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PRATO, M. Ocorrência natural de sexuados, produção in vitro de rainhas e multiplicação
de colônias em Tetragonisca angustula (Hymenoptera, Apidae, Meliponini). 2010. 114
pp. Dissertação de Mestrado (Entomologia). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.

Com o avanço da meliponicultura, a utilização das abelhas sem ferrão, assim como de
seus subprodutos, tem abrangido novas áreas, como a polinização de culturas agrícolas.
Assim, a demanda pelo aumento do número de colônias tem sido constante, porém
devido ao pouco conhecimento sobre a biologia reprodutiva dessas abelhas, há
dificuldade de produção de colônias em larga escala, acarretando uma séria limitação
quanto à utilização comercial desses polinizadores. Buscamos com este trabalho,
oferecer ferramentas que possibilitem a multiplicação de colônias de abelhas sem ferrão
em grande quantidade em um curto período de tempo. Nas abelhas indígenas sem ferrão
(exceto no gênero Melipona e nos casos onde ocorrem rainhas-miniatura) a quantidade
de alimento ingerido pelas larvas fêmeas é o fator responsável pela diferenciação das
castas, pois as larvas que se tornam rainhas ingerem mais alimento que as larvas de
futuras operárias, não havendo diferença qualitativa entre o alimento fornecido às larvas
que originarão ambas as castas. De acordo com este modelo de determinação de castas,
buscamos estabelecer a produção in vitro de rainhas em Tetragonisca angustula
oferecendo maior quantidade de alimento às larvas de operárias, induzindo seu
desenvolvimento em rainhas, que após a emergência foram introduzidas em minicolônias órfãs para verificação da sua viabilidade (fecundação natural e postura de ovos).
Em condições naturais as larvas de T. angustula que se tornam rainhas e operárias
recebem respectivamente 55 µL e 8 µL de alimento em média. Assim, para a produção in
vitro de rainhas oferecemos 55 µL de alimento a larvas de operárias coletadas em estágio
pré-alimentação de ninhos naturais e conseguimos uma taxa de sobrevivência de até
51% e de 19% na obtenção de rainhas fisiogástricas, configurando um avanço em relação
à taxa natural de emergência de rainhas, que foi de 0,21%. Das mini-colônias onde foram
introduzidas rainhas virgens, 41% tiveram sucesso e se tornaram colônias perenes. A
utilização de larvas de operárias na produção in vitro de rainhas é possível devido ao fato
de as larvas serem totipotentes, assim como a utilização de alimento coletado de células
de cria de operárias/machos, pois os resultados das análises comparativas do conteúdo

____________________________________________________________________Resumo

protéico e de aminoácidos totais e livres dos alimentos contidos em células de cria de
operárias/machos e células reais mostraram não haver diferenças significativas. A
utilização de alimento larval de Scaptotrigona aff. depilis na criação in vitro de rainhas de
T. angustula mostrou a possibilidade de produção de rainhas viáveis com esta nova
técnica embora os perfis protéicos dos alimentos larvais de ambas as espécies sejam
diferentes. Os experimentos de produção in vitro de rainhas com diferentes quantidades
de alimento oferecido às larvas mostraram a existência de uma quantidade limite de
alimento entre 35 µL e 45 µL acima da qual todos os indivíduos se tornam rainhas e
abaixo da qual todos se tornam operárias, não havendo a ocorrência de indivíduos
intermediários (intercastas). Introduzindo as rainhas produzidas in vitro em mini-colônias
órfãs, conseguimos o estabelecimento de 16 colônias perenes a partir de seis colônias
doadoras de material no período de seis meses, o que configura um avanço de 33% em
relação às técnicas tradicionais de multiplicação de colônias que conseguiriam formar, no
máximo, 12 colônias no mesmo período. A verificação da freqüência de produção de
sexuados nas colônias naturais ao longo do ano mostrou que os machos são produzidos
sazonalmente com alta taxa no período de fevereiro a abril, e embora as rainhas
possuam uma produção baixa e homogênea ao longo do ano, concluímos que aquelas
produzidas no período onde ocorre maior disponibilidade de machos possuem maiores
chances de serem fecundadas. Assim, foi extremamente importante sincronizar a
produção in vitro de rainhas com o período de maior disponibilidade de machos, uma vez
que a fecundação destas ocorreu naturalmente. A produção in vitro de rainhas e a
multiplicação de colônias nas abelhas sem ferrão se tornam ferramentas importantes
para as técnicas de manejo que visam obter colônias em larga escala, com emprego na
polinização, meliponicultura e conservação.

Palavras-chave: abelhas sem ferrão; Tetragonisca angustula; produção in vitro de
rainhas; multiplicação de colônias; alimento larval; determinação de castas, ocorrência
natural de sexuados.
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PRATO, M. Natural occurrence of sexuals, production in vitro of queens and colony
multiplication in Tetragonisca angustula (Hymenoptera, Apidae, Meliponini). 2010. 114
pp. Dissertação de Mestrado (Entomologia). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.

With the improvement of meliponiculture, the use of stingless bees, as well as their
byproducts, has comprised new areas, such as the pollination of crops. Thus, the
requirement by increasing the number of colonies has been constant, but due to poor
knowledge about reproductive biology of these bees, have been difficult produce colonies
on a large scale, what causes serious limitations on the commercial use of these
pollinators. Our goals were to offer tools that allowed the multiplication of stingless bees
colonies in large quantities in a short time. In stingless bees (except in the genus Melipona
and in cases where there are miniature-queens) the amount of food ingested by female
larvae is the responsible feature for caste differentiation, because the larvae that will
become queens must to ingest more food than the larvae of future workers, and there is
no qualitative difference between the food provided to larvae of both castes. According
to this model of caste determination, we aimed at to establish the in vitro production of
queens in Tetragonisca angustula, offering a large quantity of larval food to the workers
larvae, thus inducing their development into queens that after rearing were introduced in
orphaned mini-colonies to verify their feasibility (natural mating and egg laying). Under
natural conditions the larvae of T. angustula that become queens and workers receive
respectively, 55 µL and 8 µL of food on average. Thus, for the in vitro production of
queens we offered 55 µL of food to workers larvae collected in pre-feeding stage from
natural nests and we were able to get a survival rate up to 51 % and 19% in obtaining
viable queens, which is an improvement compared to 0,21% of rearing queens observed
in natural hives. About 41% of mini-colonies, where viable queens were introduced were
successful and have become perennial colonies. The use of workers larvae on in vitro
production of queens is possible because the larvae are totipotent, as well as the use of
food collected from workers/males brood cells, because the results of comparative
analysis of protein content and total and free amino acids of food stored in worker/males
brood cells and royal cells showed no significant differences. The use of larval food from
Scaptotrigona aff. depilis on in vitro rearing of T. angustula queens showed the possibility
of producing viable queens, with this new technique, although the protein profiles of
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larval food of both species were different. The experiments of in vitro production of
queens with different amounts of food offered to the larvae showed the existence of a
threshold quantity of food between 35 mL and 45 mL above which all individuals become
queens and below which all individuals become workers, without the occurrence of
intermediate individuals (intercaste). Inserting the queens produced in vitro in orphaned
mini-colonies, we were able to establish 16 perennial colonies as from six colonies donors
of material in six months, constituting an increase of 33% compared to traditional
techniques of multiplication of colonies which would form up only 12 colonies in the
same period. Verification of frequency of sexuals reared in natural colonies over the year
showed that males are produced seasonally with high rate in the period from February to
April, and although the queens have a low and homogeneous occurrence over the year,
we concluded that the queens produced during the period where there is greater
availability of males, have higher chances of being fertilized. Thus, was extremely
important synchronize the in vitro production of queens with the period where there is
greater availability of males, since fertilization of these queens occurred naturally. The in
vitro production of queens and multiplication of colonies in stingless bees become
important tools for handling techniques that aim to obtain colonies on a large scale, with
employment in pollination, meliponiculture and conservation.

Key-words: stingless bees, Tetragonisca angustula, production in vitro of queens, colony
multiplication; larval food; caste determination; natural occurrence of sexuals.
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Ode às abelhas sem ferrão
Mauro Prato

Do néctar, o mel

Nos favos, a cria

Da cera, o ninho

Nos potes, o sustento

Um vôo, no céu

Na realeira, rainha seria

O tubo, um caminho

É a quantidade alimento!

A flor vai se abrindo

O ovo frágil e flutuante

A operária apressada

Pela rainha depositado

O sol vai surgindo

No alvéolo segue adiante

A corbícula lotada

Pela operária operculado

Pólen vem, pólen vai

Da forma ao abrigo

De toda cor, todo gosto

Tão diversas e tropicais

A operária entra e sai

São as abelhas que vos digo

Pólen vai, pólen vem

Da biologia à criação

Até mesmo em agosto

Tão ricas e especiais

A colônia se mantém

São as abelhas sem ferrão
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As abelhas são, entre os insetos, um dos grupos mais intensivamente estudados,
cujos trabalhos publicados abarcam uma vasta gama, senão a totalidade, das subáreas
das ciências biológicas. Atualmente é amplamente reconhecido que as abelhas formam
um grupo monofilético (Alexander & Michener, 1995; Melo, 1999) possuindo uma
estreita relação com um grande conjunto de vespas chamadas de vespas esfecóides
(Silveira et al. 2002). As classificações dos himenópteros aculeados mais aceitas
atualmente posicionam as abelhas junto com algumas famílias de vespas (vespas
apóideas) na superfamília Apoidea (Brothers, 1999; Melo, 1999), sendo as vespas da
família Crabronidae o grupo-irmão das abelhas (Silveira et al. 2002). A idéia mais aceita é
que as abelhas tenham surgido a partir de uma nova situação adaptativa, o uso de pólen
das angiospermas como alimento protéico para as larvas. As abelhas, em sua grande
maioria, dependem das flores para se alimentarem, portanto, não se originaram antes do
aparecimento das angiospermas. Evidências de que plantas eram polinizadas por abelhas
estão datadas do início do Terciário, o que reforça a hipótese sobre o tempo de
surgimento das abelhas há pelo menos 120 milhões de anos, no final da primeira metade
do Cretáceo, no supercontinente Gondwana (Michener, 1979). Sendo esta hipótese
correta, a primeira grande diversificação das abelhas teria ocorrido concomitantemente à
grande radiação das plantas floríferas, que se deu aproximadamente entre 130 e 90
milhões de anos de anos atrás (Crane et al., 1995; Wing & Boucher, 1998). Uma
importante evidência disto é a mais antiga abelha fóssil conhecida – Cretotrigona prisca –
cuja idade é estimada em cerca de 65 milhões de anos (Grimaldi, 1999). Cretotrigona é
um meliponíneo típico e, como os meliponineos são um dos grupos de abelhas mais
derivados, presume-se que grande parte da diversidade morfológica e comportamental
exibida pelas abelhas, hoje, já havia surgido ao final do Cretáceo (Silveira et al. 2002).
A classificação mais largamente utilizada para as abelhas é a de Michener (2000),
onde o grupo é dividido em 7 famílias, 21 subfamílias e 53 tribos. A família Apidae que
contém as abelhas corbiculadas, possui três subfamílias, dentre elas a subfamília Apinae
composta por 19 tribos, como por exemplo, as tribos Euglossini (polinizadoras das
orquídeas), Bombini (mamangavas), Apini (abelhas do gênero Apis) e Meliponini (abelhas
sem ferrão ou meliponíneos). De acordo com esta classificação tradicional, embora seja
inegável a monofilia do grupo, as abelhas não possuem um nome formal de categoria
taxonômica, sendo chamado por alguns autores de “Apiformes” (Brothers, 1975).
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Existem alternativas para a classificação das abelhas, com sistemas menos
tradicionais já adotados por alguns pesquisadores. Silveira et al. (2002) propôs que as
abelhas estivessem divididas em nove famílias, dentre elas a família Apidae composta por
três subfamílias, onde a subfamília Apinae tem 17 tribos, das quais 13 possuem
representantes no Brasil. A tribo Apini deixa de possuir somente as abelhas do gênero
Apis e passa a incorporar quatro subtribos: Euglossina, Bombina, Apina e Meliponina,
correspondentes às tribos do sistema de Michener. Melo e Gonçalves (2005) propõem
um sistema ainda mais ousado em que todo o grupo das abelhas passa a ter um nome
formal de categoria taxonômica, a família Apidae, então o que eram as famílias do
sistema tradicional passam a serem subfamílias e assim sucessivamente as categorias
foram rabaixadas. A antiga família Apidae passa a ser a subfamília Apinae, o resto
permanece igual à classificação de Silveira et al. (2002).
Estima-se que existam cerca de 20.000 espécies de abelhas descritas, das quais
15% parasitam ninhos de outras abelhas e 80% possuem hábito solitário, portanto,
apenas 5% das espécies de abelhas são sociais (Michener, 1974). Podemos encontrar
graus diferentes de organização social dentro Apinae, no entanto, os indivíduos das
tribos Apini e Meliponini (Michener, 2000) possuem o comportamento social mais
elaborado entre as abelhas (Michener, 1974; 2000; Sakagami, 1982, Wille, 1983;
Winston, 1991). A socialidade pressupõe a existência de uma organização entre os
indivíduos pertencentes à mesma colônia, que cooperam com o cuidado da cria e
dividem o trabalho no ninho (Wilson, 1971). Nos insetos sociais em geral, o
desenvolvimento das castas está relacionado com um amplo fenômeno de polimorfismo
(Nijhout & Wheeler, 1982) que nas abelhas envolve a população feminina (rainhas e
operárias), apresentando diferenças acentuadas quanto à divisão de trabalho dentro da
colônia. O desenvolvimento de operárias e rainhas diverge do ponto de vista morfológico
e fisiológico, culminando em adultos que diferem também em suas características
comportamentais (Weaver, 1966; Engels & Imperatriz-Fonseca, 1990).
Dentre as diferenças morfológicas entre rainhas e operárias podem-se observar,
por exemplo: sistema reprodutor desenvolvido com ovários com maior número de
ovaríolos em rainhas (Michener, 1974) e a presença de corbícula, estrutura encontrada
na tíbia das pernas posteriores de todos os Apidae (Michener, 1990), formada por uma
cavidade envolvida por várias cerdas (Snodgrass, 1956), que é mais elaborada nas
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operárias e está relacionada com a coleta de pólen e resina (Thorp, 1979). As abelhas da
tribo Meliponini que compreendem o gênero Melipona e todos os demais gêneros
(Michener, 2000), são conhecidas popularmente como abelhas sem ferrão, abelhas
indígenas ou meliponíneos, por apresentarem seu acúleo (ferrão) atrofiado (NogueiraNeto, 1997). São insetos sociais de grande diversidade e de ampla distribuição geográfica
(Sakagami, 1982; Roubik, 1989), podem ser encontradas em áreas tropicais e subtropicais
do mundo, mas sua maior diversidade é observada nas regiões Neotropicais, ocorrendo
principalmente no continente americano desde o México até o estado do Rio Grande do
Sul, no Brasil (Kerr, 1969a; Nogueira-Neto, 1997) e na região Indo-Malaia (com cerca de
60 espécies), sendo que certos táxons são restritos às regiões tropicais e subtropicais do
hemisfério sul (Camargo, 1989; Camargo & Pedro, 1992). Atualmente, mais de 600
espécies em 56 gêneros vivem em áreas tropicais e subtropicais do mundo; 400 espécies
conhecidas existem na região Neotropical, e há uma estimativa de que existam mais de
100 para serem descritas (Cortopassi-Laurino et al., 2006). No Brasil, essa tribo é
bastante representativa e já foram descritas aproximadamente 192 espécies
pertencentes a 27 gêneros (Silveira et al., 2002).
Sabe-se que as abelhas sem ferrão constituem um grupo ecologicamente
importante, uma vez que, salvo algumas exceções, como Trigona crassipes e Trigona
hypogea, que possuem hábitos necrófagos (Nogueira-Neto, 1997; Velthuis, 1997),
apresentam uma estreita relação de dependência com as plantas, as quais fornecem o
alimento para as abelhas, principalmente pólen e néctar (fontes de proteína e energia,
respectivamente) e em troca recebem os benefícios da transferência de pólen (Kevan &
Baker, 1983; Proctor et al., 1996) atuando, portanto na manutenção da diversidade das
plantas como agentes polinizadores. Acredita-se, que no Brasil cerca de 40 a 90% das
árvores nativas são polinizadas por abelhas sem ferrão, dependendo do ecossistema
(Kerr, 1996). Assim, a grande necessidade de se conservar as espécies de meliponíneos
brasileiros reside principalmente, na ampla ação como polinizadores da nossa flora que,
por sua vez, garante a presença e desenvolvimento da fauna e de toda biodiversidade
(Kerr et al., 1996). Da mesma forma, a conservação da flora nativa também é necessária,
uma vez que a fragmentação e degradação dos ambientes naturais podem prejudicar as
comunidades de abelhas nativas (Kremen et al., 2002) causando a perda ou a dissociação
de recursos importantes para sua alimentação e locais de nidificação (Potts et al., 2005).
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A meliponicultura, que é a criação racional das abelhas sem ferrão, avançou
bastante nos últimos anos (Cortopassi-Laurino et al., 2006). A utilização dos produtos
derivados das abelhas pelo homem tem caminhado cada vez mais no sentido de deixar
de ser uma prática predatória e extrativista para ser uma prática consciente de criação e
manejo sistematizados. Ainda que o foco dos criadores no Brasil seja a produção de mel,
um produto com atrativo valor econômico, novas demandas têm surgido e aumentado
consideravelmente a procura por colônias, levando alguns criadores a se dedicarem
também à multiplicação e venda de colônias. Outros produtos dessas abelhas ainda são
pouco explorados, como o pólen, o cerume e a própolis.
Atualmente, uma das demandas mais crescentes é a criação de abelhas sem
ferrão por lazer e entretenimento (Cortopassi-Laurino et al., 2006), assim como a
educação ambiental, utilizando as abelhas como instrumento de conscientização. As
abelhas sem ferrão representam um ótimo material didático, principalmente quando
criadas em caixas racionais e organizadas em um meliponário. Existem muitas espécies
dóceis como a jataí que não representam risco, uma vez que não ferroam, e estão
diretamente relacionadas com os conceitos envolvidos na educação ambiental (Freitas et
al., 2007; Sá & Prato, 2007; Menezes, 2010).
Em termos de demanda, uma que está em franco crescimento na atualidade e
que é forte candidata a se tornar em breve o foco da meliponicultura, é a utilização das
abelhas sem ferrão na polinização de culturas agrícolas. Há uma preocupação geral com
relação à insuficiência na produção de alimentos em escala global o que se reflete sobre
a preservação das abelhas uma vez que cerca de 30% dos alimentos consumidos pelos
humanos é derivado de culturas polinizadas por abelhas (O’Toole, 1993; Kearns & Inouye,
1997). 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).
O valor econômico das abelhas melíferas (gênero Apis) como polinizador de
culturas agrícolas foi estimado em torno de $1.6 e $5.7 bilhões por ano nos EUA
(Southwick & Southwick, 1992), enquanto no Reino Unido gira em torno de £137.8
milhões por ano (Carreck & Williams, 1998). Numa escala global, o valor total anual da
polinização de culturas agrícolas foi estimado em $200 bilhões (Kearns et al., 1998). Na
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Europa, são comercializadas cerca de 1.000.000 colônias de Bombus para polinização de
tomate por ano, entretanto, para viabilizar esse processo, foi necessário investir em
estudos sobre a 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 que também precisamos fazer com relação às nossas abelhas nativas,
que representam um excelente potencial. Estes exemplos de utilização comercial de
diferentes espécies de abelhas na polinização agrícola, em diversas partes do mundo, nos
ajudam a dimensionar a importância da utilização das abelhas sem ferrão com o mesmo
intuito aqui no Brasil, onde dispomos de uma grande diversidade de espécies.
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 âmbito, buscamos com este trabalho,
oferecer ferramentas que possibilitem a multiplicação de colônias de abelhas sem ferrão
em grande quantidade em um curto período de tempo. Sendo necessário para isso
incrementar o conhecimento sobre os aspectos básicos que cercam a produção natural
de rainhas e machos, alimentação das larvas, determinação de castas, fecundação das
rainhas, formação e crescimento das colônias. O trabalho começa com a investigação do
que ocorre dentro das colônias, naturalmente, para depois adequarmos e até mesmo
copiarmos o que as abelhas fazem, no laboratório.
A escolha da Tetragonisca angustula, popularmente conhecida no Brasil como
jataí, para modelo experimental foi devido à grande importância econômica e ecológica
que a espécie apresenta na região neotropical. 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 região neotropical (Camargo & Pedro, 2007). A jataí
é um dos meliponíneos encontrados em maior número de países, distribuindo-se desde a
Argentina até o México, ocorrendo em quase todo o território brasileiro (Nogueira-Neto,
1997; Roubik, 1983 e 1989; Camargo & Posey, 1990; Imperatriz-Fonseca et al, 1984;
Cortopassi-Laurino & Gelli, 1991), exceto na Cordilheira dos Andes, na caatinga brasileira
e algumas regiões da Amazônia (Oliveira et al, 2004). Por ser uma abelha dócil e
pequena, sua criação e manejo são facilitados, tornado-se extremamente atrativa para o
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desempenho de atividades ligadas ao lazer, entretenimento e educação ambiental. Além
disso, por possuir um mel de excelente qualidade e produzir uma grande quantidade de
resina, a jataí possui excelente potencial para se tornar uma atividade rentável.
Tetragonisca angustula é uma abelha com grande amplitude de hábitat, pois
utiliza como substrato para nidificação os mais variados materiais, como: tronco de
árvores, blocos de concreto ou cerâmica, muros, alicerces de pedra, caixas metálicas e
muitas outras cavidades que apresentem espaço para alojar o ninho todo (Aidar, 1999).
Esta facilidade para ocupação de locais variados, com substratos diferentes para
nidificação, proporcionou à T. angustula a adaptação inclusive a áreas urbanizadas, o que
não ocorreu igualmente para a maioria das espécies de abelhas nativas (Aidar, 1997).
Segundo Nogueira-Neto (1997), a jataí (Tetragonisca angustula) é dentre os
meliponíneos aquela mais indicada para sofrer processo de aclimatação, não somente
por ser uma abelha generalista quanto ao forrageamento, mas também por produzir um
mel excelente, pois se trata de uma abelha muito limpa, cujo mel praticamente dispensa
a pasteurização e que, além disso, é resistente e fácil de manter e multiplicar, podendo
inclusive fornecer potes de pólen e de mel às colônias fracas de outras espécies.
De acordo com Nogueira-Neto (1997), a jataí é promissora na meliponicultura,
pois é a abelha que apresenta maior potencial como agente polinizador de flores não
polinizadas por A. mellifera, inclusive cultivares, por isso, é importante na maior parte do
Brasil e da América Tropical, dar ênfase especial à sua criação. De acordo com MalagodiBraga & Kleinert (2004) a jataí foi eficiente na polinização do morango em estufas,
produzindo maior quantidade de frutos, mais pesados e com desenvolvimento perfeito.
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Em linhas gerais, o presente trabalho teve por objetivos:
1. Averiguar qual a diferença na quantidade de alimento existente entre
células de cria operárias e machos e células reais de Tetragonisca
angustula, e se existem variações sazonais ao longo do ano.
2. Comparar os alimentos provenientes de células de cria operárias e machos
e células reais de Tetragonisca angustula quanto ao conteúdo protéico e
de aminoácidos totais e livres.
3. Verificar a possível produção de intercastas e/ou da quantidade mínima
limite de alimento larval necessário para induzir a transformação de uma
larva fêmea de Tetragonisca angustula em rainha, através da gradação da
quantidade de alimento oferecido às larvas criadas in vitro.
4. Testar modificações e aperfeiçoar a técnica de produção in vitro de rainhas
de abelhas sem ferrão a partir da manipulação da quantidade de alimento
fornecido às larvas; utilizando Tetragonisca angustula como espéciemodelo;
5. Verificar a ocorrência natural de sexuados, principalmente dos machos, em
colônias de Tetragonisca angustula, com a finalidade de sincronizar com a
produção in vitro de rainhas;
6. Verificar a viabilidade reprodutiva das rainhas virgens produzidas in vitro
introduzidas em mini-colônias órfãs através da fecundação natural e
estabelecimento da fisiogastria.
7. Verificar a capacidade de Tetragonisca angustula em estabelecer minicolônias a partir das rainhas obtidas pelo método de produção in vitro,
implicando diretamente na multiplicação de colônias dessa espécie;

