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RESUMO 

 

A percepção do ambiente interno e externo às colônias e sua resposta interativa foi 

fundamental para o sucesso ecológico dos insetos sociais. Como consequência, muitos 

aspectos do seu comportamento social são mediados por substâncias químicas, tais como 

os hidrocarbonetos cuticulares (HCs). Nas abelhas, os compostos voláteis podem atrair 

parceiros à uma grande distância, os quais se agregam perto da entrada da colônia, onde 

os indivíduos emissores de feromônios de atração sexual estão localizados, possibilitando 

a      cópula. Apesar disso, os mecanismos proximais desse comportamento ainda são pouco 

explorados e permanecem obscuros. O presente estudo teve como objetivo geral 

determinar se a idade e os diferentes contextos sociais em que as rainhas virgens (rainhas 

virgens) de Scaptotrigona aff. depilis são inseridas estão envolvidos no processo de 

atração de parceiros. Os objetivos específicos desse projeto foram: 1 - Investigar se há 

variações nos perfis de hidrocarbonetos cuticulares e da glândula de Dufour em relação 

as idades das rainhas virgens produzidas in vitro, 2 - Avaliar a aptidão por meio de testes 

de atratividade sexual utilizando rainhas virgens produzidas in vitro de diferentes idades, 

3 - Investigar se há variações nos perfis de hidrocarbonetos cuticulares e da glândula de 

Dufour em relação a diferentes contextos sociais em que as rainhas virgens produzidas in 

vitro e rainhas inseminadas foram inseridas, 4 - Avaliar a aptidão por meio de testes de 

atratividade sexual utilizando rainhas virgens produzidas in vitro e rainhas inseminadas 

inseridas em diferentes contextos sociais e 5 - Verificar se as possíveis interações sociais 

e diferentes idades influenciam na ontogenia da atratividade sexual em rainhas virgens, 

como também nos compostos presentes na cutícula e na glândula de Dufour. Para tal, 

foram criadas rainhas virgens de S. aff. depilis in vitro e foram testados grupos de rainhas 

em diferentes idades e contextos sociais para verificar sua influência na ontogenia da 

atração sexual. Os resultados mostraram que rainhas virgens de S. aff depilis não emergem 

imediatamente atrativas, mas podem permanecer atrativas pelo menos até 21 dias, e que 

não há diferença na intensidade de sua atratividade ao decorrer da sua vida adulta. O 

contexto social influencia na atratividade sexual (pelo menos em contextos sociais em 

que ocorrem uma possível competição entre rainhas virgens) e nos compostos químicos 

e/ou quantidades diferentes de compostos produzidos pela glândula de Dufour em rainhas 

virgens de mesma idade. A produção da atratividade não é cessada após a cópula em S. 

aff depilis. Além disso, podemos verificar que tanto os HCs quanto os compostos da 

glândula de Dufour são quimicamente distintos durante as diferentes idades. Isso sugere 

que em rainhas produzidas in vitro, os HCs também se encontram com uma certa 

plasticidade ao decorrer das idades, podendo estar envolvidos na atratividade sexual das 

rainhas e/ou apenas indicar em que estado reprodutivo as rainhas se encontram. A glândula 

de Dufour possivelmente contribui com a composição da cutícula e também na 

atratividade sexual das fêmeas. 

 

Palavras chaves: atratividade sexual, rainhas virgens, contexto social, hidrocarbonetos 

cuticulares, glândula de Dufour. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The perception of inner and outdoor environments in relation to colonies and their 

interactive responses were fundamental for the ecological success of social insects. As a 

consequence, several aspects of their social behavior are mediated by chemical 

substances, such as cuticular hydrocarbons (CHCs). In bees, volatile chemicals released 

by females are responsible for attracting mating partners at greater distances, in turn these 

individuals aggregate at the entrance of their colonies, where the copulation events take 

place. However, the proximal mechanisms that promote such behaviors are still not well 

explored. The present study aimed to determine whether two factors, age and social 

context in which gynes of the stingless bee Scaptotrigona aff. depilis are living, are 

involved in the process of attracting males. The main gols were: (1) Investigate whether 

gynes produced in vitro have a different chemical composition over their cuticles and 

within their Dufour gland depending on their age; (2) Check the fitness of gynes with 

different ages through sexual attractiveness bioassays; (3) Explore whether the social 

context in which a female is in contact with affects the chemical composition of their 

cuticular layer and Dufour gland; (4) Examine how the social context affects the fitness 

of gynes and inseminated queens; (5) Investigate how social context and age influence 

the social attractiveness of gynes, as well as the chemical composition of their cuticle and 

Dufour  gland. Females of S. aff. depilis were produced in vitro and it was expected that 

their age and the social context they were exposed would have a direct impact on their 

sexual attraction ontogeny. According to the results, gynes of S. aff. depilis produced in 

vitro do not emerge attractive, however, once they become attractive, they remain like 

that for at least 21 days, additionally, their attractiveness levels are similar through their 

adulthood. The social context has an impact over their sexual attractiveness (at least in a 

social context in which gynes are likely competing among each other), besides that, it also 

affects the chemical composition of the cuticle and Dufour gland in gynes with the same 

age. The sexual attractiveness of gynes is not ceased after they copulate. Furthermore, the 

chemical compounds present over the cuticle and in the Dufour gland of gynes with 

different ages are different. These results mean that even in gynes produced in vitro the 

chemical compounds vary according to age, which is likely to be involved with their 

sexual attractiveness or merely indicate their reproductive status. The Dufour gland 

compounds likely contribute with the chemical composition of the gynes cuticle and also 

with their sexual attractiveness. 

 

Keywords: sexual attractiveness, gynes, social context, cuticular hydrocarbons, Dufour 

gland. 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 Comunicação química 

A evolução do uso da comunicação química nos insetos sociais alcançou uma forma 

avançada e sofisticada, pois apresentam glândulas exócrinas que produzem uma grande 

quantidade de compostos, de tal forma que muitas características de seu comportamento 

social são mediadas por substâncias químicas denominadas como semioquímicos 

(HEFETZ, 1987). Sendo assim, dependendo do seu modo de ação, essas   substâncias 

sinalizadoras podem ser classificadas em: feromônios (intraespecíficos), que são 

biomoléculas utilizadas como mecanismo de comunicação entre indivíduos dentro da 

mesma espécie e aleloquímicos (interespecíficos), que são biomoléculas que atuam na 

comunicação entre indivíduos de espécies  diferentes (FRANCKE, 1999; MORI, 1998). 

Os feromônios de contato ou hidrocarbonetos cuticulares (HCs), carregam 

diversas informações acerca do indivíduo (ROUNAULT et al., 2004; HOWARD & 

BLOMQUIST, 2005; BLOMQUIST, 2010), contribuindo com o contexto social, pois 

possibilitam a discriminação de companheiras de não companheiras de ninho além de 

outras funções como reconhecimento de outros indivíduos da mesma espécie (GREENE 

& GORDON, 2007). Os HCs podem ser diferenciados em qualidade (diferença na 

composição química) e quantidade de cada composto (o mesmo composto químico 

presente, porém em quantidades diferentes (LORENZI et al., 1996). Esses compostos 

químicos também atuam na comunicação sexual entre machos e rainhas, sendo assim, a 

atratividade sexual das rainhas em relação aos machos é mediada por sinalizações 

específicas, através de feromônios sexuais produzidos por elas (AYASSE et al., 2001; 

FIERRO et al., 2011). Com isso, é necessário que machos e rainhas estejam 

reprodutivamente aptos para o acasalamento. 

Os feromônios sexuais são definidos como odores, produzidos por machos ou 

fêmeas, que estimulam uma ou mais reações comportamentais no sexo oposto, 

possibilitando a atratividade sexual para fins de acasalamento (SHOREY, 1973). Esses 

compostos voláteis sinalizadores podem atrair parceiros de uma grande distância, os quais 

podem se agregar perto da entrada da colônia, onde os indivíduos emissores de feromônios 

de atração sexual estão localizados (CORTOPASSI-LAURINO, 2007; VAN VEEN & 

SOMMEIJER, 2000; FIERRO et al., 2011). 
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A aptidão nesse trabalho significa a capacidade, natural ou adquirida que um    

indivíduo tem de realizar cópula e deixar descendentes, no sentido de possuir os requisitos 

necessários para tal, como estar apto fisiologicamente e comportamentalmente para a 

reprodução (HEARD, 1999). Ou seja, o contexto de fitness (aptidão) envolve diferentes 

traços do desenvolvimento e da história de vida dos organismos, a exemplo da 

atratividade (tentativa de cópula de machos) e da receptividade sexual (acasalamento 

efetivo) (aspectos investigados nesse trabalho). 

A atratividade sexual é um status comportamental e fisiológico, em que consiste 

na           capacidade de um indivíduo em incitar outro a envolver-se em cópula no contexto de 

acasalamento. Para as fêmeas, a atratividade pode ser entendida como a capacidade de 

induzir machos para se envolverem em tentativas de cópula (RYAN, 1997). Sendo assim, 

dois conjuntos de fatores são determinantes para o desenvolvimento desse 

comportamento: fatores internos, como a fisiologia do indivíduo (LEBRETON et al., 

2015) e fatores externos, tais como as interações com outros indivíduos e com o meio 

ambiente (ALCOCK, 2001). Porém, uma alta atratividade sexual não garante um bom 

desempenho reprodutivo, pois podem ter baixo acasalamento efetivo, apesar de serem 

bem atrativas (FOSTER et al., 1999). Com isso, a interação social é um fator externo 

chave afetando a história de vida de reprodução de fêmeas em himenópteros eussociais 

(FEWELL & PAGE, 1999; BESPALOVA & HELMS, 2014), embora os fatores internos 

também sejam importantes (WILSON, 1971; LIN & MICHENER, 1972). Além disso, a 

atratividade, bem como a receptividade, é adquirida ao longo da fase adulta, e é indicada 

por traços fisiológicos (e.g. a produção de compostos químicos atrativos; GRAJALES- 

CONESA et al., 2006; FIERRO et al., 2011), morfológicos (VEEN et al., 1999; 

KÄCHER et al., 2013) e comportamentais (IMPERATRIZ-FONSECA & ZUCCHI, 

1995). 

As rainhas virgens eussociais do gênero Melipona emergem sexualmente 

maduras, com o aparelho reprodutor pronto para a fecundação (IMPERATRIZ-

FONSECA & ZUCCHI, 1995; CRUZ-LANDIM, 2009). Entretanto, o desenvolvimento 

da atratividade sexual das   mesmas se dá ao longo da vida adulta (ENGELS & ENGELS, 

1988; VAN VEEN et al., 1999), de forma que, ao saírem das células de cria, ainda não 

estão aptas a copular. Com o avanço da idade, as rainhas iniciam a produção e a liberação 

de feromônios sexuais (ENGELS et al., 1993; 1997). Sendo que essas modificações, 

embora internas, podem ser observadas através do seu comportamento, o qual é capaz de 
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gerar respostas específicas em machos e operárias (IMPERATRIZ-FONSECA & 

ZUCCHI, 1995; VAN VEEN et al., 1999; JARAU et al., 2009). 

Nas abelhas solitárias, Osmia rufa (Megachilidae) e Andrena nigroaenea 

(Andrenidae) foram encontrados feromônios sexuais femininos localizados na superfície 

cuticular, sendo que extrações de HCs induziram comportamentos de cópula em machos. 

Em Andrena nigroaenea, os hidrocarbonetos saturados e insaturados desencadearam 

respostas nas antenas dos machos (WCISLO, 1987; VAN DEN ASSEM & WERREN, 

1994; SHIESTL et al., 1999). 

A abelha solitária Eucera palestinaea (Apidae: Anthophorini) utiliza a secreção 

da glândula de Dufour (glândula acessória ao sistema reprodutor feminino) para marcar 

a entrada do ninho e para a construção de células (SHIMRON et al., 1985). Em rainhas 

virgens da abelha primitivamente eussocial Lasioglossum (Evylaeus) malachurum 

(Halictidae), a secreção funciona como feromônio sexual, porém apenas induziu o ataque 

e não a tentativa de cópula (BARROWS 1975; WCISLO, 1987). Novos experimentos 

comportamentais, mostraram que o feromônio sexual está localizado na superfície da 

cutícula, porém, as tentativas copulatórias foram induzidas por ésteres (AYASSE et al., 

1999)  

Nas rainhas fisogástricas (rainhas que já foram fecundadas, possuindo funções 

exclusivamente reprodutivas, além de manter a integridade e funcionalidade da 

sociedade), as substâncias presentes na secreção da glândula de Dufour atuam como 

chaves de reconhecimento dos demais companheiros de ninho (HEFETZ, 1987). Segundo 

Abdalla 2006, todas as espécies de meliponíneos já estudadas, não apresentaram glândula 

de Dufour nas operárias. Sendo assim, a função primária da glândula de Dufour é a 

proteção do ovo e a secundária é a produção de feromônios de comunicação (ABDALLA 

& CRUZ-LANDIM, 2001; HEFETZ et al., 1993). Além disso, existe a hipótese de que 

nas vespas sociais, Polistes dominulus (Vespidae: Polistinae), a secreção da glândula de 

Dufour é aplicada na  superfície do corpo durante a limpeza funcionando como um sinal 

de reconhecimento da  rainha (DANI, et al., 1996). Com isso, por ser uma glândula que 

tem bastante influência no reconhecimento de rainhas e na atratividade sexual em 

Hymenoptera, por isso esse tema foi abordado nesse trabalho. 

Os compostos produzidos por rainhas fisogástricas em colônias eussociais podem 

indicar a presença da rainha    e/ou a fertilidade das operárias que abandonam sua própria 

reprodução direta (produção de  machos) para ajudar com a criação de irmãos (KELLER & 

NONACS, 1993). Além disso, sinais químicos de rainhas podem incluir interações 
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agressivas de rainha-operária (TANNURE-NASCIMENTO et al., 2008), como também 

podem inibir a atividade reprodutiva em operárias (KOCHER & GROZINGER, 2011). 

 Os sinais sexuais também podem ser visuais, acústicos/vibracionais ou táteis, ou 

ainda envolverem vários modos de comunicação, por exemplo, sinais químicos e 

táteis/visuais, como os utilizados para o acasalamento em moscas Drosophila 

melanogaster (BONTONOU & WICKER-THOMAS, 2014). Sendo assim, comparado 

com o que se já é conhecido com Apis mellifera, os mecanismos proximais  que mediam 

a sinalização química da atratividade de rainhas virgens em abelhas sem ferrão ainda são 

pouco conhecidos e merecem atenção (VOLLET-NETO et al., 2018). 

