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RESUMO
Efeito do fungo entomopatogênico Beauveria bassiana no reconhecimento de
companheiras de ninho da abelha nativa Tetragonisca angustula (Apidae: Meliponini)

Os fungos entomopatogênicos são uma alternativa aos inseticidas para o controle de
pragas agrícolas, em razão de sua maior seletividade aos inimigos naturais e polinizadores,
porém seus efeitos sobre insetos benéficos são pouco conhecidos. Considerando que as
abelhas sem ferrão (Meliponini) polinizam um amplo número de espécies vegetais silvestres
e de culturas agrícolas de regiões tropicais, este estudo visou avaliar o efeito do fungo,
Beauveria bassiana (Balsamo-Crivelli) Vuillemin, na capacidade de reconhecimento das
guardas de ninhos de Tetragonisca angustula (Latreille). Por meio de ensaios
comportamentais, foram registradas as respostas das guardas em relação às forrageiras
companheiras ou não-companheiras do ninho, expostas ou não ao fungo (por 2h e 24h), nas
épocas seca e chuvosa. Adicionalmente, perfis de hidrocarbonetos cuticulares das forrageiras
contaminadas ou não pelo fungo foram analisados. Os resultados mostraram que as
forrageiras companheiras que foram expostas ao fungo apresentaram perfis cuticulares
alterados e foram rejeitadas pelas guardas, do mesmo modo que observado para as nãocompanheiras de ninho. Estes resultados sugerem que o uso intensivo de fungos
entomopatogênicos na agricultura pode interferir na composição de hidrocarbonetos
cuticulares e, consequentemente, afetar na eficiente capacidade de reconhecimento de
companheiras de ninho por guardas de T. angustula.
Palavras-chave: Hidrocarbonetos cuticulares, Insetos sociais, Abelhas sem ferrão
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ABSTRACT

Effect of entomopathogenic fungus Beauveria bassiana on recognition of nestmates
of the native bee Tetragonisca angustula (Apidae: Meliponini)

Entomopathogenic fungi are an alternative form of insect-pest control, due to their higher
selectivity to natural enemies and pollinators, but their effects on these beneficial insects
remain largely unknown. Considering that in the tropics a large number of wild plant species
and agricultural crops are pollinated by stingless bees (Meliponini), this study aimed to
evaluate the effect of the fungus, Beauveria bassiana (Balsamo-Crivelli) Vuillemin, on the
nestmate recognition ability of guards in Tetragonisca angustula (Latreille). Through
behavioural assays, guards’ responses were recorded towards nestmate and non-nestmates,
fungus-exposed versus unexposed foragers (for 2h and 24h), in the dry and rainy seasons. In
addition, cuticular hydrocarbon profiles of fungus-exposed and unexposed foragers were
analysed. The results showed that fungus-exposed nestmates have altered their cuticular
profiles and were aggressively rejected by guards, as well as for non-nestmate foragers. These
results suggest that the intensive use of entomopathogenic fungi in crop fields can interfere in
the composition of cuticular hydrocarbon profiles and, consequently, affect the efficient
capacity of nestmate recognition by T. angustula guards.
Keywords: Cuticular hydrocarbons, Social insects, Stingless bees
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1. INTRODUÇÃO
O crescimento populacional humano das últimas décadas tem imposto desafios
significativos para atender as demandas de produção de alimentos (Barret, 2010). Para
suprir essa crescente necessidade, avanços tecnológicos e na pesquisa baseiam-se
amplamente na intensificação do manejo das terras já cultivadas (Southgate, 2009). Para
tal tem-se o uso de variedades agrícolas de alta produtividade, irrigação, mecanização,
fertilizantes e agroquímicos (Tilman et al., 2011; Jayne et al., 2019). Contudo, a
intensificação da agricultura foi acompanhada pelo aumento do comércio internacional e
a resultante transferência de culturas agrícolas e espécies de pragas em todo o mundo
(MacLeod et al., 2010). Desencadeou-se então uma dependência do controle químico,
altos custos de produção, bioacumulação nas cadeias alimentares, resistência de insetospraga e perda de biodiversidade nos agroecossistemas (Southgate, 2009).
Dentre os organismos não-alvo afetados pelo uso indiscriminado de pesticidas
químicos estão os polinizadores (Whitehorn et al., 2012; Sanchez-Bayo & Goka, 2014;
Potts et al., 2016). O risco para esses agentes ocorre por uma combinação da toxicidade
e do nível de exposição, que varia de acordo com os compostos utilizados e da escala de
manejo da paisagem agrícola (Migdał et al., 2018). Como as abelhas correspondem a
cerca de 90% dos polinizadores de culturas agrícolas economicamente importantes, os
inseticidas e fungicidas químicos causam uma ampla gama de efeitos letais e subletais
(Potts et al., 2016), impactando negativamente suas populações (Brittain & Potts, 2011;
Fairbrother et al., 2014; Crenna et al., 2020).
Diante de tais preocupações, tecnologias e práticas agrícolas mais sustentáveis e
com menores impactos ambientais vêm recebendo maior atenção. Nesse cenário,
encontra-se o controle biológico, que consiste no uso de predadores, parasitoides e/ou
patógenos para controle de populações da praga-alvo (van Lenteren & Woets). O uso de
fungos entomopatogênicos cresce a cada ano, graças à sua capacidade de infectar e
eliminar múltiplas espécies de insetos e ácaros (Shah & Pell, 2003).
Amplamente propagado na natureza, Beauveria bassiana (Balsamo-Crivelli)
Vuillemin está entre os agentes microbianos mais promissores nos agroecossistemas.
Aparentemente, por não representar uma ameaça direta à sobrevivência das abelhas,
seus esporos são disseminados em plantações por meio do uso de forrageiras de Bombus
terrestris (L.) e Apis mellifera L. (Vandenberg, 1990; Meikle et al., 2008). Contudo, apesar
da ausência de relatos quanto aos impactos diretos sobre as colônias, seus efeitos
subletais podem ser observados nos indivíduos, como por exemplo, na diminuição da

13

velocidade de forrageamento (Challa et al., 2019). Também podem provocar alterações
do perfil cuticular (Csata et al., 2017), particularmente dos hidrocarbonetos que são
abundantes na epicutícula dos insetos (Blomquist & Bagnères, 2010), e variações
quantitativas e/ou qualitativas desses compostos orgânicos interferem no reconhecimento
intra- e/ou interespecífico (van Zweden & d’Ettorre, 2010).
Em insetos com organização social, os hidrocarbonetos são cruciais em muitos
contextos inter- e intracoloniais de sinalização, como reconhecimento de companheiras
de ninho, divisão de tarefas e status reprodutivo (Martin & Drijfhout, 2009; van Zweden &
d’Ettorre, 2010). Porém, a função primária desses compostos orgânicos é a proteção
contra a perda de água (Gibbs, 1998) e, possivelmente, a complexidade de sua síntese
esteja relacionada à supressão do crescimento de microrganismos (Golebiowski et al.,
2008; Baracchi et al., 2012). Por outro lado, os entomopatógenos são capazes de
degradar as cadeias de hidrocarbonetos (Pedrini et al., 2013), podendo influenciar o
sistema de reconhecimento de companheiras de ninho em espécies de insetos eussociais
(Breed et al., 1998).
Entre as abelhas com organização eussocial, as abelhas sem ferrão compõem o
grupo mais diversos, com mais de 510 espécies distribuídas nas regiões tropicais do
mundo (Ascher & Pickering, 2019). Assim como A. mellifera, suas colônias são perenes
e compostas por uma rainha-mãe e centenas a milhares de operárias, que coordenam e
desempenham diferentes atividades dentro e fora do ninho (Michener, 1974).
Além da divisão de trabalho coordenada de acordo com a idade das operárias,
em Tetragonisca angustula (Latreille), os ninhos são defendidos por guardas
morfologicamente especializadas. Estas possuem pernas posteriores mais fortes, maior
massa corporal (Grüter et al., 2012), maior número de sensilas sensoriais nas antenas
(Grüter et al., 2017), e maiores quantidades de alcanos ramificados em seus perfis de
hidrocarbonetos cuticulares (Balbuena et al., 2018) em relação às forrageiras. Dessa
forma, guardas com adaptações morfológicas aprimoram o funcionamento das colônias,
já que são melhores em reconhecer invasores intraespecíficos (Grüter et al., 2017), com
menores taxas de erros (Jones et al., 2012). O reconhecimento de potenciais intrusos
baseia-se na capacidade das guardas de detectar diferenças sutis entre o odor de sua
colônia e a composição de hidrocarbonetos cuticulares das abelhas que tentam entrar em
seus ninhos (van Zweden & d’Ettorre, 2010).
Considerando que (a) as forrageiras frequentemente visitam culturas agrícolas para
coleta de recursos tróficos e estão expostas a fungos entomopatogênicos utilizados como
controle microbiano, (b) a contaminação fúngica é capaz de alterar o perfil cuticular do
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indivíduo (Cappa et al., 2019), (c) as colônias são defendidas por grupos de guardas
especializadas morfologicamente (Hammel et al., 2016) e (d) o reconhecimento de
companheiras de ninhos pelas guardas é altamente eficiente (Jones et al., 2012), o
objetivo deste estudo foi investigar a capacidade de guardas de T. angustula em
reconhecer companheiras de ninho expostas ou não ao fungo, em duas épocas distintas
do ano. Para tal, avaliou-se: (i) se há alteração do perfil de hidrocarbonetos cuticulares de
forrageiras expostas ao fungo entomopatogênico; (ii) se as guardas tratam essas
forrageiras de forma diferenciada em relação às forrageiras não-expostas.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Abelhas eussociais e comunicação
Enquanto

