Mueller et al., 2005). Primeiro, pelo fato de as larvas 

ingerirem diretamente as estruturas vegetativas do fungo durante seu desenvolvimento. 

Segundo, por terem sido encontrados fungos em todas as colônias observadas de S. aff. 

depilis e em todas as células observadas com larvas entre um e três dias após a eclosão 

do ovo. Além disso, parece haver uma estreita relação do fungo com o gênero 

Scaptotrigona, pois até o momento, os fungos não foram encontrados em nenhum outro 

gênero de abelhas sem ferrão. 

 Outro aspecto, é que não foram encontradas estruturas reprodutivas em nenhuma 

fase de proliferação desses fungos, mesmo nas circunstâncias em que as larvas foram 
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removidas e eles proliferaram livremente. Isso indica que os fungos dependem das 

abelhas para serem inoculados dentro das células de cria. 

 Até o momento não se sabe qual é a espécie do fungo, nem quais propriedades 

nutricionais eles poderiam fornecer às abelhas. Pode ser que ele forneça algum tipo de 

nutriente importante para o desenvolvimento das larvas ou secrete alguma enzima 

importante para a quebra de componentes do alimento larval e o torne mais assimilável 

para a larva (Gilliam, 1997). Mutualismos entre fungos e abelhas podem ter surgido 

várias vezes durante a sua evolução, mas, infelizmente, estes fungos são de difícil 

investigação no momento e novas parcerias na identificação molecular deverão 

esclarecer esta questão. As tentativas de remover os fungos artificialmente e criar as 

larvas sem eles para ver se elas dependem deles ainda não foram bem sucedidas por 

problemas práticos, como o excesso de manipulação e dificuldade de estabelecer um 

grupo controle nos experimentos 

 Já em relação aos ácaros Neotydeolus therapeutikos, o relato de Flechtmann & 

Camargo (1974) deixou claro que são importantes para a manutenção da salubridade 

das colônias. Porém, provavelmente a alta mortalidade da cria na situação descrita não 

era causada pelos fungos das células de cria e sim algum outro fungo ou parasita que foi 

controlado pelos ácaros após sua introdução nas colônias doentes, como foi descrito em 

algumas abelhas solitárias, que dependem de ácaros para limpeza de fungos em suas 

células de cria (Eickwort, 1990; Biani et al., 2009; Cordeiro et al., in press). 
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CAPÍTULO 3: PRODUÇÃO DE RAINHAS IN VITRO  

 

INTRODUÇÃO 

 

Uma das características mais marcantes na biologia das abelhas sem ferrão é o 

fato de as operárias depositarem todo o alimento necessário para o desenvolvimento da 

larva antes do ovo ser botado pela rainha (Schwarz, 1948; Nogueira-Neto, 1953; 

Michener 1974; Sakagami, 1982). Na maioria das espécies, as larvas que originarão 

operárias e machos são criadas em células de mesmo tamanho, enquanto as larvas que 

originarão rainhas são criadas em células maiores, chamadas de células reais (Darchen 

& Delage-Darchen, 1971). Geralmente são construídas na periferia do favo e contém de 

duas a oito vezes mais quantidade de alimento que as células de operárias e machos 

(Darchen & Delage-Darchen, 1971; Camargo, 1972a, b; Prato, 2007; Menezes, in 

prep.). Como as larvas fêmeas são totipotentes, caso recebam a quantidade de alimento 

acima de um determinado limiar, elas se desenvolvem em rainhas (Camargo, 1972b, c; 

Campos & Costa, 1989; Campos & Coelho, 1993). 

Nos gêneros Frieseomelitta e Leurotrigona, as operárias não constroem células 

reais, mas o sistema de determinação de castas também está relacionado com a 

quantidade de alimento larval. Nesses dois gêneros, as larvas precisam ingerir o 

alimento “extra” de uma célula vizinha acessória para se tornar rainhas (Terada 1974; 

Faustino et al., 2002). Uma peculiaridade dessas espécies é que as células de cria são 

arranjadas em cachos e quando as colônias estão órfãs, as operárias constroem células 

apenas com alimento ao lado de células com larvas para que essas se alimentem e se 

tornem rainhas, como também foi observado em Plebeia lucii (Teixeira & Campos, 

2005). 
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No gênero Melipona, rainhas, operárias e machos são criados em células de 

mesmo tamanho. O sistema de determinação de castas é mais complexo e envolve tanto 

elementos genéticos quanto ambientais. Atualmente existem duas hipóteses em 

diferentes níveis de explicação sobre a alta produção de rainhas nesse gênero, uma em 

nível causal (Kerr, 1950; Kerr et al., 1966) e a outra em nível funcional (Ratnieks, 2001; 

Wenseleers et al., 2003). 

Em outros gêneros (Plebeia, Nannotrigona, Schwarziana), rainhas miniatura 

também podem ser geradas em células de operárias, mas o mecanismo como isso ocorre 

é ainda desconhecido (Ribeiro et al., 2006). De modo geral, as rainhas-miniaturas são 

viáveis, acasalam-se e realizam posturas normalmente (Ribeiro & Alves, 2001; Ribeiro 

et al., 2003; Wenseleers et al., 2005; Ribeiro et al., 2006a), embora elas possuam menos 

ovaríolos que as rainhas produzidas em células reais (Camargo, 1974; Cruz-Landim et 

al.,1998). 

Ainda existem muitas questões para serem estudadas sobre a determinação de 

castas nas abelhas sem ferrão (Hartfelder, et al., 2006). Porém, de acordo com os 

conhecimentos atuais, todos os sistemas de determinação de castas das abelhas sem 

ferrão estão, de uma forma ou de outra, relacionados à alimentação larval. 

A possibilidade de obter rainhas manipulando experimentalmente a alimentação 

das larvas tem intrigado pesquisadores há bastante tempo. Camargo (1972a, b) foi 

pioneira nesses estudos e desenvolveu uma técnica para criar larvas de abelhas sem 

ferrão in vitro sob condições controladas, baseada nos métodos existentes para Apis 

mellifera. A metodologia consiste na transferência de larvas recém-nascidas de alvéolos 

naturais para alvéolos artificiais, confeccionados de cera de A. mellifera, onde a 

quantidade de alimento oferecida às larvas é equivalente à quantidade depositada nas 

células de rainhas. Assim, 100% das larvas fêmeas se tornaram rainhas, com exceção do 
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gênero Melipona (Camargo, 1972b, c; Campos & Costa, 1989; Baptistella, 2009). Esses 

alvéolos são fechados com tampas de cera e mantidos em estufas a 28 ºC.  

Os primeiros experimentos foram realizados com a espécie Scaptotrigona 

postica, mas posteriormente outros pesquisadores utilizaram a técnica em diversas 

espécies (Almeida, 1974; Campos & Costa, 1989; Maciel-Silva & Kerr, 1991; 

Hartfelder & Engels, 1992; Bezerra, 1995; Menezes, 2006; Prato, 2007; Baptistella, 

2009;). Apesar de esses trabalhos terem sido fundamentais para compreensão dos 

mecanismos de determinação de castas nas abelhas sem ferrão, alguns aspectos podem 

ser aprimorados. As rainhas produzidas in vitro são, geralmente, menores que as rainhas 

produzidas naturalmente nas colônias, o método de confecção de alvéolos de cera é 

muito trabalhoso, o controle de umidade muitas vezes é ineficiente e, 

conseqüentemente, as taxas de sobrevivência eram baixas. Além disso, até pouco tempo 

atrás, a utilização da técnica de criação de abelhas in vitro ficou restrita aos campos 

experimentais, focando o estudo da biologia básica das abelhas sem ferrão. Atualmente, 

com o avanço da meliponicultura (Cortopassi-Laurino et al., 2006), essa técnica terá 

muita importância prática para produção de rainhas em grande escala e, 

conseqüentemente, na multiplicação de ninhos. 