 

1.2 Biologia de rainhas de abelhas sem ferrão 

Uma das particularidades mais relevantes na biologia da maioria das espécies de 

abelhas da tribo Meliponini,    conhecidas popularmente como abelhas sem ferrão é que a 

diferença entre a alimentação recebida pelas larvas destinadas a se tornarem rainhas e pelas operárias, 

é a quantidade de alimento larval depositado nas células de cria. Antes da rainha ovipositar, as 

operárias depositam   todo o alimento larval (uma mistura de pólen, secreções glandulares 

e mel) no interior da célula (aprovisionamento massivo) (SCHWARZ, 1948; 

NOGUEIRA-NETO, 1953; MICHENER, 1974; SAKAGAMI, 1982; HARTFELDER & 

ENGEL, 1989;). Sendo que em abelhas do gênero Apis a alimentação das larvas ocorre 

de forma progressiva, as operárias alimentam as larvas continuamente durante todo o 

desenvolvimento larval (HOLLDOBLER et al., 1985).  

Na maioria das espécies de abelhas sem ferrão, o tamanho das células de cria que 

originarão operárias e machos são do mesmo tamanho, enquanto as células de cria que 

originarão rainhas virgens são maiores, denominadas de células reais, como encontradas 

nas células que originarão rainhas virgens do gênero Scaptotrigona (DARCHEN & 

DELAGE-DARCHEN, 1971). As células reais contêm de duas a oito vezes mais 

quantidade de alimento que as células de operárias e machos (DARCHEN & DELAGE-

DARCHEN, 1971; CAMARGO, 1972a, b; PRATO, 2007). Nessas espécies as larvas que 

originarão fêmeas são totipotentes, ou seja, caso recebam a quantidade de alimento acima 

de uma determinada quantidade, elas podem se desenvolvem em rainhas virgens 

(CAMARGO, 1972b, c; CAMPOS & COSTA, 1989; CAMPOS & COELHO, 1993). 

Sendo assim, a produção de rainhas virgens nessas espécies é regulada pelas operárias, 

pois elas que decidem a quantidade de alimento que uma larva fêmea terá acesso durante 
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seu desenvolvimento larval (KERR, 1948; ENGELS & IMPERATRIZ-FOSENCA, 

1990). 

Nas abelhas do gênero Melipona, a produção de rainhas não é regulada pelas 

operárias, pois a determinação de castas nesse gênero é resultante da interação entre 

fatores nutricionais e predisposição genética (KERR, 1950; KERR et al., 1975; 

RATNIEKS, 2001; WENSELEERS & RATINIEKS, 2004; HATFELDER et al., 2006). 

Além disso, as células de cria são todas do mesmo tamanho não diferindo entre sexo e/ou 

casta. Atualmente existem três hipóteses em diferentes níveis de explicação sobre a alta 

produção de rainhas nesse gênero, uma em nível causal (KERR, 1950; KERR et al., 

1966), a outra em nível funcional (RATNIEKS, 2001; WENSELEERS et al., 2003) e pela 

combinação de    predisposição genética das larvas associado a uma quantidade suficiente 

de compostos determinantes de casta, liberados pela glândula labial de operárias 

nutridoras, que no caso de Melipona beecheii parece ser o geraniol (JARAU et al., 2010). 

O estudo com rainhas virgens da maioria das espécies de abelha sem ferrão com 

exceção das abelhas do gênero Melipona, era um pouco limitado devido à dificuldade de 

encontrar muitas rainhas virgens naturais em um curto período de tempo, pois a 

frequência da produção de rainhas é de apenas 1-2% (KERR, 1946; 1948; 1950). Porém, 

com a produção in vitro (Figura 1) foi possível realizar experimentos com abelhas de 

diversas espécies como Scaptotrigona postica, Melipona scutellaris, Schwarziana 

quadripunctata, Melipona compressipes, Tetragonisca angustula, Frieseomelitta varia, 

Scaptotrigona aff. depilis, Scaptotrigona pectoralis (CAMARGO, 1972c, ALMEIDA, 

1974; CAMPOS & COSTA, 1989; MACIEL- SILVA & KERR, 1991; PRATO, 2007; 

BAPTISTELLA, 2009; MENEZES, 2013; GUTIÉRREZ, et al., 2016). Entretanto, a 

técnica apresenta limitações como: alta mortalidade, dificuldade de obter fecundação das 

rainhas bem sucedida, tempo que demora para o amadurecimento e a diferença do 

tamanho da rainha produzida in vitro quando comparada com uma rainha natural 

(MENEZES, 2013).  
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Figura 1: Criação in vitro de rainhas virgens de S. aff. depilis em placa de ELISA, as quais foram mantidas 

em um pote com solução saturada de sal para controle da umidade. 

 

 A escolha de Scaptotrigona aff. depilis como modelo experimental baseia-se na 

grande importância econômica e ecológica que essa espécie apresenta (CAMARGO & 

PEDRO, 2007). De modo geral, as abelhas sem ferrão são organismos-chave para a 

conservação de ambientes naturais. Elas realizam a polinização de inúmeras plantas 

cultivadas economicamente importantes (HEARD, 1999). Além disso, ela é uma das 

poucas espécies de abelhas sem ferrão que possui uma maior quantidade de dados na 

literatura sobre sua biologia e são resistentes a manipulação humana, o que possibilita 

a criação de rainhas in vitro, que foi necessária para a realização dos experimentos de 

atratividade sexual nesse trabalho. 

Segundo Engels e colaboradores (1997), os voláteis cefálicos nas rainhas de 

Scaptotrigona postica transmitem informações sobre seu status reprodutivo para machos. 

O padrão ontogenético da composição de feromônio foi reconhecido nas porcentagens e 

nas classes de compostos: 2-álcoois, 2-cetonas, ésteres e ácidos carboxílicos. De acordo 

com a magnitude do desenvolvimento, alterações nas respectivas concentrações, quatro 

classes de rainhas poderiam ser distinguidas. Esses são aparentemente caracterizados 

pelos seguintes moduladores de sinais: 

1. As rainhas virgens são comumente marcadas como sendo atraentes por elevadas 

porções de 2-álcoois. 
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2. As rainhas virgens receptivas com 10-12 dias de idade, além de produzirem 

quantidades relativamente grandes de 2-cetonas, que também podem sinalizar 

atratividade. 

3. Rainhas recentemente acasaladas e, portanto, não mais rainhas receptivas são marcadas 

por uma grande proporção de ésteres. 

4. Rainhas muito jovens, bem como velhas e já fisogástricas são marcadas por grandes 

quantidades de ácidos carboxílicos sinalizando repelência e sendo pouco atraente, porque 

muito jovem ou muito velha, é não receptiva. 

Por outro lado, ainda não se sabe se rainhas virgens produzidas in vitro emergem 

sem atratividade sexual e se tornam sexualmente atrativas após entrarem em contato com 

o ambiente social (nesse trabalho ambiente social significa, o conjunto de interações 

sociais, incluindo o odor da colônia e de seus membros que apresentam o mesmo odor 

ou  odores similares (DOWNS & RATNIEKS, 1999) e quais compostos químicos atuam 

na atratividade sexual. Além de não se ter conhecimento sobre a influência das possíveis 

interações sociais no desenvolvimento da atratividade sexual em rainhas virgens de S. 

aff depilis. Porém, segundo Menezes (2010), quando uma rainha virgem produzida in 

vitro de S. aff. depilis foi apresentada à um grupamento de machos ela foi pouco atrativa 

ou não atrativa, entretanto, quando essa mesma rainha virgem foi mantida em contato 

temporário com uma rainha fisogástrica e reapresentada para o mesmo grupamento de 

machos, ela se tornou atrativa. Além disso, quando a rainha virgem começa a se tornar 

atrativa ela pode ser morta pelas operárias. Sendo assim, possivelmente a rainha 

fisogástrica carrega os compostos químicos que ao entrar em contato com a rainhas 

virgens podem torná-la atrativa. Por isso, utilizamos ambiente social nesse trabalho para 

se referir ao odor de cerúmen da colônia, o qual é carregado pelos indivíduos da colônia, 

incluindo a rainha fisogástrica. Sendo assim, as rainhas virgens possivelmente emergem 

sem atratividade sexual e ao entrar em contato com o ambiente social tornam-se atrativas. 

As rainhas virgens podem adquirir os compostos químicos referentes ao ambiente 

social, ao entrar em contato com a fisogástrica, ou ela pode começar a produzir seus 

próprios compostos, uma vez que esse contato pode gerar uma competição entre rainhas 

em potencial. Por isso, esse tema foi avaliado nesse trabalho. 

Sendo assim, faz-se necessário a análise dos hidrocarbonetos cuticulares e 

secreções da glândula de Dufour para o entendimento dos processos envolvidos na 

atratividade sexual de rainhas virgens. Desta forma, a hipótese de estudo se baseia nas 

premissas de que a idade e as interações sociais influenciam na atratividade sexual de 
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rainhas virgens e nos compostos químicos cuticulares e da glândula de Dufour . As 

premissas também permitem assumir que modificações nos compostos cuticulares e 

glandulares ao longo da ontogenia refletiriam na atratividade sexual das rainhas virgens. 

 

OBJETIVOS 

i. Investigar se há variações nos perfis de hidrocarbonetos cuticulares e da glândula de 

Dufour em relação a diferentes idades das rainhas virgens produzidas in vitro. 

ii. Avaliar a aptidão por meio de testes de atratividade sexual utilizando rainhas virgens 

produzidas in vitro de diferentes idades. 

iii. Investigar se há variações nos perfis de hidrocarbonetos cuticulares e da glândula de 

Dufour em relação a diferentes contextos sociais em que as rainhas virgens produzidas in 

vitro e rainhas inseminadas foram inseridas. 

iv. Avaliar a aptidão por meio de testes de atratividade sexual utilizando rainhas virgens 

produzidas in vitro e rainhas inseminadas inseridas em diferentes contextos sociais. 

v. Verificar se as possíveis interações sociais e diferentes idades influenciam na ontogenia 

da atratividade sexual em rainhas virgens, como também nos compostos presentes na 

cutícula e na glândula de Dufour. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Área de estudo e colônias experimentais 

Realizamos os experimentos nos períodos de dezembro de 2019 a março de 2020 e 

setembro de 2020 a março de 2021, no campus da Universidade de São Paulo (USP), no 

Laboratório de Comportamento e Ecologia de Insetos Sociais em Ribeirão Preto 

(21°09'50.7"S, 47°51'32.1"W). Foram utilizadas cinco    ninhos de S. aff. depilis (Figura 2) 

para observação direta, coleta de favos de cria, coleta de alimento larval e para obtenção 

de rainhas fisogástricas e operárias. 
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 Figura 2: Colônias de Scaptotrigona aff. depilis. A: favos de cria jovens para coleta de alimento 

larval e larvas de 0 a 3 dias; B: colônia com muitas operárias para coleta de pólen, que foram utilizados na alimentação 

das rainhas virgens recém emergidas. 

 

3.2 Procedimento de criação in vitro 

Foi utilizada a técnica descrita por Camargo (1972b) e modificada por Menezes 

(2013), conforme descrito abaixo. Foram utilizados orifícios em placas de acrílico 

ELISA, também utilizadas em testes imunológicos. Cada placa contém 96 orifícios com 

7mm de diâmetro e 10 mm de profundidade, dimensões semelhantes às células reais 

naturais da espécie estudada (Figura 3). 

 

 

 

 

 Figura 3: Larvas de S. aff. depilis. A: larva de idade 0-3 dias se alimentando dos fungos;   B: larva 

de idade 2-4 dias se alimentando do alimento larval; C: larva de idade de 5-6 dias se alimentando do fungo; D: 

larva de idade de 2-3 dias, surgimento de muito fungo no alvéolo. Foto: André Rodrigues de Souza. 

A B C D 
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Em cada placa de criação in vitro foram utilizados alimento larval e larvas 

provenientes de cinco ninhos de S. aff. depilis. O alimento larval foi coletado e transferido 

para eppendorf (Figura 4), depois foram homogeneizados utilizando vórtex e distribuídos 

nos alvéolos artificiais 130 μl de alimento larval para cada orifício (volume médio de 

alimento encontrado nas células reais de S. aff. depilis, MENEZES, 2013) com uma 

pipeta automática. 

 Figura 4: Alimento larval de S. aff. depilis homogeneizado. 

 

As células de cria foram desoperculadas e com o auxílio de um alfinete 

entomológico na ponta em ângulo reto, uma larva recém eclodida (0-3 dias) foi colocada 

sobre o alimento de cada alvéolo artificial, mantidos a 29°C (essa temperatura foi 

modificada do protocolo criado por MENEZES, 2013, o qual utilizou 28°C) e com 

umidade controlada (Figuras 5 e 6). A idade das larvas foi estimada devido a seu tamanho 

e sua posição no favo de cria, pois as larvas recém eclodidas ficam perto das células que 

contém ovos. 
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 Figura 5: Larvas de de S. aff. depilis de 0-3 dias colocadas na placa de ELISA. 

 

 

Figura 6: A: Placa de ELISA colocada dentro de um pote contendo um copo com água para controlar a 

umidade; B: Placas mantidas na incubadora BOD (Demanda Bioquímica de Oxigênio) a 29°C. 

 

Para controlar a umidade relativa (UR) foi utilizado água destilada no recipiente 

(copo plástico) para manter a umidade 100% nos seis primeiros dias e soluções saturadas 

de   NaCl para manter 75% UR nos demais estágios de desenvolvimento (WINSTON & 

BATES, 1960). A solução salina ou aquosa, mantém a umidade e permite que o alimento 

larval não seja ressecado, possibilitando o desenvolvimento da rainha. 

 

Experimento 1: A idade das rainhas virgens influencia no desenvolvimento da 

atratividade sexual? 

Após as rainhas emergirem (Figura 8), foram marcadas e realocadas 

individualmente em caixas contendo 8-10 operárias jovens, um favo de cria com cerca de 

40 a 100 células e alimento ad libitum como solução de açúcar na concentração    de 50% 

e pólen de S. aff. depilis e foram mantidas na incubadora BOD na temperatura de 29°C até 
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chegarem nas idades utilizadas nos experimentos, as quais foram 0, 7, 14 e 21 dias após a      

emergência. Nesse trabalho, consideramos a emergência, quando a rainhas virgens estava 

com as asas totalmente estendidas. 