algumas

espécies

de

animais

somente

estabelecem

relações

intraespecíficas em determinadas fases da vida, como a cópula, outras interagem
interruptamente com indivíduos aparentados e dispõem de repertórios comportamentais
muito sofisticados (Le Conte & Hefetz, 2008). Os insetos apresentam todos os níveis de
socialidade, desde o solitário até o eussocial (Michener, 1974). Com grupos bemestruturados e mantidos por interações intraespecíficas complexas (Robinson & BenShahar, 2002), os insetos eussociais são caracterizados por sobreposição de gerações,
cuidado cooperativo com a prole e divisão reprodutiva de trabalho, com diferenciação de
castas reprodutiva e não-reprodutiva (Wilson, 1971).
A eussocialidade evoluiu muitas vezes nas ordens de insetos, independentemente
de sua estrutura genética, sejam nos organismos clonais (Hemiptera) (Aoki, 1980), nos
diploides (Blattaria e Coleoptera) ou nos haplodiploides (Hymenoptera e Thysanoptera)
(Crespi, 1992; Thorne, 1997; Biedermann, 2014). Contudo, a eussocialidade evoluiu mais
vezes nos Hymenoptera, em especial nas abelhas. Tanto a eussocialidade primitiva
(Allodapini e Bombini) quanto a avançada (Apini e Meliponini) ocorrem em Apidae
(Danforth et al., 2013), a maior família de abelhas, com cerca de 6 mil espécies descritas
(Ascher & Pickering, 2020).
Abelhas altamente eussociais são de particular interesse econômico, além de
estocarem mel, pólen e resinas, elas são manejadas em agroecossistemas para
polinização agrícola (Gallai et al., 2009; Potts et al., 2016). Além das questões aplicadas,
essas espécies são excelentes modelos biológicos para estudos ecológicos e/ou
evolutivos, como os relacionados à organização e evolução do comportamento social. As
colônias dessas abelhas são compostas por operárias, que são funcionalmente estéreis
e responsáveis por todas as atividades de crescimento e manutenção da colônia
(Michener, 1974). Todas estas interações dentro e fora do ninho são mediadas por uma
comunicação eficiente e elaborada (Leonhardt et al., 2016).
Em geral, os organismos comunicam-se utilizando uma variedade de meios, como
referências espaciais e sinais visuais, tácteis, auditivos e químicos (Goulson et al., 2000;
Schneider & Lewis, 2004). A comunicação que medeia o comportamento cooperativo
intraespecífico envolve a emissão de sinais específicos por um emissor, sua recepção e
processamento pelo receptor com subsequente efeito adaptativo comportamental em
ambos os organismos (Huber, 1988). A conhecida dança das abelhas Apis mellifera L.,
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usada para recrutar as forrageiras para locais com recursos alimentares e decodificada
por von Frisch em 1967 (Michener, 1974), constitui apenas uma parte dos sistemas de
comunicação que operam em uma colônia.
Ainda assim, o modo predominante e mais antigo de comunicação nos insetos
sociais se dá por meio de mensagens químicas (Richard & Hunt, 2013). Os compostos
envolvidos na troca dessas mensagens podem mediar interações (i) entre indivíduos de
espécies distintas, os aleloquímicos; ou (ii) entre indivíduos da mesma espécie, os
feromônios (Hölldobler & Wilson, 1990). Além dos feromônios elicitarem comportamentos
de alarme (Moser et al., 1968) e atração (Pickett et al., 1980), também são utilizados para
o reconhecimento químico entre indivíduos (Alaux et al., 2010), sejam dos parceiros
sexuais (Koeniger et al., 1989), da rainha (Noonan, 1986) ou das companheiras de ninho
(Breed, 1983). Dessa forma, os feromônios são cruciais em muitos contextos de
comunicação intracolonial que regulam comportamentos sociais (Hölldobler & Wilson,
1990). A percepção de variações mínimas nos compostos químicos possibilita aos
membros da colônia obterem informações sobre parentesco, tarefas dentro do ninho que
são valiosas para o crescimento e sobrevivência da colônia, hierarquia social e status
reprodutivo (Blomquist & Bagnères, 2010).
O reconhecimento entre os indivíduos é mediado por pistas olfativas (Wilson 1971;
Page & Breed, 1987), não somente por compostos voláteis, como também por
hidrocarbonetos

cuticulares

(Blomquist

&

Bagnères,

2010).

Apesar

desses

hidrocarbonetos apresentarem como função primária a proteção contra perda de água,
eles estão relacionados com o processo de reconhecimento entre os insetos (Blomquist,
2010), quando há contato entre indivíduos. O comportamento de limpeza mútua talvez
seja o principal responsável pela passagem das moléculas para os membros da colônia,
homogeneizando o odor desta (Richard & Hunt, 2013).

2.2. Hidrocarbonetos cuticulares e o reconhecimento intraespecífico em
abelhas sociais
Os hidrocarbonetos são os componentes químicos orgânicos mais abundantes na
camada cerosa que reveste a cutícula dos insetos sociais, e são agrupados em três
classes estruturais, os alcanos lineares, os alcanos ramificados e os alcenos (Blomquist
& Bagnères, 2010). Embora os principais grupos químicos relacionados ao
reconhecimento, em ordem de incidência, sejam n-alcanos, metilalcanos, alcenos, dienos,
metilalcadienos e trienos (Martin & Drijhout, 2009), a cutícula de abelhas recém-
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emergidas pode ser comparada a uma “folha em branco”, e esses compostos são
adquiridos após exposição ao ambiente colonial (Breed & Page, 1991; Breed et al., 2004).
Em especial, os alcanos lineares e alcenos estão envolvidos com a diferenciação entre
grupos de operárias de A. mellifera (Kather et al., 2011), já que operárias tratadas com
alcenos, são atacadas mais intensamente por suas companheiras de ninho do que as
tratadas com alcanos (Dani et al., 2005).
A complexidade dos perfis de hidrocarbonetos cuticulares e suas variações, seja
presença ou ausência de compostos específicos ou na abundância relativa de compostos,
são detectadas pelas operárias durante contatos antenais (Buchwald & Breed, 2005).
Assim, os membros das colônias obtêm informações sobre parentesco, divisão de
trabalho, hierarquia social, fertilidade (Smith et al., 2012).
Da mesma forma que para outras abelhas eussociais, os perfis de hidrocarbonetos
das espécies sem ferrão (Meliponini) são muito diversos, variando gradualmente de
indivíduos completamente estéreis aos totalmente férteis (Koedam et al., 2007). Embora
os meliponíneos formem o grupo com maior número de espécies entre as abelhas
eussociais,