O presente estudo teve como objetivo testar modificações nas técnicas de criação 

de rainhas in vitro e verificar sua influência na taxa de sobrevivência das larvas e no 

tamanho das rainhas em Scaptotrigona aff. depilis. Os experimentos foram focados no 

controle de umidade relativa ao longo do desenvolvimento das larvas, na quantidade de 

alimento larval ideal para produção de rainhas e detecção de possíveis adversidades 

nessas condições de criação in vitro. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Descrição geral da técnica  

 

Foi utilizada a técnica descrita por Camargo (1972b) com algumas modificações, 

conforme descrito abaixo. Ao invés de serem usados alvéolos de cera, foram utilizados 

orifícios em placas de acrílico, também usadas em testes imunológicos (ELISA). Cada 

placa continha 96 orifícios com 7mm de diâmetro e 10 mm de profundidade, dimensões 

semelhantes às células reais naturais da espécie estudada (Fig. 1). 

O alimento larval utilizado foi retirado de células de cria recém construídas. 

Posteriormente, ele foi homogeneizado e distribuído nos alvéolos artificiais com uma 

pipeta automática. 

As larvas utilizadas nos experimentos foram provenientes de favos de cria 

contendo células de operárias e machos. Em cada placa de criação in vitro foram 

utilizadas larvas provenientes de três colônias. As células de cria foram desoperculadas 

e, com o auxílio de um alfinete entomológico dobrado na ponta em ângulo reto, uma 

larva recém eclodida (0-1 dia) foi colocada sobre o alimento de cada alvéolo. 

 

Controle de umidade relativa 

 

As larvas foram criadas em diferentes condições de umidade relativa ao longo 

do seu desenvolvimento para verificar qual seria a mais adequada (Tabela 1). Para 

controlar a umidade relativa (UR) foram utilizadas soluções saturadas de NaCl para 

manter 75%UR e de KCl para 85%UR, além de água destilada para 100%UR (Winston 
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e Bates, 1960). As placas de acrílico foram mantidas sem tampa, mas dentro de placas 

de Petri (150x30mm) com a solução salina ou aquosa (Fig. 1). 

Todos os tratamentos foram mantidos em estufa incubadora a 28°C. Foram 

acompanhados diariamente durante o período larval e de três em três dias durante o 

período de pupa com o objetivo de identificar possíveis adversidades na técnica. Em 

cada tratamento foram realizadas 96 transferências de larvas e, nesse experimento, foi 

depositado 130µl de alimento larval nos alvéolos artificiais (volume médio de alimento 

encontrado nas células reais de S. aff. depilis, ver capítulo 1). 

Uma amostra das rainhas produzidas nos tratamentos que obtiveram altas taxas 

de sobrevivência (maior que 75%) foi medida para comparar com as rainhas 

provenientes de células reais, que serão mencionadas ao longo do trabalho como 

“rainhas naturais”. As rainhas naturais foram obtidas de células reais quando estavam 

próximas ao momento de emergir, coletadas em 30 colônias diferentes ao longo de um 

ano (n = 126). 

Foi utilizada a distância intertegular como parâmetro de comparação de tamanho 

(Fig. 2). A escolha dessa medida foi feita com base na literatura, pois não varia de 

acordo com o estado nutricional do adulto e está altamente correlacionado com o seu 

peso seco (Cane, 1987). As medidas foram realizadas em estereomicroscópio com 

aumento de 25 vezes. As rainhas foram colocadas sobre uma espuma com cavidades e 

sobre elas uma placa de vidro era colocado, a fim de imobilizá-las e também para que as 

medidas fossem mais acuradas (Fig. 2, metodologia descrita em Ribeiro & Alves 

(2001). 
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Figura 1: Placa de acrílico usada para criação in vitro de rainhas de S. aff depilis, 

mantida em placa de Petri com solução saturada de sal para controle de umidade 

relativa. 

 

 

Figura 2: Medida morfométrica realizada em rainhas de S. aff. depilis, distância 

intertegular (A). 
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Tabela 01: Tratamentos de umidade relativa realizados no experimento e número de 

rainhas medidas em cada tratamento. Foram medidas rainhas apenas dos tratamentos 

que obtiveram altos níveis de sobrevivência maiores que 75%. 

Número do 
Tratamento Tratamento de umidade relativa (UR) 

Número de 
rainhas 
medidas 

1 100% UR durante todo o desenvolvimento 0 

2 85% UR durante todo o desenvolvimento 0 

3 75% UR durante todo o desenvolvimento 0 

4 100% UR nos três primeiros dias de larva e 75% UR no 

restante do desenvolvimento 

32 

5 100% UR nos seis primeiros dias de larva e 75% UR no 

restante do desenvolvimento 

30 

6 100% UR nos três primeiros dias de larva e 85% UR no 

restante do desenvolvimento 

0 

7 100% UR nos seis primeiros dias de larva e 85% UR no 

restante do desenvolvimento 

0 

8 100% UR nos três primeiros dias de larva, 85% UR nos 

próximos cinco dias de larva e 75% UR no restante do 

desenvolvimento 

60 

9 100% UR nos seis primeiros dias de larva, 85% URnos 

próximos cinco dias de larva e 75% UR no restante do 

desenvolvimento 

30 

 

  

Quantidade ideal de alimento larval 

 

Foram produzidas rainhas com três volumes diferentes de alimento larval, com 

120 µl (n=42 rainhas), 130 µl (n=152 rainhas) e 150µl (n=90 rainhas). Elas foram 
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medidas, conforme descrito anteriormente, e comparadas com rainhas naturais (n=126). 

Todas receberam o mesmo tratamento de umidade relativa (Tratamento 8, Tabela 1). 

 

Análise estatística 

 

 Para verificar se o tratamento de umidade relativa ou a quantidade de alimento 

ingerido influenciou o tamanho das rainhas foi realizado o teste One-way ANOVA 

incluindo apenas os grupos experimentais, em ambos os experimentos. Para comparar 

os grupos experimentais, foi usado o teste a posteriori de Tukey. Posteriormente, o teste 

One-way ANOVA foi repetido incluindo o grupo das rainhas naturais para saber se 

havia diferenças significativas de tamanho entre os grupos experimentais e o grupo 

natural. Para comparar os grupos individualmente, foi usado o teste a posteriori de 

Tukey. 
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RESULTADOS 

 

Controle de umidade relativa 

 

 O controle da umidade mostrou-se essencial para obter sucesso nas criações in 

vitro (Tabela 2). A umidade extrema (100% UR) causou acúmulo de água dentro do 

alvéolo e conseqüente afogamento das larvas com seis dias de vida. A diminuição da 

umidade até o sexto dia, por meio da substituição da água por solução salina, impediu o 

afogamento das larvas, mesmo em alvéolos que já haviam acumulado um pouco de 

água. 

