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1. Divisão taxonômica 

Apidae (família) 

   Apinae (subfamília) 

       Apini (tribo) 

          Apina (subtribo) – apenas o gênero Apis 

             Meliponina (subtribo) – envolvendo todos os gêneros de 

meliponíneos  

Apidae (família) 

Apinae (subfamília) 

Apini (tribo) – apenas o gênero Apis 

 Meliponinae (subfamília) 

Meliponini (tribo) – apenas o gênero Melipona (sem célula real) 

  Trigonini (tribo) – os demais gêneros (com célula real) 

                  



1. A divisão taxonômica dos meliponíneos 

Melipona 

Aparatrigona 

Camargoia 

Cephalotrigona 

Dolichotrigona 

Duckeola 

Friesella 

Frieseomelitta 

Geotrigona 

Lestrimelitta 

 

 

Leurotrigona 

Mourella 

Nannotrigona 

Nogueirapis  

Oxytrigona 

Paratrigona 

Partamona 

Plebeia 

Ptilotrigona 

 

 

Scaptotrigona 

Scaura 

Schwarziana 

Schwarzula 

Tetragona 

Tetragonisca 

Trichotrigona 

Trigona 

Trigonisca 

* Relação dos gêneros brasileiros (28) 



1. Biologia 

 

1.1 – Organização social 

 Castas 

 Morfologia 

1.2 – Reprodução  

1.3 – Ciclo de vida 

1.4 – Genética  

 



* Castas  

1.1. Organização social 

1. Biologia dos meliponíneos 

1) vivem em colônias nas quais ocorre sobreposição de 

gerações; 

2) os indivíduos mais velhos cuidam dos mais jovens 

(cuidados com a prole);  

3) ocorre a divisão do trabalho reprodutivo, havendo uma 

casta responsável apenas pela reprodução e uma casta 

responsável pelas demais funções da colônia. 

• Insetos eusssociais, apresentam três características 

fundamentais: 



• As abelhas eussociais vivem em colônias cuja 

população é dividida em castas, uma delas 

representada pela rainha. 

* Castas  

1.1. Organização social 

1. Biologia dos meliponíneos 

• A outra casta é representada pelas operárias, que é 

responsável pelas atividades  relacionadas com a 

defesa, construção do ninho, coleta e processamento 

de alimento. 



• Colônia constituída por: 

 

– Rainha  

 

– Operárias 

 

– Machos 

1.1. Organização social 

1. Biologia dos meliponíneos 



• Rainha  geralmente cada ninho possui apenas uma 

rainha que é responsável pela postura dos ovos que 

darão origem a fêmeas (operárias e rainhas) e de parte 

de todos os que originarão os machos. 

1. Biologia dos meliponíneos 

1.1. Organização social 



1.1. Organização social 

• Rainha 

 

* Morfologia 

1. Biologia dos meliponíneos 



• Operárias  responsáveis pela construção e 

manutenção da estrutura física da colônia, coleta e 

processamento do alimento. 

 

Fonte: ROCHA, E. E. M. Fonte: ROCHA, E. E. M. Fonte: GOOGLE 

1.1. Organização social 

1. Biologia dos meliponíneos 



• Em alguns casos as operárias fazem postura que podem 

ser férteis (originam machos) ou tróficos (servem de 

alimento para arainha). 

1. Biologia dos meliponíneos 

1.1. Organização social 



• Operárias 

 

 

Corbícula  

* Morfologia 

1.1. Organização social 

1. Biologia dos meliponíneos 



• Operárias 

 

 

* Morfologia 

1.1. Organização social 

1. Biologia dos meliponíneos 



• Machos  fecundar as rainhas durante o voo nupcial. 

 

Produzidos em grande número em certas 

épocas do ano. 

Normalmente são expulsos da colônia após 

emergirem 
Machos de manduri (Melipona asilvai) 

1.1. Organização social 

1. Biologia dos meliponíneos 



• Machos 

 

 

1.1. Organização social 

1. Biologia dos meliponíneos 

Agregado de machos. 



• Machos 

 

 

* Morfologia 

1.1. Organização social 

1. Biologia dos meliponíneos 



• Machos 

 

 

* Morfologia 

1.1. Organização social 

1. Biologia dos meliponíneos 



• Machos 

 

 

* Morfologia 

1.1. Organização social 

1. Biologia dos meliponíneos 

Operária Macho  Rainha virgem 



1.2. Reprodução 

• O sistema de acasalamento das abelhas sem ferrão é 

monândrico, ou seja, a rainha acasala-se apenas com 

um macho. 