avaliações

sobre

a

relação

dos

hidrocarbonetos

cuticulares

no

reconhecimento intraespecífico ainda são reduzidas, ainda mais se considerarmos que
muitas características biológicas desse grupo de abelhas diferem da já bem estudada A.
mellifera (Châline et al., 2005).
Até o momento, a maioria dos estudos utilizando abelhas sem ferrão como modelos
biológicos focaram na identificação dos hidrocarbonetos cuticulares de operárias e
rainhas de diferentes idades e/ou estados fisiológicos (e.g., Abdalla et al., 2003; Nunes et
al., 2009; Nascimento & Nascimento, 2012). Dentre esses, sabemos que operárias de
diferentes colônias de Scaptotrigona bipunctata (Lepeletier) apresentam diferenças nos
perfis químicos cuticulares (Jungnickel et al., 2004) e que os alcanos e alcenos são os
principais compostos utilizados no reconhecimento de companheiras de ninho de Trigona
fulviventris Guérin (Buchwald & Breed, 2005). Nesta mesma linha, foi demonstrado que o
perfil químico de operárias de Schwarziana quadripunctata (Lepeletier) não apenas difere
entre colônias, mas também entre faixas etárias e entre castas (Nunes et al., 2009).
Também, operárias apresentam perfis cuticulares específicos de acordo com a tarefa
executada em Melipona marginata Lepeletier (Ferreira-Caliman et al., 2010), S. postica
(Latreille) (Poiani et al., 2000) e Tetragonisca angustula (Latreille) (Balbuena et al., 2018).
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2.3. Abelhas eussociais e microrganismos entomopatogênicos
Com o crescente interesse do controle biológico no manejo integrado de pragas,
cada vez mais são utilizados parasitoides e predadores (Parra, 2014), bem como
microrganismos entomopatogênicos (Mascarin et al., 2019), nos agroecossistemas. Entre
os agentes microbianos, os fungos representam cerca de 80% das patologias que afetam
esses artrópodes, com mais de 700 espécies conhecidas (Blackweel, 2010). Grande
parcela desses fungos entomopatogênicos pertencem ao filo Ascomycota, ordem
Hypocreales, considerados patógenos generalistas, com capacidade para infecção de
diversos hospedeiros (Alves, 1998; Mascarin et al., 2019).
Em Hypocreales, encontra-se Cordycipitaceae, que abriga diversos gêneros de
importância agrícola como Beauveria, Simplicillium e Isaria (Humber, 2012). Estes
patógenos desenvolveram, ao longo de seu processo evolutivo, estruturas e/ou
mecanismos capazes de ultrapassar e até mesmo degradar a camada epicuticular dos
insetos (Napolitano & Juárez, 1997). Os conídios são esporos infectivos que penetram na
cutícula de seu hospedeiro (Hesketh et al., 2010) e esse processo infeccioso se dá por
interação hidrofóbica que causa alterações no tegumento do inseto, permitindo que o
fungo seja nutrido e amplie seu poder germinativo (Alves, 1998).
Como Metarhizium anisopliae (Metschn.) Sorokīn e Beauveria bassiana (BalsamoCrivelli) Vuillemin degradam uma variedade de compostos de hidrocarbonetos, é provável
que eles não apenas reconheçam e assimilem hidrocarbonetos específicos dos
hospedeiros, mas também sejam capazes de alterar o perfil cuticular, o que pode afetar
o comportamento e a ecologia dos hospedeiros (Pedrini et al., 2013). Beauveria bassiana
utiliza vários dos hidrocarbonetos cutilculares dos insetos, incluindo os alcanos
(Napolitano & Juarez, 1997). A expressão de uma variedade de enzimas hidrolíticas,
como proteases e lipases, promove a germinação e crescimento do fungo através da
superfície cuticular e subsequente penetração desta camada (Xiao, 2012). Durante esse
processo, o fungo produz inúmeras estruturas especializadas que podem incluir
apressórios, que permitem que as hifas em crescimento penetrem no tegumento do
hospedeiro (Ortiz-Urquiza & Keyhani, 2013).
Diante da eficácia em matar insetos-praga e por se tratar de um controle biológico
mais sustentável, o mercado de entomopatógenos cresceu bastante nos últimos anos
(Santos et al., 2012; Mascarin et al., 2019; Ong et al., 2019). Dentre as diversas espécies
sendo produzidas para o comércio mundial, M. anisopliae e B. bassiana são aplicados em
diversas culturas agrícolas polinizadas por insetos (Faria & Wraight, 2007). Desse modo,
possivelmente, os esporos fúngicos desses microrganismos podem se aderir aos corpos
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das forrageiras de abelhas sociais durante as visitas nas flores destas culturas
(Zimmermann, 2007). Em A. mellifera, aparentemente, esses fungos não representam
grande ameaça às colônias, em razão de seus comportamentos higiênico e
termorregulatório (Kevan et al., 2003), tanto que essa espécie tem sido utilizada para a
disseminação de esporos para controle de populações de pragas em culturas agrícolas
(Meikle et al., 2008).
No entanto, assim como doses subletais de pesticidas são capazes de alterar
características comportamentais, como a capacidade de orientação de organismos nãoalvo (Fischer et al., 2014), a mesma atenção deve ser dada aos potenciais efeitos dos
fungos entomopatogênicos. Após a infecção e a ativação do sistema imune, ocorre a
alteração no perfil cuticular das abelhas e, por conseguinte, há interferência na sua
capacidade de reconhecimento de companheiras (Richard et al., 2008). Diante disso,
estudos que avaliem o uso de fungos entomopatogênicos tornam-se relevantes, visto que,
embora supostamente seguros, o controle microbiano pode ter efeito na sobrevivência da
colônia (Toledo-Hernández et al., 2016). Recentemente, Cappa et al. (2019)
demonstraram que B. bassiana altera a capacidade de reconhecimento de companheiras
e não-companheiras por guardas de A. mellifera, o que favorece a propagação de
doenças nas colônias. Considerando ainda que forrageiras estão constantemente sujeitas
às contaminações do meio ambiente, comportamentos relacionados à imunidade social
são vitais para relacionados à imunidade social são vitais para reduzir a carga de
patógenos, assegurando a saúde e sobrevivência da colônia (Hölldobler & Wilson, 1990).

2.4. Imunidade social em abelhas
Os insetos sociais são bem conhecidos por seu alto grau de cooperação, que
confere

muitos

benefícios

às

relações

hierárquicas,

estratégias

reprodutivas,

termorregulação, obtenção de alimento, defesa do ninho contra predadores e combate a
doenças e parasitas (Beekman & Ratnieks, 2003). Embora viver em grupo aumente a
probabilidade de transmissão de patógenos e parasitas entre seus membros, a
cooperação e assistência provida por todos os membros do grupo evitam, controlam ou
eliminam coletivamente infecções parasitárias (Schmid-Hempel & Loosli, 1998). Essa
imunidade social é análoga ao sistema imunológico de organismos multicelulares
conferindo proteção antiparasitária em nível colonial (Liu et al., 2019). Além do
comportamento higiênico, comunicação de alarme e defesas fisiológicas, a organização

20

espacial e regulação da frequência de contatos físicos entre os indivíduos são fatores
decisivos para a proteção colonial (Cremer et al., 2018).
Em A. mellifera, o comportamento higiênico não apenas confere às abelhas a
capacidade de detectar e remover a prole adoecida, mas também é um mecanismo de
resistência e defesa contra doenças e parasitas (Spivak & Downey, 1998). Justamente
pelos hábitos higiênicos das operárias, os indivíduos doentes e/ou mortos são
rapidamente removidos antes do agente patogênico tornar-se infeccioso para toda a
colônia (Arathi et al., 2000). Operárias de Melipona beecheii Bennett, M. scutellaris
Latreille, Plebeia remota (Holmberg), Scaptotrigona depilis Moure, S. pectoralis (Dalla
Torre) e T. angustula também removem das células a cria morta e/ou infectada, que é
descartada no lixo que será removido do ninho (Nunes-Silva et al., 2009; Medina &
Ratnieks, 2014; Al Toufailia et al., 2016).
Aliada a esses mecanismos de imunidade social, forrageiras de Apini e Meliponini
coletam resinas vegetais e as transportam para seus ninhos em suas corbículas
(Michener, 1974). A própolis, estocada e utilizada para diversas finalidades, atua contra
vários patógenos bacterianos, virais e fúngicos (Ghisalberti, 1979), aprimorando a
resistência colonial. Essa mistura de exsudatos de plantas, secreções salivares das
abelhas, que formam a própolis, aparentemente atua na proteção da colmeia contra
microrganismos (Marcucci, 1995; Torres et al., 2008).
Além disso, de modo semelhante ao que ocorre com organismos multicelulares, as
colônias podem tolerar perdas de indivíduos desde que sua funcionalidade seja mantida
(Wilson & Sober, 1989). Para tal, além dos mecanismos mencionados anteriormente, há
outros que conferem resistência diante de doenças individuais ou sociais. Por exemplo,
quando algum agente patogênico infecta alguns membros de A. mellifera, há um aumento
da temperatura da colônia para reduzir efetivamente a carga de patogênica (Starks et al.,
2000). Vale ressaltar que, de modo geral, o grooming é a primeira linha de defesa contra
microrganismos invasores (Zhukovskaya et al., 2013), com direta influência na saúde da
colônia (Konrad et al., 2012), sabendo-se que operárias contaminadas recebem mais
interações de limpeza (allogrooming) (Hölldobler & Wilson, 1990; Novak & Cremer, 2015).