 No entanto, o ressecamento do alimento também foi um problema grave. No 

tratamento 3 (75% UR durante todo o desenvolvimento larval), todas as larvas 

morreram nos primeiros 11 dias. No tratamento 2 (85% UR durante todo o 

desenvolvimento), o alimento ressecou nas bordas e, por isso, as larvas ingeriram 

apenas uma pequena quantidade de alimento. Por isso, muitas rainhas emergiram com 

deficiências morfológicas e foram menores que as dos outros grupos, além de algumas 

operárias terem emergido (Tabela 2). 

 Os outros tratamentos, em que a umidade foi mantida alta nos primeiros dias e 

diminuída durante o restante do desenvolvimento, tiveram maior sucesso (Figura 3). As 

larvas, em geral, ingeriram a maior parte do alimento depositado. Na fase de pupa, a 

mortalidade foi relativamente alta quando a umidade relativa foi mantida em 85% e 

ocorreu proliferação de fungos dentro dos alvéolos, especialmente na região das fezes. 

Porém, também ocorreram mortes em alvéolos que não tinham fungos, por isso não se 

pode afirmar que os fungos causaram a morte das pupas. Os tratamentos que 

mantiveram a umidade em 75% a partir das fases larvais finais ou fase de pupa tiveram 
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um desenvolvimento mais saudável, constatado pelo aspecto geral das pupas e de seus 

alvéolos, bem como pela baixa taxa de mortalidade (Tabela 2).  

 

 

Figura 3: Placas de criação in vitro de rainhas de S. aff. depilis com alta taxa de 

sobrevivência no estágio de larvas defecantes (esquerda) e pupas (direita). 
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Tabela 2: Tratamentos de controle de umidade relativa (UR) nas criações in vitro de S. 

aff. depilis e as taxas de sobrevivência das rainhas. n: número de rainhas criadas por 

tratamento. 

Número do 
Tratamento 

Tratamento de umidade 
relativa (UR) 

Taxa de 
sobrevivência Observações 

1 100% UR durante todo o 
desenvolvimento 

0% 

 (n=96) 

Acumulo água ao redor das 
larvas; afogamento das 

larvas 

2 85% UR durante todo o 
desenvolvimento 

66,7%  

(n=96) 

Alimento ressecou 
parcialmente na periferia do 

alimento 

3 75% UR durante todo o 
desenvolvimento 

0%  

(n=96) 
Alimento ressecou 

completamente 

4 
100% UR nos (3 dias) e 

75% UR(restante do 
desenvolvimento) 

89,6%  

(n=96) 
Desenvolvimento saudável 

5 
100% UR nos (6 dias) e 

75% UR (restante do 
desenvolvimento) 

97,9%  

(n=96) 

Acúmulo de água no 6o dia 
de larva; desenvolvimento 

saudável 

6 
100% UR (3 dias) e 85% 

UR (restante do 
desenvolvimento) 

53,1% 

(n=96) 

Acúmulo de água no 6o dia 
de larva; alta mortalidade 

entre o 15o e o 30o dia; 
proliferação de fungos no 

estágio de pupa 

7 
100% UR (6 dias) e 85% 

UR (restante do 
desenvolvimento) 

60,4% 

(n=96) 

Acúmulo de água no 6o dia 
de larva; alta mortalidade 

entre o 14o e o 24c dia; 
proliferação de fungos no 

estágio de pupa 

8 

100% UR (3 dias), 85% 
UR (4º ao 12º dia) e 75% 

(restante do 
desenvolvimento) 

97,9%  

(n=96) 
Desenvolvimento saudável 

9 

100% UR (6 dias), 85% 
UR (7º ao 18º dia) e 75% 

UR(restante do 
desenvolvimento) 

75,0%  

(n=96) 

Acúmulo de água no 6o dia 
de larva; alta mortalidade 

entre o 14o dia e o 23o 

 



 53

 O controle de umidade influenciou o tamanho das rainhas in vitro (ANOVA, F = 

19,71; R2 = 0,28; p<0.0001). A diminuição da umidade relativa de forma antecipada 

(tratamentos 4 e 8) promoveu redução no tamanho das rainhas, porque ressecou parte do 

alimento e, por isso, elas devem ter ingerido menor quantidade que nos tratamentos que 

a umidade foi diminuída tardiamente (tratamentos 5 e 9) (Tabela 3). As rainhas 

produzidas in vitro nesse experimento foram menores que as rainhas naturais (ANOVA, 

F = 32,03; R2 = 0, 3538; p<0.0001; Tukey p<0,05) (Fig. 4). 

 

Tabela 3: Rainhas in vitro de S. aff. depilis produzidas nos diferentes tratamentos de 

umidade. * diferenças significativas, quando p<0,05. 

Teste Tukey,  

comparações múltiplas 

Diferença 

média 
q 

Tratamento 5 X Tratamento 4* -0,08687 9,788 

Tratamento 5 X Tratamento 9 -0,008333 0,9241 

Tratamento 5 X Tratamento 8* -0,03650 4,674 

Tratamento 4 X Tratamento 9* -0,07854 8,849 

Tratamento 4 X Tratamento 8* -0,05037 6,589 

Tratamento 9 X Tratamento 8 -0,02817 3,607 
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Figura 4: Média da distância intertegular (mm), e respectivos desvios padrão (DP) e 

erros padrões (EP). das rainhas produzidas in vitro em quatro tratamentos de umidade 

relativa e de rainhas naturais de S. aff. depilis. 

 

Quantidade ideal de alimento larval 

 

 Os experimentos sobre a quantidade ideal de alimento larval para produção de 

rainhas mostraram que o tamanho dos indivíduos produzidos também é influenciado 

pela quantidade de alimento ingerido durante a fase larval (ANOVA, F = 253,5; R2 = 

0,64; p < 0.0001). Todos os grupos experimentais foram diferentes entre si em relação 

ao tamanho (Tukey, p<0,05). 

 Também houve diferença significativa do tamanho das rainhas in vitro desse 

experimento quando comparadas com as rainhas naturais (ANOVA, F =171,5; R2 = 
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0,56; p < 0.0001) (Fig. 5). Porém, não houve diferença significativa entre as rainhas in 

vitro obtidas com 150µl e as rainhas naturais (Tukey, p>0,05). Os demais grupos foram 

diferentes entre si (Tukey, p<0,05). 
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Figura 5: Média da distância intertegular (mm), e respectivos desvios padrão (DP) e 

erros padrão (EP), de rainhas produzidas in vitro com diferentes quantidades de 

alimento larval e rainhas naturais de S. aff. depilis. 
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Adversidades encontrados ao longo dos experimentos 

 

 A utilização de alvéolos de acrílico não apresentou problemas durante o 

desenvolvimento das larvas, pois elas teceram o casulo na superfície do alvéolo e se 

desenvolveram sem dificuldade. 