• Acasalamento ocorre 

durante o voo nupcial; 

 

 

 

1 Biologia dos meliponíneos 



• Este tipo de aprovisionamento é denominado 

aprovisionamento massal. 

• É depositado nas células pelas operárias antes da 

postura do ovo. 

 

Alimento larval = (secreção glandular + mel + pólen) 

1. Biologia dos meliponíneos 

1.2. Reprodução 



• O alimento se estratifica dentro da célula. 

• Ingestão:  

–  a fase líquida (secreções glandulares e mel) 

– depois a fase sólida (pólen). 

 

1.2. Reprodução 

1. Biologia dos meliponíneos 



• Na maioria dos Trigonini 

 

– célula real nas periferias; 

1. Biologia dos meliponíneos 

1.2. Reprodução 

Mecanismos de criação de rainhas de abelhas sem 

ferrão na maioria das abelhas do Gênero Trigona 



• Na maioria dos Trigonini.  

1. Biologia dos meliponíneos 

1.2. Reprodução 

– casta determinada pela 

nutrição; 

– alimento em maior 

quantidade.  



27 

– Todas as crias constituídas em células de mesmo 
tamanho;  

 

• Variações sobre esses sistemas (Frieseomelitta e 

Leurotrigona):  

1. Biologia dos meliponíneos 

1.2. Reprodução 



28 

– não constroem  células reais; 

– larvas     que se desenvolvem 

como rainhas mordem a parede 

da célula vizinha.  Mecanismos de criação de rainhas de 

abelhas sem ferrão nos Gêneros 

Friseomelitta e Leurotrigona. 

1. Biologia dos meliponíneos 

1.2. Reprodução 



29 

• Meliponini:  

 

– rainhas e operárias se desenvolvem em células do 
mesmo tamanho; 

 

1. Biologia dos meliponíneos 

1.2. Reprodução 



30 

• Meliponini:  

– o ovo é depositado sob o alimento (alimentação 
massal). 

– fatores genéticos e ambientais (alimento); 

 

1. Biologia dos meliponíneos 

1.2. Reprodução 



Durante todo o 

desenvolvimento da cria (fases 

de larva e pupa) a célula 

permanece fechada. 

1. Biologia dos meliponíneos 

1.3. Ciclo de vida 



1.3. Ciclo de vida 

1. Biologia dos meliponíneos 



1.4.1. Problemas de consanguinidade  

• Quando ocorre cruzamento com parentesco muito 

próximo, vai haver o problema de consanguinidade, 

ou seja indivíduos com defeitos, doenças que 

comprometerão a continuidade reprodutiva daquela 

espécie. 

1. Biologia dos meliponíneos 

1.4. Genética  



• No caso das abelhas é o problema do surgimento de 

machos com a mesma característica de uma fêmea, e 

portanto não tem condição de reprodução (machos 

diploides).  

• Quando a colônia chega a produção de 50% da 

população sendo de machos com essas condições, 

resultando em um aumento substancial do risco de 

extinção da colônia. 

1.4.1. Problemas de consanguinidade  

1. Biologia dos meliponíneos 

1.4. Genética  



• Machos diploides têm baixa sobrevivência até a idade 

adulta, produzem menos esperma e podem gerar crias 

menos viáveis em comparação aos machos haploides. 

1.4.1. Problemas de consanguinidade  

1. Biologia dos meliponíneos 

1.4. Genética  



• O número mínimo de colônias para a sobrevivência 

de uma população local de uma espécie de 

Meliponíneos, evitando a consanguinidade, seria de 

44 colônias. 

1.4.1. Problemas de consanguinidade  

1. Biologia dos meliponíneos 

1.4. Genética  



2. Locais de nidificação 

 

          - Em ocos de árvores (vivas ou mortas) 

          - Em fendas de rochas 

          - Sobre árvores (nos galhos) 

          - Em cupinzeiros sobre árvores, rochas ou sobre o 

solo 

2.1 – Acima do solo  



 

        - Em formigueiros abandonados 

        - Em orifícios deixados por raízes mortas 

        - Em buracos de tatu 

2. Locais de nidificação 

2.1 – Acima do solo  



 

3) Estrutura  do ninho 

 

3.1 – Entrada e túnel 

    3.2 – Favos de cria  

    3.3 – Invólucro 

    3.4 – Potes de mel e pólen 

   3.5 – Lixeira 

3.6 – Materiais utilizados no ninho 

 



 