O presente trabalho tem como eixo central a viabilização da técnica de produção
in vitro de rainhas em abelhas sem ferrão como uma ferramenta eficiente, que
juntamente com a produção de mini-colônias visam estabelecer e padronizar a
multiplicação de colônias em larga escala. Nossos objetivos vão de encontro ao esforço
de programas que visam o conhecimento e conservação dos polinizadores, utilização na
meliponicultura e em programas de polinização.
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INTRODUÇÃO
As associações mais complexas de abelhas evoluíram mediante várias etapas,
destacando-se o aparecimento de cooperação no cuidado com a cria, divisão reprodutiva
de trabalho e sobreposição de gerações (Wilson, 1971). Nas abelhas altamente eusociais
(Apini e Meliponini) as diferenças fisiológicas, comportamentais e às vezes morfológicas
são marcantes (Weaver, 1966; Engels & Imperatriz-Fonseca, 1990). O desenvolvimento
das castas nos insetos sociais, em geral, está relacionado com um amplo fenômeno de
polimorfismo (Nijhout & Wheeler, 1982), que em abelhas, envolve a população feminina,
dividida entre rainhas e operárias.
A rainha possui função exclusivamente reprodutiva, sendo incapaz de sobreviver
isoladamente por muito tempo e de fundar sozinha uma nova colônia. Ainda assim, a sua
presença na colônia é fundamental, garantindo a integridade e funcionalidade da
sociedade, pois copulam com os machos e passam o resto de seus dias realizando a
postura de ovos, são fêmeas férteis responsáveis pela postura da maioria dos ovos e por
todos aqueles que originarão fêmeas (operárias ou rainhas). As operárias são fêmeas
estéreis ou semi-estéreis que executam as mais variadas funções, elas são responsáveis
pela manutenção da colônia realizando diversas atividades, tais como, cuidado com a
prole, coleta de alimento, construção e defesa do ninho, limpeza e aprovisionamento das
células de cria, dentre outras (Michener, 1974; Laidlaw, 1992; Page & Peng, 2001), e em
algumas espécies, realizam postura de ovos tróficos e reprodutivos (Koedam et al., 2001).
Os machos nascem de ovos não fecundados, são haplóides, e em várias espécies, a
maioria dos machos é produto da postura de operárias (Beig, 1972).
De acordo com Zucchi et al. (1999) as operárias de colônias sociais avançadas
geralmente se mantêm estéreis, como pode ser observado em algumas espécies tais
como Duckeola ghilianii (Sakagami & Zucchi, 1968), Tetragonula laeviceps (Sakagami et
al., 1983), Tetragonula minangkabau (Suka & Inoue, 1993), incluindo espécies do gênero
Frieseomelitta (Suka & Inoue, 1993; Zucchi et al., 1999; Boleli et al., 1999; 2000; CruzLandim, 2000). Segundo Koedam (1995), na maioria dos insetos eussociais a seleção
natural favoreceu o surgimento de uma plasticidade comportamental, que permite às
operárias serem capazes de realizar qualquer comportamento inerente às fêmeas
daquela espécie, exceto a postura de ovos fecundados e, a adaptação dos ovários das
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rainhas, relacionada às altas taxas de oviposição, é uma especialização que está
acompanhada por uma mudança morfológica/fisiológica, limitando o desempenho de
outros comportamentos. Entretanto, segundo Bourke (1988) esta especialização não
transforma os outros grupos de fêmeas, como as operárias, em uma casta
completamente estéril. As operárias do gênero Apis podem ter seus ovários
desenvolvidos durante a ausência da rainha ou quando a população é muito grande (De
Groot & Voogd, 1954). Nos meliponíneos a situação é mais complexa. Em algumas
espécies, por exemplo, em Leurotrigona muelleri, assim como em Apis mellifera as
operárias têm seus ovários diferenciados apenas na ausência da rainha (Sakagami &
Zucchi, 1966; Cruz-Landim, 2000), entretanto, em algumas espécies as operárias
apresentam ovários desenvolvidos (ativos) e produzem ovos mesmo na presença da
rainha (Sakagami et al., 1963). Estas operárias podem produzir dois tipos de ovos: 1)
reprodutivos, que contribuem com a produção de machos da colônia (Beig, 1972;
Imperatriz-Fonseca & Kleinert, 1998; Sommeijer et al., 1999; Koedam et al., 2001; Tóth et
al., 2002; Chinh et al., 2003; Paxton et al., 2003; Tóth et al., 2004); 2) ovos tróficos, que
são ingeridos pela rainha antes da postura de seus ovos (Silva et al., 1972; Contel & Kerr,
1976; Bego, 1982; 1990; Sommeijer & van Buren, 1992; Koedam et al., 2005). É sabido
que as operárias constituem a base ergonômica da colônia, e seu papel na produção de
sexuados é conhecido como fundamental (Oster & Wilson, 1978).
Os machos, normalmente são expulsos da colônia pelas operárias alguns dias após
emergirem (Michener, 1948; Kerr et al., 1996) e têm como função principal fecundar a
rainha virgem durante o vôo nupcial. Entretanto, alguns autores observaram machos de
espécies de meliponíneos realizando algumas tarefas dentro da colônia envolvendo
atividades de construção, trofaláxis, desidratação de néctar (Imperatriz-Fonseca, 1973;
Cortopassi-Laurino, 1979) e algumas atividades relacionadas à defesa do ninho. Para
alguns autores, estas atividades são meramente acidentais (Nogueira-Neto, 1997). Até o
momento, não há evidências de que a atividade de desidratação do néctar pelos machos
contribua de qualquer forma como uma vantagem para a colônia (Cortopassi-Laurino,
2007). Assim, de acordo com Velthuis et al. (2005), a produção de machos é um
investimento que está em conflito com o investimento no tamanho da colônia, pois ao
contrário das operárias, a maioria dos machos não participa das atividades regulares da
colônia.
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Nas abelhas sem ferrão, os machos são produzidos em quantidades variáveis ao
longo do ano todo nas colônias, dependendo da espécie, das condições individuais da
colônia e fatores extrínsecos como as condições ambientais (Bego, 1982; Engels & Engels,
1984; Sommeijer, 1994; van Veen et al., 1992). Geralmente são produzidos em grande
número somente em certas épocas do ano, uma variação sazonal que se relaciona com a
disponibilidade de alimento no interior das colônias, devido às variações nas condições
ambientais, como por exemplo, a abundância dos recursos florais. Em Scaptotrigona
postica, fatores extrínsecos como temperatura e precipitação, que influenciam
diretamente na floração e conseqüentemente na disponibilidade de pólen e néctar, não
influencia diretamente a produção de machos, pois está espécie possui uma grande
capacidade de armazenar alimento. Conseqüentemente, algumas colônias fortes
produzem machos durante o ano todo, enquanto em outras colônias ocorre variação no
período de produção de machos, de acordo com a disponibilidade de pólen e néctar
(Bego, 1977; 1982; 1990). Em Plebeia droryana muitos fatores estão envolvidos na
produção de machos, pois na maior parte do ano ocorre um aumento na produção de
machos, células reais e favos de cria quando se aumenta a disponibilidade de pólen e
néctar. Porém, durante os meses frios a colônias não produz machos. Então, assim como
em S. postica, a produção de machos está também relacionada com a produtividade
geral da colônia, entretanto, a sazonalidade imposta pelas condições climáticas em P.
droryana impõe um ciclo bem definido de produção de machos (Terada, 1980).
Nas espécies enxameadoras, rainhas e operárias devem, teoricamente, ter seus
interesses alinhados com relação à produção de rainhas, resultando numa ocorrência
extremamente baixa de rainhas entre os indivíduos do sexo feminino (Craig, 1980;
Pamilo, 1991; Bourke & Ratnieks, 1999; Wenseleers et al., 2003). Então, como esperado,
as abelhas sem ferrão que produzem células reais possuem um baixo investimento na
produção de rainhas, como foi constatado por van Veen e Sommeijer (2000) para
Tetragonisca angustula e por Chinh e Sommeijer (2005) para Trigona ventralis. Algumas
espécies como Plebeia remota e Schwarziana quadripunctata constroem células reais e
suas rainhas são muito maiores do que as operárias. Além disso, estas espécies produzem
rainhas-miniatura que emergem de células do mesmo tamanho de onde emergem
operárias e machos (Ribeiro et al., 2006), o que aumenta a taxa de produção de rainhas
com relação às espécies onde as rainhas emergem apenas de células reais (Santo-Filho et
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al., 2006). No gênero Melipona, como não há produção de células reais, as rainhas
emergem de células do mesmo tamanho das células de operárias e machos e são
ligeiramente menores do que as operárias ao emergirem (Wenseleers et al., 2004).
Podemos dizer que nas abelhas sem ferrão, exceto no gênero Melipona onde as rainhas
são produzidas com uma freqüência de até 25%, a produção de rainhas é um recurso
limitado, pois a freqüência é de apenas 1-2% (Kerr, 1946; 1948; 1950).
O objetivo desta parte do trabalho foi verificar a freqüência de produção dos
indivíduos na colônia, focando nos sexuados (machos e rainhas) em três colônias de
Tetragonisca angustula no período de um ano. Uma investigação essencial para a
sincronização entre a produção in vitro de rainhas e a (s) época (s) de maior produção de
machos pelas colônias.
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MATERIAL E MÉTODOS
Três colônias de T. angustula mantidas em caixas para criação racional no
meliponário do Depto. de Genética da FMRP-USP foram utilizadas apenas para esse
propósito. Os dados foram coletados durante 12 meses consecutivos, a partir de
agosto/2008 até julho/2009. Foram coletados mensalmente três favos de cria (um de
cada colônia), cujas células de cria continham indivíduos em estágio pupal préemergente. Ao mesmo tempo, contamos o número de novas células reais produzidas. Os
favos de cria coletados foram colocados em placas de Petri contendo a identificação do
ninho de origem e, levados ao laboratório onde suas células foram desoperculadas com o
auxílio de um estilete de ponta fina. As pupas retiradas das células, depois de verificado o
sexo, foram colocadas em placas de Petri identificadas com o número da colônia de
origem e mantidas em estufa à 28°C para completarem seu desenvolvimento. Depois de
emergirem, as abelhas foram devolvidas aos seus respectivos ninhos para que a sua
ausência não interferisse na dinâmica da colônia. Foram coletados 7761 indivíduos, para
a identificação do sexo com o auxílio de um estereoscópio (Leica Wild M3B), através da
presença (macho) ou ausência (fêmea) do gonóstilo que caracteriza o aparelho
reprodutor masculino. Desta forma, a freqüência de produção dos indivíduos de cada
colônia foi registrada mensalmente. Para a análise dos dados coletados, computamos o
número total de indivíduos de ambos os sexos em cada colônia e estabelecemos uma
freqüência mensal. As rainhas virgens obtidas a partir das células reais coletadas foram
introduzidas em mini-colônias órfãs e levadas ao meliponário onde realizamos
observações diárias, registrando a ocorrência de fecundação natural.