As rainhas virgens foram retiradas das caixas e colocadas individualmente em um 

eppendorf por 5 minutos para se acomodarem e depois foram colocadas individualmente 

em uma placa de Petri grande contendo 10 machos (Figura 9) (nessa espécie ocorre 

agregação de machos para cópula figura 10), os quais foram filmados por 10 minutos, 

durante as filmagens foi avaliado: se houve tentativas de cópulas ou não. Cada rainhas 

virgens foi testada apenas uma vez e, após o experimento, foram mortas e mantidas 

individualmente no freezer para extração dos hidrocarbonetos cuticulares e os compostos da 

glândula de Dufour (mais detalhes abaixo).  

Figura 8: Etapas do processo pós emergência e acomodação das rainhas virgens para os experimentos. A: 

rainhas virgens recém emergida com asas totalmente estendidas, ou seja, 0 dia; B: 10 operárias e um favo 

de cria; C: Seta apontada para rainha sendo encontrada pelas operárias; D: Seta apontada para rainhas 

virgens recém emergida se alimentando de pólen; E: rainhas virgens marcada já inserida na caixa; F: Caixas 

mantidas na BOD. 
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Figura 9. Representação do teste de atratividade em Scaptotrigona aff depilis, utilizando 10 machos 

maduros, coletados dos grupamentos de machos e uma rainha (virgem ou inseminada) em área   de cópula 

confinada em placa de Petri. Modificado de Veiga (2015).  

 

 

 

 

Figura 10. Agregados de machos de Scaptotrigona aff depilis em frente a colônia   aguardando o voo 

nupcial de rainhas virgens. 
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 Experimento 1.1: A idade influencia na composição dos compostos cuticulares e 

da glândula de Dufour de rainhas virgens? 

Para a caracterização dos perfis cuticulares de rainhas virgens produzidas in vitro, 

foram coletadas rainhas virgens de 0, 7, 14 e 21 dias e mantidas no freezer, as quais foram 

banhadas individualmente em solvente hexano (99,9% de pureza marca Makron – Fine 

Chemicals) durante um minuto, após a evaporação do solvente, os extratos das rainhas 

foram    ressuspendidos em 100 μl de hexano. Todas as amostras foram analisadas através 

do sistema de Cromatografia Gasosa Acoplada a Espectrometria de Massas (CG-MS) 

SHIMADZU, modelo GCMS-QP2010. A análise foi iniciada a temperatura de 100°C, 

logo em seguida chegou a 290°C, aumentando 5°C/min, posteriormente a temperatura 

atingiu 310°C, aumentando 3°C/min e manteve-se por dez minutos. 

Para a caracterização dos perfis químicos das glândulas de Dufour de rainhas 

virgens produzidas in vitro, foram coletadas rainhas virgens de 0,7,14 e 21 dias e mantidas 

no freezer, as rainhas foram dissecadas e as glândulas de Dufour foram extraídas e foram 

maceradas em frascos individualizados contendo solvente hexano (99,9% de pureza 

marca Makron – Fine Chemicals), para que apenas o conteúdo glandular fosse dissolvido,    

ou seja, o conteúdo glandular foi banhado durante um minuto, após a evaporação do 

solvente, os extratos das rainhas foram ressuspendidos em 90 μl de hexano. Todas as 

amostras foram analisadas através do sistema de Cromatografia Gasosa Acoplada a 

Espectrometria de Massas (CG-MS) SHIMADZU, modelo GCMS-QP2010. Foi utilizada 

a mesma configuração metodológica do CG-MS utilizada para os HCs. 

 

Experimento 2: O contato temporário da rainha virgem com a rainha fisogástrica 

influencia na atratividade sexual? 

Foram apresentadas na arena de machos individualmente da mesma forma que foi 

descrito no experimento 1 e foi verificado, durante a filmagem de 10 minutos, se houve 

ou não tentativas de cópulas. O resultado também foi computado no experimento 1, como 

rainhas virgens de 14 e 21 dias. Depois disso, essas mesmas rainhas virgens foram 

colocadas individualmente dentro de um eppendorf de 1,5 ml junto com uma rainha 

fisogástrica (natural, coletada pouco antes do experimento) durante 15 minutos e após 

esse tempo, as rainhas virgens foram reapresentadas individualmente a um novo grupo de 

10 machos, os quais foram filmados por 10 minutos. Durante as filmagens foi avaliado se 

houve tentativas de cópulas ou não. Cada rainha virgem foi utilizada duas vezes (antes e 
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depois do contato com a rainha fisogástrica). Foram utilizadas três rainhas fisogástricas, 

sendo que cada uma foi utilizada três vezes. 

 

Experimento 3: O contexto social que as rainhas virgens foram inseridas influencia no 

desenvolvimento da atratividade sexual? 

Após a emergência, as rainhas virgens produzidas in vitro foram colocadas em 

diferentes tipos de confinamento e tiveram diferentes tratamentos (Figura 11), ou seja, 

foram inseridas em contextos sociais diferentes (Tabela 1), metodologia adaptada de 

Veiga, 2017: 

Foram colocadas em caixas, as quais tinham solução de açúcar e pólen de S. aff. 

depilis, um favo de cria com cerca de 40 a 100 células e foram mantidos em BOD na 

temperatura de 29°C e onde tiveram a manutenção     de resíduos diariamente (remoção de 

abelhas mortas, fezes e resíduos) e o número de indivíduos foi de acordo com o contexto 

social em que cada rainhas virgens foi inserida, como podemos observar na tabela 1. O 

teste de atratividade sexual foi o mesmo descrito anteriormente. Em T3 utilizamos 7 

rainhas fisogástricas (naturais) e 1 rainha copulada (natural, inseminada, porém, sem o 

desenvolvimento completo da fisogástria) e por isso, denominamos esse grupo focal de 

rainhas inseminadas. Os tratamentos T2 e T3 são os mesmos só foram divididos durante 

a análise, pois o grupo focal de T2 são as rainhas virgens e no T3 são as rainhas 

inseminadas (Tabela 1). Cada rainha virgem e inseminada foi utilizada apenas uma vez. 
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Tabela 1: Os diferentes tratamentos e os significados das categorias de interações sociais, as quais as rainhas 

virgens de S. aff. depilis foram mantidas durante o período de 10 dias após a emergência para a realização 

do teste de atratividade sexual (Adaptado de Veiga, 2007). 

Tratamento 

Categorias de 

interação social Grupo focal Significado do tratamento 

C 

1 rainha virgem 

sozinha 

rainha virgem 

sozinha Sem contexto social 

T1 

2 rainhas virgens 

e 10 operárias 

jovens 

as duas rainhas 

virgens  

Contexto social mais simples e competição 

entre rainhas virgens com ontogenia reprodutiva 

similar 

T2 

1 rainha virgem e 

uma rainha 

inseminada e 10 

operárias jovens rainha virgem  

Contexto social mais simples e competição 

entre rainhas virgens com ontogenia reprodutiva 

adjacente 

T3 

1 rainha virgem e 

uma rainha 

inseminada e 10 

operárias jovens rainha inseminada 

Contexto social mais simples e competição 

entre rainhas virgens com ontogenia reprodutiva 

adjacente 

 

 

Experimento 3.1: O contexto social influencia nos compostos da cutícula e da glândula 

de Dufour em rainhas virgens? 

Os HCs e os compostos da glândula de Dufour das rainhas inseridas nos tratamentos 

C, T1, T2 e T3 também foram coletados e analisados, utilizando as mesmas configurações 

metodológicas do experimento 1.1. 

 

Análise de sobrevivência 

Foi realizada uma análise de sobrevivência com as rainhas virgens do 

experimento 3 na faixa etárias de 0 a 10 dias, comparando os 4 contextos 

sociais C, T1, T2 e T3.  
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3.3 Análise estatística 

Os perfis de hidrocarbonetos e os compostos da glândula de Dufour obtidos na 

análise por CG-MS foram comparados entre os grupos de rainhas definidas de acordo 

com a idade/contexto social e aspecto sexual (virgem ou fisogástrica). Foram analisados 

no programa R através dos testes de Permanova (distância de Bray-Curtis) para avaliar se 

existe diferença ou não entre os perfis encontrados. Além disso, foi feita uma análise de 

NMDS (Escalonamento Multidimensional Não Métrico) utilizando a distância de Bray-

Curtis para a visualização espacial dos dados químicos que foram coletados. Foi realizado 

uma análise discriminante SIMPER para determinar quais foram os compostos que mais 

influenciaram na separação dos grupos. Para as análises foram utilizados apenas 

compostos em que pelo menos mais de uma    das amostras apresentaram esse composto. 

Os dados comportamentais foram observados no confinamento e nos bioensaios 

foram registrados como ausência de tentativa de cópulas (0), presença de tentativa de 

cópulas (1). Foi utilizado o Fisher’s Exact Test for Count Data no programa R versão 

3.6.2 (R CORE TEAM, 2019) para verificar se houve diferença significativa na 

atratividade sexual das rainhas virgens em função da idade e dos contextos sociais.  

A análise de sobrevivência foi realizada no programa R versão 3.6.2 (R CORE 

TEAM, 2019) utilizando o pacote survminer (KASSAMBARA et al., 2021) utilizando o 

ggplot2 (WICKHAM, 2016) para a construção do gráfico. 
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RESULTADOS 

 

4.1 Produção in vitro 

As rainhas virgens foram produzidas com uma taxa de sobrevivência de 57%, ainda 

há uma grande dificuldade da rainhas virgens sobreviver até as idades necessárias para os 

experimentos, pois elas acabam morrendo afogadas muitas vezes, porém não é um 

problema da técnica de produção in vitro, mas sim do confinamento, muitas fogem 

mesmo vedadas e acabam se afogando na bandeja de água da BOD, são eventos difíceis 

de se controlar. Foi acompanhado os dias de cada fase de desenvolvimento das larvas 

(Tabela 2), cerca de 37-50 dias para obter uma rainha virgem. 

 

Tabela 2: Desenvolvimento e estágio larval de rainhas virgens de S. aff. depilis. 

Fases Descrição Idades 

Alimento líquido (AL) Início da fase de alimentação 5-6 dias 

Alimento sólido (AS) Fase final da alimentação ( AS no fundo) 6-8 dias 

Larvas pré-defecantes 

(LPD) 

Sem alimentação, antes da defecação 2-3 dias 

Larvas defecantes (LD) Sem alimentação, defecante 2-3 dias 

Pré-pupa (PP) Depois da tecelagem do casulo, antes da pupa 2-6 dias 

Pupa Estágio de pupa 20-24 dias 

Adulto  37-50 dias 

 

Em condições de confinamento, observamos que as rainhas virgens mantidas nas 

caixas realizaram os seguintes comportamentos: a) andar sobre as operárias; b) inflar o 

abdome; c) correr pela caixa e bater as asas ritmicamente; d) realizar trofolaxia com 

operárias. 

A umidade relativa foi de 70% nos 6 primeiros dias e 60% nos outros estágios de 

desenvolvimento. Não conseguimos manter em 100% nos 6 primeiros dias e 75% nas 

demais fases de desenvolvimento, como foi citado no protocolo de Menezes (2013). 

 

Experimento 1: A idade das rainhas virgens influencia no desenvolvimento da 

atratividade sexual? 

 Foram utilizadas 45 rainhas virgens produzidas in vitro utilizando 3 colônias, 

sendo que foram 10 rainhas virgens de 0 dias, 10 rainhas virgens de 7 dias, 15 rainhas 

virgens de 14 dias e 10 rainhas virgens de 21 dias, cerca de 3 rainhas virgens de cada 
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idade por colônia e o seguinte resultado foi apresentado na figura 11. Dos 45 testes 

realizados, 10 delas (22,22%) se tornaram atrativas sexualmente. Nas rainhas virgens de 

0 dias não foi encontrado nenhuma tentativa de cópula, nas rainhas virgens de 7, 14 e 21 

dias houveram tentativas de cópulas, com uma maior porcentagem de rainhas virgens 

atrativas na idade de 21 dias. Entretanto, não houve diferença significativa (p=0,06) em 

relação a atratividade sexual em função das diferentes idades. 

 

 

Figura 11. Atratividade sexual de rainhas virgens em função da idade. 0, 7 e 21 dias, N= 10 repetições cada 

e 14 dias, N= 15 repetições. 
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 Os comportamentos apresentados durante o experimento foram: ataque aos 

machos (agressividade é um comportamento comum de rainha), atratividade (tentativas 

de cópulas) e bater asas (comportamento da rainha para dissipar os compostos voláteis 

produzidos por elas de uma forma mais rápida e eficiente). Dos 45 testes realizados, teve 

a maior porcentagem de atratividade nas rainhas virgens de 21 dias (50%) (Figura 11 e 

12), as quais tiveram a menor porcentagem de comportamentos de agressividade em 

relação aos machos (Figura 12). As rainhas virgens de 0 dias não apresentaram nenhum 

dos comportamentos listados acima. 

 

Figura 12. Porcentagem dos comportamentos apresentados durante o experimento das rainhas virgens de 

7, 14 e 21 dias de idade. A porcentagem observada é a razão entre a quantidade de rainhas de determinada 

idade (7, 14 ou 21) que apresentaram tal comportamento (ataque, atratividade, bater asas) em relação a 

quantidade total de rainhas daquela idade. Rainhas de 7 e 21 dias, N= 10 repetições cada e 14 dias, N= 15 

repetições. 

 

 Nos bioensaios, foi possível observar que as rainhas virgens de 0 dias apenas 

andaram na arena e tentaram se aproximar dos machos, porém eles não mostraram 

interesse por elas (ou seja, não atrativas). Enquanto as rainhas virgens de 7 dias 
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apresentaram comportamentos mais agressivos, mais frequente e persistentes em relação 

aos machos durante os experimentos, pois correram atrás dos machos e muitas vezes os 

atacaram, mais de uma vez. Já nas rainhas virgens de 14 e 21 dias, a agressividade era 

mais pontual e menos intensa durante os experimentos. Além disso, a tentativa de cópula 

consistiu na sequência do macho subir sobre a rainha com a asas abertas e se posicionar, 

tentando acessar a genitália. Além disso, um dado comportamental importante é que em 

todos os bioensaios com rainhas de 21 dias, os machos notaram a presença dela na arena 

(se aproximaram e fizeram trofalaxia), o que não aconteceu nas outras idades. Além disso, 

as rainhas virgens utilizaram as antenas tocar os machos e, após isso, realizaram 

grooming, como também esfregaram as pernas posteriores na arena, sendo que foi 

observado elas realizando esse comportamento enquanto se movimentavam pela arena.  