 O principal problema foi causado pela presença de ácaros Tyrophagus 

putrescentiae (Schrank, 1781) sensu Hughes (1976) (Fig. 6). As infestações ocorreram 

em duas circunstâncias e elas foram responsáveis pela mortalidade de 100% das larvas e 

pupas que se desenvolviam nas placas mantidas em estufa, ao todo mais de 2000 larvas 

e pupas morreram, das espécies S. aff depilis, Nannotrigona testaceicornis e Plebeia 

droryana. Essa espécie de ácaro é bastante comum em ambientes domésticos e 

provavelmente teve acesso às criações in vitro durante as transferências das larvas ou 

durante os acompanhamentos. Em geral, se alimentam de matéria orgânica em 

decomposição e proliferam em ambientes úmidos (C. H. W. Flechtmann, comunicação 

pessoal). 

 Depois desses dois casos de infestação, a estufa foi esterilizada com detergente 

líquido e álcool. A temperatura foi mantida em torno de 0°C por 10 dias e depois em 

torno de 50°C por mais 10 dias. Além disso, foram intensificados os cuidados, tanto na 

preparação do material, quanto nas transferências. Todos os materiais são previamente 

mergulhados em água fervente e esterilizados com ultravioleta, além de realizar as 

transferências das larvas e as vistorias em capela de fluxo laminar para evitar 

contaminação. Depois que os procedimentos foram alterados, não ocorreu mais 

problemas com os ácaros. 
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Figura 7: Pupas de rainhas de Plebeia droryana produzidas in vitro infestadas com 

ácaros Tyrophagus putrescentiae. 
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DISCUSSÃO 

 

 A redução de umidade ao longo do desenvolvimento das larvas já foi utilizada 

pela primeira vez por Camargo (1972b), sendo adotada por outros autores (Almeida, 

1974; Campos & Costa, 1989; Maciel-Silva & Kerr, 1991; Hartfelder & Engels, 1992; 

Campos & Coelho, 1993; Bezerra, 1995). Os alvéolos artificiais feitos de cera de A. 

mellifera eram fechados com uma tampa, também de cera, e colocados dentro de um 

dissecador forrado com algodão embebido em água. Ao longo do tempo, o algodão era 

substituído por solução saturada de NaCl e, depois de dez dias era removido, deixando o 

ambiente seco. Contudo, em geral as taxas de sobrevivência eram baixas. Por exemplo, 

Camargo (1972b) obteve apenas uma rainha a partir de 40 transferências de larvas nos 

alvéolos que receberam volume de alimento igual ao de células reais. Nos alvéolos que 

receberam menos alimento, a taxa de sobrevivência foi maior, mas mesmo assim, foi 

baixa, em torno de 30%. Em geral, as taxas de sobrevivência também foram baixas nos 

trabalhos realizados posteriormente com criação de larvas in vitro e com diferentes 

espécies (Almeida, 1974; Campos & Costa, 1989; Maciel-Silva & Kerr, 1991; 

Hartfelder & Engels, 1992; Bezerra, 1995; Prato, 2007; Baptistella, 2009). 

 Provavelmente, a causa das baixas taxas de sobrevivência está relacionada com a 

utilização de alvéolos tampados, pois a tampa impede o controle adequado da umidade. 

Por mais que a umidade seja diminuída no dissecador, dentro do alvéolo continuará 

úmido, causando acúmulo de água dentro das células, conforme foi observado no 

presente trabalho, podendo matar as larvas. Outro ponto importante, é que as larvas 

podem comer menos se o controle da umidade não é adequado, por causa do 

ressecamento do alimento, e isso interfere no tamanho das rainhas produzidas. Por isso, 
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o ideal é a utilização de alvéolos sem tampa, permitindo que a umidade, do recipiente 

onde as larvas estão sendo criadas, seja controlada por meio de soluções salinas. 

 Outro problema da técnica comumente relatado nos trabalhos é a dificuldade de se 

obter rainhas de tamanho normal nas criações in vitro. Hartfelder & Engels (1992) 

produziram um grande número de rainhas in vitro de S. postica. Além das medidas 

morfométricas das estruturas corpóreas externas das rainhas, eles avaliaram os ovários e 

mostraram que também havia diferenças de tamanho e forma desse órgão, também 

menores que nas naturais. 

 Essa dificuldade de produzir rainhas de tamanho próximo ao tamanho de rainhas 

criadas em células reais pode estar relacionada a dois fatores. Primeiro, porque na 

maioria dos testes realizados foi observado que as larvas sempre deixam um pouco de 

alimento no fundo da célula, provavelmente por causa do ressecamento do alimento e 

dificuldades de simular o microambiente das células de cria naturais. Segundo, porque 

geralmente usa-se a quantidade média de alimento larval encontrada nas células reais, 

freqüentemente medida por meio de capilares ou pipetas, porém sem levar em 

consideração que uma parte do alimento fica aderido às paredes das células amostradas. 

Portanto, é aconselhável que seja utilizado cerca de 10 a 20% a mais do que a média 

encontrada de alimento larval nas células de rainhas. Essa estimativa foi feita com base 

no experimento sobre a quantidade ideal para se produzir rainhas, pois as larvas 

alimentadas com o volume médio (130µl) foram bem menores que as naturais, enquanto 

as que ingeriram 150µl atingiram o mesmo tamanho que as naturais. 

 Em algumas espécies, o tamanho das rainhas produzidas pode afetar o seu 

desempenho reprodutivo, pois o número de ovaríolos varia de acordo com o tamanho 

das rainhas, como em Schawarziana quadripunctata e Nannotrigona testaceicornis 

(Camargo, 1974; Imperatriz-Fonseca et al., 1997; Cruz-Landim et al., 1998). Estudos 
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preliminares indicam que rainhas pequenas de S. quadripunctata podem botar menos 

ovos que rainhas grandes (Ribeiro, 1998; Ribeiro & Alves, 2001). Porém, em algumas 

espécies rainhas de diferentes tamanhos podem botar igual número de ovos nas mesmas 

circunstâncias (Ribeiro et al., 2006b). A princípio, para fins aplicados na 

meliponicultura, o ideal é que sejam produzidas rainhas de tamanho igual às rainhas 

naturais. 
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CAPÍTULO 4: MULTIPLICAÇÃO DE COLÔNIAS 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A meliponicultura pode ser considerada uma atividade de desenvolvimento 

sustentável (Cortopassi-Laurino et al., 2006), com possibilidades de aplicação na 

polinização de culturas agrícolas (Castro et al., 2006; Slaa et al., 2006), a exemplo do 

que ocorre em empresas de criação de polinizadores em outros países (Velthuis, 2002; 

Velthuis & Van Doorn, 2006). O papel efetivo das abelhas sem ferrão na polinização já 

foi confirmado para pelo menos 18 culturas agrícolas diferentes e sua utilização em 

estufas foi bem sucedida com 11 de 13 espécies de abelhas testadas (Heard, 1999; 

Castro et al., 2006; Slaa et al., 2006). 