Análise estatística
Para a análise de múltiplas amostras independentes utilizou-se o teste de KruskalWallis (ANOVA), para análise de duas amostras independentes utilizou-se o teste de
Mann-Whitney, considerando para ambos significativos os valores de probabilidade
menores que 5% (p<0,05), utilizamos também os coeficientes de correlação de Spearman
e Pearson. O programa BioEstat 5.0 foi utilizado para realizar tais testes estatísticos.
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RESULTADOS
Foram examinados 36 favos de cria coletados a partir de três colônias diferentes,
14 células reais foram encontradas e 7761 indivíduos foram analisados (tabela I).

Tabela I: Resultados sumarizados da freqüência e números totais de produção de machos,
rainhas e operárias em três colônias de Tetragonisca angustula no período de um ano.

Favos

Células

N°

N°

N°

(%)

N°

(%)

N°

(%)

Col. 1

12

2593

2195

84,65

393

15,16

5

0,19

Col. 2

12

2618

2210

84,41

402

15,35

6

0,24

Col. 3

12

2550

2176

85,33

371

14,55

3

0,12

Total

36

7761

6581

84,80

1166

15,02

14

0,18

Colônia

Operárias

Machos

Rainhas

Analisando o investimento numérico em sexo observamos que as fêmeas
perfazem 84,98% enquanto os machos somam 15,02%. Entre as castas (população de
fêmeas), apenas 0,21% são rainhas e o restante (99,79%) são operárias (figura 1).

Figura 1: Freqüência de produção de machos, rainhas e operárias em três colônias de
Tetragonisca angustula no período de um ano.
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Quando comparamos os resultados para as três colônias separadamente,
percebemos que todas possuem um perfil muito semelhante quanto às freqüências de
produção dos indivíduos (machos, rainhas e operárias) (figura 2).

Figura 2: Comparação entre as freqüências de produção de machos, rainhas e operárias em três
colônias de Tetragonisca angustula no período de um ano.

Os dados coletados mostram que as freqüências de produção dos indivíduos
(operárias, machos e rainhas) ao longo do ano se comportam de maneira diferente
(tabela II).
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Tabela II: Freqüência de produção de machos, rainhas e operárias em três colônias naturais de
Tetragonisca angustula durante 12 meses.

Colônia

Células
N°

Operárias
N°

(%)

Machos
N°

Rainhas

(%)

N°

(%)

Agosto 2008
Colônia 1

116

116

100

0

0

0

0

Colônia 2

103

101

98,0

2

2,0

0

0

Colônia 3

96

88

91,6

8

8,4

0

0

Total

315

305

96,8

10

3,2

0

0

Setembro 2008
Colônia 1

118

117

99,2

0

0

1

0,8

Colônia 2

112

111

99,1

1

0,9

0

0

Colônia 3

119

102

85,7

17

14,3

0

0

Total

349

330

94,5

18

5,2

1

0,3

Outubro 2008
Colônia 1

183

183

100

0

0

0

0

Colônia 2

114

108

94,7

6

5,3

0

0

Colônia 3

141

137

97,1

3

2,2

1

0,7

Total

438

428

97,7

9

2,1

1

0,2

Novembro 2008
Colônia 1

198

198

100

0

0

0

0

Colônia 2

189

171

90,4

17

9,0

1

0,6

Colônia 3

126

118

93,6

8

6,4

0

0

Total

513

487

94,9

25

4,9

1

0,2

Dezembro 2008
Colônia 1

256

252

98,4

3

1,2

1

0,4

Colônia 2

248

236

95,1

12

4,9

0

0

Colônia 3

235

219

93,2

16

6,8

0

0

Total

739

707

95,7

31

4,2

1

0,1

Janeiro 2009
Colônia 1

282

275

97,5

7

2,5

0

0

Colônia 2

287

226

78,7

59

20,6

2

0,7
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Colônia 3

278

253

91

25

9,0

0

0

Total

847

754

89

91

10,8

2

0,2

Fevereiro 2009
Colônia 1

281

213

75,8

66

23,5

2

0,7

Colônia 2

276

207

75,0

68

24,6

1

0,4

Colônia 3

289

211

73

78

27

0

0

Total

846

631

74,5

212

25,1

3

0,4

Março 2009
Colônia 1

259

157

60

102

40

0

0

Colônia 2

307

201

65,5

106

34,5

0

0

Colônia 3

295

203

68,8

91

30,8

1

0,4

Total

861

561

65,2

299

34,7

1

0,1

Abril 2009
Colônia 1

260

84

32,3

176

67,7

0

0

Colônia 2

265

149

56,2

115

43,4

1

0,4

Colônia 3

277

175

63,2

102

36,8

0

0

Total

802

408

50,8

393

49,1

1

0,1

Maio 2009
Colônia 1

227

190

83,6

36

15,9

1

0,5

Colônia 2

252

235

93,2

16

6,4

1

0,4

Colônia 3

247

228

92,3

18

7,3

1

0,4

Total

726

653

90

70

9,6

3

0,4

Junho 2009
Colônia 1

217

214

98,6

3

1,4

0

0

Colônia 2

251

251

100

0

0

0

0

Colônia 3

260

257

98,8

3

1,2

0

0

Total

728

722

99,1

6

0,9

0

0

Julho 2009
Colônia 1

196

196

100

0

0

0

0

Colônia 2

214

214

100

0

0

0

0

Colônia 3

187

185

99,0

2

1,0

0

0

Total

597

595

99,7

2

0,3

0

0
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Quando analisamos a população (três colônias estudadas) percebemos que
proporcionalmente, a freqüência de produção das operárias é constante ao longo do
ano, mantendo uma taxa muito próxima de 100%, entretanto em janeiro inicia-se uma
queda que culmina em abril com uma taxa de 50% (figura 3). Porém, analisando a taxa de
produção de operárias com base apenas no número de indivíduos, há a ocorrência de
dois períodos de alta produção e dois períodos de menor produção ao longo do ano
(figura 4). Nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, março, maio, junho e julho a
produção de operárias ultrapassa 500 indivíduos, enquanto nos meses de agosto,
setembro, outubro, novembro e abril a produção é menor que 500 indivíduos (figura 4).

Figura 3: Frequência de produção de machos, rainhas e operárias na população (três colônias
conjuntamente) de Tetragonisca angustula no período de um ano.

A produção de machos, considerando a população (três colônias analisadas) pode
ocorrer durante o ano todo, entretanto, há uma clara variação sazonal com apenas um
pico de produção durante o ano (figuras 3 e 4). A variação na produção de machos possui
grande amplitude ao longo do ano, pois a porcentagem média de células com machos em
estágio pupal variou de 0,3% (n=2) em julho até 49,1 % (n=393) em abril (tabela II). A
produção de machos se mantém baixa na maior parte do ano como, por exemplo, nos
meses de junho e julho, quando a taxa de indivíduos produzidos pertencentes ao sexo
masculino se mantém próxima de zero e começa aumentar a partir de janeiro, situação
que se estende até abril, quando ocorre o pico de produção (figuras 3 e 4).

38

_________________________________________________________________Capítulo 1

A ocorrência de rainhas nas colônias estudadas manteve uma freqüência próxima
de zero durante o ano todo (figuras 3 e 4), variando de 0% em agosto, junho e julho até
0,4% em fevereiro e maio (tabela II). Não observamos nenhuma época de produção
diferenciada de rainhas, podendo afirmar que estas são produzidas de maneira
homogênea ao longo do ano, sem nenhuma tendência à variação sazonal.

Figura 4: Taxa de produção em números totais de machos, rainhas e operárias na população
(três colônias conjuntamente) de Tetragonisca angustula no período de um ano.

Analisando as três colônias separadamente (figura 5), percebemos que embora a
colônia 1 tenha sido a mais populosa (tabela II) e com as maiores amplitudes de
produção de machos e operárias, as freqüências de produção dos indivíduos são
semelhantes em todas as colônias não havendo diferença significativa. Notamos que as
operárias são produzidas em todos os meses por todas as colônias. A ocorrência de
machos na colônia 1 se deu durante sete meses (dezembro/08 a junho/09), na colônia 2
houve produção de machos durante a maior parte do ano, somente em junho/09 e
julho/09 não foram observados machos, enquanto na colônia 3 estes foram produzidos
em todos os meses analisados. Considerando a população podemos dizer que os machos
são produzidos o ano todo, mesmo em quantidades muito baixas em certas épocas do
ano. A figura 5 evidencia que nas três colônias ocorreu produção sazonal de machos,
sendo o mês de abril o de maior produção.

39

_________________________________________________________________Capítulo 1

Figura 5: Freqüência relativa de operárias, machos e rainhas por mês de amostragem em cada
uma das três colônias de Tetragonisca angustula.

A ocorrência de rainhas também foi muito semelhante em todas as colônias, os
meses de maior produção foram fevereiro e maio com três rainhas cada. Em fevereiro
observamos duas rainhas da colônia 1 e uma rainha da colônia 2, enquanto em maio
ocorreu uma rainha em cada colônia. Maio foi o único mês em que ocorreu produção de
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rainhas em todas as colônias, em contrapartida, junho e julho foram os únicos meses em
que não houve produção de rainhas (tabela II).
Os dados médios da freqüência de operárias, machos e rainhas produzidos ao
longo do ano (12 meses) foram analisados estatisticamente por análise de variância
(ANOVA) utilizando o teste de Kruskal-Wallis considerando nível de significância inferior a
α=0,05, para os machos e operárias encontramos, respectivamente, que p=0,0031 e
p=0,0014 indicando que existe diferença significativa tanto na freqüência de machos
quanto na freqüência de operárias produzidos entre os meses aqui estudados. Para as
rainhas encontramos que p=0,7218 indicando que não existe diferença significativa na
freqüência de rainhas produzidas entre os meses aqui estudados. Quando analisamos as
colônias entre si encontramos que não houve diferença significativa para nenhuma das
classes de indivíduos avaliados (operárias, p= 0,9753; machos, p= 0,3759 e rainhas, p=
0,7341), demonstrando haver uma sincronia na produção dos indivíduos entre as
colônias. Utilizando o coeficiente de Spearman (varia de -1 a 1) para análise de correlação
das amostras das classes de indivíduos par a par, percebemos que a produção de rainhas
se correlaciona muito fracamente com as outras classes (Rainhas x Machos, p= 0,0152;
Rainhas x Operárias, p= 0,3220), enquanto as produções de machos e operárias
encontram-se fortemente correlacionadas com p= 0,8290.
Das 14 rainhas virgens introduzidas em mini-colônias e levadas ao meliponário, 8
(57,1%) se tornaram fisiogástricas, sendo 2 fecundadas em março, 2 em abril, 3 em maio
e 1 em dezembro.
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DISCUSSÃO
A produção sazonal de sexuados nos insetos sociais é um evento dependente de
interações complexas entre fatores intra e extra coloniais (van Veen et al., 1999). De
acordo com Bego (1977, 1982, 1990) e van Veen e Sommeijer (1990), a produção natural
de machos ocorre em condições específicas relacionadas à produtividade da rainha, à
densidade populacional e quantidade de pólen armazenado nas colônias de
meliponíneos. A ocorrência de machos ao longo de todo o ano foi relatada em
Scaptotrigona postica (Kerr et al., 1962; Bego, 1977, 1982, 1990), em Melipona subnitida
(Contel & Kerr, 1976), Scaptotrigona depilis (Lacerda, 2000); Plebeia remota (Alves et al.,
2009) e Trigona (Lepidotrigona) ventralis (Chinh & Sommeijer, 2005). Em algumas
espécies, entretanto, a produção de machos tem se mostrado sazonal como, por
exemplo: Melipona favosa (Sommeijer et al., 1999); Trigona nigra (Sommeijer et al.,
1984); Melipona beecheii (van Veen et al., 1992), Leurotrigona muelleri (Terada, 1974);
Melipona quadrifasciata (Camargo, 1976; Bezerra, 1995), Plebeia (Friesella) schrotkyii
(Camillo-Atique, 1977) e Schwarziana quadripunctata (Alves & Imperatriz-Fonseca, 2005).
Velthuis et al. (2005) reviram os padrões de produção de machos em algumas espécies
de abelha sem ferrão e verificaram que os períodos cíclicos de produção de machos
(MPP) ocorrem em colônias individuais, também observado em Melipona favosa (Chinh
et al., 2003) e Melipona bicolor (Alves, 2004), embora isto não reflita no contexto
populacional, ou seja, geralmente a produção de machos ocorre continuamente ao longo
do ano.
Como resultado da verificação da freqüência de produção dos indivíduos em três
colônias de T. angustula, observamos que a ocorrência de machos durante os doze meses
de estudo variou sazonalmente, tanto nas colônias (individualmente) quanto na
população (colônias agrupadas), apresentando apenas um período de alta produção
durante o ano, que se inicia em janeiro e termina com um pico no mês de abril, ou seja,
apenas quatro meses de alta produção, enquanto na maior parte do ano a produção se
mantém baixa. Muito embora, quando analisamos a população percebemos que os
machos podem ser produzidos o ano todo, mesmo nos períodos em que a taxa se
aproxima de zero. Este resultado corrobora o trabalho de Grosso e Bego (2000) que
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encontrou uma produção sazonal de machos para a mesma espécie, onde o período de
maior produção foi de fevereiro a maio.
Bego (1982) aponta que os fatores extrínsecos à colônia como a temperatura e
precipitação, que desempenham papel na disponibilidade de alimento no ambiente, não
são os fatores determinantes na produtividade de machos; segundo a autora, os fatores
intrínsecos como a densidade populacional da colônia, que pode ser conseqüência do
estoque de pólen e mel, são os fatores determinantes. Em seu estudo com Melipona
beecheii, Moo Valle et al. ( 2001) testando o efeito da nutrição na produção de sexuados,
observaram que as colônias pouco alimentadas produziram 0,7% de machos na
população, enquanto as colônias superalimentadas produziram 23,4%, concluindo que as
reservas de alimento tem forte influência na produção dos machos. É válido ressaltar que
as células de cria coletadas mensalmente nas colônias de T. angustula eram compostas
por células que continham abelhas nos estágios de pupa. Observamos que as pupas de
macho coletadas levaram em média 14 a 20 dias para completar seu desenvolvimento e
emergir do casulo. Portanto, devemos considerar que na natureza, os indivíduos adultos
que estão aptos a desempenharem seu papel reprodutivo, serão encontrados no mês
seguinte ao da coleta dos dados aqui apresentados (figura 6). Os dados obtidos acerca da
produção de machos em Tetragonisca angustula, são importantes, pois sabendo as
épocas de maior disponibilidade de machos na natureza, podemos sincronizar com a
produção in vitro das rainhas, aumentando o sucesso na fecundação natural e
estabelecimento das mini-colônias.
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Figura 6: Ocorrência de machos por mês de amostragem em três colônias de Tetragonisca
angustula, considerando a época em que os machos se tornaram reprodutivamente aptos (um
mês além do período de coleta). Os símbolos

denotam as fecundações naturais das rainhas

virgens introduzidas em mini-colônias órfãs.