 

Experimento 1.1: A idade influência nos compostos cuticulares e da glândula de Dufour 

de rainhas virgens? 

  Foram analisadas 12 rainhas virgens de 0 dias, 12 de 7 dias, 13 de 14 dias e 15 de 

21 dias, ou seja, 52 rainhas virgens no total para a análise cuticular, provenientes de três 

colônias (três rainhas virgens de cada idade por colônia). 

 O perfil cuticular das rainhas virgens produzidas de 0 dia de idade é composto por 

57 picos de hidrocarbonetos com diferentes quantidades e tamanhos (entre 12 a 31 

carbonos) (Figura 13), variando entre alcanos lineares (35,09%), alcanos metilados 

(21,05%), alcanos dimetilados (12,28%), alcenos (22,81%), alcadienos (3,51%) e 

desconhecidos (5,26%) (Tabela 2 e Figura 14). Os compostos com maiores picos foram os 

alcanos n-C23, n-C25, n-C27 e os alcenos C27:1-1 e C29:1-1 (Tabela 3). 

 O perfil cuticular das rainhas virgens produzidas de 7 dias de idade é composto 

por 64 picos   de hidrocarbonetos com diferentes quantidades e tamanhos (entre 15 a 33 

carbonos) (Figura 13), variando entre alcanos lineares (28,13%), alcanos metilados 

(31,25%), alcanos dimetilados (6,25%), alcenos (26,56%), alcadienos (4,69%) e 

desconhecidos (3,13%) (Tabela 2 e Figura 14). Os compostos com maiores picos foram os 

alcanos n-C23, n-C25, n-C27, n-C29 e os alcenos C27:1-1 e C29:1-1 (Tabela 3). 

 O perfil cuticular das rainhas virgens produzidas de 14 dias de idade é composto 

por 68 picos de hidrocarbonetos com diferentes quantidades e tamanhos (entre 15 a 32 

carbonos) (Figura 13), variando entre alcanos lineares (26,47%), alcanos metilados 

(32,35%), alcanos dimetilados (8,82%), alcenos (23,53%), alcadienos (4,41%) e 
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desconhecidos (4,41%) (Tabela 2 e Figura 14). Os compostos com maiores picos foram os 

alcanos n-C25, n-C27, n-C29 e os alcenos C23:1-1, C27:1-1 e C29:1-1 (Tabela 3). 

 O perfil cuticular das rainhas virgens produzidas de idade 21 dias é composto por 

60 picos de hidrocarbonetos com diferentes quantidades e tamanhos (entre 15 a 31 

carbonos) (Figura 13), variando entre alcanos lineares (28,33%), alcanos metilados 

(28,33%), alcanos dimetilados (8,33%), alcenos (28,33%), alcadienos (5%) e 

desconhecidos (1,67%) (Tabela 2 e Figura 14). Os compostos com maiores picos foram os 

alcanos n-C25, n-C27, n-C29 e os alcenos C23:1-1, C27:1-1 e C29:1-1 (Tabela 3). 

 

 

Figura 13: Cromatogramas dos compostos da cutícula de rainhas virgens de 0, 7, 14 e 21 dias. 

 

Tabela 3: Compostos identificados da cutícula de rainhas virgens de 0, 7, 14 e 21 dias e porcentagem média 

para as diferentes idades. Teste de t indica diferenças significativas entre as rainhas de diferentes idades 

para cada um dos compostos (p < 0.05*). (-) compostos que não apresentaram diferença significativa entre 

nenhuma comparação. 

# RT (min) Compostos % HC 0 dias % HC 7 dias % HC 14 dias % HC 21 dias Teste t 0-7-14-21 

1 4.284 n-C12 0,07 0,00 0,00 0,00 0-7*/0-14*/0-21* 

2 5.972 n-C13 0,07 0,00 0,00 0,00 0-7*/0-14*/0-21* 

3 7.963 n-C14 0,19 0,00 0,00 0,00 0-7*/0-14*/0-21* 

4 10.021 n-C15 0,52 0,50 0,29 0,18  - 

5 12.229 n-C16 0,47 0,42 0,33 0,24 0-14* 

6 13.493 Desc 0 0,09 0,00 0,02 0,00 0-14*/0-21* 

7 14.427 n-C17 0,70 0,60 0,46 0,48  - 

8 14.643 Desc 1 0,45 0,41 0,30 0,13 0-21*/7-21* 
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9 16,568 n-C18 0,63 0,52 0,42 0,27 0-14*/0-21* 

10 16.957 Desc 3 0,10 0,11 0,05 0,00 0-7* 

11 18.021 C19:1 0,00 0,00 0,14 0,06 0-14*/7-14*/14-21* 

12 18.635 n-C19 1,14 0,63 0,60 0,35 0-7*/0-14*/0-21* 

13 20.618 n-C20 0,80 0,73 0,60 0,34 0-21* 

14 21.944 C21:1 0,04 0,03 0,81 0,46 7-14*/14-21* 

15 22.556 n-C21 4,16 0,80 0,82 0,65 0-7*/0-14*/0-21* 

16 23.190 11-,9MeC21 0,00 0,13 0,11 0,00 7-14* 

17 23.339 7MeC21 0,00 0,13 0,20 0,65  - 

18 23.800 C22:1 0,00 0,12 0,31 0,16 0-14*/14-21* 

19 24.363 n-C22 1,19 0,58 0,61 0,45 0-7*/0-14*/0-21* 

20 25.055 11MeC22 0,00 0,00 0,08 0,00 0-14*/7-14*/14-21* 

21 25.441 z,z-C23 0,00 0,06 0,13 0,07 14-21* 

22 25.633 C23:1-1 4,58 5,07 9,48 6,66 0-14* 

23 25.702 C23:1-2 0,00 0,06 0,13 0,17  - 

24 26.169 n-C23 16,78 8,45 6,23 5,64 0-7*/0-14*/0-21* 

25 26.782 13-;11-;9MeC23 0,00 0,56 1,44 1,10 0-14*/14-21* 

26 26.752 11MeC23 0,50 0,08 0,00 0,09 0-7*/0-14*/0-21* 

27 26.875 7MeC23 0,05 0,15 0,24 0,21 - 

28 26.994  5MeC23 0,12 0,21 0,68 0,56 0-14*/7-14*/14-21* 

29 27.351 3MeC23 0,22 0,49 0,78 1,02 0-21* 

30 27.311 C24:1 0,00 0,21 0,41 0,30  - 

31 27.579 5,XdimetilC23 0,00 0,03 0,09 0,05 14-21* 

32 27.802 n-C24 1,34 1,48 0,75 1,13 7-14*/7-21* 

33 29.989 C25:1-1 1,88 1,71 2,28 2,21 7-14* 

34 29.075 C25:1-2 0,12 0,10 0,16 0,23  - 

35 29.350 C25:1-3 0,00 0,00 0,00 0,07 0-21*/7-21*/14-21* 

36 29.460 n-C25 13,95 15,84 7,26 16,83 7-14*/14-21* 

37 29.999 13-;11-;9MeC25 0,62 0,47 0,69 1,05 7-21* 

38 30.114 7MeC25 0,00 0,29 0,51 0,49 0-14*/0-21* 

39 30.257 5MeC25 0,85 0,63 0,77 0,94 0-7*/0-21* 

40 30.544 C26:1 0,48 0,75 0,50 1,09 0-21* 

41 30.570 3MeC25 0,00 0,02 0,08 0,42 0-21*/7-21*/14-21* 

42 30.784 5,18dimetilC25 0,15 0,00 0,00 0,00 0-7*/0-14*/0-21* 

43 30.901 5,15dimetilC25 0,05 0,00 0,02 0,06 0-21* 

44 30.782 5,XdiMeC25 0,01 0,06 0,11 0,25  - 

45 31.002 n-C26 1,68 2,04 1,52 1,62 7-14* 

46 31.978 z,z-C27 0,60 0,24 0,51 0,97 0-21*/7-21* 

47 32.161 C27:1-1 9,19 9,94 7,72 15,62 0-21*/7-21*/14-21* 

48 32.221 C27:1-2 0,38 0,57 0,91 0,71 0-14* 

49 32.504 C27:1-3 0,12 0,11 0,11 0,00 - 

50 32.665 n-C27 14,40 17,96 16,78 14,34  - 

51 33.040 13-;11-;9MeC27 1,90 0,95 1,28 0,95 0-7*/0-14*/0-21* 

52 33.150 7MeC27 0,00 0,15 0,21 0,20 0-14*/0-21* 

53 33.279 5MeC27 0,27 0,27 0,43 0,23 0-14*/14-21* 
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54 33.397 X,XdimetilC27 0,07 0,04 0,06 0,03  - 

55 33.556 C28:1 0,85 0,43 0,00 0,70 0-14*/14-21* 

56 33.618 3MeC27 0,00 0,73 1,62 0,09 0-14*/7-14*/14-21* 

57 33.731 5,xdimetilC27 0,11 0,00 0,00 0,00 0-7*/0-14*/0-21* 

58 33.986 n-C28 0,66 1,28 1,89 0,93 0-14*/14-21* 

59 34.542 14-;13MeC28 0,04 0,00 0,01 0,00 0-14* 

60 34.926 z,z-C29 0,64 0,11 0,24 0,60 0-21* 

61 35.095 C29:1-1 9,90 8,16 8,04 6,55 0-7*/0-14*/0-21* 

62 35.281 C29:1-2 0,48 0,58 0,41 0,40 0-7*/0-14*/0-21* 

63 35.364 C29:1-3 0,00 0,36 0,32 0,30  - 

64 35.531 n-C29 3,21 8,07 13,33 7,43 0-14*/7-14* 

65 35.840 15-;13-;11MeC29 1,21 0,77 0,62 0,36 0-14*/0-21* 

66 36.091 5MeC29 0,24 0,27 0,36 0,19 0-14* 

67 36.486 C30:1 0,04 0,09 0,00 0,00 0-7* 

68 36.492 5,19dimetilC29 0,25 0,00 0,00 0,00 0-7*/0-14*/0-21* 

69 36.398 3MeC29 0,00 0,34 0,55 0,13 0-14*/7-14*/14-21* 

70 36.509 5,17diMeC29 0,11 0,23 0,05 0,03 0-7*/7-14*/7-21* 

71 36.729 n-C30 0,03 0,27 0,32 0,11 0-14* 

72 37.718 C31:1 1,10 2,01 1,27 1,66 0-7* 

73 38.059 n-C31 0,12 1,37 2,27 0,77 0-14*/14-21* 

74 38.559 15-;13-;11MeC31 0,09 0,08 0,07 0,00  - 

75 38.827 5MeC31 0,00 0,06 0,05 0,00 7-14* 

76 39.130 3MeC31 0,00 0,00 0,01 0,00  - 

77 39.225 5,XdiMeC31 0,00 0,00 0,07 0,00 0-14*/7-14*/14-21* 

78 39.358 n-C32 0,00 0,00 0,06 0,00 0-14*/7-14*/14-21* 

79 40.841 n-C33 0,00 0,10 0,00 0,00 0-7*/7-14*/7-21* 
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Figura 14: Porcentagens de classes de compostos cuticulares identificados para cada grupo de rainhas 

virgens de 0, 7, 14 e 21 dias. 

 

As análises estatísticas (Permanova) entre as diferentes idades mostraram que os 

indivíduos de idades 0-7, 0-21, 0-14, diferenciam quimicamente entre   si (p= 0,0002 e o p 

geral= 0,001) (Tabela 4), nas rainhas virgens de 14-21, 7-14, 7-21 também tiveram 

diferenças significativas entre os compostos cuticulares (p=0,0006; 0,0035 e 0,0271), 

respectivamente (Tabela 4). O teste de NMDS mostrou que, apesar de existir diferença 

significativa dos compostos químicos entre as rainhas virgens de diferentes idades, existiu 

uma maior proximidade entre os perfis químicos de rainhas virgens de 7, 14 e 21 dias em 

relação as rainhas virgens de 0 dias (Figura 15).  

O teste de SIMPER mostrou que os compostos que mais contribuíram para a 

separação das rainhas virgens de diferentes idades foram n-C12, n-C13, n-C14, n-C19, n-

C23, 5MeC23, C25:1-3, n-C25, 3MeC25, C27:1-1, 3MeC27, 5,XdimetilC27, C29:1-1, 

C29:1-2, n-C29, 5,17dimetilC29, 5,XdiMeC31, n-C32 e n-C33 (Tabela 3). 

 

 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Alcanos lineares Alcanos metilados Alcanos
dimetilados

Alcenos Alcadienos Desconhecidos

P
o
rc

e
n
ta

g
e
m

 d
e
 c

o
m

p
o
s
to

s

Classes de compostos

Compostos da cutícula

0 dias 7 dias 14 dias 21 dias



 

36 

 

Tabela 4: Resultados da análise discriminante Permanova dos compostos da cutícula. Os valores de p 

comparado entre as idades das rainhas virgens, as diferenças significativas são indicadas com *, o qual 

significa que p<0,05. 

  0 dias 14 dias 21 dias 

14 dias 0,0002* - - 

21 dias 0,0002* 0,0006* - 

7 dias 0,0002* 0,0035* 0,0271* 

 

Figura 15: NMDS do agrupamento referente aos compostos químicos presentes na cutícula das rainhas 

virgens produzidas in vitro de 0, 7, 14 e 21 dias. 

 

 Foram analisadas 55 glândulas de Dufour, sendo de 12 rainhas virgens de 0 dias, 

13 rainhas virgens de 7 dias, 15 rainhas virgens de 14 dias e 15 de 21 dias, provenientes 

de 3 colônias, cerca de 3 rainhas virgens de cada idade por colônia. A diferença no 

tamanho e no formato da glândula pode ser observada na figura 17, onde as rainhas 

virgens de 21 dias apresentaram glândulas de Dufour maiores quando comparada com 

rainhas virgens de 7 e 14 dias. 
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Figura 16: Setas apontando a glândula de Dufour de rainhas virgens de S. aff. depilis produzidas in vitro. 

A: Glândula de Dufour de uma rainha virgem de 7 dias; B: Glândula de Dufour de uma rainha virgem de 

14 dias e C: Glândula de Dufour de rainha virgem de 21 dias. 