2.5. Tetragonisca angustula como modelo de estudo
As abelhas sem ferrão possuem ampla distribuição nos trópicos, com mais de 500
espécies descritas (Ascher & Pickering, 2020) e, destas, cerca de 250 espécies ocorrem
no Brasil (Pedro, 2014). Assim, as abelhas sem ferrão representam o grupo mais
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diversificado comportamental e morfologicamente entre as abelhas eussociais (Michener,
2007).
Providas de um ferrão vestigial e não-funcional, essas abelhas apresentam outras
estratégias de defesa contra seus inimigos (Wittmann, 1985). Dentre elas estão as
entradas camufladas, a deposição de ácido fórmico que provoca queimaduras, ou mesmo
os comportamentos de mordiscar, enrolar ou depositar resinas nos pelos do predador
(Halcroft et al., 2010; Nunes et al., 2014; Shackleton et al., 2015).
De um modo geral, os comportamentos defensivos são realizados por um grupo
de operárias, as guardas (Wilson, 1971). Em Meliponini, assim como em Apini, ocorre o
polietismo etário – a divisão de trabalho entre as operárias é dependente da idade – no
qual as operárias mais jovens realizam atividades no interior do ninho e se afastem deste
à medida em que envelhecem, tornando-se guardas e depois forrageiras (Michener, 1974;
Wille, 1983). Apesar disso, essas tarefas nem sempre são rigidamente estabelecidas e,
dependendo das condições e necessidades da colônia, as operárias podem ser
realocadas para outras tarefas (Michener, 1974).
Tetragonisca angustula apresenta um sofisticado sistema de guarda de ninhos, que
consiste em dois grupos: o que fica em voo pairado próximo à entrada, hábil no
reconhecimento visual dos indivíduos e pronto para atacar possíveis ameaças que se
aproximem do ninho (Grüter et al., 2012); o que permanece parado no tubo de entrada,
que distingue as companheiras de ninho das demais por contatos antenais (Kärcher &
Ratnieks, 2009). Ambos os tipos de guardas se complementam e aumentam o poder
defensivo da colônia (Wittmann, 1985; Shackleton et al., 2018). Somado a este poderio
defensivo, as morfo-especializações das guardas tornam essa espécie um interessante
modelo para estudos sobre evolução do comportamento de defesa de animais sociais.
Com distribuição desde o sul do México até o sul do Brasil, T. angustula ocorre com
frequência em áreas antropizadas e estabelecem suas colônias em ocos de árvores, mas
também em cavidades de praticamente qualquer edificação (Michener, 2007). Seus
ninhos são compostos por favos de cria horizontais (Fig. 1a), envoltos por muitas lamelas
de cerume, e potes ovalados de mel e pólen, sendo comum encontrar depósitos de
própolis (Nogueira-Neto, 1997). Esta combinada com a cera produzida pelas operárias
formam o cerume, que é utilizado como material de construção de praticamente todas as
estruturas arquitetônicas dos ninhos (Roubik, 1983), inclusive do tubo de entrada do ninho
(Fig. 1c) bastante característico para a espécie. As colônias de T. angustula são
compostas por uma rainha-mãe (Fig. 1b) e até 10 mil operárias (van Veen & Sommeijer,
2000). Enquanto as guardas (Fig. 1d) reconhecem e atacam os invasores inter- e
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intraespecíficos, com suas mandíbulas, as forrageiras (Fig. 1e) são as responsáveis pela
busca dos recursos alimentares nas flores. Além da importância ecológica como
polinizadora e da sua própolis com atividade antibacteriana (Sgariglia et al., 2010), T.
angustula produz um mel de sabor bastante apreciado, sendo este mais lucrativo quando
comparado ao de A. mellifera (Imperatriz-Fonseca et al., 1984; Vit et al., 2013).
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Fig. 1. a) Interior do ninho da abelha, Tetragonisca angustula com favos de cria sobrepostos no
centro, envoltos por lamelas de cerume e potes de pólen (à esquerda). b) Rainha fisogástrica
ovipositando com corte de operárias. c) Guardas paradas sobre o tubo de entrada do ninho. d)
Guarda (esquerda) e forrageira (direita). e) Forrageira com carga de pólen na corbícula em flor de
lichia (Fonte: Fototeca Cristiano Menezes).
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3. MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo foi realizado com dez ninhos de T. angustula mantidos no meliponário
do Departamento de Entomologia e Acarologia da Escola Superior em Agricultura “Luiz
de Queiroz”, Universidade de São Paulo (ESALQ/USP, Piracicaba, Estado de São Paulo).
Destes, cinco estavam alojados em colmeias confeccionadas com madeira, três estavam
alojadas em ocos de paredes de alvenaria e duas em tubulações. Os experimentos foram
conduzidos em na época seca (precipitação média de 18,57 ± 8,42mm; temperatura
média de 19,8 ± 6,12°C; entre o final de abril e início de julho de 2019) e chuvosa
(precipitação média de 103,14 ± 60,67mm; temperatura média de 25,3 ± 5,12°C; de
dezembro de 2019 a fevereiro de 2020).

3.1. Preparo dos isolados fúngicos
O isolado de B. bassiana ESALQ-PL63 foi obtido do banco de fungos
entomopatogênicos do Laboratório de Patologia e Controle Microbiano de Insetos,
ESALQ/USP. Para as amostras de conídios puros, com auxílio da alça de Drigalsky,
realizou-se a repicagem fúngica, espalhando-os em placas de Petri de 9 cm de diâmetro
contendo meio de cultura BDA (Difco®). Tanto as placas de Petri e outras vidrarias quanto
o meio foram previamente autoclavados e todo o processo foi realizado em câmara de
fluxo laminar. Após inoculadas com os fungos, as placas foram incubadas em câmara
B.O.D. a 25 ± 1°C e fotofase de 12h por 10 dias, para ocorrência da esporulação (Fig.
2a).
Para o preparo das suspensões fúngicas, os conídios produzidos no meio BDA
foram raspados com espátula metálica esterilizada. Para ajustar a concentração em 106
conídios/mL, margem compatível ao valor dos conídios viáveis encontrados por grama
nos produtos comerciais, realizou-se diluição seriada e sua contagem em câmara de
Neubauer. A suspensão fúngica foi misturada com espalhante adesivo Tween80
(Oxiteno®, Brasil) e cada tubo contendo 10mL desta suspensão foi submetido a agitador
elétrico.
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Fig. 2. a) Fungo entomopatogênico Beauveria bassiana, em placa de Petri com meio de cultura
BDA. b) Guardas da abelha, Tetragonisca angustula sobre a entrada do ninho enquanto forrageira
com carga polínica se aproxima (Fonte: Fototeca Cristiano Menezes).
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3.2. Aplicação dos inóculos fúngicos
Todos os ensaios comportamentais foram realizados com forrageiras de T.
angustula, carregando cargas de pólen em suas corbículas (Fig. 2b). Estas abelhas foram
coletadas na entrada do ninho, com o auxílio de aspirador entomológico, no momento em
que retornavam às suas respectivas colônias. Esses indivíduos foram levados ao
laboratório, identificados quanto ao ninho de origem e separados em grupos quanto à
inoculação tópica ou não da solução fúngica. Por fim, todas as abelhas foram mantidas
em câmara climatizada (25 ± 1°C) até a realização dos bioensaios.
De cada ninho, para cada experimento de 2 e de 24h de exposição ao fungo, foram
coletadas cerca de 40 forrageiras. Posteriormente, dez destes indivíduos foram utilizados
como companheiras de ninho expostas ao fungo, e outros dez como companheiras de
ninho não-expostas ao fungo. As demais forrageiras, foram separadas em expostas e
não-expostas ao fungo, sendo apresentadas aleatoriamente, após sorteio, para guardas
de outras colônias como não-companheiras.
Todas as forrageiras foram previamente colocadas em freezer a −4°C, por cerca de
2min, apenas para imobilizá-las temporariamente. Em câmara de fluxo laminar, 1μL de
solução 0,05% de Tween80, com cerca de 106 conídios/mL de B. bassiana, foi aplicado
topicamente no tórax das forrageiras expostas a este fungo. O tempo de permanência foi
de 2 ou 24h de acordo com os ensaios comportamentais. As forrageiras não-expostas ao
fungo também receberam 1μL de solução 0,05% de Tween80 na região torácica, porém
sem os conídios.