Como mencionado anteriormente, a quantidade de alimento estocado nas
colônias influencia diretamente na produção de machos, entretanto, este não foi um
parâmetro avaliado neste estudo. Segundo Grosso e Bego (2000) a produção de machos
ao longo do ano em T. angustula está correlacionada positivamente com o número de
potes de mel, potes de pólen e o número de favos de cria encontrados no interior das
colônias, reforçando a hipótese de que a quantidade de alimento disponível dentro das
colônias é um fator determinante na produção de machos. Contudo, estudos mais
detalhados a respeito de tal tema devem ser realizados, para que a influência do
alimento estocado na produção de sexuados nesta espécie possa ser esclarecida.
No presente estudo, a maior produção de machos coincidiu com o período de
maior produção de indivíduos nas colônias (figura 4), já a produção de rainhas, que é
baixa (0,21%), não se correlaciona nem com a de machos e nem com a de operárias,
tendo uma distribuição homogênea ao longo do ano. Em estudo realizado com Plebeia
remota e Schwarziana quadripunctata, Santos-Filho et al. (2006) encontrou que a
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produção de rainhas é extremamente baixa, sendo que estas perfazem apenas 0,08%
entre os indivíduos e 0,1% entre as fêmeas, possuindo baixa correlação com as
produções de machos e operárias.
Encontramos uma forte correlação negativa entre a produção de machos e
operárias, o que também foi encontrado por Santos-Filho et al. (2006) para P. remota e S.
quadripunctata e por Moo-Valle et al. (2001) em Melipona beecheii. Quando observamos
os gráficos das figuras 3 e 5 percebemos que os perfis de produção de machos e
operárias são gráficos em espelho, ou seja, a colônia abre mão de produzir operárias, no
período onde há maior quantidade de recurso alimentar disponível e conseqüentemente
maior produção de indivíduos, para investir na produção de machos. Confirmando esta
tendência, ao analisarmos o gráfico da figura 4 que leva em consideração apenas os
números totais de cada classe de indivíduo e o número total de indivíduos, percebemos
que a correlação entre as produções de operárias e machos se comportam de duas
maneiras diferentes ao longo do ano, pois nos períodos onde a produção total de
indivíduos é relativamente baixa (abaixo de 700 indivíduos) que corresponde ao período
de julho a novembro, há uma correlação (coeficiente de Pearson) fortemente positiva
entre a produção de machos e operárias (p= 0,810921), enquanto nos períodos onde a
produção total de indivíduos é relativamente alta (acima de 700 indivíduos) que
corresponde ao período de dezembro a junho, há uma correlação fortemente negativa
entre a produção de machos e operárias (p= -0,91552). Estes dados mostram que nos
períodos onde há menor produção de indivíduos na colônia, machos e operárias seguem
a mesma variação, ou seja, se aumenta a produção de indivíduos, aumenta também a
produção de machos e operárias, enquanto nos períodos onde há maior produção de
indivíduos na colônia, as produções de machos a operárias são inversamente
proporcionais, ou seja, conforme aumenta a produção de machos, diminui a produção de
operárias.

Então, no período onde há maior quantidade de recurso alimentar e

conseqüentemente maior produção de indivíduos, as colônias abrem mão de produzir
operárias para produzir machos, que na região onde estavam localizadas as colônias
ocorreu de fevereiro a maio.
Ao observar os resultados totais percebemos que nas colônias analisadas ocorre
uma enorme assimetria no investimento numérico tanto com relação às castas quanto
aos sexos, pois investem maciçamente na produção de operárias em detrimento à
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produção de rainhas e os machos são produzidos em pequena quantidade se comparado
com as fêmeas, porém entre os sexuados houve maior produção de machos em
detrimento às rainhas. Segundo Wenseelers et al. (2003), a presença de células reais, as
quais estão ligadas funcionalmente à determinação trofogênica de castas, permitem um
alto grau de exatidão e precisão quanto ao número e a época de produção de rainhas.
Isto sugere que rainhas e operárias devem, teoricamente, ter seus interesses alinhados
com relação à produção dos sexuados, favorecendo uma ocorrência extremamente baixa
de rainhas. Com isso, seria esperado que a taxa de produção dos sexuados tendesse para
a maior produção de machos.
O ciclo de produção de machos nas três colônias foi sincronizada, provavelmente
em resposta aos mesmos fatores ambientais que afetaram secundariamente as
condições internas das colônias.
As rainhas virgens introduzidas em mini-colônias órfãs e levadas ao meliponário
foram fecundadas em sua maioria (87,5%, n= 7) no período de maior disponibilidade de
machos (fevereiro a maio) (figura 6). Dividindo o período de amostragem em dois, alta
(fevereiro a maio) e baixa (junho a janeiro) produção de machos, notamos que estes
foram significativamente diferentes segundo o teste de Mann-Whitney (p= 0.0484848 <
0,05) para a fecundação das rainhas. Embora não haja uma sincronia entre a produção de
machos e rainhas, pois a produção de rainhas foi homogênea, as rainhas produzidas na
época de maior disponibilidade de machos possuem mais chances de serem fecundadas.
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angustula
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INTRODUÇÃO
Nos Hymenoptera sociais, e particularmente nas abelhas, a quantidade de
alimento é um importante fator na determinação de castas (Wirtz & Beetsma, 1972), pois
a diferenciação entre rainhas e operárias depende primordialmente de fatores
nutricionais e/ou sociais (Wilde & Beetsma, 1982; Wheeler, 1986). Em Apis mellifera, a
determinação de castas depende da quantidade e da composição do alimento consumido
pelas larvas, pois nos três primeiros dias, as larvas de rainhas, operárias e machos
recebem o mesmo tipo de alimento, produzido pelas operárias nutridoras, uma mistura
de secreções de suas glândulas hipofaringeanas 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).
Nas abelhas sem ferrão, a alimentação dos imaturos não ocorre de forma
progressiva, como em Apis, pois todo o alimento que será ingerido pelo imaturo ao longo
de seu desenvolvimento é regurgitado na célula de cria construída pelas operárias, antes
da rainha ovipor, o que é conhecido como aprovisionamento massivo (Schwarz, 1948;
Nogueira-Neto, 1953; Michener 1974; Sakagami, 1982). Após o aprovisionamento e
oviposição da rainha, as operárias operculam as células de cria, portanto, nestas abelhas
não há contato entre a população adulta e os imaturos em desenvolvimento (Velthuis,
1997). As abelhas sem ferrão diferem das outras abelhas que apresentam alimentação
massal por terem um alimento larval líquido e viscoso, sobre o qual o ovo permanece na
posição vertical (Velthuis & Velthuis, 1998), sendo o alimento larval constituído por uma
mistura de secreções glandulares, produzidas pelas operárias, pólen e mel com
aproximadamente 16% de pólen e 8% de mel (Kerr & Laidlaw, 1956).
Hartfelder e Engels (1989), analisando sete espécies de abelhas sem ferrão,
constatou 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. Segundo Hartfelder et al. (2006), 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,
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reprodução das colônias e determinação de castas. 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, o que também foi observado por Menezes (2010) em
Scaptotrigona aff. depilis, por Baptistella (2009) em Frieseomelitta varia, por Ribeiro e
Manoel (2002) em Plebeia remota e por Ramalho et al. (1998) em Melipona
quadrifasciata.
Os objetivos desta etapa do trabalho foram: verificar se há diferenças na
quantidade de alimento larval depositado nas células de cria de operárias/machos de T.
angustula em diferentes épocas do ano, determinar a média da quantidade de alimento
contido nas células de cria de operárias/machos e células reais, determinar o volume
total e as dimensões das células de cria, principalmente das células reais, para que essas
possam ser reproduzidas artificialmente, e realizar comparação do perfil protéico e de
aminoácidos dos alimentos larvais contidos em células de cria de operárias/machos e
células reais.
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MATERIAIS E MÉTODOS
Quantificação do volume de alimento larval e volume total das células de cria
de Tetragonisca angustula
Para este estudo foram utilizadas quatro colônias de T. angustula mantidas em
caixas de madeira para criação racional sobre suportes individuais no meliponário do
Departamento de Genética da Faculdade Medicina de Ribeirão Preto -USP. A cada dois
meses era coletado um favo de cria com células recém-operculadas, na fase embrionária
(contendo ovos) de cada colônia. As coletas foram realizadas de março/2008 a
janeiro/2009 nos meses de março, maio, julho, setembro e novembro de 2008 e janeiro
de 2009. De cada favo eram escolhidas ao acaso 20 células de cria para serem analisadas.
Durante este período foram coletados 24 favos e foram analisadas 480 células de cria de
operárias/machos e sete células reais. Os favos de cria e as células reais encontradas
eram levados ao laboratório onde foram desoperculados (célula por célula) com um
estilete de ponta fina. Os ovos foram removidos para que seu conteúdo protéico não
interferisse no experimento. Posteriormente o conteúdo alimentar de cada célula foi
quantificado volumetricamente utilizando-se microcapilares de 20 µL graduados de 5µL
em 5µL (para células de cria de operárias/machos) e de 50µL graduados de 10µL em 10µL
(para células reais), conectados a um micropipetador manual. Após a retirada do
alimento de todas as células, incluindo as células reais, estas eram preenchidas
totalmente com água para que seu volume total fosse medido, utilizando o mesmo
procedimento já descrito acima para medição da quantidade de alimento. Todo o
alimento retirado das células foi estocado em frascos Eppendorf devidamente
identificados e acondicionados em freezer a –21°C para utilização nas etapas posteriores.
Após a coleta os favos de cria eram devolvidos às colônias de origem.
Para a realização das medidas da altura e do maior diâmetro das células reais foi
utilizado um paquímetro. A importância de se conhecer as dimensões das células reais
consiste no fato de que para a criação in vitro, as larvas de operárias deverão ser
transferidas de suas células de cria naturais para células de cria artificiais que possuam
dimensões similares às das realeiras e contendo a mesma quantidade de alimento.
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Análise do perfil protéico do alimento larval
Para análise do conteúdo protéico foram utilizadas amostras de alimento
coletados de células de cria de operárias/machos de T. angustula e de Scaptotrigona aff.
depilis e amostras coletadas das células reais de T. angustula encontradas. Como padrão
foi utilizado extrato total de duas operárias de T. angustula maceradas. O conteúdo foi
centrifugado a 4°C e 15.000 RPM por 10 minutos em centrífuga RC5C. Posteriormente, foi
coletado 1µL do sobrenadante e misturado com 9µL de solução salina 0,9%. As amostras
de alimento também foram centrifugadas a 4°C e 15.000 RPM por 10 minutos em
centrífuga RC5C e posteriormente, 1µL do sobrenadante foi diluído em 4µL água
destilada, depois 1µL desta solução foi diluído em 9µL de solução tampão da amostra. Os
marcadores de alto e baixo peso molecular foram aplicados na quantidade de 5µL cada.
As eletroforeses em condições desnaturantes (SDS) foram realizadas segundo a
técnica descrita por Laemmli (1970). No sistema eletroforético foi utilizado gel de
concentração igual ou superior a 7,5% contendo bis-acrilamida:acrilamida (0,8:30, m/v)
em Tris-HCl a 0,5 M, pH 6,8 e SDS a 0,1% e gel de separação igual ou inferior a 12%
contendo bis-acrilamida:acrilamida (0,8:30, m/v) em Tris-HCl 2,0 M, pH 8,8 e SDS 0,1%.
Os géis foram polimerizados em placas de vidro (10,5 x 10 mm), as quais foram acopladas
em reservatório contendo tampão Tris-glicina 0,1 M, pH 8,3. As amostras foram
dissolvidas em tampão Tris-HCl a 0,0625 M, pH 6,8 contendo glicerol a 10%, βmercaptoetanol 5% (v/v), SDS a 2% e azul de bromofenol a 0,001%. As soluções foram
aquecidas a 100°C por 5 min e aplicadas nos poços, num volume final μL.
de A15
eletroforese foi realizada em tampão Tris-glicina (0,1 M) e SDS a 0,1% pH 8,3, utilizando
uma fonte de energia programada com uma corrente de 30 mA constantes do início ao
fim da corrida em cuba vertical. Foram montados quatro géis em épocas diferentes, dois
foram corados com Nitrato de Prata e outros dois com uma solução de Azul de Comassie
R-250 em água e metanol, na proporção de 1:1 (v/v). A mobilidade eletroforética relativa
de cada banda foi determinada em centímetros e a massa molecular foi calculada,
relacionando-se a mobilidade eletroforética relativa com o logaritmo do peso molecular
do padrão.
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Determinação dos teores de aminoácidos totais e livres do alimento larval
Para análise dos aminoácidos totais e livres, utilizamos amostras de alimento
larval coletado em células de cria de operárias/machos e células reais de T. angustula. A
determinação dos teores de aminoácidos foi realizada no Centro de Química de Proteínas
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, por cromatografia líquida de alta
performance (HPLC). As amostras passaram por hidrolisação prévia com ácido clorídrico
(HCl) bidestilado 6N, seguida de derivação pré-coluna dos aminoácidos livres com
fenilisotiocianato (PITC), e a separação dos derivativos feniltiocarbamilaminoácidos (PTCaa), em coluna de fase reversa C18 (Pico-Tag – 3,9x300 mm), com detecção por UV a 254
nm. A quantificação da amostra foi baseada na altura de cada pico de aminoácido, tendose usado como referência a altura do pico do padrão interno de aminoácidos com
concentração conhecida, com o padrão derivado nas mesmas condições e no mesmo
tempo das amostras. Os teores de aminoácidos foram quantificados em µg de
aminoácido para 1 µL de alimento.
Análise estatística
Para testar se a quantidade de alimento depositado nas células de cria de
operárias/machos em T. angustula foi influenciada pelas diferentes épocas do ano foi
realizado o teste One-Way ANOVA. O mesmo foi feito para avaliar se a quantidade de
alimento nas células de cria foi diferente em cada colônia amostrada. Para comparar as
épocas do ano entre si utilizamos o teste de Friedman para comparações múltiplas par a
par. Para comparar o volume de alimento e volume total (capacidade total) das células
reais com o alimento das células de operárias/machos, foram realizados testes-t. Para
comparação entre volume de alimento e volume total das células de cria de
operárias/machos e células reais utilizamos o teste de Mann-Whitney para duas amostras
independentes. Para comparação das quantidades de aminoácidos livres e totais
presentes nos alimentos provenientes de células reais e células de operárias/machos
utilizamos o teste ANOVA e o coeficiente de correlação de Spearman, para duas amostras
pareadas e relacionadas. O programa BioEstat 5.0 foi utilizado para realizar tais testes
estatísticos.
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RESULTADOS
As variações sazonais apresentaram efeito significativo sobre a quantidade de
alimento depositado nas células de cria de operárias/machos em Tetragonisca angustula
(figura 7), em relação ao volume (ANOVA, p<0,0001).

Figura 7: Volume de alimento larval (μl) de Tetragonisca angustula depositado nas células de
cria de operárias/machos nos seis meses de coleta (entre 2008 e 2009). n = 4 colônias por mês
de coleta (20 células de cria por colônia).

Os meses de coleta foram comparados entre si para identificar as diferenças mais
acentuadas em relação ao volume do alimento, além de verificar quais meses foram
diferentes estatisticamente entre si (tabela III). Março foi o mês com maior quantidade
de alimento depositado nas células de cria de operárias/machos, e o único mês que
diferiu estatisticamente de todos os outros meses analisados (tabela IV). Nos demais
meses, a quantidade de alimento nas células de cria de operárias/machos foi
semelhante, apesar de algumas diferenças terem sido significativas. Julho foi o mês com
menor quantidade de alimento e só não diferiu estatisticamente do mês de setembro
que também possui um valor baixo (tabela IV).
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Tabela III: Volume (μl) de alimento larval de Tetragonisca angustula depositado nas células de
cria de operárias/machos nos meses de coleta. n = 80 células por mês, DP = Desvio padrão.

Volume (µL)

Meses de
coleta

Média

DP

Max.

Min.

Mar/08

9,3

1,1

11,0

6,5

Mai/08

8,0

0,9

10,5

6,5

Jul/08

6,9

0,6

9,0

5,5

Set/08

7,3

0,7

10,0

6,0

Nov/08

7,7

0,7

10,0

7,0

Jan/09

7,9

0,9

10,5

6,0

Total

7,85

0,8

Tabela IV: Comparação entre os meses de coleta em relação ao volumeμl)( de alimento
depositado nas células de cria de operárias/machos (n = 20) de Tetragonisca angustula.

Teste de Friedman comparações

Diferença

Valores de (p)

Março/08 x Maio/08

116,5

< 0,05

Março/08 x Jul/08

263,5

< 0,05

Março/08 x Set/08

216

< 0,05

Março/08 x Nov/08

151

< 0,05

Março/08 x Jan/09

141

< 0,05

Maio/08 x Jul/08

147

< 0,05

Maio/08 x Set/08

99,5

< 0,05

Maio/08 x Nov/08

34,5

não significativo

Maio/08 x Jan/09

24,5

não significativo

Jul/08 x Set/08

47,5

não significativo

Jul/08 x Nov/08

112,5

< 0,05

Jul/08 x Jan/09

122,5

< 0,05

Set/08 x Nov/08

65

não significativo

Set/08 x Jan/09

75

< 0,05

Nov/08 x Jan/09

10

não significativo

múltiplas par a par
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Tabela V: Média e respectivo desvio padrão (DV) do volumeμl)
( de alimento depositado nas
células de cria de operárias/machos em 4 colônias de Tetragonisca angustula durante os meses
de coleta. n = 120 células por colônia.