 

 

 O perfil dos compostos presentes na glândula de Dufour das rainhas virgens 

produzidas de 0 dia de idade é composto por 46 picos de hidrocarbonetos com diferentes 

quantidades e tamanhos (entre 15 a 29 carbonos) (Figura 17), variando entre alcanos 

lineares (28,26%), alcanos metilados (26,09%), alcanos dimetilados (4,35%), alcenos 

(34,78%), alcadienos (2,17%) e desconhecidos (4,35%) (Tabela 5 e Figura 18). Os 

compostos com maiores picos são os alcanos n-C23, n-C25, n-C27 e o alcenos C13:1, 

C23:1-1 e C27:1-1 (Tabela 5). 

 O perfil dos compostos presentes na glândula de Dufour das rainhas virgens 

produzidas de 7 dias de idade é composto por 48 picos de hidrocarbonetos com diferentes 

quantidades e tamanhos (entre 14 a 31 carbonos) (Figura 17), variando entre alcanos 

lineares (35,42%), alcanos metilados (27,08%), alcanos dimetilados (0%), alcenos 

(33,33%), alcadienos (0%) e desconhecidos (4,17%) (Tabela 5 e Figura 18). Os 

compostos com maiores picos são os alcanos n-C23, n-C25, n-C27 e o alceno C23:1-1 

(Tabela 5). 

 O perfil dos compostos presentes na glândula de Dufour das rainhas virgens 

produzidas de 14 dias de idade é composto por 48 picos de hidrocarbonetos com 

diferentes quantidades e tamanhos (entre 14 a 29 carbonos) (Figura 17), variando entre 

alcanos lineares (33,33%), alcanos metilados (37,50%), alcanos dimetilados (0%), 

alcenos (27,08%), alcadienos (2,08%) e desconhecidos (0%) (Tabela 5 e Figura 18). Os 

compostos com maiores picos são os alcanos n-C23, n-C25, n-C27 e os alcenos C23:1-1, 

C27:1-1 e C29:1-1 (Tabela 5). 
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 O perfil dos compostos presentes na glândula de Dufour das rainhas virgens 

produzidas de 21 dias de idade é composto por 46 picos de hidrocarbonetos com 

diferentes quantidades e tamanhos (entre 14 a 29 carbonos) (Figura 17), variando entre 

alcanos lineares (34,78%), alcanos metilados (34,78%), alcanos dimetilados (4,35%), 

alcenos (23,91%), alcadienos (2,17%) e desconhecidos (0%) (Tabela 5 e Figura 18). Os 

compostos com maiores picos são os alcanos n-C23, n-C25, n-C27 e os alcenos C23:1-1, 

C27:1-1 (Tabela 5). 

Figura 17: Cromatogramas dos compostos da glândula de Dufour de rainhas virgens de 0, 7, 14 e 21 dias. 
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Tabela 5: Compostos identificados da glândula de Dufour de rainhas virgens de 0, 7, 14 e 21 dias e 

porcentagem média para as diferentes idades. Teste de t indica diferenças significativas entre as rainhas 

virgens de diferentes idades para cada um dos compostos (p < 0.05*). (-) compostos que não apresentaram 

diferença significativa entre nenhuma comparação. 

 

# RT (min) Compostos HC % 0 dias HC % 7 dias HC % 14 dias HC % 21 dias Teste t 0-7-14-21 

1 5.640 C13:1 9,78 3,68 1,94 2,17 0-7*/0-14*/0-21* 

2 7.826 n-C14 0,00 0,24 0,14 0,18 0-7* 

3 9.974 n-C15 1,66 0,64 0,40 0,42 0-7*/0-14*/0-21* 

4 12.173 n-C16 0,97 0,38 0,25 0,26 0-7*/0-14*/0-21* 

5 14.365 n-C17 1,52 0,68 0,58 0,53 0-7*/0-14*/0-21* 

6 16.296 C18:1 0,00 0,24 0,00 0,00 0-7*/7-14*/7-21* 

7 16.507 n-C18 1,16 0,44 0,29 0,32 0-7*/0-14*/0-21* 

8 16.787 Desco 2 0,74 0,27 0,00 0,00 0-7*/0-14*/0-21* 

9 18.005 C19:1 0,32 0,11 0,00 0,00 0-7*/0-14*/0-21* 

10 18.579 n-C19 1,84 0,68 0,61 0,64 0-7*/0-14*/0-21* 

11 20.393 C20:1 0,00 2,63 0,00 0,00 0-7*/7-14*/7-21* 

12 20.550 n-C20 0,00 0,72 0,58 0,64 0-7*/0-14*/0-21* 

13 21.872 C21:1 1,31 0,75 0,00 0,00 0-14*/0-21* 

14 22.518 n-C21 3,87 2,29 1,81 1,78 0-7*/0-14*/0-21* 

15 23.204 11,9MeC21 0,26 0,18 0,00 0,00 0-7*/0-14*/0-21* 

16 23.321 7MeC21 0,46 0,17 0,38 0,00 0-7*/0-14*/0-21* 

17 23.733 C22:1 0,30 0,44 0,00 0,00 7-14*/7-21* 

18 24.330 n-C22 1,67 1,78 1,51 1,41  - 

19 24.972 11MeC22 0,18 0,00 0,00 0,00 0-7*/0-14*/0-21* 

20 25.387 z,z-C23 0,26 0,00 0,25 0,27 0-7*/7-14*/7-21* 

21 25.544 C23:1-1 9,73 9,82 14,26 13,36 0-7*/0-14*/0-21* 

22 25.658 C23:1-2 0,50 1,81 0,64 0,00  - 

23 25.800 C23:1-3 0,37 0,61 0,46 0,00 7-21* 

24 26.228 n-C23 16,99 24,32 19,28 16,91 0-7* 

25 26.796 11,9MeC23 1,05 1,43 2,43 2,47 0-14*/0-21* 

26 26.878 7MeC23 0,23 0,33 0,51 0,55 0-14*/0-21* 

27 27.024  5MeC23 0,39 0,65 1,15 1,24 0-14*/0-21* 

28 27.297 C24:1 0,45 0,53 0,89 0,85 0-14*/0-21* 

29 27.378 3MeC23 0,79 1,38 1,86 2,45 0-14*/0-21*/7-21* 

30 27.813 n-C24 1,70 2,65 2,18 2,03 0-7* 

31 28.354 11MeC24 0,00 0,00 0,00 0,30 0-21*/7-21*/14-21* 

32 27.933 Desco 3 0,16 0,14 0,00 0,00 0-14*/0-21*/7-14*/7-21* 

33 28.976 C25:1-1 2,50 2,72 2,84 3,68  - 

34 29.049 C25:1-2 0,28 0,22 1,57 0,33 0-14*/7-14*/14-21* 

35 29.215 C25:1-3 0,00 0,00 0,42 0,00 0-14*/7-14*/14-21* 

36 29.567 n-C25 9,81 14,84 11,62 11,88 0-7* 

37 29.973 13-;11,9MeC25 0,65 0,46 0,98 1,15 0-21*/7-21* 

38 30.086 7MeC25 0,14 0,16 0,51 0,63 0-14*/0-21*/7-21* 
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39 20.232 5MeC25 0,62 0,61 1,00 1,20 0-21*/7-21* 

40 30.511 C26:1 0,46 0,00 0,70 0,67 7-14*/7-21* 

41 30.546 3MeC25 0,00 0,00 0,00 0,40 0-21*/7-21*/14-21* 

42 30.737 5,15diMeC25 0,43 0,00 0,00 0,32 0-7*/0-14* 

43 30.970 n-C26 1,10 1,05 1,29 1,28 0-7*/7-14* 

44 32.153 C27:1-1 7,21 4,56 5,68 6,83 0-7* 

45 32.199 C27:1-2 0,46 1,06 1,42 1,00 - 

46 32.295 C27:1-3 0,00 0,00 0,00 0,85 0-21*/7-21* 

47 32.604 n-C27 6,10 6,60 7,06 7,18 0-7*/7-14* 

48 32.990 13-;11-;9MeC27 1,85 0,73 1,11 1,13 0-7*/0-14*/0-21* 

49 33.097 7MeC27 0,00 0,05 0,16 0,21 0-21*/7-21* 

50 33.234 5MeC27 0,00 0,24 0,40 0,42 0-14*/0-21* 

51 33.546 3MeC27 0,00 0,42 0,57 0,62 0-21*/14-21* 

52 33.491 C28:1 0,49 0,00 0,00 0,00 0-7*/0-14*/0-21* 

53 33.914 n-C28 0,00 0,35 0,50 0,52 0-14*/0-21* 

54 33.685 5,15diMeC27 0,97 0,00 0,00 0,00 0-7*/0-14*/0-21* 

55 35.038 C29:1 5,38 3,24 4,59 4,64 0-7* 

56 35.377 n-C29 0,96 1,58 3,82 4,07 0-14*/0-21*/7-14*/7-21* 

57 35.763 15-;13-;11MeC29 1,51 0,00 0,52 0,51 0-7* 

58 36.021 5MeC29 0,00 0,00 0,00 0,18 0-21*/7-21*/14-21* 

59 36.232 3MeC29 0,00 0,00 0,00 0,28 0-21*/7-21*/14-21* 

60 36.443 5,17dimetilC29 0,00 0,00 0,00 0,30 0-21*/7-21*/14-21* 

61 37.657 C31:1 0,47 0,75 0,83 0,93  - 

62 37.979 n-C31 0,00 0,36 0,00 0,00 0-7*/7-14*/7-21* 
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Figura 18: Porcentagens de classe de compostos da glândula de Dufour identificados de cada grupo de 

rainhas virgens de 0, 7, 14 e 21 dias. 

 

 As análises estatísticas (Permanova) entre as diferentes idades mostraram que os 

compostos glandulares de idades 0-14, 0-21 e 7-21, diferenciam quimicamente entre si, 

p= 0,0002 e o p geral= 0,001 (Tabela 6) e nas idades 0-7, 7-14, 14-21, também 

apresentaram diferença significativa (p= 0,0006; 0,0019 e 0,0288), respectivamente. O 

teste de NMDS mostrou que, apesar de existir diferença significativa dos compostos 

químicos entre as rainhas virgens de diferentes idades, existiu uma maior proximidade 

entre os perfis químicos de rainhas virgens de 14 e 21 dias (Figura 19).  

 O teste de SIMPER mostrou que os compostos que mais contribuíram para a 

separação das rainhas de diferentes idades foram C13:1, n-C15, n-C16, n-C17, n-C18, 

C19:1, n-C19, n-C20, desconhecido 3, n-C21, 11,9MeC21, C23:1-1, C25:1-1, C25:1-2, n-C29, 

5MeC29, 3MeC29, 5,17dimetilC29 (Tabela 5). 
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Tabela 6: Resultados da análise discriminante Permanova dos compostos da glândula de Dufour. Os valores 

de p comparado entre as idades das rainhas virgens, as diferenças significativas são indicadas com *, o qual 

significa que p<0,05. 

  0 dias 14 dias 21 dias 

14 dias 0,0002* - - 

21 dias 0,0002* 0,0288* - 

7 dias 0,0006* 0,0019* 0,0002* 

 

Figura 19: NMDS do agrupamento referente aos compostos químicos presentes na glândula de Dufour das 

rainhas virgens produzidas in vitro de 0, 7, 14 e 21 dias. 

 

 

Experimento 2: O contato temporário da rainha virgem com a rainha fisogástrica 

influencia na atratividade sexual? 

 Foram utilizadas 12 rainhas virgens produzidas in vitro nesse experimento, sendo 

7 rainhas virgens de 14 dias, provenientes de 2 colônias diferentes e 5 rainhas virgens de 

21 dias, proveniente de uma mesma colônia. Apesar da maior porcentagem encontrada 

(Figura 21) seja na categoria B, onde mais de 40% nas duas idades (14 e 21 dias) foram 
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atrativas sexualmente apenas após a interação da rainhas virgens com a rainha 

fisogástrica, não houve diferença significativa. 

 

 

Figura 21: Atratividade sexual de rainhas virgens com 14 e 21 dias de idade após interagir com rainha 

fisogástrica. A: foi atrativa antes e depois da interação, B: foi atrativa apenas após a interação, C: não foi 

atrativa antes e depois da interação e D: foi atrativa apenas antes da interação. 14 dias, N= 7 repetições e 

21 dias, N= 5 repetições. 

 

 

 Os comportamentos apresentados durante o experimento foram: ataque aos 

machos, atratividade, cópula, eversão da genitália do macho e bater asas. Dos 12 testes 

realizados, apenas as rainhas virgens de 14 dias (14%), antes da interação com a rainha 

fisogástrica apresentaram comportamentos agressivos em relação aos machos (Figura 

21). Em todas as etapas foram encontradas rainhas virgens com atratividade e 

apresentando o comportamento de bater asas, porém com maior porcentagem nas rainhas 

virgens de 14 e 21 dias após a interação com a rainha fisogástrica (Figura 21). A interação 

da rainha virgem de 14 dias com a fisogástrica, resultou em uma cópula (Figura 21 e 22). 
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Na rainha virgem de 21 dias antes da interação com a rainha fisógastrica, ocorreu a 

eversão da genitália de 2 machos (Figura 21 e 22).  

 

 
Figura 21. Porcentagem dos comportamentos apresentados durante o experimento das rainhas virgens de 

14 e 21 dias de idade, antes e após a interação com a rainha fisogástrica. A porcentagem observada é a razão 

entre a quantidade de rainhas de determinada idade (14 ou 21) que apresentaram tal comportamento (ataque, 

atratividade, cópula, bater asas, provocaram a eversão da genitália do macho) em relação a quantidade total 

de rainhas daquela idade. Rainhas de 14 dias, N= 7 repetições e 21 dias, N= 5 repetições. 
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Figura 22: Rainhas inseminadas. A: genitália do macho, B: rainhas virgens sem a genitália do 

macho inserida, C: rainhas virgens com a genitália do macho inserida e D: foco da genitália 

inserida na rainha virgem (pós cópula). 

 

 

Experimento 3: O contexto social que as rainhas virgens foram inseridas influencia no 

desenvolvimento da atratividade sexual? 

Foram utilizadas 34 rainhas virgens de 10 dias dos 4 tratamentos, sendo C: 6 

rainhas virgens, T1: 14 rainhas virgens (7 repetições), T2: 6 rainhas virgens e T3: 8 

rainhas inseminadas. Dos 34 testes, 6 (17,64%) apresentaram atratividade sexual. Houve 
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diferença significativa entre T1 e T2, p=0,0186. Não houve tentativas de cópulas no 

contexto T1. No T2, observou-se maior porcentagem de rainhas virgens atrativas (66,7%), 

como podemos observar na figura 23. 