3) Estrutura do ninho 
 

Batume inferior 

Invólucro 

Túnel de entrada   

Favos de cria 

 Potes de alimento 

Batume superior 

Lixeira 

Entrada 



3. Estrutura do ninho 

Tipos de entrada 

3.1 – Entrada e túnel 

Canudo Jandaíra 

Scaptotrigona sp. Melipona subnitida 



Tipos de entrada 

Partamona helleri Scaptotrigona  xanthotricha Melipona  fuliginosa 

Uruçú Mandagoari  Cupira 

3. Estrutura do ninho 

3.1 – Entrada e túnel 



Cupira Limão 

Tipos de entrada 

Partamona. ailyae Lestrimelitta limao 

3. Estrutura do ninho 

3.1 – Entrada e túnel 



3. Estrutura do ninho 

3.1 – Entrada e túnel 



Partamona cupira  em termiteiro. 

3. Estrutura do ninho 

3.1 – Entrada e túnel 



3. Estrutura do ninho 

3.1 – Entrada e túnel 



 

3. Estrutura do ninho 
 

Tipos de favos de cria 

- Compactos horizontais sobrepostos 

             - Compactos helicoidais 

             - Em cachos 

             - Compactos verticais (Dactylurina, Africa) 

 

3.2 – Favos de cria 



Compactos horizontais sobrepostos 

 

3. Estrutura do ninho 
 

3.2 – Favos de cria 



Compactos horizontais sobrepostos 

 

3. Estrutura do ninho 
 

3.2 – Favos de cria 



Compactos horizontais sobrepostos 

 

3 Estrutura do ninho 
 

3.2 – Favos de cria 



Compactos horizontais sobrepostos 

 

3. Estrutura do ninho 
 

3.2 – Favos de cria 



Compactos horizontais sobrepostos 

 

3. Estrutura do ninho 
 

3.2 – Favos de cria 



Compactos helicoidais 

 

3. Estrutura do ninho 
 

3.2 – Favos de cria 



Compactos helicoidais 

 

3. Estrutura do ninho 
 

3.2 – Favos de cria 



Compactos helicoidais 

 

3. Estrutura do ninho 
 

3.2 – Favos de cria 



Espécies de Frieseomelitta (moça-branca, breu) 

Em cacho 

 

3. Estrutura do ninho 
 

3.2 – Favos de cria 



Ninho de 

Dactylurina staudingeri 

Entrada do 

ninho 

3. Estrutura do ninho 
 

3.2 – Favos de cria 



Vertical 

3. Estrutura do ninho 
 

3.2 – Favos de cria 



Vertical 

Pilar 

3. Estrutura do ninho 
 

3.2 – Favos de cria 



3. Estrutura do ninho 

3.3 – Invólucro 



3. Estrutura do ninho 

3.3 – Invólucro 



3. Estrutura do ninho 

3.3 – Invólucro 



3. Estrutura do ninho 

3.3 – Invólucro 



3. Estrutura do ninho 

3.4 – Potes de mel e pólen 

Potes de mel 



Potes de pólen 

3. Estrutura do ninho 

3.4 – Potes de mel e pólen 



3. Estrutura do ninho 

3.4 – Potes de mel e pólen 

Potes de pólen 



 

3. Estrutura do ninho 

 
 3.5 – Lixeira 



 

3. Estrutura do ninho 

 
 3.5 – Lixeira 



 

3. Estrutura do ninho 

 
 3.5 – Lixeira 



 

3. Estrutura do ninho 
      

       

- Cerume ou cera (cera mais própolis) 

         - Própolis 

         - Barro 

         - Batume (barro mais própolis = geoprópolis) 

                         (cerume com mais própolis) 

3.6 –  Materiais utilizados no ninho 



Cera (cerume) 

 

3. Estrutura do ninho 
      

       
3.6 –  Materiais utilizados no ninho 



3. Estrutura do ninho 

3.6 –  Materiais utilizados no ninho 

Cera (cerume) 



3. Estrutura do ninho  

3.6 –  Materiais utilizados no ninho 

Própolis 



3. Estrutura do ninho  

3.6 –  Materiais utilizados no ninho 

Própolis 



3. Estrutura do ninho 

3.6 –  Materiais utilizados no ninho 

Barro 



3. Estrutura do ninho 

3.6 –  Materiais utilizados no ninho 

Barro 



3. Estrutura do ninho 

    * Material utilizado pelos meliponíneos para calafetar as 

frestas e formar as paredes e outras estruturas internas 

do ninho, como é o caso do túnel de entrada.  

 

    * As abelhas do gênero Melipona (Meliponini) preparam 

o batume com barro e própolis (geoprópolis). 