 A principal limitação para a utilização comercial desses polinizadores é a 

dificuldade de produção de colônias em larga escala, o que é prejudicado pelas baixas 

taxas de reprodução natural dessas abelhas (pelo processo de enxameação) e restrições 

das técnicas de manejo disponíveis (Cortopassi-Laurino et al., 2006). Atualmente 

existem vários métodos que podem ser empregados na divisão de colônias (Kerr et al., 

1996; Nogueira-Neto, 1953, 1997; Heard e Dollin, 2000; Quezada-Euán et al., 2001; 

Cortopassi-Laurino et al., 2006; Klumpp, 2007) e todos eles se baseiam na formação de 

apenas uma colônia filha a partir de uma colônia forte. Assim, considerando um período 

de recuperação de três meses para a colônia mãe, no máximo quatro colônias-filha 

podem ser formadas em um ano e nem sempre todas conseguem sobreviver (Kerr et al., 

1996; Nogueira-Neto, 1997). Dependendo da espécie e das condições ambientais esse 

número pode ser ainda menor. 
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 Entre os fatores citados anteriormente que restringem a multiplicação de colônias 

para a maioria das espécies, pode-se também considerar o baixo número de rainhas 

(com exceção do gênero Melipona), o longo tempo de amadurecimento sexual da nova 

rainha (Engels & Engels, 1988; van Veen & Sommeijer, 2000) e o lento crescimento 

das colônias-filha. A primeira etapa a fim de acelerar esse processo constitui na 

utilização de rainhas produzidas in vitro, pois permitiria a obtenção de grande número 

de rainhas em curto período de tempo. O segundo passo será o controle da fecundação 

dessas rainhas, no ambiente, em confinamento ou artificialmente. E, por fim, acelerar o 

crescimento de uma mini-colônia até que se torne uma colônia estável e independente. 

Nesse contexto, o presente trabalho tem o objetivo de verificar a viabilidade de um novo 

método de multiplicação de colônias de abelhas sem ferrão, baseado na produção de 

rainhas in vitro, fecundação das mesmas e crescimento de pequenas colônias, utilizando 

para isso duas espécies, Scaptotrigona aff. depilis e Nannotrigona testaceicornis. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Experimento1 

 

Formação de mini-colônias com Nannotrigona testaceicornis 

 

 O volume de alimento larval adotado para a criação das rainhas in vitro foi de 

50µl, correspondente ao volume médio encontrado nas células reais (n = 10). As larvas 

e o alimento larval foram retirados de células de cria de duas colônias fortes de N. 

testaceicornis. Foram usadas larvas recém eclodidas (0-2 dias de vida) retiradas das 

células de cria de operárias e transferidas para alvéolos artificiais, que são orifícios com 

5mm de diâmetro e 8mm de profundidade em uma placa de acrílico. A placa de acrílico 

foi mantida em estufa B.O.D. com temperatura de 28°C e umidade relativa em 100% 

nos primeiros 6 dias e 75% no restante do desenvolvimento. 

 As mini-colônias foram mantidas em colméias de observação (10 x 10 x 4cm, 

medidas internas) confeccionadas com madeira e cobertas com uma placa de vidro. A 

partir das mesmas duas colônias fortes utilizadas para a criação das rainhas, foram 

formadas 21 mini-colônias no mesmo dia em que as rainhas in vitro emergiram. Cada 

uma recebeu cerca de 50 operárias adultas com diferentes idades, um favo de cria com 

aproximadamente 50 pupas e um pouco de invólucro, um pote de mel e um pote de 

pólen proveniente de colônias de S. aff. depilis.  

 Assim que as rainhas in vitro emergiram, elas foram introduzidas nas mini-

colônias dentro de um tubo plástico perfurado. Isso impediu que elas fossem atacadas e 

propiciou melhor aceitação pelas operárias no dia seguinte, quando o tubo plástico foi 

aberto e a rainha liberada. As mini-colônias foram mantidas fechadas durante 18 dias 
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em estufa B.O.D. (28°C), pois é o período necessário para o amadurecimento das 

rainhas in vitro em N. testaceicornis (observação pessoal) e receberam mel e pólen 

proveniente de S. aff. depilis diariamente até o fim do experimento. 

 No 18º dia, as mini-colônias foram colocadas no meliponário e abertas para que as 

rainhas pudessem realizar o vôo nupcial e as operárias pudessem forragear. Após a 

abertura das mini-colônias, elas foram vistoriadas a cada 30min entre 9:00h e 17:00h 

para verificar a agitação da rainha e das operárias e a presença de machos nas 

proximidades. 

 As caixas foram mantidas em prateleiras lado a lado, cerca de 60cm de distância 

uma da outra. No dia da abertura, cada colônia recebeu mais um favo com cerca de 50 

abelhas prontas para emergir e cerca de 50 operárias adultas. Esse procedimento foi 

repetido quinzenalmente até que as rainhas iniciaram a postura. Dessa forma, a 

população das mini-colônias foi mantida com cerca de 100-150 operárias até o 

momento da postura. Quando a postura foi iniciada as mini-colônias receberam cerca de 

100 operárias adultas de diferentes idades, um favo com cerca de 100 abelhas prestes a 

emergir, dois potes de pólen de N. testaceicornis e a caixa foi acrescida com mais um 

andar simples (10 x 10 x 4cm). 

 

Experimento 2 

 

Formação de mini-colônias com Scaptotrigona aff. depilis 

 

 O volume adotado de alimento larval para a criação das rainhas in vitro foi de 

130µL (volume médio encontrado nas células reais, n = 10, ver capítulo 1). As larvas e 

o alimento larval foram retirados de células de cria de cinco colônias fortes de S. aff. 
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depilis. Foram transferidas larvas recém eclodidas (0-2 dias de vida) para alvéolos 

artificiais, que são orifícios com 7 mm de diâmetro e 10 mm de profundidade em uma 

placa de acrílico (ELISA). A placa de acrílico foi mantida em estufa B.O.D. com 

temperatura constante de 28°C e umidade relativa em 100% nos primeiros 6 dias e 75% 

no restante do desenvolvimento. 

 As mini-colônias foram formadas em colméias de observação (17 x 17x 6cm, 

medidas internas) confeccionadas com madeira e cobertas por folha de acetato 

transparente. A partir de cinco colônias fortes, foram formadas 50 mini-colônias, de 

modo que cada colônia gerou 10 mini-colônias. Cada uma recebeu cerca de 150 

operárias jovens, um favo com cerca de 350 pupas, um pouco de invólucro, um pote de 

pólen de S. aff. depilis e um pote com mel de Apis mellifera. Cada mini-colônia 

recebeu, também, três rainhas virgens produzidas in vitro com 3-5 dias de idade, que 

foram colocadas dentro de um pote de cera perfurado, permitindo que as operárias o 

abrissem após certo tempo. Cada rainha foi marcada com tinta atóxica no tórax, para 

facilitar sua identificação, antes de ser introduzida na mini-colônia. 

 As 10 primeiras mini-colônias formadas foram abertas no dia seguinte de sua 

formação e as outras 40 foram mantidas fechadas durante uma semana antes de serem 

abertas. Essa mudança foi feita porque foi observado que as 10 primeiras colônias ainda 

estavam muito vulneráveis a ataques de forídeos e formigas quando foram abertas. Após 

ficarem fechadas por uma semana, elas já haviam se organizado e estavam mais aptas a 

se defender de invasores, pois já haviam construído alguns potes de alimento, invólucro 

e fechado as frestas da caixa. As mini-colônias foram colocadas em prateleiras, 

distantes umas das outras por cerca de 30 cm, mas com entradas dispostas em 

orientações diferentes. 
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 As colônias foram alimentadas quinzenalmente com um pote de pólen de S. aff. 

depilis e um pote preenchido com mel de Apis mellifera. Foram vistoriadas 

semanalmente para verificar se a rainha havia iniciado postura ou não. Quando havia 

postura, sua mini-colônia recebeu mais um favo com cerca de 250 operárias. 