 

 

Figura 23: Atratividade sexual de rainhas virgens em função de diferentes contextos sociais: C: rainhas 

virgens sozinha, T1: rainhas virgens x rainhas virgens, T2: rainhas virgens focal x rainhas inseminadas e T3: 

rainhas virgens x rainhas inseminadas focal. C, N= 6 repetições; T1, N= 14 repetições; T2, N=6 repetições; 

T3, N= 8 repetições. 

 

 

 Os comportamentos apresentados durante o experimento foram: ataque aos 

machos, atratividade e bater asas. Dos 34 testes realizados, apenas nas rainhas virgens 
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inseridas nos contextos sociais T2 e T3 (onde ocorre uma possível competição entre as 

rainhas), foram apresentados comportamentos de agressividade em relação aos machos, 

atratividade e bater asas. Os contextos sociais C e T1, apresentaram apenas um 

comportamento, atratividade e bater asas, respectivamente (Figura 24). 

 

 

 
Figura 24. Porcentagem dos comportamentos apresentados durante o experimento das rainhas virgens 

inseridas nos contextos sociais: C: rainhas virgens sozinha, T1: rainhas virgens x rainhas virgens, T2: rainhas 

virgens focal x rainhas inseminadas e T3: rainhas virgens x rainhas inseminadas focal. A porcentagem 

observada é a razão entre a quantidade de rainhas de determinado contexto social (C, T1, T2 ou T3) que 

apresentaram tal comportamento (ataque, atratividade, bater asas) em relação a quantidade total de rainhas 

daquele contexto social. Rainhas inseridas em C, N= 6 repetições; T1, N= 14 repetições; T2, N=6 repetições; 

T3, N= 8 repetições. 

 

 

 

 

Experimento 3.1: O contexto social influencia nos compostos da cutícula e da glândula 

de Dufour em rainhas virgens? 

 Foram analisadas 6 rainhas que foram inseridas no contexto C, 14 do contexto T1, 

6 do contexto T2 e 10 do T3, ou seja, 36 rainhas no total para a análise cuticular, 

provenientes de duas colônias. 

 O perfil cuticular das rainhas virgens produzidas e inseridas no contexto C é 

composto por 47 picos de hidrocarbonetos com diferentes quantidades e tamanhos (entre 
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17 a 32 carbonos) (Figura 25), variando entre alcanos lineares (34,04%), alcanos 

metilados (27,66%), alcanos dimetilados (4,26%), alcenos (27,66%), alcadienos (6,38%) 

(Tabela 7 e Figura 26). Os compostos com maiores picos foram os alcanos n-C23, n-C25, 

n-C27, n-C29 e os alcenos C23:1-1, C27:1-1 e C29:1-1 (Tabela 7). 

 O perfil cuticular das rainhas virgens produzidas e inseridas no contexto T1 é 

composto por 53 picos   de hidrocarbonetos com diferentes quantidades e tamanhos (entre 

18 a 32 carbonos) (Figura 25), variando entre alcanos lineares (28,30%), alcanos 

metilados (27,66%), alcanos dimetilados (4,26%), alcenos (27,66%), alcadienos (6,38%) 

(Tabela 7 e Figura 26). Os compostos com maiores picos foram os alcanos n-C23, n-C25, 

n-C27, n-C29 e os alcenos C23:1-1, C27:1-1 e C29:1-1 (Tabela 7). 

 O perfil cuticular das rainhas virgens produzidas e inseridas no contexto T2 é 

composto por 47 picos de hidrocarbonetos com diferentes quantidades e tamanhos (entre 

18 a 31 carbonos) (Figura 25), variando entre alcanos lineares (29,79%), alcanos 

metilados (29,79%), alcanos dimetilados (4,26%), alcenos (29,79%), alcadienos (6,38%) 

(Tabela 7 e Figura 26). Os compostos com maiores picos foram os alcanos n-C23, n-C25, 

n-C27, n-C29 e os alcenos C23:1-1, C27:1-1 e C29:1-1 (Tabela 7). 

 O perfil cuticular das rainhas inseminadas e inseridas no contexto T3 é composto 

por 55 picos de hidrocarbonetos com diferentes quantidades e tamanhos (entre 17 a 31 

carbonos) (Figura 25), variando entre alcanos lineares (27,27%), alcanos metilados 

(23,64%), alcanos dimetilados (9,09%), alcenos (32,73%), alcadienos (7,27%) (Tabela 7 

e Figura 26). Os compostos com maiores proporções relativas foram os alcanos n-C23, n-

C25,  n-C27, n-C29 e os alcenos C23:1-1 e C27:1-1 (Tabela 7). 
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Figura 25: Cromatogramas dos compostos da cutícula de rainhas virgens que foram inseridas nos contextos 

sociais: C: rainhas virgens sozinha, T1: rainhas virgens x rainhas virgens, T2: rainhas virgens focal x rainhas 

inseminadas e T3: rainhas virgens x rainhas virgens inseminadas focal. 

 

 

 

Tabela 7: Compostos identificados da cutícula de rainhas virgens inseridas nos contextos C, T1, T2 e T3 e 

porcentagem média para os diferentes contextos sociais diferentes. Teste de t indica diferenças 

significativas entre as rainhas virgens de diferentes contextos sociais para cada um dos compostos (p < 

0.05*). (-) compostos que não apresentaram diferença significativa entre nenhuma comparação. 

# RT (min) Compostos % HC C 

% HC 

T1 

% HC 

T2 

% HC 

T3 Teste t C-T1-T2-T3 

1 14.337 n-C17 0,07 0,00 0,00 0,07 T1-T3* 

2 16.476 n-C18 0,06 0,04 0,07 0,04 T2-T3* 

3 17.931 C19:1 0,00 0,10 0,00 0,01 C-T1*/T1-T2*/T1-T3* 

4 18.539 n-C19 0,18 0,18 0,21 0,12  - 

5 20.522 n-C20 0,21 0,16 0,18 0,10 T1-T3*/C-T3*/T2-T3* 

6 21.843 C21:1 0,00 0,65 0,00 0,32 C-T1*/T1-T2* 

7 22.430 n-C21 0,56 0,52 0,54 0,43  - 

8 23.241 7MeC21 0,00 0,26 0,00 0,00 C-T1*/T1-T2*/T1-T3* 

9 23.762 C22:1 0,00 0,34 0,08 0,61 C-T3*/T2-T3* 

10 24.260 n-C22 0,57 0,50 0,46 0,43  - 

11 25.344 z,z-C23 0,09 0,16 0,02 0,17 T1-T2*/T2-T3* 

12 25.634 C23:1-1 8,77 11,51 6,72 11,50  - 

13 25.786 C23:1-2 0,15 0,20 0,06 0,11 T1-T2* 

14 25.895 C23:1-3 0,05 0,00 0,00 0,08 T1-T3*/C-T3*/T2-T3* 



 

50 

 

15 26.021 n-C23 8,13 6,17 6,53 8,38  - 

16 26.649 13-,11-,9MeC23 1,05 1,68 0,60 1,60  - 

17 26.808 7MeC23 0,00 0,24 0,11 0,52 T1-T3*/C-T3*/T2-T3* 

18 26.901 5MeC23 0,48 0,72 0,17 0,00 T1-T2*/T1-T3* 

19 27.232 C24:1 0,00 0,48 0,23 0,73 C-T3*/T2-T3* 

20 27.255 3MeC23 0,00 0,71 0,51 0,64 C-T1* 

21 27.479 5,XdimetilC23 0,00 0,09 0,00 0,00 C-T1*/T1-T2*/T1-T3* 

22 27.565 5,15dimetilC23 0,00 0,00 0,00 0,11 T1-T3*/C-T3*/T2-T3* 

23 27.535 5,13dimetilC23 0,00 0,00 0,00 0,03 T1-T3*/C-T3*/T2-T3* 

24 27.705 n-C24 1,11 0,97 1,05 1,23 T1-T3* 

25 28.316 11MeC24 0,00 0,00 0,00 0,17 T1-T3*/C-T3*/T2-T3* 

26 28.740 z,z-C25 0,00 0,00 0,00 0,15 T1-T3*/C-T3*/T2-T3* 

27 28.845 C25:1-1 2,01 2,19 2,03 4,27 T1-T3*/C-T3*/T2-T3* 

28 29.012 C25:1-2 0,08 0,09 0,08 1,12 T1-T3* 

29 29.189 C25:1-3 0,00 0,00 0,00 0,16 T1-T3*/C-T3*/T2-T3* 

30 29.353 n-C25 7,97 7,54 8,49 11,58 T1-T3* 

31 29.892 13-,11-,9MeC25 0,37 0,55 0,55 1,61 T1-T3*/C-T3*/T2-T3* 

32 30.009 7MeC25 0,13 0,20 0,18 0,55 T1-T3*/C-T3*/T2-T3* 

33 30.147 5MeC25 0,37 0,58 0,47 1,45 T1-T3*/C-T3*/T2-T3* 

34 30.435 C26:1 0,24 0,35 0,33 1,39 T1-T3*/C-T3*/T2-T3* 

35 30.484 3MeC25 0,10 0,15 0,00 0,00 T1-T3* 

36 30.477 X,XdimetilC25 0,00 0,00 0,09 0,00 T1-T2*/C-T2*/T2-T3* 

37 30.682 5,XdimetilC25 0,00 0,09 0,00 0,00 C-T1*/T1-T2*/T1-T3* 

38 30.759 5,13dimetilC25 0,00 0,00 0,00 0,26 T1-T3*/C-T3*/T2-T3* 

39 30.901 n-C26 2,27 2,02 2,20 2,37  - 

40 31.869 z,z-C27 0,27 0,33 0,30 0,31  - 

41 31.980 C27:1-1 5,18 6,76 7,25 9,29 T1-T3* 

42 32.086 C27:1-2 0,24 0,46 0,44 0,84 T1-T3* 

43 32.297 C27:1-3 0,25 0,21 0,27 0,22  - 

44 32.504 n-C27 18,10 16,82 18,65 16,48  - 

45 32.918 13-,11-,9MeC27 1,03 1,03 0,96 0,81  - 

46 33.036 7MeC27 0,13 0,18 0,17 0,09  - 

47 33.167 5MeC27 0,41 0,44 0,37 0,36  - 

48 33.344 3MeC27 0,10 1,29 1,28 1,30 C-T1*/C-T2*/C-T3* 

49 33.489 X,XdimetilC27 1,42 0,00 0,00 0,00 C-T1*/C-T2*/C-T3* 

50 33.694 5,15dimetilC27 0,00 0,00 0,00 0,10 T1-T3*/C-T3*/T2-T3* 

51 33.871 n-C28 2,24 2,09 2,37 1,39 - 

52 34.814 z,z-C29 0,55 0,52 0,51 0,19 T1-T3*/C-T3*/T2-T3* 

53 34.941 C29:1-1 11,21 10,09 11,59 3,34 T1-T3*/C-T3*/T2-T3* 

54 35.157 C29:1-2 1,07 0,54 0,69 0,39 C-T1*/C-T2*/C-T3* 

55 35.241 C29:1-3 0,63 1,10 1,38 0,21  - 

56 35.373 n-C29 12,37 10,99 13,71 6,25 T2-T3* 

57 35.723 15-,13-,11MeC29 1,12 0,65 0,69 0,32 C-T1*/C-T3* 

58 35.981 5MeC29 0,40 0,42 0,32 0,42 C-T3* 

59 36.143 3MeC29 0,24 0,44 0,48 0,00 C-T1*/T1-T3*/T2-T3* 
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60 36.403 5,17dimetilC29 0,35 0,20 0,21 0,14 C-T3* 

61 36.627 n-C30 1,00 0,81 0,76 0,71 T1-T2* 

62 37.611 C31:1 2,63 2,03 2,47 1,18 C-T3*/T2-T3* 

63 37.948 n-C31 3,65 2,81 3,20 3,38 T2-T3* 

64 39.254 n-C32 0,42 0,33 0,00 0,00 T1-T2*/T1-T3*/C-T2*/C-T3* 

 

 

 

Figura 26. Porcentagens de classes de compostos da cutícula identificados em cada contexto social  

C: rainhas virgens sozinha, T1: rainhas virgens x rainhas virgens, T2: rainhas virgens focal x rainhas 

inseminadas e T3: rainhas virgens x rainhas inseminadas focal. 

 

 

As análises estatísticas (Permanova) entre os diferentes contextos mostraram que 

nos tratamentos C-T3, T1-T3 e T2-T3, diferenciam quimicamente entre   si, p= 0,0004 e o 

p geral= 0,001 (Tabela 8). O teste de NMDS mostrou que, apesar de existir diferença 

significativa dos compostos químicos entre as rainhas virgens de diferentes contextos 

sociais, existiu uma maior proximidade entre os perfis químicos de rainhas virgens 

inseridas nos tratamentos T1 e T2 em relação as rainhas do tratamento C e T3 (Figura 27).  

O teste de SIMPER mostrou que os compostos que mais contribuíram para a 

separação das rainhas virgens de diferentes contextos sociais foram C19:1-1, n-C20, 

7MeC21 C23:1-3, 7MeC23, 5MeC23, 5,XdimetilC23, 5,15dimetilC23, 5,13dimetilC23, 
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z,z-C25, C25:1-1, C25:1-3, 3MeC27, 5,15dimetilC27, z,z-C29, C29:1-1, C29:1-2 e n-

C32 (Tabela 7). 

 

 

 

 

Tabela 8: Resultados da análise discriminante Permanova dos compostos da cutícula. Os valores de p 

comparado entre as rainhas virgens inseridas em diferentes contextos sociais, as diferenças significativas 

são indicadas com *, o qual significa que o p<0,05.  

  C T1 T2 

T1 0,1675 - - 

T2 0,1675 0,1675 - 

T3 0,0004* 0,0004* 0,0004* 

 

Figura 27: NMDS do agrupamento referente aos compostos químicos presentes na cutícula de rainhas 

virgens produzidas in vitro e rainhas inseminadas inseridas nos contextos sociais: C: rainhas virgens 

sozinha, T1: rainhas virgens x rainhas virgens, T2: rainhas virgens focal x rainhas virgens inseminadas e T3: 

rainhas virgens x rainhas inseminadas focal. 
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 Foram analisadas glândula de Dufour de 5 rainhas virgens inseridas no contexto 

C, 14 rainhas virgens no T1, 6 rainhas virgens no T2 e 8 rainhas inseminadas no T3, sendo 

33 no total, provenientes de 2 colônias. 