 

  * As demais espécies (Trigonini) preparam o batume com 

cerume e própolis .  

Batume 

3.6 –  Materiais utilizados no ninho 



3. Estrutura do ninho 

        * Algumas espécies misturam ao batume outros 

materiais como: sementes, folhas, gravetos, flores, 

resinas coloridas.  

 

        * No oco natural o batume superior é compacto, para  

não entrar água. 

        * O batume inferior é crivado, ou seja, perfurado por 

estreitos orifícios que facilitam a drenagem e a 

ventilação 

 

 

 

3.6 –  Materiais utilizados no ninho 

Batume 



3. Estrutura do ninho 

Batume 

3.6 –  Materiais utilizados no ninho 



3. Estrutura do ninho 

Batume 

3.6 –  Materiais utilizados no ninho 



3. Estrutura do ninho 

Batume (cerume + própolis) 

3.6 –  Materiais utilizados no ninho 



SEGUNDA PARTE 



 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  
 

           * Uso de cortiços  

              > Troncos 

              > Cabaças 

              > Vasos de barro 

              > Caixas rústicas 

 

           * Uso de colmeias racionais 

      

4. Multiplicação de colônias 



Troncos (jobones) 

(Povo maia) 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  
 

4. Multiplicação de colônias 



Troncos (jobones),  Povo maia 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  
 

4. Multiplicação de colônias 



4. Multiplicação de colônias 

Troncos (jobones) 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  

Troncos (jobones 



4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  

Troncos (jobones),  Povo maia 



4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  

Troncos (jobones),  Povo maia 



4. Multiplicação de colônias 

Troncos 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  

Troncos 



4. Multiplicação de colônias 

Troncos 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



Troncos 

4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



Cabaças 

4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



Vasos de barro 

4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



Vasos de barro 

4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



Tijolos de barro 

4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



Caixas rústicas 

4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



Caixas rústicas 

4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



Caixas rústicas 

4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



Caixas rústicas 

4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caixas rústicas 

4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



Caixas rústicas vertical 

4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



Caixas rústicas vertical 

4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



Caixas rústicas vertical 

4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



Caixas rústicas vertical 

4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



            * Uso de colmeias racionais  

               Nas Américas  

               > Maias e Astecas 

               > Mariano Filho (1910) 

               > PNN (1948 – 1953, 1970, 1997) 

               > Portugal-Araujo (Angola, 1955 – 1960) 

               > Kerr (Modelo Uberlândia) 

               > Oliveira e Kerr (2000, INPA) 

4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



  Ninhos artificiais ou caixas, geralmente de madeira,  

com as seguintes características:   

 

   1. atende as exigências da colônia, no que se refere a 

sua acomodação dentro de um espaço adequado e a 

sua prosperidade ao longo do tempo;  

   2. atende as necessidades do meliponicultor, de modo 

que este possa utilizar adequadamente as técnicas 

modernas de manejo e obter os resultados de 

produção esperados.  

 

O que seria uma colmeia racional? 

4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



Só com o ninho  Ninho com melgueira 

Modelo do povo maia 

Colmeias racionais 

4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



  

      A) Favos de cria 

      B) Involucro 

      C) Batume 

      D) Potes de alimentos 

      E) Lixeira 

Colmeias racionais Modelo do povo maia 

4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



  

Colmeias racionais 

Modelo Mariano Filho 

4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



Colmeias racionais 

Modelo Paulo Nogueira Neto 1953 

4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



4. Multiplicação de colônias 

5.1 –  Histórico da evolução das colmeias  

Colmeias racionais 

Modelo Paulo Nogueira Neto 1970 



Colmeias racionais 

Modelo Paulo Nogueira Neto 1970 

4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



  

Colmeias racionais 

Modelo Paulo Nogueira Neto 1997 

4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



  

Colmeias racionais 

Modelo Portugal-Araujo 

4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



Colmeias racionais 

Modelo Uberlândia 

4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



Colmeias racionais 

Modelo INPA 

4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



Colmeias racionais 

Modelo INPA 

4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



Colmeias racionais 

 Modelo INPA 

4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



Colmeias racionais 

Modelo INPA 

4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



Colmeias racionais 

Modelo INPA 

4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



Colmeias racionais 

Modelo INPA 

4. Multiplicação de colônias 

4.1 –  Histórico da evolução das colmeias  



4. Multiplicação de colônias 

4.2 – Inimigos naturais 

Forídeo, mosquinha 

(Pseudohypocera spp., 

  Phoridae) 



Forídeo (mosquinha) 