3.3. Ensaios comportamentais
Os grupos tratamento e controle contendo 10 forrageiras foram mantidos em placa
de Petri de 9 cm de diâmetro em câmara de criação de insetos a 25 ± 1°C e 12h de
fotofase. Essas abelhas foram mantidas nessas condições até a realização dos
bioensaios, ficando assim expostas ao fungo por 2 ou 24h. Foram cerca de 800
forrageiras, divididas em cada tratamento, usadas tanto para a estação seca (de abril a
julho de 2019) quanto para a estação chuvosa (de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020).
Vale ainda ressaltar que os ensaios para cada tempo não aconteceram de modo
simultâneo.
A cada tempo de exposição (2 ou 24h), 10 forrageiras de cada colônia foram
alocadas nos seguintes grupos: i) companheiras de ninho não-expostas ao fungo; ii)
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companheiras de ninho expostas ao fungo; iii) não-companheiras de ninho não-expostas
ao fungo, e; iv) não-companheiras de ninho expostas ao fungo. Através de sorteio
(www.tirardado.com) foram definidos a origem das 20 forrageiras não-companheiras (10
expostas; 10 não-expostas ao fungo) a serem apresentadas para cada colônia do ensaio
em questão.
A partir deste ponto, outra pessoa que não o apresentador dos bioensaios, transferia
individualmente cada abelha, de grupos previamente codificados, para frascos de vidro
de 8cm. Estes frascos estavam marcados com códigos tabulados referentes à colônia de
origem e exposição ou não ao fungo. Forrageiras mortas durante o processo foram
removidas e substituídas por novos indivíduos.
Para realização dos bioensaios, os tubos de vidro contendo as forrageiras
permaneceram em caixa de isopor com gelo, imobilizando-as temporariamente até
momento do experimento. Em seguida, as abelhas eram retiradas dos frascos e
permitidas se aquecerem em temperatura ambiente, porém de forma que não voassem.
Cada forrageira retirada do tubo de vidro, com o auxílio de uma pinça entomológica
flexível, era colocada na entrada do ninho e observada por até 2min, contabilizados a
partir do momento de apresentação. As apresentações foram registradas em vídeocâmera posicionada a 1m de distância da entrada do ninho. Um intervalo de 5min era
dado entre cada apresentação, permitindo que a colônia se reestabelecesse.
A interação entre guarda e forrageira foi definida como: (i) rejeição, quando a
forrageira apresentada era atacada pelas guardas (morder, agarrar e arrastar) e impedida
de entrar no ninho; (ii) aceitação, quando a forrageira era lambida ou fazia contatos
antenais com as guardas, entrando livremente no ninho. Passados 2 min, caso não
ocorresse rejeição pelas guardas, a observação era encerrada. Se a forrageira voasse,
esta era substituída por outra forrageira submetida às mesmas condições. Todos os
bioensaios foram realizados por um único observador entre às 10:00 e 16:00h.

3.4. Análises químicas
Das dez colônias de T. angustula utilizadas para os ensaios comportamentais,
outras 60 forrageiras foram coletadas e identificadas, como descrito anteriormente. Esses
indivíduos foram divididos em três grupos: i) controle; ii) exposição por 2h a B. bassiana;
iii) exposição por 24h a B. bassiana. Em seguida, para extração e análise dos compostos
cuticulares, as abelhas foram levadas ao Laboratório de Ecologia Química e
Comportamento de Insetos da ESALQ/USP. Elas foram submetidas à lavagem cuticular,
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sendo que para cada 0,2mL de hexano eram imersos dois indivíduos em um vial de 1mL
por 2min (modificado de Balbuena et al., 2018). Posteriormente, o solvente era evaporado
em fluxo contínuo de nitrogênio e ressuspendido a 0,1mL de hexano, com a adição e
subsequente agitação de 10μL de octadecano (C18H38), definido como padrão interno.
A separação e análise dos compostos foram realizadas tanto por cromatografia
gasosa com detector por ionização da chama (GC-FID, Shimadzu 2010), quanto por
cromatógrafo gasoso acoplado a um espectrômetro de massa (GC-MS, QP Shimadzu
2010 Ultra). Esses operaram com fluxo contínuo de 1mL/min (He) com temperatura
inicialmente ajustada para 150°C (mantida por 1min), aumentando 3°C/min até atingir
300°C (mantida por 35min). Em ambos os cromatógrafos, equipados com coluna Rtx-1ms
(30m x 0,25mm x 0,25μm), injetava-se 1μL da amostra (modificado de Balbuena et al.,
2018). Cada composto foi identificado pelo seu espectro de massas e o índice de retenção
linear (IRL). Para isso, foram consultadas as bibliotecas do National Institute of Standards
and Technologies, Mass Spectra Libraries (NIST) e PubChem.