 O perfil dos compostos presentes na glândula de Dufour das rainhas virgens 

produzidas e inseridas no contexto C é composto por 42 picos de hidrocarbonetos com 

diferentes quantidades e tamanhos (entre 17 a 30 carbonos) (Figura 28), variando entre 

alcanos lineares (33,33%), alcanos metilados (19,05%), alcanos dimetilados (9,52%), 

alcenos (33,33%), alcadienos (4,76%) (Tabela 9 e Figura 29). Os compostos com maiores 

picos são os alcanos n-C23, n-C25, n-C27 e o alcenos C23:1-1, C27:1-1 e C29:1-1 (Tabela 

9). 

 O perfil dos compostos presentes na glândula de Dufour das rainhas virgens 

produzidas e inseridas no contexto T1 é composto por 52 picos de hidrocarbonetos com 

diferentes quantidades e tamanhos (entre 15 a 32 carbonos) (Figura 28), variando entre 

alcanos lineares (32,69%), alcanos metilados (23,08%), alcanos dimetilados (11,54%), 

alcenos (28,85%), alcadienos (3,85%) (Tabela 9 e Figura 29). Os compostos com maiores 

picos são os alcanos n-C23, n-C25, n-C27 e o alceno C23:1-1, C27:1-1 e C29:1-1 (Tabela 

9). 

 O perfil dos compostos presentes na glândula de Dufour das rainhas virgens 

produzidas e inseridas no contexto T2 é composto por 50 picos de hidrocarbonetos com 

diferentes quantidades e tamanhos (entre 17 a 31 carbonos) (Figura 28), variando entre 

alcanos lineares (28,00%), alcanos metilados (24,00%), alcanos dimetilados (10,00%), 

alcenos (32,00%), alcadienos (6,00%) (Tabela 9 e Figura 29). Os compostos com maiores 

proporções relativas são os alcanos n-C23, n-C25, n-C27 e os alcenos C23:1-1, C27:1-1 

e C29:1-1 (Tabela 9). 

 O perfil dos compostos presentes na glândula de Dufour das rainhas produzidas e 

inseridas no contexto T3 é composto por 28 picos de hidrocarbonetos com diferentes 

quantidades e tamanhos (entre 20 a 32 carbonos) (Figura 28), variando entre alcanos 

lineares (46,43%), alcanos metilados (25,00%), alcanos dimetilados (0%), alcenos 

(28,57%), alcadienos (0%) (Tabela 9 e Figura 29). Os compostos com maiores picos são 

os alcanos n-C23, n-C25, n-C27, n-C29, n-C31 e os alcenos C23:1-1 e C27:1-1 (Tabela 

9). 
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Figura 28: Cromatogramas dos compostos da glândula de Dufour de rainhas virgens que foram inseridas 

nos contextos sociais: C: rainhas virgens sozinha, T1: rainhas virgens x rainhas virgens, T2: rainhas virgens 

focal x rainhas inseminadas e T3: rainhas virgens x rainhas inseminadas focal. 

 

 

Tabela 9: Compostos identificados da glândula de Dufour de rainhas virgens inseridas nos contextos C, T1, 

T2 e T3 e porcentagem média para os contextos sociais diferentes. Teste de t indica diferenças significativas 

entre as rainhas virgens de diferentes contextos sociais para cada um dos compostos (p < 0.05*). (-) 

compostos que não apresentaram diferença significativa entre nenhuma comparação. 

# Tempo retenção Compostos HC % C 
% HC 

T1 

HC % 

T2 

HC % 

T3 Teste t C-T1-T2-T3 

1 9.940 n-C15 0,00 0,03 0,00 0,00 C-T1*/T1-T2*/T1-T3* 

2 11.500 3MeC15 0,00 0,04 0,00 0,00 C-T1*/T1-T3* 

3 12.140 n-C16 0,00 0,01 0,00 0,00 T1-T2*/T1-T3* 

4 13.420 C17:1-1 0,00 0,40 0,00 0,00 - 

5 13.760 C17:1-2 0,00 0,03 0,00 0,00  - 

6 14.331 n-C17 0,14 0,14 0,08 0,00 T1-T3*/C-T3* 

7 15.460 5MeC17 0,00 0,04 0,00 0,00 C-T1*/T1-T2*/T1-T3* 

8 15.850 C18:1 0,00 0,05 0,00 0,00 T1-T3* 

9 16.470 n-C18 0,03 0,03 0,00 0,00 T1-T2*/T1-T3*/C-T2*/C-T3* 

10 18.539 n-C19 0,63 0,59 0,45 0,00 T1-T3*/C-T3*/T2-T3* 

11 20.519 n-C20 1,05 1,44 0,18 0,41  - 

12 21.861 C21:1 1,85 1,43 0,92 0,20 T1-T3*/C-T3* 

13 22.449 n-C21 2,11 1,98 1,88 0,64 T1-T3*/C-T3*/T2-T3* 

14 23.780 C22:1 0,00 1,20 0,00 0,00 C-T1*/T1-T2*/T1-T3* 

15 24.284 n-C22 1,28 1,29 1,36 0,89 - 

16 25.345 z,z-C23 0,33 0,17 0,17 0,00  - 

17 25.750 C23:1-1 18,86 18,87 13,08 10,65 T1-T3* 

18 25.846 C23:1-2 1,46 0,00 2,11 0,00 T1-T2*/T2-T3* 

19 25.929 C23:1-3 0,00 0,00 0,43 0,00 T1-T2*/C-T2*/T2-T3* 
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20 26.271 n-C23 21,04 14,03 18,48 6,89 C-T3*/T2-T3* 

21 26.740 11-,9MeC23 2,81 2,85 2,11 0,69 T1-T3*/C-T3* 

22 26.826 7MeC23 0,18 0,30 0,42 0,00 T1-T3*/T2-T3* 

23 26.982 5MeC23 1,66 1,70 0,93 0,46 T1-T3*/C-T3* 

24 27.320 3MeC23 0,00 2,36 1,54 0,00 C-T1*/T1-T3* 

25 27.515 5,XdimetilC23 0,00 0,00 0,21 0,00 T1-T2*/C-T2*/T2-T3* 

26 27.580 5,15diMeC23 0,83 0,37 0,00 0,00 C-T2*/C-T3* 

27 27.249 C24:1 0,99 0,00 1,06 0,16 C-T1*/T1-T2*/C-T3*/T2-T3* 

28 27.750 n-C24 1,59 1,66 1,65 2,30 T1-T3* 

29 28.933 C25:1 - 1 4,94 3,75 4,61 4,10  - 

30 29.004 C25:1 - 2 0,10 0,25 0,18 0,00  - 

31 29.443 n-C25 7,96 8,84 9,23 10,91 - 

32 29.920 13-,11-,9MeC25 0,00 1,51 1,25 0,87 C-T1*/C-T2* 

33 30.029 7MeC25 0,00 0,00 0,38 0,00 T1-T2*/C-T2*/T2-T3* 

34 30.172 5MeC25 0,00 1,35 0,99 0,52 C-T1*/T1-T3*/C-T2* 

35 30.348 3MeC25 0,00 0,00 0,15 0,00 T1-T2*/C-T2*/T2-T3* 

36 30.457 C26:1 2,22 1,69 1,09 0,00 T1-T3*/C-T3* 

37 30.695 5,13diMeC25 0,00 0,00 0,29 0,00 T1-T2*/C-T2*/T2-T3* 

38 30.740 5,15diMeC25 0,21 0,28 0,00 0,00  - 

39 30.918 n-C26 0,77 1,15 1,34 4,53 T1-T3*/C-T3*/T2-T3* 

40 31.210 X,XdiMeC26 1,18 0,81 0,00 0,00 C-T1*/C-T2*/C-T3* 

41 31.882 z,z-C27 0,00 0,00 0,76 0,00 T1-T2*/C-T2*/T2-T3* 

42 32.086 C27:1 - 1 6,70 8,26 8,59 10,15 - 

43 32.133 C27:1 - 2 0,28 0,00 0,84 0,00 T1-T2*/T2-T3* 

44 32.483 n-C27 4,47 5,71 6,29 17,14 T1-T3*/C-T3*/T2-T3* 

45 32.929 13-,11MeC27 1,07 1,38 1,21 0,70 T1-T3*/T2-T3* 

46 33.040 7MeC27 0,02 0,06 0,21 0,00 T1-T2*/C-T2*/T2-T3* 

47 33.185 5MeC27 0,25 0,00 0,41 0,13 T1-T2*/T2-T3* 

48 33.220 3MeC27 0,07 0,00 0,19 0,58 T1-T3*/T2-T3* 

49 33.289 X,XdiMeC27 0,00 0,14 0,13 0,00  - 

50 33.420 z,z-C28 0,00 0,24 0,00 0,00 C-T1*/T1-T2*/T1-T3* 

51 33.472 C28:1 0,99 1,22 0,76 0,00 T1-T3*/C-T3* 

52 33.655 5,XdiMeC27 0,00 0,31 0,18 0,00 C-T1*/T1-T3* 

53 33.863 n-C28 0,35 0,52 0,75 3,91 T1-T3*/C-T3*/T2-T3* 

54 34.819 z,z-C29 1,40 0,00 0,94 0,00 C-T1*/T1-T2*/C-T3* 

55 34.961 C29:1-1 5,03 5,92 5,06 2,24 T1-T3* 

56 35.135 C29:1-2 0,64 0,49 0,53 0,00 T1-T3*/C-T3*/T2-T3* 

57 35.143 C29:1-3 0,00 0,00 0,22 0,00  - 

58 35.298 n-C29 1,75 2,14 3,65 8,59 T1-T3*/C-T3*/T2-T3* 

59 35.750 15-,13MeC29 0,95 0,85 0,00 0,00 T1-T3*/C-T3* 

60 36.279 C30:1 0,65 0,34 0,59 1,09  - 

61 36.385 5,17diMeC29 0,18 0,16 0,36 0,00 T1-T2*/T2-T3* 

62 36.618 n-C30 0,16 0,23 0,35 1,89 T1-T3*/C-T3*/T2-T3* 

63 37.060 14MeC30 0,00 0,28 0,00 0,00  - 

64 37.614 C31:1 0,79 0,85 1,01 1,56 T1-T3* 
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65 37.819 n-C31 0,00 0,00 0,42 6,79 T1-T3*/C-T3*/T2-T3* 

66 39.250 n-C32 0,00 0,25 0,00 1,04 T1-T3*/C-T3*/T2-T3* 

 

 

 

Figura 29: Porcentagens relativas das classes de compostos da glândula de Dufour identificados para cada 

contexto social: C: rainhas virgens sozinha, T1: rainhas virgens x rainhas virgens, T2: rainhas virgens focal 

x rainhas inseminadas e T3: rainhas virgens x rainhas inseminadas focal. 

 

 

 As análises estatísticas (Permanova) entre os diferentes contextos sociais 

mostraram que os compostos glandulares dos tratamentos C-T1, C-T2, C-T3, T1-T2, T1-

T3 e T2-T3, diferenciam quimicamente entre si (p= 0,0040; 0,0043; 0,0016; 0,0037; 

0,0006, 0,0016 e o p geral= 0,001), respectivamente (Tabela 10). O teste de NMDS 

mostrou que, apesar de existir diferença significativa dos compostos químicos entre as 

rainhas virgens de diferentes contextos sociais, existiu uma maior proximidade entre os 

perfis químicos de rainhas virgens inseridas no contexto C, T1 e T2 em relação a T3 

(Figura 30), porém não houve sobreposições.  

 O teste de SIMPER mostrou que os compostos que mais contribuíram para a 

separação das rainhas virgens em diferentes contextos analisando os compostos da 

glândula de Dufour foram n-C15, n-C16, 5MeC17 n-C18, n-C19, n-C21, C22:1-, C23:1-

3, 5,XdimetilC23, C24:1, 7MeC25, 5MeC25, 3MeC25, n-C26, z,z-C27, n-C27, n-C28, 

z,z-C29, C29:1-2, n-C30, n-C31 e n-C32 (Tabela 9). 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Alcanos lineares Alcanos metilados Alcanos dimetilados Alcenos Alcadienos

P
o
rc

e
n
ta

g
e
m

 d
e
 c

o
m

p
o
s
to

s

Classe de compostos

Compostos da Glândula de Dufour

C T1 T2 T3



 

57 

 

Tabela 10: Resultados da análise discriminante Permanova dos compostos da glândula de Dufour. Os valores 

de p comparado entre as rainhas virgens inseridas em diferentes contextos sociais, as diferenças 

significativas são indicadas com *, o qual significa que o p<0,05. 

 

 

 

 

Figura 30: NMDS do agrupamento referente aos compostos químicos presentes na glândula de Dufour de 

rainhas virgens produzidas in vitro e rainhas inseminadas inseridas nos contextos sociais: C: rainhas virgens 

sozinha, T1: rainhas virgens x rainhas virgens, T2: rainhas virgens focal x rainhas inseminadas e T3: rainhas 

virgens x rainhas inseminadas focal. 

 

 Com a análise da sobrevivência (Figura 31) foi constatado que não existe 

diferença significativa (p= 0,17) em relação a probabilidade de sobrevivência das rainhas 

virgens inseridas nos diferentes contextos sociais. Entretanto, no contexto T2 foi onde 

apresentou menor probabilidade de sobrevivência (44%). 

 

 

 

  C T1 T2 

T1 0,0040* - - 

T2 0,0043* 0,0037* - 

T3 0,0016* 0,0006* 0,0016* 
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Figura 31: Análise de sobrevivências das rainhas virgens inseridas nos contextos: C: rainhas virgens 

sozinha, T1: rainhas virgens x rainhas virgens, T2: rainhas virgens focal x rainhas inseminadas e T3: rainhas 

virgens x rainhas inseminadas focal. 