Meses de
coleta

Mar/08

Mai/08

Jul/08

Set/08

Nov/08

Jan/09

Colônia

Volume (µL)
Média

DP

1

8,45

1,0

2

9,95

0,75

3

9,25

0,96

4

9,65

1,0

1

8,45

1,0

2

7,97

0,83

3

8,22

0,89

4

7,45

0,45

1

7,05

0,27

2

6,7

0,57

3

7,3

0,8

4

6,87

0,62

1

7,3

0,8

2

7,4

0,75

3

7,22

0,38

4

7,35

0,87

1

7,9

0,85

2

7,22

0,38

3

8,25

0,86

4

7,72

0,55

1

7,4

0,68

2

7,87

0,88

3

7,95

0,94

4

8,45

1,0
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Analisando as colônias individualmente, foi possível detectar que não existe
influência do estado de cada colônia sobre a quantidade de alimento depositado nas
células de cria de operárias/machos (ANOVA; Volume: F = 1,2421; p= 0,2931, portanto,
p>0,05) (tabela V).
As células reais foram encontradas em cinco meses diferentes entre os anos de
2008 e 2009. Segundo teste-t com valores significativos menores que p= 0,05, para o
volume de alimento não houve diferença significativa (p= 0,0879), porém quanto ao
volume total (capacidade total) houve diferenças significativas entre as células reais
encontradas (p= 0,0494) (tabela VI).
Tabela VI: Volume (μl) de alimento, volume total (μl) e dimensões (mm) das células reais
encontradas em 4 colônias de Tetragonisca angustula durante os meses de coleta (2008-2009).
n = 7 células reais. DP: desvio padrão.

Volume

Volume total

Altura

Diâmetro

alimento (μl)

(μl)

(mm)

(mm)

Mai/08

50

80

10

5

1

Jun/08

50

74

10

5

3

2

Ago/08

54

82

10

6

4

3

Ago/08

50

83

9

5

5

4

Out/08

55

80

10

5

6

4

Out/08

52

78

10

5

7

1

Abr/09

50

73

9

5

51,5 ± 2,2

78,5 ± 3,8

9,7 ± 0,48

5,2 ± 0,38

N°

Colônia

Data

1

1

2

Média + DP

Quando comparamos as células de cria de operárias/machos e células reais,
através do teste de Mann-Whitney para duas amostras independentes, notamos que
tanto para o volume de alimento (p= 0,0001, portanto p< 0,05) quanto para o volume
total (capacidade total) (p= 0,0001, portanto, p< 0,05) , há diferenças significativas. As
larvas que se tornam rainhas ingerem em média, aproximadamente 43,6 µL (6,6 vezes
mais) a mais de alimento do que as larvas que se tornam operárias e/ou machos; as
células reais possuem uma capacidade total (volume interno), em média, 5,5 vezes maior
que as células de operárias/machos (figura 8).
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Figura 8: Comparação entre as médias dos volumes totais (capacidades totais) e volumes dos
alimentos contidos em células de cria de operárias/machos e células reais de Tetragonisca
angustula.

Se compararmos a quantidade média de alimento encontrada em cada uma (51,5
µL para células reais e 7,85 µL para células de cria de operárias/machos) notamos que
proporcionalmente, nas células reais o alimento ocupa uma maior porção do volume
interno (65,7%) do que nas células de cria de operárias/machos (55,6%) (figura 9).

Figura 9: Comparação entre a proporção “volume de alimento/volume não preenchido” do
interior das células de cria de Tetragonisca angustula.
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Ao analisarmos o conteúdo protéico de amostras de alimento larval e células de
cria de operárias/machos, notamos que não há diferenças qualitativas entre os alimentos
coletados a partir de células de cria de operárias/machos e células reais de T. angustula
(figuras 10 e 11), porém, é bastante visível a diferença deste com o alimento proveniente
de células de cria de operárias/machos de S. aff depilis (figura 10).

kDa

MA MB

ET

RT1 RT2

OT1 OT2

OS1

OS2

68

45
40
29

Figura 10: Eletroforese em gel de poliacrilamida SDS-Page (7,5%) corado com Nitrato de Prata,
contendo amostras das bandas protéicas de alimento larval. MA: marcador de alto peso
molecular, MB: marcador de baixo peso molecular, ET: extrato total de duas operárias de T.
angustula, RT1 e RT2: alimento de duas células reais de T. angustula, OT1 e OT2: alimento de
células de cria de operárias/machos de duas colônias diferentes de T. angustula, OS1 e OS2:
alimento de células de cria de operárias/machos de duas colônias diferentes de S. aff. depilis.
kDa: peso molecular em quilo-Daltons.
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Figura 11: Eletroforese em gel de poliacrilamida SDS-Page (7,5%) corado com Azul de Comassie,
contendo amostras das bandas protéicas de alimento larval. MA: marcador de alto peso
molecular; MB: marcador de baixo peso molecular; ET: extrato total de duas operárias de T.
angustula; O1, O2, O3 e O4: alimento de células de cria de operárias/machos de quatro colônias
diferentes de T. angustula; R1, R2 e R3: alimento de três células reais de T. angustula.

Para análise de duas amostras pareadas e relacionadas, testamos:
Aminoácidos totais (rainhas x operárias): (ANOVA; F = 0,4550; p= 0,9308, portanto, p >
0,05) mostrando que não há diferenças significativas entre as amostras, além disso a
correlação testada pelo coeficiente de Spearman foi igual a 0,9912, denotando uma alta
correlação entre as amostras.
Aminoácidos livres (rainhas x operárias): (ANOVA; F= 1,0837; p= 0,4392, portanto, p >
0,05) mostrando que não há diferenças significativas entre as amostras. A correlação
testada pelo coeficiente de Spearman foi igual a 0,7430, denotando que as amostras são
correlacionadas.
Assim, a análise da quantidade de aminoácidos livres e totais em amostras de
alimentos larvais mostra que não há diferenças entre os alimentos coletados a partir de
células de cria de operárias/machos e células reais de T. angustula (tabela VII).
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Tabela VII: Quantificação dos aminoácidos totais e livres dos alimentos larvais de células reais
(rainha) e células de operárias/machos (operária) de uma colônia de Tetragonisca angustula. A
Pro coelui com a amônia, por isso não foi quantificada. AA: aminoácido.

Operária

Rainha

Operária

Rainha

HCl

HCl

EtOH

EtOH

AA total

AA total

AA livre

AA livre

Asp+Asn

16,24

16,49

0,31

0,30

Asp

Glu+Gln

11,47

9,96

1,18

0,97

Glu

Ser

6,48

6,31

0,48

0,34

Ser

Gly

5,45

5,31

0,05

0,00

Gly

His

5,28

5,36

0,59

0,40

His

Arg

7,32

7,72

0,68

0,48

Arg

Thr

4,96

5,21

0,18

0,12

Thr

Ala

7,47

6,57

0,42

0,26

Ala

Pro

-

-

-

-

Pro

Tyr

2,14

2,52

0,95

0,67

Tyr

Val

9,37

8,96

0,31

0,20

Val

Met

2,72

2,65

0,04

0,02

Met

Cys

1,08

1,71

0,02

0,01

Cys

Ile

8,20

8,11

0,45

0,49

Ile

Leu

11,90

11,51

0,44

0,32

Leu

Phe

6,89

6,47

0,53

0,30

Phe

Lys

10,38

10,98

0,07

0,83

Lys

mg/mL

117,35

115,86

7,34

5,73

µg/µL

AA

AA
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DISCUSSÃO
Segundo Castilho-Hyodo (2001), 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).
Baptistella (2009) observou variação sazonal do volume de alimento contido nas
células de cria de operárias/machos de Frieseomelitta varia entre duas épocas do ano,
que a autora intitulou de estação seca (maio, junho e agosto), quando a quantidade de
alimento depositado nas células foi menor e estação chuvosa (novembro, fevereiro e
abril), quando a quantidade de alimento depositado nas células foi maior. Menezes
(2010) também encontrou variação sazonal na quantidade de alimento depositado nas
células de cria de operárias/machos de Scaptotrigona aff. depilis; a primavera (outubro)
foi a estação com maior quantidade de alimento depositado nas células de cria,
enquanto o outono (abril) e inverno (julho) apresentaram menores quantidades de
alimento.
Em consonância com os dois trabalhos citados anteriormente, que foram
realizados na mesma região (Ribeirão Preto) que o presente trabalho, verificamos para T.
angustula, a ocorrência de uma variação do volume de alimento larval contido nas células
de cria de operárias/machos entre os meses de coleta, sendo março o mês com maior
quantidade e julho o mês com menor quantidade de alimento. Os resultados reforçam a
idéia de que as variações nas condições climáticas influenciam a quantidade de alimento
depositado nas células de cria de operárias/machos. Na região de Ribeirão Preto, onde
foi realizado o trabalho, há predominância de um verão muito quente e úmido e um
inverno com temperaturas amenas e muito seco.
A variação na quantidade de alimento aprovisionado nas células de cria está
diretamente relacionada à disponibilidade de alimento estocado e à densidade
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populacional da colônia, e indiretamente à disponibilidade de recursos florais, que por
sua vez depende dos fatores ambientais, uma vez que as abelhas coletam quantidades
maiores ou menores de recursos alimentares (néctar e pólen) de acordo com a sua
disponibilidade na natureza. A quantidade de alimento e a densidade populacional da
colônia são interdependentes.
A hipótese é que em períodos mais frios e secos 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
alimentares. Conforme o alimento vai se tornando escasso, as operárias investem menos
na alimentação das larvas, depositando menores quantidades de alimento por célula
para continuar atendendo as necessidades da colônia e produzindo um mínimo aceitável
de indivíduos. Assim, elas produziriam operárias menores com menor gasto de recursos
nos períodos de estresse.
Um resultado inédito encontrado neste trabalho mostrou que para as células
reais de Tetragonisca angustula, a quantidade de alimento depositado não sofre variação
sazonal, embora o volume total (capacidade total) varie significativamente. Embora a
quantidade de alimento das células de operárias/machos varie sazonalmente, resultando
em operárias de tamanhos diferentes, a quantidade de alimento nas células reais não
sofre grande variação, resultando em rainhas com tamanhos aproximados, Podemos
inferir que embora ocorra variação nas dimensões das células reais e apesar da variação
sazonal dos recursos alimentares, as operárias priorizam o aprovisionamento das células
reais, quando são construídas, em detrimento às células de operárias/machos, através de
um mecanismo fino de controle do aprovisionamento das células reais que garante a
formação de rainhas com o mesmo porte em qualquer época do ano.
As abelhas sem ferrão seguem a estratégia de aprovisionamento massal de
alimento em suas células de cria (Kerr, 1948; Michener, 1974; Nogueira-Neto, 1997),
entretanto, o mecanismo de determinação das castas difere entre as abelhas do gênero
Melipona e as abelhas dos demais gêneros. Nos meliponíneos, exceto os do gênero
Melipona e nos casos de ocorrência de rainhas-miniatura, a indução da casta parece ser
determinada apenas pela quantidade de alimento ingerido pela larva durante seu
desenvolvimento (Hartfelder et al, 2006). Camargo (1972a) demonstrou em prática esta

62

_________________________________________________________________Capítulo 2

teoria, produzindo rainhas de Scaptotrigona postica a partir de quantidades excessivas de
alimento larval.
Para T. angustula encontramos um volume total médio de alimento larval em
células de operárias/machos, igual a 7,85 ± 0,8 μl; e para as células reais igual a 51,5 ± 2,2
μl, ou seja, as larvas que se tornam rainhas ingerem cerca de 43,5 μl a mais de alimento
que as larvas de operárias e machos, o que resulta numa proporção é de
aproximadamente 1:6,5. Se compararmos com outras espécies como Scaptotrigona aff
depilis onde a proporção de alimento é de 1:4 (130 μl em células reais e 31 μl em células
de operárias/machos) (Menezes, 2010) e Frieseomelitta varia onde a proporção é de 1:
1,3 (35 μl ingerido pelas larvas de rainhas e 26,7 μl em éclulas de operárias/machos)
(Baptistella, 2009), notamos que em T. angustula a diferença na quantidade de alimento
oferecido às larvas é muito grande e se reflete no peso e tamanho dos indivíduos adultos,
por isso as rainhas de T. angustula são extremamente maiores que suas operárias,
quando comparado a outras espécies.
Outro fato interessante está na diferença da forma entre as células de cria, pois as
células de cria de operárias/machos possuem aproximadamente uma forma cilíndrica,
enquanto as células reais possuem forma arredondada. A célula real com uma forma
aproximadamente esférica possui menor relação entre “área superficial / volume”,
maximizando o volume interno (capacidade total), em relação às outras células de cria, o
que permite a deposição de um grande volume de alimento, garante espaço suficiente
para o desenvolvimento da futura rainha, economizando, contudo espaço externo (no
favo de cria como um todo). Devido ao seu maior tamanho e forma diferenciada, as
células reais em T. angustula são sempre encontradas na borda dos favos de cria, não
interferindo no arranjo das outras células de cria do favo, onde as paredes de uma célula
são utilizadas na construção das células adjacentes (figura 12).
Embora ocorressem diferenças marcantes na quantidade de alimento entre
células de cria de operárias/machos e células reais e até mesmo entre as células de cria
de operárias/machos de acordo com a época do ano, os resultados mostraram não haver
diferenças quanto à composição protéica e de aminoácidos totais e livres entre os
alimentos depositados em células de cria de operárias/machos e células reais,
corroborando a hipótese de que a determinação de castas em Tetragonisca angustula
ocorre devido unicamente à diferença na quantidade alimento.
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C
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0,5 cm

Figura 12: Favo de cria em colônia de Tetragonisca angustula contendo células de cria em
construção (A), células recém-operculadas contendo ovos (B), e uma célula real situada na
periferia (C).
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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 depositado pela rainha (Schwarz, 1948; Nogueira-Neto, 1953;
Michener 1974; Sakagami, 1982). Depois a célula é operculada pelas operárias e não
ocorre contato entre a população adulta e os imaturos. Este processo recebe o nome de
aprovisionamento massal (Kerr, 1948; Michener, 1974; Nogueira-Neto, 1997).
As abelhas sem ferrão possuem diferentes estratégias de fornecimento de
alimento às suas larvas (Hartfelder et al., 2006), resultado de uma grande variabilidade
de mecanismos de determinação de castas e surgimento de rainhas (figura 13) (Engels &
Imperatriz-Fonseca, 1990). Como as larvas fêmeas são totipotentes, caso recebam a
quantidade de alimento acima de um determinado limiar, elas se desenvolvem em
rainhas (Camargo, 1972a, b; Campos & Costa, 1989; Campos & Coelho, 1993).
Na maioria das espécies de abelhas sem ferrão, 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 (figura 13b) (Darchen
& Delage-Darchen, 1971). Geralmente são construídas na periferia do favo, possuem
forma diferenciada, geralmente esférica ou ovalada, e contém de duas a oito vezes mais
quantidade de alimento que as células de operárias e machos (Darchen & DelageDarchen, 1971; Camargo, 1972a, b; Prato, 2007; Menezes, 2010). Ao que tudo indica não
há diferença qualitativa entre o alimento oferecido às larvas que originarão rainhas e
aquele oferecido às larvas que originarão operárias, portanto, o fator determinante é
somente da quantidade de alimento oferecido às larvas (Kerr et al., 1966; Camargo,
1972a; Hartfelder & Engels, 1989; Engels & Imperatriz-Fonseca, 1990).
Nos gêneros Frieseomelitta, Leurotrigona e Plebeia, 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 tornarem rainhas (figura 13c) (Terada 1974;
Faustino, 2002; 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
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alimentem e se tornem rainhas, como também foi observado em Plebeia lucii (Teixeira &
Campos, 2005).
No gênero Melipona, rainhas, operárias e machos são criados em células de
mesmo tamanho, não existindo, portanto as células reais. A taxa de produção de rainhas
e operárias é determinada geneticamente, porém auxiliado pela alimentação larval que
tem um efeito modulador sobre essa decisão, assim até 25 % das abelhas fêmeas que
emergem podem se tornar rainhas. (figura 13a) (Kerr, 1948, 1950, 1969b; Kerr & Nielsen,
1966; Kerr et al., 1966; Ratnieks, 2001). Então o sinal primário para determinação de
castas parte da própria larva (Kerr, 1950, 1969b; Bourke & Ratnieks, 1999). 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) onde normalmente as rainhas emergem de células reais,
rainhas miniatura também podem ser geradas em células de operárias. O mecanismo
como isso ocorre é ainda desconhecido, mas segundo Ribeiro et al. (2006) seria um
mecanismo intermediário entre (a) e (b) apresentados na figura 13. 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., 2006), embora
elas possuam menos ovaríolos que as rainhas produzidas em células reais (Camargo,
1974; Cruz-Landim et al.,1998). Atualmente, têm-se registro de ocorrência de rainhas
miniaturas em nove espécies de abelha sem ferrão, entre elas: Cephalotrigona capitata
(Schwarz, 1948); Schwarziana quadripunctata (Camargo, 1974; Imperatriz-Fonseca &
Darakjian, 1993; Nogueira-Ferreira et al., 2000; Wenseelers et al., 2005), Plebeia julianii
(Juliani, 1962), Plebeia remota (Ribeiro et al. 2003; Ribeiro et al., 2006), Nannotrigona
testaceicornis (Imperatriz-Fonseca et al., 1997); Plebeia lucii (Teixeira & Campos, 2005).
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.
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a

b

c

Figura 13: Mecanismos de produção de rainhas em ninhos de abelhas sem ferrão. (a)
mecanismo genético-alimentar presente no gênero Melipona onde não há construção de
células reais, pois rainhas e operárias emergem de células de cria de tamanhos semelhantes. (b)
mecanismo trofogênico presente na maioria dos gêneros de abelhas sem ferrão, onde as
rainhas emergem de células reais. (c) mecanismo trofogênico presente em alguns gêneros de
abelhas sem ferrão onde o fator determinante é a quantidade de alimento oferecido às larvas,
porém a sobrecarga de alimento necessária para uma larva se tornar rainha fica armazenada
em uma célula acessória. Linhas espessas = células de rainhas; linhas finas = células de
operárias.