4. Multiplicação de colônias 

4.2 – Inimigos naturais 



Forídeo (pupas) 

4. Multiplicação de colônias 

4.2 – Inimigos naturais 



Forídeo (larvas) 

4. Multiplicação de colônias 

4.2 – Inimigos naturais 



4. Multiplicação de colônias 

4.3 – Época de multiplicação 

- Períodos de floração 

 

- Presença de machos e rainhas virgens 
 



4. Multiplicação de colônias 

4.4  – Cuidados 

               - Organizar materiais e ferramentas 

 - Preparar as colmeias novas  

                  > Colocar cera, própolis e alimento 

               - Fechar as colmeias laterais com tela na noite 

anterior 

               - Colocar colmeia vazia no local da que vai ser 

dividida 

       - Preparar o local onde será colocado a colmeia 

mãe 

 



4. Multiplicação de colônias 

- Transferência de metade dos favos de cria 

              - Transferência de metade dos potes de alimentos 

              - Transferência de parte da própolis 

              - Colocar a colmeia filha no local da colmeia mãe  

              - Colocar a colmeia mãe em outro local 

 

                

4.5 – Métodos de multiplicação 

* Tradicionais (a partir de uma única colônia) 



* Tradicionais (a partir de uma única colônias) 

- Precauções (sugestões) 

> Limpar bem os potes de alimento por fora 

> Não deixar potes abertos 

> Não deixar crias expostas nos favos 

 

4. Multiplicação de colônias 

4.5 – Métodos de multiplicação 



                - A partir de duas colônias – Uma colmeia fornece 

discos de cria e operárias e outra o restante das 

estruturas internas. 

      - A partir de três colônias – Uma colmeia fornece 

discos de cria, uma segunda o restante do 

material e uma terceira as operárias.  

        

* Alternativos (diversas combinações) 

4. Multiplicação de colônias 

4.5 – Métodos de multiplicação 



 

                - A partir de quatro colônias – Duas colmeias 

fornecem discos de cria, uma terceira o restante 

do material e uma quarta as operárias. 

- A partir de cinco colônias – Duas colmeias 

fornecem discos de cria, duas o restante do 

material e uma quinta as operárias. 

* Alternativos (diversas combinações) 

4. Multiplicação de colônias 
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* Alternativos (multiplicação econômica) 

          - A partir de um único favo de cria nascente e  

20-40 operárias jovens– 

          Em um núcleo colocar um favo de cria, 

alimentos, cera e própolis.  

          Em um canto do núcleo improvisar uma lixeira  

(papel higiênico umedecido). 

          Sobre o favo de cria colocar um invólucro (cera 

da espécie, de outro meliponíneo ou de Apis). 
 

4. Multiplicação de colônias 

4.5 – Métodos de multiplicação 



* Alternativos (multiplicação econômica) 

      - A partir de um único favo de cria nascente e  

20-40 operárias jovens– 

     Na entrada colocar uma tela de malha fina.  

              O núcleo deve permanecer em local protegido e 

arejado por dez dias. 

     Diariamente abastecer com 1-2 ml de água 

filtrada, através da tela. 

              Dia sim dia não abrir o núcleo para observação, 

              alimentação e limpeza da lixeira (pode ser feito à 

noite usando lanterna). 
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* Alternativos (multiplicação econômica) 

- A partir de um único favo de cria nascente e  

20-40 operárias jovens– 

     Para esse procedimento colocar o núcleo dentro 

de um saco plástico transparente e folgado para 

as abelhas não saírem.  

     Se possível abastecer a colônia com novas 

abelhas jovens.  

     No 11º dia por o núcleo no local definitivo, retirar 

a tela e colocar um fragmento de cera na entrada. 

4. Multiplicação de colônias 
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4. Multiplicação de colônias 

* Alternativos (multiplicação econômica) 

      - A partir de um único favo de cria nascente e 

20-40 operárias jovens 

Semanalmente abastecer a colônia com:  

       

      > alimentos, cera e própolis.  

      > abelhas jovens (se necessário) 

      > favo de cria nascente (se necessário) 

4.5 – Métodos de multiplicação 



* Alternativos (multiplicação econômica) 

 - A partir de um único favo de cria nascente e 

20-40 operárias jovens 

4. Multiplicação de colônias 

4.5 – Métodos de multiplicação 



4. Multiplicação de colônias 

4.6 – Novos métodos de multiplicação 

• Criação de rainha in vitro 
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4. Multiplicação de colônias 

4.6 – Novos métodos de multiplicação 



4. Multiplicação de colônias 

4.6 – Novos métodos de multiplicação 
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