3.5. Análises estatísticas
Os dados de cada época foram analisados separadamente, assim como para os
tempos de exposição ao fungo por 2 e 24 horas. Para a avaliação dos dados
comportamentais das guardas em relação às forrageiras expostas por 2h, utilizou-se
modelo linear generalizado com distribuição binomial e função de ligação logit para
análise dos efeitos dos tratamentos na rejeição das forrageiras. Já para os dados da
avaliação de 24h, os dados foram melhor ajustados aos modelos lineares, sendo estes
os utilizados para análise.
Inicialmente foram considerados os efeitos de tratamentos e colônias no modelo a
fim de se comparar todos os tratamentos entre si. Posteriormente, analisou-se como
delineamento em fatorial 2 (companheiras e não-companheiras) x 2 (expostas e nãoexpostas ao fungo) e o efeito das colônias. Foram realizadas análise de variância e a
razão de verossimilhança dos modelos para a escolha daquele mais adequado. Para o
ajuste dos modelos foi utilizado o método do Half-Normal-Plots com pacotes de simulação
(Moral et al., 2017) para os modelos lineares generalizados e o teste de Shapiro-Wilk (P
= 0,05) para os modelos lineares.
Foi utilizado One-Way ANOVA seguido do teste de Tukey (P  0,05) para
comparação das médias dos tratamentos e do desdobramento da interação entre os dois
fatores quando analisados segundo o fatorial 2x2. Além disso, o teste de Tukey foi usado
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para comparar as médias em relação ao tempo despendido até a rejeição das forrageiras
pelas guardas. Foram considerados os grupos em que ao menos 30% das forrageiras
apresentadas foram rejeitadas. Todas as análises foram realizadas no software R Core
Team® (v. 3.5.3).
Em relação às análises dos dados químicos, somente áreas de pico superiores a
0,1% do cromatograma foram consideradas, incluindo apenas os compostos
quantificados em pelo menos 30% das amostras de cada grupo (Cappa et al., 2019).
Tanto para comparar as médias entre cada composto quanto para a concentração total
de compostos entre os tratamentos, realizou-se o One-Way ANOVA seguido do teste de
Tukey. Para verificar se houve alteração no agrupamento das colônias submetidas aos
tratamentos, foi realizada análise discriminante LDA com o software R Core Team® (v.
3.5.3).
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4. RESULTADOS
4.1. Ensaios comportamentais
As guardas de T. angustula foram capazes de discriminar boa parte de suas
companheiras de ninho (forrageiras) quando expostas ou não ao fungo, B. bassiana,
independentemente do tempo de exposição ao fungo e da época do ano. Na época seca,
as guardas rejeitaram 71% de suas companheiras de ninho que foram expostas ao fungo
por 2h em comparação a 1,0% das não-expostas (F=3,184, P=0,004; Fig. 3A). Na época
chuvosa, resultados semelhantes foram observados, com 69% e 2,0% de rejeição das
expostas e não-expostas ao fungo, respectivamente (F=2,165; P=0,001; Fig. 3B). Nas
situações em que as forrageiras foram expostas ao fungo por 24h na época seca, 78%
das companheiras de ninho foram hostilizados pelas guardas, contra 4,0% das nãoexpostas (F=258,154, P<0,001; Fig. 4A). Na época chuvosa, outras 75% das
companheiras de ninho expostas ao fungo foram rejeitadas, em detrimento de 1,0% das
não-expostas (F=2,760; P=0,011; Fig. 4B).
Por outro lado, quando consideramos as visitas por forrageiras não-companheiras
de ninho, as guardas rejeitaram a quase totalidade destas abelhas, independentemente
de terem sido expostas ou não ao fungo, B. bassiana e da época do ano. Na época seca,
não houve diferença significativa na rejeição pelas guardas para as não-companheiras
expostas ou não-expostas ao fungo por 2h, sendo ambas rejeitas com 89 e 92%,
respectivamente (F=0,520, P=0,472; Fig. 3A). Na época chuvosa, o mesmo padrão foi
observado, sendo hostilizadas 90 e 92%, das não-companheiras expostas ou não
expostas ao fungo por 2h (F=0,596, P=0,557; Fig. 3B). Resultados semelhantes foram
observados para as não-companheiras de ninho tanto na época seca quanto chuvosa
para uma exposição ou não ao fungo por 24h. A rejeição na época seca foi de 95% e
93%, quando expostas ou não ao fungo (F = 0,352, P=0,554; Fig. 4A), e na época chuvosa
de 91% e 98%, respectivamente (F=1,342; P=0,193; Fig. 4B).
Dessa forma, para a estação seca, houve efeito significativo de tratamento para 2h
(deviance = 269,4020, g.l.=3, P<0,0001) quanto para 24h (F=140,2837, g.l.=3, P<0,0001),
assim como para a época chuvosa, tanto para 2h (deviance = 261,891, g.l.=3, P<0,0001)
e 24h (F = 310,2330, g.l.=3, P<0,0001). Quando analisados como fatorial duplo, houve
efeito da interação dos dois fatores (origem das forrageiras e exposição ao fungo) para
2h (deviance = 37,9020, g.l. = 1, P<0,0001) e 24h (F=109,5169, g.l.=1, P<0,0001) na
época seca; quanto para os dados de 2h (deviance = 43,055, gl=1, P<0,0001) e 24h
(F=115,5060, g.l.=1, P<0,0001), na época chuvosa, respectivamente.
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Fig. 3. Porcentagem média ( desvio-padrão) de forrageiras companheiras e não-companheiras
de ninho, expostas ou não ao fungo, Beauveria bassiana por 2h e rejeitadas por guardas de
Tetragonisca angustula, nas épocas seca (A) e chuvosa (B). Letras diferentes acima das barras
indicam diferença significativa (One-Way ANOVA seguido do teste de Tukey, P<0,05).
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Fig. 4. Porcentagem média ( desvio-padrão) de forrageiras companheiras e não-companheiras
de ninho, expostas ou não ao fungo, Beauveria bassiana por 24h e rejeitadas por guardas de
Tetragonisca angustula, nas épocas seca (A) e chuvosa (B). Letras diferentes acima das barras
indicam diferença significativa (One-Way ANOVA seguido do teste de Tukey, P<0,05).
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O tempo que as guardas de T. angustula levaram para rejeitar as forrageiras
companheiras ou não-companheiras de ninho variou em razão do tempo de exposição ao
fungo, B. bassiana, bem como à época do ano. Na época seca, quando as companheiras
de ninho foram expostas ao fungo, estas foram rejeitadas em média com 12,6s após
serem apresentadas às guardas, diferindo das não-companheiras de ninho, expostas ou
não ao fungo, que foram rejeitadas mais rapidamente, em menos de 10s (F=2,567;
P=0,048; Fig. 5A). Já, na época chuvosa, para mesmas 2h de exposição ao fungo, o início
da agressão das guardas não diferiu entre as companheiras expostas ao fungo, bem
como as não-companheiras expostas ou não ao fungo (F=1,953; P=0,158; Fig. 5B).
Para o tratamento de 24h de exposição ao fungo, os resultados para início de
rejeição das forrageiras pelas guardas foram similares aos obtidos para o tratamento 2h.
Na época seca, as companheiras de ninho expostas ao fungo foram rejeitadas após 11,3s,
diferindo das não-companheiras expostas ou não ao fungo, com 7,6s e 8,0s,
respectivamente (F=3,641; P=0,038; Fig. 6A). Na época chuvosa, não houve diferença no
tempo de início da rejeição pelas guardas, tanto para as companheiras expostas ao fungo,
quanto para as não-companheiras expostas ou não ao fungo, variando entre 11,5s e 12,5s
(F=1,223; P=0,683; Fig. 6B).
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Fig. 5. Tempo médio (± desvio-padrão) para o início da rejeição de forrageiras companheiras ou
não-companheiras de ninho, expostas ou não ao fungo, Beauveria bassiana por 2h, pelas guardas
da abelha, Tetragonisca angustula, nas épocas seca (A) e chuvosa (B). Letras diferentes acima
das barras indicam diferença estatística significativa (One-Way ANOVA seguido do teste de Tukey,
P<0,05); *Devido ao baixo número de companheiras não-expostas rejeitados, elas foram excluídas
desta análise.
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Fig. 6. Tempo médio (± desvio-padrão) para o início da rejeição de forrageiras companheiras ou
não-companheiras de ninho, expostas ou não ao fungo, Beauveria bassiana por 24h, pelas
guardas da abelha, Tetragonisca angustula, nas épocas seca (A) e chuvosa (B). Letras diferentes
acima das barras indicam diferença estatística significativa (One-Way ANOVA seguido do teste de
Tukey, P<0,05); *Devido ao baixo número de companheiras não-expostas rejeitados, elas foram
excluídas desta análise.
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4.2. Hidrocarbonetos cuticulares
As forrageiras da abelha, T. angustula na ausência de exposição aos conídios de B.
bassiana, apresentaram me modo significativo, uma maior quantidade de compostos
químicos cuticulares em relação as forrageiras expostas ao fungo (Fig. 7). Para cada
forrageira não-exposta, foi encontrado 7,9ng de hidrocarbonetos cuticulares, contra 4,5ng
e 3,6ng, das forrageiras expostas ao fungo por 2h e 24h, respectivamente (F=12,327;
P=<0,001; Fig. 7). Por outro lado, comparado-se o perfil cuticular das forrageiras tratadas,
não houve diferença na quantidade relativa em função do tempo de exposição ao fungo
(F=2,267; P=0,134; Fig. 7).

Fig. 7. Média (± desvio-padrão) da quantidade relativa de compostos cuticulares presentes nas
forrageiras da abelha, Tetragonisca angustula, expostas ou não ao fungo, Beauveria bassiana por
2 e 24h, respectivamente. Letras diferentes acima das barras indicam diferença estatística
significativa (One-Way ANOVA seguido do teste de Tukey, P<0,05).
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Dentre os 18 compostos químicos identificados na cutícula das forrageiras de T.
angustula não-expostas ao fungo, dois deles – Methilhexacosano e Triaconteno – não
foram detectados nas forrageiras expostas ao fungo, B. bassiana, por 2h ou 24h (Tabela
1). Outros dois compostos – X-Metiloctacosano e 1-Tritriaconteno – também estavam
ausentes nas forrageiras expostas ao fungo por 2h. Ademais, cinco outros compostos –
Hentriacontano, X,Y-Dimetilhentriacontano, Tritriacontano, X,Y-Dimetiltritriacontano e XMetiltritriacontano – foram encontrados em quantidades significativamente menores na
cutícula daquelas forrageiras expostas ao fungo por 2h e 24h, em comparação às nãoexpostas.
Em suma, a ausência e a menor quantidade de muito destes compostos químicos
cuticulares nas forrageiras, expostas ao fungo por 2h ou 24h, refletiram numa menor
concentração total de hidrocarbonetos cuticulares nestes indivíduos, em relação as nãoexpostas ao fungo (Tabela 1).
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Tabela 1. Quantidade de hidrocarbonetos cuticulares (média ± desvio-padrão) nos corpos de forrageiras deTetragonisca angustula, expostas ou não
ao fungo Beauveria bassiana por 2 e 24h.

L

K

J

I

A

Hentriacontano (C31)

Nonacosano (C29)

X-Metiloctacosano

C 1-Octacoseno
D Octacosano (C28)

B

X,Y-Dimetilhentriacontano

G Triaconteno

E

Dotriaconteno

H Triacontano (C30)

F

1-Dotriaconteno

Metilhexacosano

Hexacosano (C26)

47,160

46,842

46,638

43,808

43,238

40,925

40,170

39,548

36,882

34,816
35,023

33,346

30,174

1,067 ± 0,235a
0,478 ± 0,164

0,291 ± 0,053

0,148 ± 0,032ab

0,276 ± 0,047

0,229 ± 0,050a

0,377 ± 0,102a

0,127 ± 0,018a

0,089 ± 0,023

0,205 ± 0,038a

0,086 ± 0,196

0,598 ± 0,147
0,446 ± 0,063

0,107 ± 0,047

0,362 ± 0,076

Não-expostas
(ng/µL)

0,619 ± 0,084b

0,786 ± 0,148ab
n.d.

0,263 ± 0,030

0,216 ± 0,029a

0,457 ± 0,093

0,089 ± 0,012b

0,176 ± 0,029b

0,102 ± 0,015ab

n.d.