Vislumbrando este panorama, podemos crer que nas abelhas onde a
determinação de castas ocorre exclusivamente por meio de mecanismo alimentar, é
possível induzir a produção de rainhas por meio da manipulação da quantidade de
alimento oferecida às larvas. 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 gênero Melipona (Camargo, 1972a, b; Campos &
Costa, 1989; Baptistella, 2009). Esses alvéolos são fechados com tampas de cera e
mantidos em estufas a 28°C. Ainda, Buschini e Campos (1995) constataram que em
Trigona spinipes a freqüência de rainhas obtidas foi tanto maior quanto maior a
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quantidade de alimento ingerido pelas larvas, influenciando o peso, comprimento dos
ovários e número de ovaríolos.
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 destes
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.
Nas abelhas sem ferrão, a produção de rainhas é um investimento limitado.
Apesar de serem produzidas ao longo de todo o ano nas abelhas do gênero Melipona,
com uma freqüência de até 25%, nos outros gêneros a freqüência é de apenas 1-2%
(Kerr, 1946; Kerr, 1948; Kerr, 1950). Esse baixo percentual de fêmeas que se tornam
rainhas acarreta uma séria limitação às práticas de manejo que se utilizam da divisão ou
multiplicação de colônias com vistas ao aumento do número de colônias e
conseqüentemente da produção ou do serviço prestado por estas abelhas. Sob esta
perspectiva, o presente estudo teve como objetivo estabelecer e testar modificações nas
técnicas de produção de rainhas in vitro e verificar sua influência na taxa de
sobrevivência das larvas das rainhas em Tetragonisca angustula. Além disso, buscamos
verificar a possível produção de intercastas e/ou da quantidade mínima limite de
alimento larval necessário para induzir a transformação de uma larva fêmea em rainha,
através da gradação da quantidade de alimento oferecido às larvas criadas in vitro.
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.
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MATERIAL E MÉTODOS
Para a realização desta parte do trabalho foram utilizadas dez colônias de T.
angustula e uma colônia de Scaptotrigona aff. depilis mantidas em caixas de madeira
para criação racional no meliponário do Departamento de Genética da Faculdade
Medicina de Ribeirão Preto -USP. As colônias foram doadoras de material para todas as
fases do trabalho, materiais como alimento larval, larvas, favos de cria, etc. É importante
ter um número de colônias que permita a realização de uma alternância na retirada de
material, para não correr o risco de perder colônias devido ao excesso de manipulação,
pois a retirada de material é uma técnica invasiva uma vez que causa queda na taxa de
natalidade nas colônias.

Coleta e estocagem do alimento larval
Como o alimento coletado na etapa de medição do volume das células de cria não
foi suficiente para a aplicação nas placas de acrílico, foi necessária a coleta de favos de
cria recém-operculados na fase embrionária (contendo ovos) e levados ao laboratório
onde foram desoperculados (célula por célula) com um estilete de ponta fina. Os ovos
foram removidos para que seu conteúdo protéico não interferisse no experimento.
Posteriormente, com o auxílio de uma bomba de sucção a vácuo (figura 14), o alimento
foi retirado célula por célula de todos os favos, estocado em tubos Falcon e
acondicionados em freezer a -21°C até o momento de sua aplicação nas placas de
acrílico. A coleta individualizada célula a célula evita que o alimento entre em contato
com outras partes do ninho ou outras superfícies evitando contaminação.
O alimento utilizado nas placas para alimentação das larvas foi exclusivamente
originário de favos de cria de operárias/machos, devido à sua maior abundância em
detrimento à baixa quantidade de realeiras encontradas. A utilização de alimento
originariamente destinado à alimentação de larvas de operárias/machos na produção de
rainhas se torna possível pelo fato de aparentemente não haver diferenças qualitativas
entre alimento de realeiras e das células normais de cria (Camargo, 1972a; Hartfelder,
1985).
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Figura 14: A) Aparelhagem completa para coleta de alimento larval por sucção, I - bomba de
sucção a vácuo, II - recipiente coletor de resíduos, III - tubo Falcon coletor de alimento mantido
em gelo, IV – ponteira de micropipeta adaptada para sugar alimento do favo. B) Tubo Falcon
coletor contendo alimento recém-coletado. C) Detalhe da ponteira de micropipeta adaptada
para a coleta de alimento célula a célula.

Plaqueamento do alimento larval
Neste estudo, para reproduzir células de cria com as mesma dimensões das
realeiras encontradas naturalmente, utilizamos duas placas de acrílico retangulares com
1,5 cm de espessura e lados com 8,4 cm e 7,6 cm contendo 100 pocinhos cada uma. Cada
pocinho possuía 4 mm de diâmetro, 8 mm de profundidade e volume total de 100 µL
(figura 15), dimensões aproximadas das realeiras encontradas naturalmente.
O alimento que estava acondicionado em freezer a -21°C foi mantido em
temperatura ambiente por cerca de meia hora para descongelamento, agitado e
posteriormente transferido com micropipetas para os 200 pocinhos das duas placas de
acrílico na quantidade de 55 µL por pocinho, portanto foram utilizados 11,0 mL de
alimento larval. Em seguida as placas de acrílico contendo o alimento foram colocadas

71

______________________________________________________________________________Capítulo 3

em estufa BOD a 28°C e 100% de umidade relativa até o dia seguinte, quando houve

M. Prato

transferências das larvas.

1 cm

Figura 15: Placa de acrílico contendo 100 pocinhos utilizada para a criação in vitro de rainhas.
Cada pocinho funciona como uma célula real artificial, cada um com 4 mm de diâmetro, 8 mm
de profundidade e volume total de 100 µL.

A manutenção da umidade foi importante para que não houvesse dessecamento
do alimento que possui consistência líquida. O intervalo de um dia entre transferência do
alimento e transferência das larvas foi importante para que houvesse estratificação do
alimento, como ocorre naturalmente nas células de cria, uma condição importante para
que os ovos e até mesmo larvas flutuem sobre o alimento.

Transferência de larvas para as placas de criação in vitro
Larvas em estágios primários de desenvolvimento são geralmente encontradas de
5 a 7 dias após a postura dos ovos, quando ainda não entraram no período de
alimentação. Favos de cria contendo larvas em estágio primário foram coletados nos
ninhos doadores e levados ao laboratório, onde suas células de cria foram
desoperculadas célula por célula com estilete de ponta fina. Em seguida, as larvas foram
retiradas de sobre o alimento das células com estilete de ponta fina e imediatamente
transferidas para os pocinhos contendo 55µL de alimento da placa de acrílico preparada
anteriormente. Nesta transferência é preciso extrema acuidade manual para que as
larvas não se impregnem muito com alimento e não submerjam no mesmo, tanto no
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momento da retirada das células de cria naturais quanto ao serem colocadas sobre o
alimento das placas de acrílico, lembrando que as larvas deste estágio se posicionam
lateralmente na superfície do alimento, ou seja, com um dos lados voltados para cima
(em contato com o ar) por onde realiza as trocas gasosas, e o outro lado voltado para
baixo (em contato com o alimento), assim, antes de pescar as larvas de sobre o alimento
nas células naturais de cria é importante observar sua posição e conservá-la no momento
de depositá-la sobre o alimento das placas de acrílico, pois se houver inversão dos lados a
larva será impedida de respirar e morrerá. Outro aspecto que compromete a
sobrevivência das larvas são possíveis injúrias causadas no tegumento larval, que é muito
sensível, pelo estilete usado para transferi-las, por isso este deve ser liso e não muito
pontiagudo.

Acondicionamento dos imaturos em desenvolvimento
Após transferência das larvas, as placas de acrílico de criação in vitro eram
novamente acondicionadas em estufa BOD a 28°C e 100% de umidade relativa durante
quatro dias (figura 16), a manutenção da umidade em 100% foi conseguida por meio de
um pequeno vasilhame contendo água, colocado juntamente com as placas e isolados do
meio externo por placas de Petri envolvidas com filme plástico. A manutenção da
umidade a 100% nos quatro primeiros dias foi importante para evitar a desidratação do
alimento, mantendo sua consistência líquida, pois se este se desidrata e torna-se mais
viscoso, as larvas não conseguem ingeri-lo. Após os quatro primeiros dias a umidade foi
mantida a 75% até as abelhas emergirem. A umidade a 75% foi conseguida mediante
substituição da água por uma solução supersaturada de NaCl. Após quatro dias, as larvas
já ingeriram todo o alimento de suas células, portanto é desnecessária a manutenção de
100% de umidade, condição que pode estimular a proliferação de fungos sobre as larvas
e restos de alimento, portanto, reduzimos a umidade para 75%, que é suficiente para
evitar o ressecamento dos tegumentos larval e pupal. A metodologia para manutenção
da umidade foi uma modificação da metodologia proposta por Menezes (2010).
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0,5 cm

1 cm

Figura 16: Condições de manutenção da placa de acrílico com larvas transferidas na estufa. A)
Placa envolvida com filme plástico e recipiente contendo solução salina supersaturada. B)
Detalhe de duas larvas recém-transferidas sobre o alimento.

Os procedimentos acima mencionados foram comuns a todos os experimentos
abaixo relacionados, porém, explicitaremos as peculiaridades de cada um a seguir.

Experimento 1: Ocorrência de intercastas e quantidade mínima limite de alimento para
formação rainhas em Tetragonisca angustula.

Utilizamos alimento larval e larvas de T. angustula para realização da produção in
vitro. Realizamos 350 transferências de larvas para pocinhos contendo quantidades
variáveis de alimento larval. Utilizamos 50 larvas para cada uma das quantidades de
alimento a seguir: 5 µL, 10 µL, 15 µL, 25 µL, 35 µL, 45 µL, e 55 µL. Após a emergência, as
análises de enquadramento de castas das fêmeas emergidas foram feitas com base na
presença (operárias) e ausência (rainhas) de corbícula, peso, tempo de desenvolvimento
pós-embrionário e medidas morfométricas (largura máxima da cabeça, distância entre os
olhos e distância entre as tégulas). Os mesmos parâmetros foram avaliados para rainhas
(n=3) e operárias (n=15) recém-emergidas em condições naturais a título de comparação.

74

______________________________________________________________________________Capítulo 3

Experimento 2: Produção in vitro de rainhas de Tetragonisca angustula utilizando
alimento larval de Scaptotrigona aff. depilis.

Coletamos alimento larval proveniente de células de cria de operárias/machos de
uma colônia de Scaptotrigona aff. depilis mantida no meliponário do Depto. de Genética
da FMRP – USP. Plaqueamos o alimento em uma placa de acrílico contendo 100
pocinhos, cada um contendo 55 µL de alimento e realizamos a transferência de 100
larvas de Tetragonisca angustula.

Experimento 3: 1ª produção in vitro de rainhas de Tetragonisca angustula.

Realizamos 300 transferências utilizando alimento larval e larvas de T. angustula,
todas na quantidade de 55µL, cujas rainhas emergiram em abril/2009.

Experimento 4: 2ª produção in vitro de rainhas de Tetragonisca angustula.

Realizamos 200 transferências utilizando alimento larval e larvas de T. angustula,
todas na quantidade de 55µL, cujas rainhas emergiram em maio/2010.

Após a emergência, as fêmeas emergidas nos experimentos 2, 3 e 4 foram
analisadas quanto à presença e ausência de corbícula, peso, tempo de desenvolvimento
pós-embrionário e medidas morfométricas (largura máxima da cabeça, distância entre os
olhos e distância entre as tégulas). Os mesmos parâmetros foram avaliados para rainhas
(n=5) e operárias (n=25) recém-emergidas em condições naturais a título de comparação.
Ao todo realizamos 950 transferências de larvas de Tetragonisca angustula
objetivando a produção in vitro de rainhas, para isso utilizamos 5,5 mL de alimento larval
de Scaptotrigona aff. depilis e 37,0 mL de alimento larval de Tetragonisca angustula.
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Análise estatística
Para comparação entre os tempos de desenvolvimento e pesos dos diversos
grupos de indivíduos naturais e produzidos in vitro, utilizamos o teste de Mann-Whitney
para amostras independentes. Para os mesmos grupos de indivíduos do experimento 1,
utilizamos a distância de Mahalanobis a fim de comparar as medidas morfométricas. O
programa BioEstat 5.0 foi utilizado para realizar tais testes estatísticos.

76

______________________________________________________________________________Capítulo 3

Resultados
Experimento 1: Ocorrência de intercastas e quantidade mínima limite de alimento para
formação rainhas em Tetragonisca angustula.

A partir de 350 transferências de larvas, conseguimos uma taxa de 7,7% na
emergência de indivíduos produzidos in vitro, dos quais 14,9% foram rainhas e 85,1%
foram operárias. Constatamos que para as quantidades de alimento oferecidas às larvas,
as que receberam 35 µL ou menos se tornaram operárias, enquanto aquelas que
receberam 45 µL ou mais se tornaram rainhas (tabela VIII).

Tabela VIII: Taxa de emergência de rainhas e operárias em função da variação da quantidade de
alimento oferecida às larvas de Tetragonisca angustula em criação in vitro. * Valores de
porcentagem calculados a partir dos indivíduos emergidos (27= 100%).

Natalidade

Rainhas

Operárias

Vol. de

N° de

alimento (µL)

transferências

N°

%

N°

%

N°

%

5

50

4

8

0

0

4

100

10

50

0

0

0

0

0

0

15

50

0

0

0

0

0

0

25

50

4

8

0

0

4

100

35

50

15

30

0

0

15

100

45

50

3

6

3

100

0

0

55

50

1

2

1

100

0

0

Total

350

27

7,7

4

14,9*

23

85,1*

Comparando o tempo de desenvolvimento pós-embrionário dos indivíduos
produzidos in vitro e de exemplares produzidos naturalmente em colônias de T.
angustula, notamos que, na média, os indivíduos produzidos in vitro que receberam 45
µL e 55 µL de alimento e se tornaram rainhas, obtiveram um tempo de desenvolvimento
muito próximo das rainhas produzidas naturalmente (45 dias). Enquanto os indivíduos
produzidos in vitro que receberam 35 µL, 25 µL e 5 µL de alimento obtiveram um tempo
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de desenvolvimento próximo ao das operárias produzidas naturalmente (40 dias). É
possível notar ainda que conforme diminuímos a quantidade de alimento oferecido às
larvas, diminui também o tempo de desenvolvimento das mesmas (figura 17). Ao
realizarmos o teste de Mann-Whitney para o tempo de desenvolvimento de rainhas
(rainhas naturais, 55 µL e 45 µL) e operárias (operárias naturais, 35 µL, 25 µL e 5 µL),
notamos que existe diferença significativa entre os dois grupos (p< 0,0001).

Figura 17: Tempo médio de desenvolvimento pós-embrionário de rainhas (n=3) e operárias
(n=15) naturais e dos indivíduos criados in vitro (n=27) em Tetragonisca angustula.

Ao compararmos o peso dos indivíduos produzidos in vitro e de exemplares
produzidos naturalmente em colônias de T. angustula recém-emergidos, notamos que de
uma maneira geral as rainhas produzidas in vitro (45 µL e 55 µL de alimento) possuem um
peso bastante inferior àquelas produzidas naturalmente. Entretanto, quando analisamos
os indivíduos produzidos in vitro entre si, notamos que as rainhas, que receberam 45 µL e
55 µL de alimento, possuem um peso bastante acima do obtido pelas operárias, que
receberam 35 µL, 25 µL e 5 µL de alimento. É possível notar ainda que conforme
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diminuímos a quantidade de alimento oferecido às larvas, assim como ocorreu para o
tempo de desenvolvimento pós-embrionário, diminui também o peso dos indivíduos
recém-emergidos (figura 18). Ao realizarmos o teste de Mann-Whitney para o peso de
rainhas (rainhas naturais, 55 µL e 45 µL) e operárias (operárias naturais, 35 µL, 25 µL e 5
µL), notamos que existe diferença significativa entre os dois grupos (p< 0,0001).

Figura 18: Peso médio de rainhas (n=3) e operárias (n=15) naturais recém-emergidas e
indivíduos criados in vitro (n=27) recém-emergidos de Tetragonisca angustula.