 

Experimento 3 

 

Comparação entre a viabilidade de rainhas virgens naturais e in vitro em S. aff depilis 

 

 Foram formadas 20 mini-colônias de forma semelhante ao método descrito acima, 

com algumas modificações. Ao invés de usar rainhas in vitro produzidas com 130 µl de 

alimento larval, foram usadas rainhas produzidas com 150 µl, portanto com tamanho 

mais próximo ao tamanho das rainhas naturais (ver capítulo 3). Dez mini-colônias 

receberam rainhas virgens emergidas de células reais e dez receberam rainhas in vitro, 

todas com três dias após a emergência. Cada mini-colônia recebeu apenas uma rainha 

marcada no tórax com tinta atóxica, introduzida dentro de um tubo de cera perfurado, 

que permitiu que as próprias operárias o abrissem. As mini-colônias ficaram fechadas e 

foram acompanhadas por cerca de 48 horas para garantir que as rainhas haviam sido 

aceitas pelas operárias. Depois disso, foram abertas no meliponário, distanciadas por 

cerca de 30 cm umas das outras, com a entrada em direções opostas. As mini-colônias 

foram vistoriadas semanalmente para ver se havia postura. 
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Experimento 4 

  

Fecundação de rainhas em confinamento 

 

Foram produzidas 20 rainhas in vitro e mantidas em uma placa de Petri até sua 

maturação sexual, 10-14 dias após a emergência (Engels & Engels, 1988). As rainhas 

foram submetidas a dois testes de fecundação. O primeiro consistiu em colocar as 

rainhas in vitro junto com os machos em arenas de fecundação para testar se a cópula 

ocorria, conforme descrito para Melipona quadrifasciata (Camargo, 1974). O segundo 

teste foi feito com base em alguns relatos da literatura (Sakagami & Laroca, 1963; 

Campos & Melo, 1990) e em observações pessoais, que evidenciam que rainhas 

fisogástricas, bem como objetos que ficam em contato prolongado com elas, são 

altamente atrativos para os machos. Assim, as rainhas virgens foram colocadas em 

contato com as rainhas fisogástricas para adquirir o odor que atrai os machos e depois 

colocadas em arenas de fecundação. Os dois testes estão descritos detalhadamente 

abaixo. 

 

Teste 1: Cópula da rainha produzida in vitro: 

Cada rainha virgem foi colocada individualmente em uma placa de Petri 

(150x30mm) contendo cerca de 30 machos e observada por 10 min. 

 

Teste 2, Transferência de odores entre a rainha fisogástrica e a rainha in vitro e cópula 

da rainha produzida in vitro: 

Após ser retirada da placa com os machos, a rainha in vitro foi colocada dentro 

de um tubo de 1,5 ml com uma rainha fisogástrica durante 15 min. 
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Imediatamente após ser retirada do tubo, a rainha in vitro foi colocada em uma 

placa de Petri (150x30mm) contendo um novo grupo de cerca de 30 machos e 

observada por 10 min. 

 

Esse procedimento foi repetido com as 20 rainhas in vitro diferentes. Foram 

utilizadas dez rainhas fisogástricas, cada uma foi usada duas vezes, com uma rainha in 

vitro de cada vez. As rainhas fisogástricas foram obtidas a partir de colônias normais 

cerca de 15min antes do experimento. Os machos foram coletados em aglomerados nas 

portas das colônias e mantidos dentro das placas de Petri (150x30mm) durante 30 min 

antes do experimento para se acalmarem. As rainhas que copularam com sucesso foram 

mantidas em placas de Petri (150x30mm) com cerca de 30 operárias recém emergidas, 

com cera, mel e pólen de S. aff. depilis e acompanhadas para verificar se elas se 

tornariam fisogástricas. 
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RESULTADOS 

 

Experimento 1 

 

Formação de mini-colônias com Nannotrigona testaceicornis 

 

 As 21 rainhas introduzidas em mini-colônias foram aceitas pelas operárias, pois 

não foram observadas agressões contra elas. Apesar de terem sido aceitas, oito rainhas 

(38%) morreram durante a primeira etapa do experimento, ou seja, enquanto foram 

mantidas confinadas na estufa. Seis delas morreram nos três primeiros dias de vida. 

 Entre as 13 mini-colônias que possuíam rainhas e foram abertas para o ambiente, 

duas foram encontradas mortas dentro da colônia; seis realizaram o vôo nupcial e não 

retornaram; cinco realizaram vôo nupcial e retornaram com a genitália do macho 

aderida à sua (Fig. 1) e iniciaram postura em sua mini-colônia com sucesso. 
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Figura 1: Vista ventral do abdômen de uma rainha de Nannotrigona testaceicornis 

produzida in vitro após retornar do vôo nupcial. A seta indica a genitália do macho 

presa à genitália da rainha. 

 

 As rainhas iniciaram a oviposição, em média, com 55 dias de vida (± 21 dias, 

mínimo 43, máximo 81, n = 5; Fig. 2A). Três das rainhas iniciaram postura poucos dias 

após se tornarem fisogástricas (1, 2 e 6 dias), enquanto as outras duas demoraram 

muitos dias para ovipositarem (22 e 27 dias). As cinco mini-colônias formadas com 

sucesso demoraram seis meses para crescer, se tornarem estáveis e independentes, ou 

seja, uma colônia com população suficientemente grande que não precisa mais de 

alimentação suplementar e/ou favos de outras colônias para crescer. A figura 2 mostra 

os diferentes estágios desenvolvimento de uma mini-colônia, desde o início das 

atividades de postura da rainha produzida in vitro até seis meses depois, quando ela se 

tornou estável e independente. 
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Figura 2: Crescimento de mini-colônia de N. testaceicornis formada com rainha in vitro. 

Início da postura (A); Fase de crescimento da mini-colônia, duas semanas após início da 

postura (B); Rainha fisogástrica (seta) com as operárias sobre o favo de cria (C); 

Aspecto da colônia seis meses após a formação da mini-colônia (D). 
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Experimento 2 

 

Formação de mini-colônias com S. aff. depilis 

 

 As 10 primeiras mini-colônias, que foram abertas ao ambiente no dia seguinte da 

sua formação, tiveram muitos problemas com inimigos naturais, especialmente forídeos, 

formigas e pilhagem por abelhas Trigona hyalinata. Havia uma diferença nítida em 

relação à estrutura interna entre essas 10 mini-colônias e as demais que foram abertas na 

semana seguinte da sua formação. Essas últimas estavam com maior quantidade de 

invólucro, alguns potes de alimento construídos, túnel de entrada mais estruturado e 

todas as frestas da caixa bem vedadas. Mesmo assim, elas também foram levemente 

infestadas por forídeos e eventualmente pilhadas por outras abelhas.  