0,172 ± 0,026ab

n.d.

0,303 ± 0,052
0,272 ± 0,050

n.d. b

0,293 ± 0,036

Expostas 2h
(ng/µL)

0,072 ± 0,017b

0,544 ± 0,161b

0,441 ± 0,110b
0,271 ± 0,086

0,224 ± 0,056

0,090 ± 0,026b

0,265 ± 0,072

0,054 ± 0,014b

0,106 ± 0,039b

0,052 ± 0,011b

n.d.

0,090 ± 0,020b

0,054 ± 0,161

0,497 ± 0,149
0,227 ± 0,049

n.d.

0,198 ± 0,054

Expostas 24h
(ng/µL)

6,299

7,389

4,025
1,343

0,474

5,055

1,995

7,045

6,085

7,410

4,441

1,488

1,442
3,632

2,082

F

0,007

0,003

0,030
0,267

0,629

0,024

0,161

0,009

0,010

0,004

0,022

0,262

0,263
0,058

0,147

Pa

Forrageiras

M Dotriacontano (C32)

47,375
47,677

1,727 ± 0,417a

0,078 ± 0,009b

Compostos

N Tritriaconteno
O 1-Tritriaconteno

47,934

0,170 ± 0,030a

Tempo de
retenção
(min)

P

48,146

0,009

Tritriacontano (C33)

Q X,Y-Dimetiltritriacontano

5,665

<0,001

0,259 ± 0,063b

12,327

0,242 ± 0,041b

3,444 ± 1,088b

0,519 ± 0,084a

4,068 ± 0,679b

48,406

7,262 ± 1,822a

R X-Metiltritriacontano
Concentração total (ng/µL)

a
Indica
diferença estatística pelo One-Way ANOVA seguido do teste de Tukey (P<0,05, em negrito)
não detectado
b n.d.:

39

A análise discriminante, por sua vez, revelou três grupos distintos de forrageiras,
sendo a mais distante delas, o grupo das expostas ao fungo por 2h (Fig. 8). O
Metilhexacosano (representado pela letra ‘B’ na figura) foi o composto que mais acentuou
a diferenciação das forrageiras expostas ao fungo por 2h, em relação às demais. Contudo,
esse composto esteve ausente em ambos os grupos-tratamento (Tabela 1), e não teria
sido o único a acarretar essa diferenciação do tratamento de 2h.

Fig. 8. Análise discriminante linear (LDA) dos perfis de hidrocarbonetos cuticulares dos grupos de
forrageiras da abelha, Tetragonisca angustula, não-expostas e expostas ao fungo, Beauveria
bassiana por 2 e 24h. Letras de A a R representam os compostos apresentados na Tabela 1.
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5. DISCUSSÃO
De