Realizamos análise dos componentes principais das três medidas morfométricas
realizadas tanto nas fêmeas naturais (Rainhas e operárias naturais) quanto nas fêmeas
criadas in vitro (55 µL, 45 µL, 35 µL, 25 µL e 5 µL). Verificamos que a largura máxima da
cabeça e a distância entre as tégulas foram as duas variáveis que mais contribuíram para
explicar nossos dados, e por isso, foram utilizadas nas análises dos componentes
principais (figura 19).
Analisando a figura 19 vemos que existem dois grupos distintos de fêmeas, o
primeiro grupo é formado pelas rainhas e compreende as rainhas naturais e aquelas
criadas in vitro com as quantidades de 55 µL e 45 µL de alimento; o segundo grupo é
formado pelas operárias e compreende as operárias naturais e aquelas criadas in vitro

79

______________________________________________________________________________Capítulo 3

com as quantidades de 35 µL, 25 µL e 5 µL de alimento. Notamos claramente que as
rainhas possuem ambas as medidas (largura máxima da cabeça e distância entre as
tégulas) maiores que as operárias. Além disso, percebemos que rainhas e operárias não
só diferem quanto ao tamanho, mas também quanto à proporção o que está evidenciado
na figura 19 pelas retas de regressão linear de ambos os grupos.

RLO

RLR

Figura 19: Análise dos componentes principais entre a largura máxima da cabeça (mm) e a
distância entre as tégulas (mm) realizadas nos sete grupos formados por fêmeas de
Tetragonisca angustula criadas in vitro com quantidades variadas de alimento: 55 µL, 45 µL, 35
µL, 25 µL e 5 µL e obtidas naturalmente nas colônias: rainhas naturais e operárias naturais. RLO:
reta de regressão linear do grupo das operárias, RLR: reta de regressão linear do grupo das
rainhas.

As distâncias de Mahalanobis das diversas combinações entre os grupos
experimentais, tendo como base a largura máxima da cabeça e a distância entre as
tégulas podem ser verificadas na tabela IX. Para todas as combinações p< 0,0001. A
menor distância de Mahalanobis foi encontrada entre os grupos de operárias de 35 µL e
25 µL, indicando que estão extremamente próximos; enquanto a maior distância de
Mahalanobis ocorreu entre as rainhas naturais e as operárias criadas com 5 µL de
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alimento, demonstrando que estes grupos são os dois extremos das medidas. De uma
maneira geral percebemos pelos valores das distâncias que as combinações das rainhas
entre si, assim como das operárias entre si, são baixos indicando que estão próximos.

Tabela IX: Distância de Mahalanobis das combinações existentes entre todos os grupos
considerados na análise discriminante: fêmeas de Tetragonisca angustula criadas in vitro com
quantidades variadas de alimento: 55 µL, 45 µL, 35 µL, 25 µL e 5 µL e obtidas naturalmente nas
colônias: rainhas naturais e operárias naturais, tendo como base as medidas da largura máxima
da cabeça (mm) e distância entre as tégulas (mm).

Combinações

Distância de Mahalanobis

Rainhas naturais x Operárias naturais

149,09

Rainhas naturais x 55 µL

7,00

Rainhas naturais x 45 µL

19,11

Rainhas naturais x 35 µL

130,50

Rainhas naturais x 25 µL

132,07

Rainhas naturais x 5 µL

191,30

Operárias naturais x 55 µL

111,42

Operárias naturais x 45 µL

86,55

Operárias naturais x 35 µL

1,34

Operárias naturais x 25 µL

1,61

Operárias naturais x 5 µL

3,93

55 µL x 45 µL

3,11

55 µL x 35 µL

92,67

55 µL x 25 µL

93,29

55 µL x 5 µL

152,55

45 µL x 35 µL

68,78

45 µL x 25 µL

68,90

45 µL x 5 µL

125,14

35 µL x 25 µL

0,04

35 µL x 5 µL

9,84

25 µL x 5 µL

10,42
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Para análise da presença ou ausência de corbícula, notamos que em
conformidade com os dados morfométricos anteriormente mostrados, as fêmeas
mantiveram a formação de dois grupos: as que apresentaram corbículas e portanto são
operáras (operárias naturais, e as criadas in vitro com 35 µL, 25 µL e 5 µL de alimento), e
as que não apresentaram corbículas e portanto são rainhas (rainhas naturais e as criadas
in vitro com 55 µL e 45 µL de alimento).

Experimento 2: realizamos 100 transferências utilizando alimento larval de Scaptotrigona
aff. depilis, com 55µL de alimento larval. As rainhas emergiram em maio/2009. Das 100
larvas transferidas apenas 4 (4%) emergiram.

Experimento 3: realizamos 300 transferências utilizando alimento larval de T. angustula,
todas na quantidade de 55µL cujas rainhas emergiram em abril/09. Das 300 larvas
transferidas, apenas 21 (7%) emergiram.

Experimento 4: realizamos 200 transferências utilizando alimento larval de T. angustula,
todas na quantidade de 55µL cujas rainhas emergiram em maio/2010. Das 200 larvas
transferidas, 102 (51%) emergiram.
As análises estatísticas comparando as 4 rainhas produzidas utilizando alimento
larval de Scaptotrigona aff. depilis com as demais produzidas in vitro, demonstraram não
haver diferenças significativas entre elas (testes de Mann-Whitney para: tempo de
desenvolvimento p<0,0001; peso p<0,0001 e medidas morfométricas p<0,0001),
portanto, os resultados a seguir dizem respeito aos experimentos 2, 3 e 4
conjuntamente.
Comparando o peso (mg) de rainhas recém-emergidas produzidas in vitro e
emergidas naturalmente, notamos que não existe diferença significativa entre os grupos,
embora as naturais sejam ligeiramente mais pesadas (figura 20) (teste de Mann-Whitney
com valores significativos para p<0,05, p= 0,4155). Para a comparação das medidas
morfométricas (mm) entre os mesmos grupos, notamos que as rainhas recém-emergidas
produzidas in vitro e as emergidas naturalmente formam um mesmo grupo, porém as
produzidas in vitro são ligeiramente menores que as naturais (figura 21).
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Figura 20: Comparação entre os pesos de rainhas naturais (n=3) e rainhas produzidas in vitro
recém-emergidas, nos experimentos 2, 3 e 4 (n=127).

B
Largura máxima da cabeça (mm)

Largura máxima da cabeça (mm)

A

Distância entre as tégulas (mm)

Distância entre os olhos (mm)

Figura 21: Comparação das medidas morfométricas entre rainhas naturais e criadas in vitro em
Tetragonisca angustula. A, relação entre largura máxima da cabeça (mm) e distância entre as
tégulas (mm); B, relação entre largura máxima da cabeça (mm) e distância entre os olhos (mm).
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Discussão
O passo inicial para a realização dos experimentos a cerca da teoria de
determinação das castas com base na quantidade de alimento fornecido à larva, é a
determinação da quantidade média de alimento oferecido a cada larva que se torna
rainha, pois é exatamente a mesma quantidade utilizada em laboratório para a produção
in vitro. Cada espécie de abelha sem ferrão cuja determinação de castas depende apenas
da quantidade de alimento, constrói células reais ou células acessórias de tamanhos
diferentes e com quantidades de alimento diferentes, por isso, há a necessidade de
averiguar para a espécie escolhida a quantidade média de alimento ingerido pelas larvas
que se tornam rainhas, o que no presente trabalho está documentado no capítulo 2.
Os resultados dos experimentos com variação na quantidade de alimento
oferecido às larvas de operárias mostram que todos os parâmetros utilizados para
realizar o enquadramento dos indivíduos produzidos in vitro em uma das castas,
utilizando como referências operárias e rainhas recém-emergidas naturalmente nas
colônias, corroboraram a divisão em dois grupos, pois todos os indivíduos que ingeriram
5 µL, 25 µL e 35 µL de alimento se tornaram operárias, formando um grupo juntamente
com as operárias naturais, e todos os indivíduos que ingeriram 45 µL e 55 µL de alimento
se tornaram rainhas, formando um grupo com as rainhas naturais. Portanto, deve existir
uma quantidade limite de alimento, que se situa entre 35 µL e 45 µL acima da qual todos
os indivíduos se tornam rainhas e abaixo da qual todos se tornam operárias. Este dado
tem uma importância prática muito grande para o manejo avançado de Tetragonisca
angustula na medida em que nos permite afirmar que a quantidade mínima confiável
para realizar produção in vitro de rainhas em larga escala é de 45 µL de alimento larval.
Não houve ocorrência de indivíduos intermediários (intercastas), ou seja, aqueles
que conservam características tanto de rainhas quanto de operárias, pois todos os
indivíduos se encaixaram em uma das duas castas; assim como não houve a presença de
rainhas-miniatura. Segundo Cabral (2009) as rainhas-miniatura de Scaptotrigona aff.
depilis produzidas em experimento in vitro possuem tamanho inferior, porém a
proporcionalidade é mantida com as rainhas típicas, diferindo das operárias típicas,
enquanto no presente trabalho, para Tetragonisca angustula, embora o tamanho dos
indivíduos produzidos tenha variado de acordo com a quantidade de alimento que
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receberam, formaram-se apenas dois grupos muito distintos de acordo com o tempo de
desenvolvimento, peso dos indivíduos recém-emergidos, mas principalmente a presença
ou ausência de corbícula e as medidas morfométricas, com tamanhos e proporções
diferentes, o grupo das operárias e o grupo das rainhas.
Como acontece na maioria dos gêneros de abelhas sem ferrão e diferentemente
do que ocorre em Apis e Melipona, em T. angustula o tempo de desenvolvimento pósembrionário de rainhas é superior ao das operárias, pois rainhas emergem após cerca de
45 dias e as operárias após cerca de 40 dias, tanto que muitas vezes na colônia é possível
observar realeiras isoladas dos favos de cria e presas ao invólucro, isso porque as
operárias do favo de cria ao qual a célula real estava ligada, já haviam nascido e os favos
desmanchados. Quando comparamos o tempo de desenvolvimento pós-embrionário dos
indivíduos criados in vitro com aqueles que se desenvolveram naturalmente podemos
notar que o tempo de desenvolvimento pós-embrionário varia diretamente proporcional
à quantidade de alimento oferecida às larvas, quanto maior a quantidade de alimento,
maior o tempo de desenvolvimento. Notamos ainda que os indivíduos que ingeriram 55
µL e 45 µL de alimento, cujos emergidos se tornaram rainhas, possuem o tempo de
desenvolvimento próximo ao tempo de desenvolvimento das rainhas naturais, enquanto
os indivíduos que se alimentaram com 35 µL, 25 µL e 5 µL, possuem tempo de
desenvolvimento igual ou abaixo do tempo de desenvolvimento das operárias naturais.
De acordo com os resultados do experimento 2 podemos inferir que é possível
utilizar alimento larval de Scaptotrigona aff. depilis para produzir rainhas de Tetragonisca
angustula, mesmo havendo diferenças na composição protéica entre os alimentos de
ambas as espécies (ver capítulo 2), o que é importante do ponto de vista do manejo, uma
vez que podemos tornar menos danosa a retirada de material das colônias da espécie
alvo para produção de rainhas, no caso deste estudo T. angustula, pois dela retiramos
apenas larvas para transferência, ao passo que o alimento pode ser retirado de colônias
de outra espécie, mais abundante e que possui maior volume de alimento contido nas
células de cria.
Um problema da técnica de criações in vitro comumente relatado nos trabalhos é
a dificuldade de se obter rainhas de tamanho normal. Hartfelder & Engels (1992)
produziram um grande número de rainhas in vitro de Scaptotrigona postica e além das
medidas morfométricas das estruturas corpóreas externas das rainhas, eles avaliaram os
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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 e segundo devido a algum tipo de estresse causado pelo ambiente artificial,
talvez a manipulação excessiva das placas de criação, variações na luminosidade ou até
mesmo a falta do contexto social da colônia. O contexto social é um importante fator que
varia de colônia para colônia e tem grande influência nas atividades sociais, inclusive na
produção de machos, rainhas e operárias, como já visto por Bego (1982) em
Nannotrigona (Scaptotrigona) postica.
A redução de umidade ao longo do desenvolvimento das larvas já foi utilizada
pela primeira vez por Camargo (1972a), sendo adotada por outros autores (Almeida,
1974; Campos & Costa, 1989; Maciel-Silva & Kerr, 1991; Hartfelder & Engels, 1992;
Campos & Coelho, 1993; Bezerra, 1995). Contudo, em geral as taxas de sobrevivência
eram baixas. Por exemplo, Camargo (1972a) 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, uma das causas para as baixas taxas de sobrevivência está
relacionada com a utilização de alvéolos tampados em alguns destes trabalhos, 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, 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. Ainda relacionado com a
umidade, mas também com a assepsia podemos citar problemas de contaminação do
alimento larval dos alvéolos com fungos patogênicos, o que tem mais chances de ocorrer
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se a umidade é mantida alta (acima de 75%) por um longo período (acima de 4 dias). Por
isso, 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 que controlam a umidade num período adequado. Mais recentemente Menezes
(2010) em estudo detalhado do controle da umidade para produção in vitro de rainhas
de abelhas sem ferrão, propôs metodologia de diminuição da umidade ao longo do
desenvolvimento dos imaturos, utilizando diferentes soluções salinas, conseguindo uma
taxa de sucesso muito alta.
Durante o plaqueamento do alimento e as transferências de larvas devemos
adotar práticas de assepsia adequadas para evitar contaminação do alimento e das larvas
com microorganismos patogênicos, através da utilização de luvas de látex, máscara,
esterilização dos materiais utilizados, principalmente os estiletes de transferência, em UV
e/ou álcool 70%, assim como utilizar aparelho de fluxo laminar para realizar tais
procedimentos. Um procedimento que ajudou no controle da proliferação de
microorganismos patogênicos sobre o alimento dos alvéolos foi a esterilização deste em
UV por 5 minutos após plaqueado e logicamente antes de receber as larvas.
Ainda podemos citar as dificuldades de manejar as larvas no momento das
transferências e o uso de material inadequado para realizar esta tarefa, pois é necessária
grande acuidade manual na hora de “pescar” as larvas e no momento de depositá-las
sobre o alimento do alvéolo artificial, de maneira que se não foram tomados os devidos
cuidados as larvas podem morrer devido às injúrias causadas em seu tegumento e
também por afogamento no alimento larval. Adotando modificações para melhoria da
técnica, conseguimos uma taxa de sucesso na obtenção de rainhas de até 51%
configurando um grande avanço em relação à taxa natural de emergência de rainhas,
cerca de 0,21%.
Estes resultados são animadores e demonstram a eficiência da técnica de
produção in vitro de rainhas de abelhas sem ferrão (exceto gênero Melipona) como uma
ferramenta que vem sanar a escassez de rainhas produzidas naturalmente, o que
constitui um dos maiores gargalos no momento de realizar multiplicação das colônias.
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MULTIPLICAÇÃO DE COLÔNIAS DE Tetragonisca
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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
enxameagem) 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 & Dollin, 2000; QuezadaEuán 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.
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 colôniasfilhas. A primeira etapa a fim de acelerar esse processo constitui na utilização de rainhas
produzidas in vitro, pois permite 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, garantindo o crescimento de uma minicolônia até que se torne uma colônia estável e independente.
Será necessário, portanto, contornar os gargalos que impedem a multiplicação de
colônias em larga escala por meio do conhecimento detalhado sobre a biologia destas
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abelhas, conjuntamente com iniciativas que visem a implementação de novas técnicas de
manejo e o melhoramento daquelas já existentes. 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 mini-colônias, utilizando para isso Tetragonisca angustula.
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MATERIAL E MÉTODOS
Montagem de mini-colônias órfãs de Tetragonisca angustula
Trinta e nove mini-colônias órfãs foram montadas a partir de seis colônias fortes
em épocas diferentes. A montagem de uma mini-colônia órfã trata-se da retirada de dois
favos de cria mais velhos contendo pupas e de coloração mais clara, de uma colônia
doadora e sua transferência para uma caixa racional de madeira pequena (16 x 14 x 16
cm com tampa de vidro), juntamente com operárias jovens (cerca de 20), cuja função é
cuidar dos favos de cria e construir o invólucro (figura 22). Foi fornecido xarope artificial

A

M. Prato

M. Prato

(50% água e 50% açúcar) e pólen fermentado de Apis em potes artificiais de cera.

B
I

I
5 cm

II
5 cm

Figura 22: Mini-colônia montada em caixa racional de madeira (16 x 14 x 16 cm com tampa de
vidro). A: Vista externa. B: Vista interna de uma mini-colônia já estabelecida com rainha
fisiogástrica, I - recipientes contendo xarope artificial, II – pote artificial de cera já aberto
contendo pólen fermentado de Apis mellifera.

As mini-colônias foram montadas com cerca de uma semana de antecedência à
introdução das rainhas virgens, lembrando que o número de rainhas virgens introduzidas
em cada mini-colônia variou de 1 até 3 dependendo do experimento. Esse tempo é
importante para que as operárias jovens construam um invólucro, protegendo os favos
de cria e as operárias comecem a nascer por isso devem-se utilizar favos de cria já na fase
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de pupa. Durante este tempo os núcleos devem ficar abrigados e protegidos, pois estão
muito frágeis, de preferência devem ser mantidos dentro de estufa a 28°C e 70% de
umidade, inteiramente vedados.