 Apesar dos problemas mencionados acima, das 50 mini-colônias formadas, 

apenas uma morreu devido à invasão por Trigona hyalinata. Treze delas tiveram uma 

rainha fecundada com sucesso e iniciaram oviposição. As treze mini-colônias que 

obtiveram sucesso foram consideradas estáveis e independentes em torno de seis meses. 

As demais perderam suas rainhas e, após três meses, suas operárias e estruturas foram 

doadas para as outras colônias que tinham rainhas.  

 

Experimento 3 

 

Comparação entre a viabilidade de rainhas virgens naturais e in vitro em S. aff depilis 

 

 Ao todo, das 20 mini-colônias formadas, apenas em quatro suas rainhas iniciaram 

postura e se desenvolveram. Três eram rainhas produzidas in vitro e apenas uma era 
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rainha natural. Apenas duas entre as 20 morreram por ataques de inimigos naturais, uma 

em cada grupo. Depois de três meses, as estruturas e operárias dos ninhos órfãos foram 

doadas para as demais colônias que tinham rainhas. 

 

Experimento 4 

 

Fecundação de rainhas em confinamento 

 

 Nenhuma rainha produzida in vitro foi atrativa para os machos no primeiro teste, 

antes de ficarem em contato com as rainhas fisogástricas. As rainhas andaram 

normalmente nas placas, geralmente em direção à luz. Realizaram trofaláxis com os 

machos e eventualmente foram antenadas por eles, mas sem nenhum comportamento 

relativo à tentativa de cópula. 

Por outro lado, após o contato com as rainhas fisogástricas dentro do tubo, todas 

as rainhas virgens se tornaram atrativas. Em todos os casos, os machos tentaram copular 

com elas imediatamente após sua introdução na placa de Petri (Fig. 3). Os machos 

subiam sobre as rainhas e tentavam introduzir sua genitália na genitália delas. Porém, 

aparentemente as rainhas não demonstravam interesse pela cópula e tentavam se 

desvencilhar deles, abaixando o seu abdômen e impedindo o contato direto com a ponta 

do abdômen do macho. Muitos machos chegavam a everter sua genitália sem conseguir 

introduzi-la na genitália da fêmea e, consequentemente, a maioria dos machos desistia 

rapidamente. Uma vez evertida, a genitália deles não volta mais à posição inicial e eles 

morrem em pouco tempo. 

Após sucessivas tentativas por parte dos machos, 14 rainhas in vitro foram 

copuladas com sucesso. Os machos inseriam sua genitália na genitália da rainha que, em 



 74

seguida, era destacada do corpo do macho e deixada dentro da genitália da rainha. Os 

gonóstilos permaneciam na parte de fora da genitália da rainha, visíveis a olho nu (Fig. 

4). 

 

 

Figura 3: Cópula de rainha in vitro, após contato prolongado com rainha fisogástrica, 

com macho de S. aff. depilis (acima); situação ilustrativa sob estereomicroscópio, 

aumento de 12,5x (abaixo). 
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Figura 4: Vista ventral da ponta do abdômen da rainha in vitro de S. aff. depilis após a 

cópula. Nota-se a presença da genitália do macho aderida e os gonóstilos são indicados 

por seta. 

 

Entre as 20 rainhas in vitro, seis não foram efetivamente copuladas, apesar das 

inúmeras tentativas por parte dos machos. Em geral, após cerca de 7min os machos 

perderam o interesse pelas rainhas. 

 Apesar do aparente sucesso na cópula, nenhuma rainha desenvolveu fisogastria. 

Entre as 14, nove morreram nos dois primeiros dias, três morreram entre o terceiro e 

quinto dia e apenas duas sobreviveram mais de uma semana (10 dias e 16 dias, 

respectivamente). As rainhas mortas foram dissecadas e foi constatado que nenhuma foi 

efetivamente inseminada. Entre as nove que morreram nos dois primeiros dias, sete 

ainda tinham a genitália do macho presa à sua genitália. Nesses casos, a genitália do 

macho havia sido introduzida tão profundamente que havia penetrado a câmara vaginal 

das rainhas e as ferido internamente (Figura 5). As que morreram depois de dois dias 
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não tinham mais a genitália presa em sua genitália e a causas das mortes não puderam 

ser detectadas. 

 

 

Figura 5: Genitália do macho inserida profundamente na genitália da rainha produzida 

in vitro de S. aff. depilis, perfurando-a internamente (seta). 
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DISCUSSÃO 

 

 A utilização da técnica de criação de rainhas in vitro esbarrava em um obstáculo 

crucial, a incerteza sobre a capacidade dessas rainhas de formar colônias. Camargo 

(1972b) foi a primeira a mostrar que rainhas produzidas in vitro são capazes de formar 

colônias. A autora realizou um experimento com Scaptotrigona postica de forma 

semelhante ao presente trabalho, utilizando cinco rainhas. Duas foram mortas pelas 

operárias, duas voaram e não voltaram e uma conseguiu retornar à sua colônia e iniciar 

postura. Além desse trabalho, recentemente Prato (2007) conseguiu formar uma colônia 

de Tetragonisca angustula com rainha produzida in vitro e Baptistella (2009) também 

formou seis colônias de Frieseomelitta varia com rainhas in vitro. O presente estudo 

mostrou, com um número razoável de observações (5 rainhas in vitro de N. 

testaceicornis e 16 de S. aff. depilis), que as rainhas produzidas in vitro estão aptas a 

formar colônias e realizar oviposição normalmente. Esses dados representam um avanço 

muito importante para futuras pesquisas que dependem de grande número de rainhas em 

curtos períodos de tempos. 

 O novo método de multiplicação possui um potencial significativo em relação aos 

métodos tradicionais, pois duas colônias de N. testaceicornis produziram cinco 

colônias-filha e cinco colônias de S. aff. depilis produziram 13 colônias-filha, em 

período relativamente curto, seis meses. Utilizando métodos tradicionais, cada colônia-

mãe usada no experimento poderia formar no máximo duas colônias filhas no mesmo 

período (Nogueira-Neto, 1953, 1997; Kerr et al., 1996; Heard e Dollin, 2000; Quezada-

Euán et al., 2001; Cortopassi-Laurino et al., 2006; Klumpp, 2007). Portanto, as sete 

colônias mães (considerando as duas espécies) gerariam 14 filhas com os métodos 

tradicionais. Esse número é inferior ao número de colônias obtidas com o novo método 
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(18 colônias-filha considerando as duas espécies), o que já representa um ganho de 25% 

de produtividade. 

 O experimento com N. testaceicornis foi realizado primeiro e com o intuito de 

estudar com mais detalhes o desenvolvimento das mini-colônias e de suas rainhas. Por 

isso os acompanhamentos foram mais constantes, o que pode ter interferido muito no 

sucesso e no crescimento delas. Já no experimento com S. aff. depilis, o objetivo foi 

simular mais adequadamente uma situação de desenvolvimento de mini-colônia sem 

muita interferência pelas observações realizadas. Apesar dessa diferença metodológica, 

os resultados finais no número de colônias produzidas foram semelhantes, ou seja, 2,5 

colônias-filha por colônia-mãe em N. testaceicornis e 2,6 em S. aff. depilis, em seis 

meses. 