acordo

com

os

resultados

obtidos,

demonstrou-se

que

o

fungo

entomopatogênico B. bassiana altera o reconhecimento das companheiras de ninho pelas
guardas de T. angustula. Como esperado, as guardas na entrada do ninho distinguiram
eficientemente companheiras de não-companheiras de ninho. Para ambos tratamentos (2
e 24h de exposição ao fungo), a rejeição dos indivíduos não-expostos pertencentes à
mesma colônia foi inferior a 10%, isto é, a aceitação de companheiros saudáveis ocorreu
como esperado.
Por outro lado, a rejeição às não-companheiras não-expostas ao fungo foi, em
média, superior a 90%, corroborando com o que já se sabe sobre a eficiência de
reconhecimento de companheiras de ninho em T. angustula (Kärcher & Ratnieks, 2009;
Jones et al., 2012). As guardas que permanecem paradas sobre a entrada dos ninhos são
as responsáveis pelo reconhecimento intraespecífico rejeitando cerca de 90% das nãocompanheiras e, no máximo, 1% das companheiras de ninho (Kärcher & Ratnieks, 2009),
resultados muito similares ao deste estudo. Ademais, é descartada a hipótese de que a
precisão do reconhecimento de companheiras em T. angustula seja baseada no cerume
que forma os tubos de entrada dos ninhos, que serviria como fonte de odor (Jones et al.,
2012).
As taxas de erros de reconhecimento para T. angustula são relativamente baixas
quando comparadas à A. mellifera (Downs & Ratnieks, 2000) ou Trigona fulviventris
(Buchwald & Breed, 2005). Estudos de reconhecimento em contextos naturais são
importantes visto que remover os guardas de seus locais de origem pode implicar
diretamente em sua agressividade. Em geral, a agressividade diminui, aumentando a
aceitação, porque atacar um indivíduo hostil é custoso e, se não há nada a ser protegido,
há um gasto energético pelo qual não vale a pena o dispêndio (Couvillon et al., 2013).
Sob esta mesma visão, também podem ser justificados os resultados encontrados
quanto às diferenças entre as épocas de bioensaios. Apesar da porcentagem de ataques
ter sido semelhante – companheiras expostas ao fungo sendo mais rejeitadas que as
companheiras não-expostas, porém menos rejeitadas que as não-companheiras – para
as duas épocas avaliadas, o tempo para início deste comportamento diferiu. Na época
seca, os ataques referentes à rejeição das forrageiras apresentadas foram relativamente
mais rápidos quando comparados aos da época chuvosa.
A velocidade na resposta defensiva pode estar diretamente relacionada com o custo
da defesa que, por sua vez, é influenciada por diversas variáveis como os fatores
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climáticos, por exemplo (DeGrandi-Hoffman et al., 1998). A defesa colonial é primordial
para sua sobrevivência, uma vez que seu ninho contém recursos atrativos para
organismos oportunistas, como prole e alimento (Breed et al., 2004). Considerando que a
época seca ocorre maior escassez alimentar em relação a épocas mais quentes e úmidas,
as guardas devem discriminar suas companheiras de ninho das não-companheira mais
rapidamente, afim de proteger os recursos alimentares estocados no ninho de eventuais
saques.
Por outro lado, em uma época na qual se tem a situação contrária, isto é, com
abundância de recursos, é possível que haja maior permissividade por parte das guardas.
Apesar deste estudo ter somente detectado diferenças no tempo de reação entre as
épocas, este pode ser um indicativo de que na época chuvosa, as guardas tendem a um
comportamento menos hostil, explicado no fato de que com maior disponibilidade de
recursos alimentares no ambiente, há menor alocação energética para o comportamento
defensivo. Esta situação foi observada em e A. mellifera, em que forrageiras nãocompanheiras foram mais aceitas quando havia aumento na disponibilidade de néctar
(Downs & Ratnieks, 2000).
Isso acontece porque com o aumento da temperatura ambiente há maior produção
primária vegetal refletindo favoravelmente sobre as respostas funcionais da comunidade
biótica (Humphries et al., 2017). Estabelece-se assim uma relação entre a disponibilidade
de recursos e a defesa, o que poderia explicar as diferenças encontradas nos resultados
quanto ao tempo para início do comportamento defensivo nos períodos dos bioensaios.
Soma-se a isto, o fato de que a defesa observada na maioria dos insetos sociais tropicais
é uma adaptação em resposta à abundância de recursos alimentares (Schneider et al.,
2004).
Apesar de haver semelhança na agressão média das forrageiras apresentadas às
guardas, principalmente não-companheiras de ninhos, o início da rejeição da época seca
(abril – julho) foi em média mais rápido que quando comparada à chuvosa (dezembro –
fevereiro), sendo 9,6 e de 11,6s, respectivamente. Deste modo, e considerando que há
maior abundância de alimentos em épocas quentes e úmidas quando comparadas
aquelas mais frias e secas, esse pode ter sido o fator de influência nos resultados. Com
maior disponibilidade de recursos tróficos nos meses de dezembro a fevereiro, a rejeição
de indivíduos torna-se menos custosa às guardas quando comparado com o gasto
energético para os meses de abril a julho.
Durante o reconhecimento das companheiras de ninho, a antenação foi a primeira
interação a ocorrer entre guardas e forrageiras. Após este primeiro contato, as
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companheiras expostas ao fungo eram rejeitadas tal como visto para com as nãocompanheiras, sendo mordidas, empurradas e arrastadas para longe da entrada do ninho.
Entende-se assim que as forrageiras de T. angustula eram reconhecidas como uma
ameaça para a colônia, seja por questões da exposição ao fungo ou pela possibilidade de
saque de recursos alimentares no ninho. Este resultado difere do encontrado para A.
mellifera, em que as operárias expostas a B. bassiana não foram reconhecidas pelas
guardas e com facilidade adentravam livremente nos ninhos (Cappa et al., 2019).
A diferença comportamental entre as duas espécies de abelhas pode ser devida à
origem independente das formas de defesa colonial (Cardinal & Danforth, 2011). Em A.
mellifera, a atividade de guarda é definida pela idade das operárias (Breed & Rogers,
1991). Embora para abelhas sem ferrão esse polietismo etário também seja o padrão, em
T. angustula, as guardas constituem uma subcasta morfologicamente distinta, 30% mais
pesadas e com diferentes proporções nas medidas morfométrica, quando comparadas às
forrageiras (Grüter et al., 2012).
Essa diferenciação morfológica de subcastas com distintas funções nas colônias de
abelhas sem ferrão também ocorreem T. fiebrigi (Schwarz) (Grüter et al., 2017). Essas
diferenças são de alto valor para os repertórios comportamentais, uma vez que ocorrem
adaptações que permitem desempenho mais eficaz da função (Grüter et al., 2012, 2017).
Como as guardas em Tetragonisca são relativamente maiores que as demais operárias,
suas antenas são também maiores e contêm maior número de sensilas (Grüter et al.,
2017), com diversas especializações como, por exemplo, quimiorrecepção (Euzébio et al.,
2013). De modo geral, a variedade de sensilas é bastante diferente entre as espécies de
abelhas sem ferrão, que podem possuir desde sete até treze tipos (Ravaiano et al., 2014).
Para T. angustula há onze tipos de sensilas nos flagelômeros antenais (Dohanik et al.,
2016) e, dentre estas, tem-se a sensila basicônica (Fialho et al., 2014), especialmente
sensível aos hidrocarbonetos cuticulares (Hashimoto, 1990). É possível então que
subcastas morfologicamente distintas, como são as guardas em T. angustula, sejam
melhores em reconhecer invasores intraespecíficos do que aquelas temporalmente
definidos, como em A. mellifera e na maioria dos gêneros de abelhas sem ferrão.
Diante desse eficaz sistema de reconhecimento, em campo observou-se que as
guarda detectaram a alteração no perfil químico das companheiras de ninho expostas ao
fungo. Para que possam penetrar no interior da cutícula de seus hospedeiros, os fungos
entomopatogênicos quebram os hidrocarbonetos e os utilizam para obtenção de energia
(Clarkson & Charnley, 1996; Ortiz-Urquiza & Keyhani, 2013).
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Os nossos resultados mostram uma redução tanto na quantidade total quanto em valores
individuais de diversos dos compostos cuticulares, ou seja, cutículas expostas ao fungo
apresentam menos hidrocarbonetos do que aquelas não-expostas. Neste estudo, foram
identificados dezoito hidrocarbonetos cuticulares nas forrageiras sem exposição ao fungo,
enquanto Balbuena et al. (2018) encontraram dezenove picos de hidrocarbonetos
cuticulares em forrageiras de T. angustula, com comprimentos de cadeia variando de 23
(n-tricosano) a 31 (n-hentriacontano) átomos de carbono. Apesar da similaridade entre
alguns compostos encontrados nos dois estudos, neste, o menor hidrocarboneto linear foi
o n-hexacosano (C26) e o de maior cadeia foi o n-tritriacontano (C33). Tal variação já era
esperada, visto que as duas avaliações foram conduzidas com populações distintas. Além
da contribuição genética, a dieta, a disponibilidade de recursos alimentares e as
características abióticas do meio ambiente afetam diretamente o perfil cuticular dos
indivíduos (Buczkowski et al., 2005; Menzel et al., 2017).
Apesar de alguns hidrocarbonetos cuticulares não estarem relacionados ao
reconhecimento de parentesco, a falta de um único composto é suficiente para acarretar
comportamentos agressivos (Châline et al., 2005). Em nosso experimento, quatro
hidrocarbonetos não foram detectados nas forrageiras expostas ao fungo por 2h e outros
quatro foram encontrados em quantidades significativamente baixas. Já para a cutícula
das forrageiras após 24h de exposição ao fungo, foram 11 hidrocarbonetos que
apresentaram diferenças estatísticas significativas, sendo que destes, dois não
apareceram nas amostras. Apesar da ausência de diferenças no comportamento das
guardas quanto à agressividade e ao tempo de exposição ao fungo, há uma evidente
diferença nos perfis químicos cuticulares das forrageiras. Isso porque B. bassiana é capaz
de degradar uma variedade de estruturas de hidrocarbonetos e de convertê-los em
diferentes lipídios fúngicos para produção de energia (Napolitano & Juarez, 1997). Por
exemplo, 24h após a exposição à B. bassiana, a cutícula de larvas do coleóptero
Melolontha melolontha (L.) apresentou redução de quase 60% dos hidrocarbonetos
(Lecuona et al., 1991).
Dentre os alcanos lineares comumente encontrados na cutícula de quase todos os
insetos, geralmente estes estão na faixa de comprimento de cadeia 21 a 35 átomos de
carbono (Gibbs et al., 1991). Há uma prevalência acentuada de cadeias de número ímpar
(Baker et al., 1978) e B. bassiana é capaz de crescer na maioria desses alcanos, usandoos como fonte de carbono (Napolitano & Juarez, 1997). Apesar dos sete alcanos lineares
encontrados em nosso estudo, a degradação causada pelo fungo não se limitou somente
a esse tipo de hidrocarboneto. Além da expressiva redução na quantidade de alcanos,
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metilados ou não, os alcenos também foram afetados. Tanto o triaconteno (C30:1) quanto
o dotriaconteno (C32:1) e o tritriaconteno (C33:1) foram alcenos que apresentaram
diferenças quantitativas. A diminuição nos valores destes hidrocarbonetos insaturados
nas abelhas é interessante, visto que eles desempenham um papel crucial no
reconhecimento de companheiras de ninho (Châline et al., 2005; Kather & Martin, 2015).
Essa mesma situação ocorreu em A. mellifera, na qual seis alcenos de operárias
expostas à B. bassiana foram encontrados em quantidades significativamente menores
quando comparadas às operárias não-infectadas, interferindo assim no reconhecimento
de parentesco pelas guardas (Cappa et al., 2019). Presentes na cutícula dos insetos os
compostos antimicrobianos e os próprios hidrocarbonetos de cadeia longa são
importantes na defesa contra patógenos (Ortiz-Urquiza & Keyhani, 2013). Além disso, a
ativação do sistema imunológico devido à exposição fúngica pode acarretar na alteração
do perfil cuticular (Richard et al., 2012), para dificultar a degradação pelos
microrganismos, podendo inibir diretamente o crescimento de bactérias e fungos
(Baracchi et al., 2012).
Nesse aspecto, nossos resultados indicam significativas diferenças nas quantidades
de hidrocarbonetos encontradas após as infecções por 2 e 24 horas (Tabela 1). A
hemolinfa de operárias de A. mellifera, com tamanho corporal de cerca de 12mm, foi
atingida por B. bassiana em apenas três dias (Cappa et al., 2019). É possível que para T.
angustula, medindo cerca de 4mm, 24 horas sejam suficientes para desencadear uma
resposta imune e modificação na composição cuticular. Tais respostas fisiológicas são
substancialmente importantes, visto que com o desencadear de alterações na sinalização
química ocorre mudanças comportamentais associadas à imunidade social (Richard et
al., 2012), como as altas taxas de rejeição às companheiras de ninho infectadas por fungo
observadas neste estudo.
Portanto, este estudo demonstra que avaliações adicionais sobre os impactos de
fungos entomopatogênicos sobre organismos não-alvo, como as abelhas sem ferrão, são
necessários. Em países tropicais, como o Brasil, é primordial avaliar as respostas desses
organismos em campo, visto sua importância ecológica e econômica como polinizadores.
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6. CONCLUSÕES
- A presença do fungo entomopatogênico Beauveria bassiana na cutícula de forrrageiras
de Tetragonisca angustula reduz a capacidade de reconhecimento das guardas para suas
companheiras de ninho;

- A semelhança nas taxas de rejeição de companheiras de ninho, expostas ao fungo B.
bassiana, independentemente da época do ano (seca ou chuvosa), indica que as
variações climáticas não exercem influência sobre os padrões de reconhecimento;

- A ausência e a menor quantidade de hidrocarbonetos cuticulares nas forrageiras,
expostas ao fungo B. bassiana, por 2 ou 24 horas, em comparação às não-expostas,
podem estar associadas a uma alteração desses compostos, e consequentemente, afetar
a capacidade de reconhecimento dos indivíduos contaminados pelas guardas de T.
angustula.
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