Desenvolvimento de mini-colônias de Tetragonisca angustula utilizando as
rainhas produzidas in vitro
Após a criação in vitro em estufa, as rainhas virgens produzidas nos experimentos
2, 3 e 4 (ver capítulo 3), foram pesadas em balança eletrônica de precisão Metter (AE50).
Após pesagem as rainhas receberam marcas de coloração vermelha no mesonoto feitas
com tinta sem odor e atóxica, e foram imediatamente transferidas para as 16 minicolônias órfãs previamente construídas, estas foram então transferidas para o
meliponário, permitindo o fluxo de entrada e saído dos indivíduos, assim como o vôo
nupcial da rainha virgem. Em alguns casos, a fim de evitar o ataque às rainhas virgens
produzidas in vitro, isolamos estas em gaiolas de proteção adaptadas, constituídas de
tubos Eppendorf perfurados manualmente. Este teste consistia em isolar dentro da
gaiola de proteção a rainha virgem produzida, um pedaço de algodão embebido em
xarope por cerca de 48 horas, tempo suficiente para que as operárias percebessem e
aceitassem a presença de uma rainha. Após transferência das mini-colônias órfãs para o
meliponário, iniciou-se processo de observação diário dos núcleos e caracterização de
parâmetros que possibilitassem a identificação de rainhas que haviam sido fecundadas
naturalmente e se tornaram fisogástricas (funcionais), tais como: construção e
aprovisionamento de novas células de cria, atividade de postura e pesos das rainhas
introduzidas nas mini-colônias ao longo de seis meses. As rainhas foram pesadas em
balança de precisão uma vez por mês durante seis meses, para comparação pesamos
também algumas rainhas fisiogástricas dos ninhos naturais mantidos no meliponário.
Foram realizadas observações semanalmente durante seis meses a partir da
transferência das mini-colônias para o meliponário.
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Resultados
Experimento 2: realizamos 100 transferências oferecendo 55µL de alimento larval de
Scaptotrigona aff. depilis para cada larva de T. angustula. As rainhas emergiram em
abril/2009. Das 100 larvas transferidas apenas 4 (4%) emergiram, todas foram
introduzidas em mini-colônias órfãs (uma rainha em cada mini-colônia), fecundadas e se
tornaram fisiogástricas (100%). A partir destas rainhas fecundadas obtivemos 3 colônias
perenes (tabela X).

Experimento 3: realizamos 300 transferências utilizando alimento larval de T. angustula,
todas na quantidade de 55µL cujas rainhas emergiram em maio/09. Das 300 larvas
transferidas, apenas 21 (7%) emergiram, todas foram introduzidas em 10 mini-colônias
órfãs (9 com duas rainhas cada e 1 com três rainhas), das quais 8 (38%) foram fecundadas
e se tornaram fisiogástricas. A partir destas rainhas fecundadas obtivemos seis colônias
perenes (tabela X).

Experimento 4: realizamos 200 transferências utilizando alimento larval de T. angustula,
todas na quantidade de 55µL cujas rainhas emergiram em maio/2010. Das 200 larvas
transferidas, 102 (51%) emergiram, todas foram introduzidas em 25 mini-colônias (24
com duas rainhas cada e 1 com três rainhas), das quais 11 (10,78%) foram fecundadas e
se tornaram fisiogástricas. A partir destas rainhas fecundadas obtivemos sete colônias
perenes (tabela X).

Esses períodos foram escolhidos para que houvesse uma sincronia entre a
produção de rainhas e a época em que os machos sexualmente maduros existem em
maior quantidade no meliponário (ver capítulo 1). Somando os três experimentos, após
600 transferências, conseguimos uma taxa de 21,16% (121 indivíduos) na obtenção de
rainhas, destas 19% (23) foram fecundadas e se tornaram fisiogástricas. Das 39 minicolônias montadas, 16 (41%) se tornaram colônias perenes, com isso conseguimos a
formação de 16 colônias perenes a partir de 6 colônias doadoras de material.
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Tabela X: Frequência em números absolutos de eventos em cada uma das fases dos três
experimentos de produção in vitro de rainhas e multiplicação de colônias de Tetragonisca
angustula.

Transferências

Rainhas

Mini-

Colônias

de larvas

emergidas

colônias

perenes

Experimento 2

100

4

4

4

3

Experimento 3

300

21

8

10

6

Experimento 4

200

102

11

25

7

Total

600

127

23

39

16

Fecundações

Verificamos uma alta taxa de mortalidade das rainhas introduzidas (87,4%) nas
mini-colônias (tabela XI). Os fatores responsáveis pela morte das rainhas virgens
produzidas podem ser observados na figura 23.

Tabela XI: Rainhas de Tetragonisca angustula produzidas in vitro, introduzidas, fecundadas e
aceitas nas mini-colônias e taxa de mortalidade das rainhas.
Emergência

Rainhas

Rainhas

Mortalidade das

das rainhas

produzidas

fecundadas

rainhas

Quant.

%

Quant.

%

Experimento 2

Abril/09

4

4

100

1

25

Experimento3

Maio/09

21

8

38

15

71,4

Experimento 4

Maio/10

102

11

10,7

95

93,1

127

23

18,2

111

87,4

Total

Quanto às interações entre as rainhas produzidas e as operárias nas mini-colônias,
verificamos que muitas operárias apresentaram comportamento agressivo resultando em
75% dos casos, na eliminação das rainhas virgens. Em todos os testes de introdução das
rainhas, o tempo de rejeição e conseqüentemente morte das rainhas produzidas não
ultrapassou 48 horas. Em alguns casos (18%) as rainhas introduzidas não foram
encontradas no interior das novas colônias (figura 23).
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Figura 23: Fatores responsáveis pela alta mortalidade das rainhas de Tetragonisca angustula
produzidas in vitro.

Em virtude da agressividade das operárias, testamos a utilização de gaiolas de
proteção para isolar as rainhas produzidas in vitro (n=10) das operárias da mini-colônia
(figura 24). Em 30% dos casos (n=3), em dois dias (±48 horas) após a introdução das
gaiolas de proteção nas mini-colônias, as operárias cobriram completamente a tela das
gaiolas com cerume ocasionando a morte das rainhas. Entretanto, no restante dos casos
(70%, n=7) as rainhas foram aceitas pelas operárias após um período de 48 horas de

M. Prato

aprisionamento.

Figura 24: Tubo Eppendorf perfurado utilizado com gaiola de proteção dentro do qual as
rainhas virgens (n=10) foram mantidas dentro das mini-colônias por 48 horas.
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O estabelecimento da fisiogastria pelas rainhas produzidas in vitro foi observado
em 23 casos. Depois de passar pela aceitação das operárias, as rainhas produzidas nos
experimentos 2, 3 e 4 realizaram o vôo nupcial com sucesso, tendo início a construção e
aprovisionamento de novas células de cria, assim como a presença de células
operculadas contendo ovos, indicando atividade de postura em 16 mini-colônias (tabela
X). Podemos observar pela figura 25 que mostra a média dos pesos das 16 rainhas
fisiogástricas desde sua emergência até 6 meses após sua introdução nas mini-colônias,
que o maior ganho de peso ocorre no segundo e terceiro meses, com destaque para o
segundo mês, enquanto a partir do quarto mês o peso atinge um patamar e se torna
estável.

Figura 25: Médias dos pesos de 16 rainhas de Tetragonisca angustula produzidas in vitro
acompanhadas desde a emergência, passando pela fecundação, estabelecimento da
fisiogastria, até seis meses após sua introdução em mini-colônias.

Ao compararmos o peso das rainhas produzidas in vitro após seis meses de
introdução nas mini-colônias com o peso de rainhas fisiogástricas de ninhos naturais
percebemos que as naturais possuem, na média, um peso superior (1,5 mg) ao das
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produzidas in vitro (figura 26). Realizando teste de Mann-Whitney para duas amostras
independentes, considerando valores significativos p< 0,05, notamos que não há
diferença significativa entre os pesos de rainhas naturais e rainhas produzidas in vitro (p=
0,1689).

Figura 26: Comparação entre os pesos das rainhas fisiogástricas de colônias naturais e rainhas
fisiogástricas produzidas in vitro de Tetragonisca angustula. O peso de referência para as
rainhas produzidas in vitro foi aquele medido após seis meses de introdução em mini-colônias
órfãs.

Em média as rainhas produzidas in vitro e introduzidas nas mini-colônias órfãs
levaram 28 ± 13,5 dias a partir de sua emergência para serem fecundadas. O período
desde a fecundação das rainhas virgens até o estabelecimento de colônia perene
demorou entre 5 e 6 meses.

97

_________________________________________________________________Capítulo 4

Discussão
Vários fatores contribuíram para a mortalidade das rainhas produzidas in vitro e
introduzidas nas mini-colônias, aqueles relacionados ao ataque de inimigos naturais (7%),
como formigas, forídeos e a espécie de abelha cleptoparasita Lestrimelitta limao, e em
alguns casos em particular na morte de toda a população das mini-colônias. Em 18% dos
casos as rainhas não foram encontradas no ninho, provavelmente ao saírem para realizar
o vôo nupcial, ou o vôo de reconhecimento da colônia possam ter sido predadas ou
então não conseguiram localizar a colônia de origem. Entretanto é interessante notar
que as operárias foram responsáveis pela morte das rainhas introduzidas, em 75% dos
casos, o que provavelmente está relacionado com a capacidade de reconhecimento entre
os indivíduos do ninho, precisamente entre as operárias e a nova rainha virgem, uma vez
que os insetos sociais exalam compostos que funcionam como assinaturas químicas
individuais carregando informações a respeito da casta, idade, sexo e status reprodutivo
(Howard & Blomquist, 2005). O reconhecimento ocorre através de duas etapas principais:
a liberação de uma pista pelo animal e o reconhecimento dela por um segundo indivíduo
(Beecher, 1982). Os insetos sociais não são uma exceção à regra, o que pode ser
facilmente entendido ao observarmos que, após uma rápida “antenação” as operárias
são capazes de identificar os companheiros do ninho.
Diversos estudos comportamentais e químicos confirmam que as pistas utilizadas
no reconhecimento são representadas por compostos associados à cutícula dos insetos
(Breed & Stiller, 1992; Gamboa et al., 1996) que é recoberta por uma camada de ceras
impermeáveis constituída dos hidrocarbonetos (Lockey, 1988).
Nunes (2008) demonstrou que rainhas naturais recém emergidas de
Frieseomelitta varia não possuem 16 compostos característicos presentes na cutícula de
rainhas fisogástricas, em contrapartida apresentam 2 compostos que não são
encontrados nos adultos. Os indivíduos de F. varia reconhecem pistas indesejadas no
perfil cuticular daqueles não companheiros do ninho, e essas pistas são as responsáveis
pela rejeição dos indivíduos. Nessa proposta, a aceitação se dá não pela presença das
pistas desejadas, mas sim pela ausência das indesejadas (Couvillon & Ratnieks, 2008;
Nunes, 2008). Os diversos odores presentes em uma colônia são absorvidos pela cera, e
redistribuída por ela formando um odor homogêneo dentro do ninho. Breed et al.
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(1995), estudando a cera das abelhas melíferas, concluíram que ela é o componente com
maior importância na formação do padrão de hidrocarbonetos presentes na cutícula
destas abelhas. Seguindo esta mesma linha, acredita-se que o cerume em colônias de F.
varia também atue como unificador de compostos químicos presentes na colônia, por
este motivo as rainhas produzidas em laboratório foram expostas a pequenas
quantidades de cerume para que adquirissem o odor característico da colônia, na
tentativa de auxiliar no processo de reconhecimento destas operárias. Segundo Nunes
(2008) em experimentos de reconhecimento e análises químicas realizadas com
indivíduos de F. varia, ocorre transferência de pistas utilizadas no reconhecimento
através de um breve contato com o cerume. As análises químicas para os indivíduos que
permaneceram por 10 minutos em contato com o cerume mostrou que a concentração
de alguns compostos mudou, e outros foram adquiridos. Quanto às interações rainha
virgem – operárias, verificamos uma grande inquietação por parte das rainhas
introduzidas que se movimentavam rapidamente no interior da colônia e eram
intensamente assediadas pelas operárias. Este comportamento está de acordo com
Imperatriz-Fonseca & Zucchi (1995) que observaram este comportamento em rainhas
virgens de abelhas sem ferrão não pertencentes ao gênero Melipona.
Conforme demonstrado no capítulo 1, a produção de machos de Tetragonisca
angustula nas colônias do meliponário onde realizamos os experimentos é sazonal com
maior taxa no período de fevereiro a abril, estando os machos sexualmente ativos em sua
maioria no período de março a maio, por isso os experimentos de produção in vitro de
rainhas foram sincronizados com esse período par que houvesse uma maior
probabilidade dessas rainhas serem fecundadas, o que provavelmente contribuiu para o
aumento da taxa de rainhas fecundadas (18,2%).
Após a emergência das rainhas produzidas in vitro, observamos que elas levaram
em média 34 ± 8,5 dias para serem fecundadas. Embora não tenhamos observado
diretamente o vôo nupcial das rainhas produzidas que se estabeleceram nas minicolônias (n=16), consideramos que elas haviam sido fecundadas a partir da observação
da construção, aprovisionamento e presença de novas células operculadas, assim como
da atividade de oviposição, fato confirmado através de observações diretas sobre a
morfologia externa das rainhas, precisamente a visível dilatação da região abdominal.
Segundo Ferreira (1993), a construção das primeiras células de cria está relacionada com
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o estímulo do vôo nupcial da rainha, a partir do qual estas estruturas começam a ser
construídas após a fecundação da rainha. van Veen e Sommeijer (2000) observaram que
rainhas virgens de Tetragonisca angustula demoraram entre dois e cinco dias após o vôo
nupcial para iniciar postura de ovos.
O tempo médio para que ocorresse a fecundação das rainhas desde sua
emergência (34 ± 8,5 dias), está em concordância com o perfil de ganho de peso das
mesmas ao longo do tempo, pois observamos que o peso se mantém praticamente
estável (ganho de apenas 5,5% com base no peso inicial) até o primeiro mês, pois a
maioria das rainhas ainda não foi fecundada, e que aumenta vultosamente a partir do
segundo mês (ganho de 52,5% com base no peso inicial), coincidindo com a fase após a
fecundação e início da postura de ovos, até atingir um valor estável por volta do quinto
mês quando constatamos um ganho de 90,8% com base no peso inicial. Outro fato que
corrobora a viabilidade das rainhas produzidas in vitro é a igualdade de peso entre estas
após atingir a fisiogastria e as rainhas naturais fisiogástricas.
O novo método de multiplicação possui um potencial significativo em relação aos
métodos tradicionais, pois seis colônias de T. angustula produziram 16 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; Kerr et al., 1996; Heard & Dollin, 2000; Quezada-Euán et
al., 2001; Cortopassi-Laurino et al., 2006; Klumpp, 2007). Portanto, as seis colônias mães
gerariam 12 filhas com os métodos tradicionais. Esse número é inferior ao número de
colônias obtidas com o novo método (16 colônias-filha), o que já representa um ganho de
33% de produtividade.
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
(1972a) 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, Prato (2007) conseguiu formar uma colônia de
Tetragonisca angustula com rainha produzida in vitro, Baptistella (2009) formou seis
colônias de Frieseomelitta varia com rainhas in vitro, e Menezes (2010) conseguiu a
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formação de 5 colônias de Nannotrigona testaceicornis e 16 de Scaptotrigona aff. depilis
com rainhas in vitro. O presente estudo mostrou, com um número razoável de
observações (16 novas colônias), 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.
Quando pensamos em multiplicação de colônias de abelhas sem ferrão, podemos
diagnosticar dois importantes gargalos que impedem a prática em larga escala, que são o
baixo número de rainhas produzidas naturalmente nas colônias e a capacidade do
estabelecimento de mini-colônias em ninhos perenes. O primeiro problema já foi
solucionado pela produção in vitro de rainhas conforme mostrado no capítulo 3, pois as
rainhas podem ser produzidas em uma taxa muito superior àquela natural e são
comprovadamente viáveis. Porém o segundo problema, que seria a fecundação natural
destas rainhas após serem introduzidas em mini-colônias órfãs, carece de estudos e
técnicas mais apuradas, pois ainda temos uma perda muito grande de rainhas entre o
momento de introdução destas nas mini-colônias e o vôo nupcial, o que tem muito a ver
com a aceitação dessas rainhas pelas operárias do ninho (agressividade das operárias) e
também, logicamente com a não fecundação dessas rainhas. Tentando solucionar estes
problemas, propusemos a utilização de gaiolas de proteção das rainhas virgens por 48
horas o que se mostrou efetivo em 70% dos casos, pois aumentam as chances de
aceitação destas rainhas pelas operárias conforme já foi discutido no início deste tópico.
Menezes (2010) mostrou que é possível realizar fecundação de rainhas em
ambientes confinados, colocando-se alguns machos e uma rainha virgem. Vislumbrando
este panorama poderíamos supor que esta técnica viria a aumentar muito nossa taxa de
sucesso no estabelecimento de colônias perenes. Estes passos seriam um avanço sem
igual, pois pouparia as rainhas de alguns inconvenientes como a saída da colônia para
realização do vôo nupcial, quando pode sofrer predação ou até mesmo se perder, ao
passo que estando já fecundada, provavelmente sua aceitação pelas operárias seria
maior e sua saída no ninho seria desnecessária, eliminando as incertezas quanto à
probabilidade de fecundação natural destas rainhas e até mesmo as preocupações
quanto à abundância de machos no ambiente.
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