 Entre as 91 mini-colônias que tinham potencial de se transformar em colônias nos 

três primeiros experimentos, apenas 22 delas tiveram sucesso. Entre as 69 que restaram, 

apenas três morreram por causa de inimigos naturais, o restante sobreviveu por várias 

semanas. Isso mostra que o processo de formação de mini-colônias funciona e tem 

potencialidade de ser usado na meliponicultura, especialmente se for possível diminuir a 

perda de rainhas. Provavelmente, grande parte dessas 69 mini-colônias gerariam novas 

colônias se não tivessem perdido suas rainhas.  

 Os experimentos evidenciaram que o método tem três limitações principais: (1) a 

mortalidade de rainhas nos três primeiros dias; (2) a fecundação das rainhas; (3) o 

tempo que demora entre o amadurecimento das rainhas, a realização do vôo nupcial e o 

início da postura. A primeira limitação foi responsável pela eliminação de 38% das 

mini-colônias formadas no experimento com N. testaceicornis. No primeiro 

experimento com S. aff. depilis esse gargalo foi eliminado porque usamos apenas 

rainhas com mais de três dias de vida e em cada mini-colônia colocamos 3 rainhas 
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virgens, diminuindo assim as chances da colônia ficar sem nenhuma rainha por causa de 

problemas fisiológicos das próprias rainhas. Baptistella (2009) encontrou uma 

porcentagem bem menor dessa mortalidade prematura de rainhas in vitro em 

Frieseomelitta varia, apenas quatro em 56 (7%). 

 O segundo gargalo foi responsável pela eliminação de 28% das mini-colônias 

formadas no experimento 1 com N. testaceicornis. No experimento, com S. aff. depilis, 

esse gargalo foi responsável pela eliminação de 72% das colônias, visto que o primeiro 

gargalo foi anulado nesse experimento. Obviamente, no segundo experimento, essa é 

uma estimativa com base no número de colônias que ficaram sem nenhuma rainha (36 

mini-colônias), pois foram feitas observações constantes para saber as causas do 

desaparecimento delas. É possível que outros fatores tenham causado a morte dessas 

rainhas, o que diminuiria o efeito do segundo gargalo. Porém, com base nos dados de N. 

testaceicornis, em que das 11 rainhas que realizaram o vôo nupcial apenas cinco (54%) 

retornaram com sucesso, é uma estimativa coerente e evidencia a importância desse 

segundo gargalo. O trabalho de Camargo (1972b) também evidencia isso, das cinco 

rainhas iniciais, duas (40%) voaram e não voltaram. Van Veen & Sommeijer (2000) 

encontraram dados semelhantes para T. angustula, em que duas entre cinco rainhas 

virgens realizaram um segundo vôo nupcial (40%) e apenas três iniciaram postura 

(60%). Além desses dados da literatura, o experimento comparando rainhas virgens 

naturais e in vitro mostrou que esse problema não é restrito às rainhas in vitro, as 

rainhas naturais também obtiveram pequena taxa de sucesso no vôo (apenas uma em 

dez mini-colônias formadas obteve sucesso, 10%). É possível que esse problema no vôo 

nupcial seja agravado com a forma como as mini-colônias são formadas e dispostas no 

campo, dificultando a localização do ninho de origem. Ou ainda, causado por 
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inconstância na produção de machos e conseqüente variação na sua disponibilidade 

(Van Veen & Sommeijer, 2000). 

 O terceiro gargalo não foi responsável pela eliminação de nenhuma colônia. 

Porém, ficou evidente o efeito negativo do longo tempo no amadurecimento das rainhas 

e início da oviposição. Em S. postica, as rainhas se tornam atrativas entre 10 e 14 dias 

após a emergência (Engels & Engels, 1988). Esse longo tempo é problemático porque 

conforme o tempo passa, as operárias vão emergindo e ficando velhas para trabalharem 

na construção e aprovisionamento de células de cria. Assim, quando a rainha está pronta 

para iniciar a oviposição, a população já está reduzida e existem poucas operárias para 

as atividades de construção, aprovisionamento e fechamento das células de cria, o que 

torna o crescimento da mini-colônia lento. Em função desse gargalo, todas as mini-

colônias que tiveram suas rainhas fecundadas necessitaram de reforço com mais um 

favo contendo pupas, o que poderia ser usado para formação de novas mini-colônias 

caso elas não precisassem de reforço. Além disso, por causa desse enfraquecimento as 

mini-colônias ficaram susceptíveis a infestações por forídeos e ataques por outros 

invasores. 

 Nos experimentos de formação de mini-colônia realizados por Baptistella (2009) 

em Frieseomelitta varia, também houve alta taxa de mortalidade das rainhas in vitro 

introduzidas (82%). Entre as 42 rainhas que morreram, 77% foram mortas pelas 

operárias, 6% por inimigos naturais (formigas e outras abelhas), 2% por fenômenos 

climáticos e 15% não identificados. Em geral, seus dados são semelhantes aos 

encontrados no presente trabalho, porém com uma diferença importante, nas espécies S. 

aff. depilis e em N. testaceicornis, não foram observadas agressões severas das 

operárias contra as rainhas em nenhuma circunstância. Em S. aff. depilis, as rainhas 

foram agredidas com mordidas nas pernas nos primeiros minutos, mas depois foram 
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aceitas. A aceitação a rainhas virgens pode variar entre espécies e/ou de acordo com as 

condições em que as mini-colônias são formadas. 

 Todo o processo de formação de mini-colônias poderia ser acelerado e seu 

sucesso aumentado se fosse possível fecundar as rainhas antes de montar as mini-

colônias. Bastaria introduzir uma rainha fisogástrica ou recém fecundada pouco tempo 

depois de formar a mini-colônia, que é quando a sua população é maior e está com 

muitas operárias jovens para trabalhar nas células de cria. Seria encurtado, assim, de 

três a quatro semanas o processo inicial de formação da mini-colônia atingindo a sua 

estabilidade e independência mais rapidamente. Além disso, seriam evitadas tantas 

perdas durante o amadurecimento sexual das rainhas e, principalmente, durante os vôos 

nupciais. 

A cópula em confinamento, por outro lado, parece estar mais próxima de ser 

efetivamente desenvolvida. Apesar de não ter tido nenhum caso de sucesso efetivo no 

presente trabalho, as dificuldades já foram detectadas e novas possibilidades poderão 

surgir em breve para solucionar esses problemas. Já foi um avanço significativo 

conseguir estimular os machos a tentarem copular, agora é necessário entender melhor 

os estímulos necessários para que as rainhas permitam que essa cópula ocorra. 

Aparentemente, as rainhas virgens precisam se posicionar corretamente para que a 

genitália do macho não a perfure. A compreensão dos mecanismos de comunicação 

entre machos e rainhas, especialmente químicos, e estudo do seu comportamento têm 

avançado muito e podem ajudar a entender melhor os estímulos envolvidos na cópula 

(Engels & Engels, 1988; van Veen et al., 1999; van Veen & Sommeijer, 2000; Flach et 

al., 2006; Grajales-Conesa et al., 2007). 
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O presente trabalho abre novas possibilidades de pesquisa básica e aplicada nas 

abelhas sem ferrão. Representa o início do caminho para conseguir produzir colônias de 

abelhas sem ferrão em larga escala e evidencia o sucesso da criação de rainhas in vitro. 
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