 

 

DISCUSSÃO 

Os resultados deste estudo mostraram que as rainhas virgens de S. aff. depilis são 

capazes de manter sua atratividade sexual por longos períodos de vida adulta (21 dias, o 

limite nos nossos experimentos). Trabalhos anteriores em S. postica, mostraram que as 

rainhas virgens tornam-se atrativas sexualmente entre 10 e 12 dias de idade e depois de 

aproximadamente 14 e 20 dias elas começam a perder a sua atratividade (ENGELS & 

ENGELS, 1988; ENGELS et al., 1997). Como nossos resultados demonstraram que as 

rainhas virgens permanecem atrativas por um longo período, isso pode significar que essas 

rainhas virgens ficam expostas a conflitos com outras rainhas e com operárias 

(IMPERATRIZ-FONSECA & ZUCCI, 1995; JARAU et al. 2010; KOEDAM et al., 1995; 

WENSELLERS et al., 2004). Apesar de encontrarmos rainhas virgens com maior 

porcentagem de atratividade sexual com 21 dias, o número de rainhas virgens em que 

houveram tentativas de cópulas não apresentaram diferença significativa entre as idades, ou 

seja, as rainhas virgens não perdem ou ficam menos atrativas sexualmente ao longo da fase 
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adulta. Sendo assim, possivelmente esse longo período de atratividade deve-se ao fato de 

que essa espécie não apresenta rainhas de emergência (quando a rainha morre em algumas 

espécies, as operárias juntam duas células em uma, que dará origem a uma rainha), ou seja, 

se a rainha fisogástrica morrer e na colônia não ter uma rainha para eclodir de uma célula 

real ou uma rainha virgem atrativa disponível, será o fim desse ninho. Portanto, 

provavelmente a rainha virgem mantém sua atratividade por longo período, devido a um 

possível contexto de substituição (IMPERATRIZ-FONSECA & ZUCCHI, 1995; 

KÄRCHER et al., 2013). Além disso, durante o experimento, elas estavam isoladas, sendo 

impossível realizar o voo nupcial. 

Nossos resultados demonstraram que as rainhas virgens de S. aff. depilis emergem 

sem atratividade sexual, a qual se desenvolve ao longo da vida adulta, provocando 

tentativas de acasalamento ainda jovens cerca de 7 dias de idade nesse trabalho. Em T. 

angustula, a atratividade sexual ocorre entre 12 e 14 dias (SANTOS, 2012). Em Melipona 

quadrifasciata foi observado rainhas virgens entre um e oito dias de idade foram aceitas 

(SILVA et., al 1972). Outros trabalhos como Camargo (1972), em seu estudo sobre 

acasalamentos em condições artificiais, obteve cópulas de M. quadrifasciata, utilizando 

rainhas virgens com menos de 24 horas de emergência.  

De acordo com Engels & Engels (1988) e Engels et al (1993), rainhas virgens de 

Scaptotrigona postica apresentam diferentes padrões de composição de feromônios 

dependendo da idade; essa descoberta é sugerido por Imperatriz-Fonseca & Zucchi (1995) 

como uma regra para as abelhas sem ferrão, porém isso pode funcionar apenas  para rainhas 

naturais. Segundo Imperatriz- Fonseca & Zucchi (1995), as rainhas naturais de 

Scaptotrigona emergem pouco atrativas e sem pigmentação, o que corrobora com nossos 

resultados, pois não encontramos rainhas virgens de 0 dias atrativas e também emergem 

sem pigmentação. Além disso, Menezes (2010) também encontrou que rainhas virgens 

produzidas in vitro  não eram atrativas, porém em seus experimentos realizados observou 

que quando as rainhas artificiais entravam em contato com a rainha fisogástrica se 

tornavam atrativas. Entretanto, nesse experimento que repetimos, o contato temporário 

com a rainha fisogástrica, pode não ter sido o suficiente para ocorrer alguma mudança de 

comportamentos/química das fêmeas em relação da atratividade sexual das rainhas virgens, 

pois não encontramos diferença significativa e o número amostral não foi muito grande. 

Porém, no nosso experimento de contexto social, podemos conferir que as rainhas virgens 

não precisam dessa interação para desenvolver a atratividade sexual. 
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Os compostos mais representativos que foram modificados ao longo dos dias 

foram principalmente os alcenos, compostos também encontrados em Melipona bicolor 

(ABDALA et al., 2003) e Frieseomelitta varia (NUNES, 2009). Além disso, alcanos 

como pentacosano (n-C25), heptacosano (n-C27), como também a ocorrência de alcanos 

metilados, os quais também são produzidos pelas rainhas de M. bicolor e Friesella 

schrottkyi, também foram modificados ao longo do tempo (ABDALA et al., 2003; 

NUNES et al., 2010). 

A diferença significativa encontrada no perfil cuticular das rainhas virgens 0-7, 0-

21, 0-14, 14-21, e 7-14, 7-21 mostram que ao decorrer das idades, os compostos químicos 

são modificados qualitativamente e quantitativamente, pois as rainhas consomem pólen, o 

qual quando é incluído na dieta altera o perfil químico (BREED et al., 1995; MARTIN et 

al., 2012; RICHARD & HUNT, 2013), podendo haver uma relação entre a dieta, com a 

disponibilidade protéica e possivelmente a produção de metil alcanos (KATHER & 

MARTIN, 2015). Além disso, começam a produções glandulares, nas quais esses 

compostos são depositados na cutícula enquanto realizam grooming, modificando 

possivelmente o perfil conforme a idade. Sendo assim, as rainhas mais jovens produzem 

compostos menos complexos como alcanos lineares (desempenhando principalmente a 

função primária), e as rainhas mais velhas produzem mais compostos complexos como 

alcanos dimetilados, alcenos e alcadienos (funções secundárias). Resultados semelhantes 

foram encontrados em Scaptotrigona pectoralis, no qual encontraram nas rainhas 

produzidas in vitro compostos cuticulares com 14 a 31 carbonos, sendo os compostos 

alcanos n-C23 e n-C27 e os alcenos C29:1-1 e C27:1-1 mais abundantes (GUTIÉRREZ, 

et al., 2016), o que corrobora com nossos resultados, nos quais os alcanos mais 

abundantes foram n-C23, n- C25, n-C27, n-C29 e os alcenos mais abundantes C27:1-1 e 

C29:1-1. 

Van Oystaeyen et al. (2014) realizou bioensaios com feromônios de rainhas de 

vespas, abelhas e formigas, utilizando hidrocarbonetos cuticulares de cadeias longas e 

observou que operárias de Vespula vulgaris na ausência de rainhas, quando são 

submetidas a tratamentos com os alcanos lineares n-C27, n-C28 e n-C29 e o metil alcano 

3-MeC29 apresentaram um aumento na regressão dos ovários, imitando o efeito causado 

pelos compostos químicos na presença de uma rainha viva. Na abelha         Bombus terrestris, 

o alcano que causou esse efeito foi o n-C25 e na formiga Cataglyphis iberica, foram o n-

C27 e 3-MeC29. Segundo resultados semelhantes de Oi et al. (2016) na vespa 

Dolichovespula saxonica, uma mistura de hidrocarbonetos n-C29, 3-MeC29, n-C30, n-
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C31 e 3-MeC31 reduziu a atividade ovariana das operárias, sugerindo que um ou mais 

desses compostos atuam como um feromônio de  rainha para mediar a divisão reprodutiva 

nessa espécie. Todos esses compostos também foram encontrados no presente trabalho, 

pois em todas as idades, as rainhas apresentaram os alcanos n-C25, n-C27, n-C28, n-C29, 

n-C30, n-C31 sendo que os alcanos lineares n-C27, n-C25, n-C29 são os mais abundantes 

e os alcanos metilados 3-MeC29 e 3-MeC31 foram encontrados nas rainhas de 7, 14 e 21 

dias e na de 14 dias, respectivamente. Entretanto, esses compostos não podem ter essa 

mesma função em S. aff. depilis, pois nessa espécie as operárias produzem ovos tróficos 

(que servem de alimento para as rainhas) e reprodutivos (que originaram machos) mesmo 

com a presença da rainha (LACERDA & SIMÕES, 2006; LACERDA et al., 2010). 

Na vespa parasítica Lariophagus distinguendus (Pteromalidae), os machos 

desativam a produção de 3- metilheptacosano (3MeC27), 32 horas após a emergência de 

modo que eles não sejam mais confundidos com fêmeas (STEINER et al., 2007). Esse 

composto foi encontrado           em rainhas virgens de 7, 14 e 21 dias no presente trabalho, o que 

indica que possivelmente esse composto não está relacionado ao sexo nessa espécie, já 

que não foi encontrado nas rainhas virgens de 0 dia. 

A maioria dos compostos químicos da glândula de Dufour foram semelhantes aos 

encontrados na cutícula, apresentando os mesmos alcanos metilados de cadeias longas, 

como por exemplo, 7-MeC27, 5-MeC27, 15-;13-;11MeC29. Segundo resultados de Dani 

et al., (1996) em vespas Polistes dominulus, a glândula de Dufour das fêmeas fundadoras 

continham os mesmos hidrocarbonetos que os encontrados na cutícula. Essa relação pode 

ser resultado da disseminação da secreção da glândula de Dufour sobre a superfície do 

corpo durante o grooming. Com isso, os  feromônios produzidos nas glândulas abdominais 

são liberados durante o momento em que as rainhas inflam o abdômen, sendo que esse 

comportamento desencadeia um importante papel na aceitação das operárias (KOEDAM 

et al., 1995). 

A diferença química significativa entre os compostos da glândula de Dufour das 

rainhas virgens de 0-14, 0-21, 0-7, 7-14, 14-21 e 7-21, mostram que as rainhas virgens na 

medida que envelhecem, ocorrem mudanças nos compostos que podem alterar ou 

aumentar/diminuir em quantidade ou qualidade (ABDALLA et al., 2001). Ao longo da 

ontogenia esses compostos são armazenados  na glândula de Dufour, isso é possível de 

visualizar por meio das imagens das glândulas de Dufour, onde as glândulas das rainhas 

mais velhas são maiores e mais arredondadas. As rainhas virgens mais velhas produzem 
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maiores quantidades de alcanos metilados, enquanto as mais jovens produzem mais 

alcenos. 

Na abelha Scaptotrigona mexicana, os compostos abdominais de rainhas virgens 

provocaram uma pequena atração nos machos, o que segundo Grajales-Conesa e 

colaboradores (2007), poderia ser atribuído a composição química da glândula de Dufour, 

que é a principal glândula abdominal que libera voláteis de S. mexicana. Enquanto os 

extratos abdominais de rainha fisogástrica, mostraram uma pequena repelência aos 

machos, que segundos os autores também podem ser explicados pela composição dos 

voláteis produzidos pela glândula de Dufour como ésteres. Ou seja, como nos 

experimentos 1 e 3, encontramos diferenças significativas qualitativamente e 

quantitativamente nos compostos presentes da glândula de Dufour, possívelmente esses 

compostos atuam de forma secundária na atração de parceiros sexuais. Sendo assim, uma 

quantidade menor/maior ou um composto diferente, pode atrair mais ou menos machos, 

assim como encontrado na espécie S. mexicana. 

O comportamento observado em rainhas virgens criadas em confinamento está de 

acordo com outros trabalhos sobre o comportamento de rainhas em condições naturais 

(IMPERATRIZ-FONSECA & ZUCCHI, 1995). Portanto, os comportamentos 

observados nas condições de confinamento, às quais as rainhas foram submetidas, estão 

de acordo com os já registrados em condições normais para diferentes gêneros de rainhas 

de meliponíneos. Com isso, concluímos que nossa abordagem experimental não alterou 

o repertório comportamental esperado para a espécie. Portanto, os resultados podem ser 

interpretados sob uma perspectiva comportamental e evolutiva, já que não constituem um 

artefato derivado de manipulação. 

Segundo nossos resultados, rainhas virgens que não experimentaram nenhum tipo 

de interação apresentam atratividade sexual. A diferença entre os tratamentos T1 e T2, 

sugerem que não ocorre competição entre rainhas virgens em S. aff depilis, pois em T1 

não encontramos nenhuma tentativa de cópula, logo, não ocorre uma pressão para que as 

rainhas virgens começam a ser atrativas sexualmente. Sendo assim, como em 

Scaptotrigona há poucas rainhas virgens sendo produzidas ao mesmo tempo 

naturalmente, há diminuição da competição entre rainhas e a perseguição por parte das 

operárias, o que     difere bastante do gênero Melipona, onde há bastante produção de rainhas 

ao mesmo  tempo e uma intensa competição (KERR, 1950; SOMMEIJER et al., 1994; 

VELTHUIS et al., 2006; KÄRCHER et al., 2013). Além disso, em T2, o contato direto 

durante 10 dias com a rainhas inseminadas, resultou em uma maior porcentagem de 
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tentativa de cópulas do que nos demais contextos sociais, porém só houve diferença entre 

T1-T2. Com isso, podemos inferir que a competição entre rainhas virgens é baixa ou 

inexistente enquanto que a competição entre rainhas virgens e rainhas inseminadas é 

maior, pois as porcentagens foram de 0% e 66,7%, respectivamente. Sendo assim, em T2, 

possivelmente as rainhas virgens e rainhas inseminadas disputam a posição de rainhas. 

Além disso, na análise da sobrevivência não houve diferença significativa entre os 

contextos sociais, entretanto é notável que a probabilidade de sobrevivência em T2 é 

menor que nos demais contextos sociais, provavelmente se estendêssemos a análise para 

20 dias, poderíamos ter encontrado diferenças significativas, ou seja, pode ser que no 

contexto T2, as rainhas virgens podem ser perseguidas/mortas por parte das operárias em 

um período maior do que 0-10 dias. 

Em formigas eussociais e em algumas espécies de abelhas eussociais, as rainhas 

fisogástricas são atrativas para as operárias, que muitas vezes formam grupos em torno da 

rainha, lambendo a superfície do corpo da rainha e alimentando- a com ovos tróficos e 

líquidos regurgitados (HÖLLDOBLER & WILSON, 1990; KEELING et al., 2003). Na 

formiga Myrmecia gulosa os HCs depositados nos substratos do ninho pela rainha eram 

atrativos para as operárias (DIETEMANN et al., 2005), ou seja, provavelmente as operárias 

avaliam a atratividade da rainha utilizando os HCs e com isso, utilizam essa sinalização 

química para maximizar a aptidão da colônia. Sendo assim, as rainhas precisam ser atrativas 

para as operárias, por isso possivelmente rainhas fisogástricas mantém sua atratividade, o 

que corrobora com nossos resultados, pois encontramos rainhas fisogástricas atrativas em 

no experimento 3, no contexto social T3 (SEELEY, 1985; WOYCIECHOWSKI & 

LOMNICKI, 1987; KELLER & NONACS, 1993). 

A diferença significativa encontrada nos compostos cuticulares entre todas as 

rainhas virgens com as rainhas inseminadas no experimento 3, mostram que as rainhas 

inseminadas apresentam maior quantidade de alcanos dimetilados, alcenos, alcadienos, 

quando comparadas com as demais e as rainhas virgens sozinha (contexto social C) 

apresenta o maior número de picos e a maior porcentagem de alcanos lineares. Ou seja, 

não apresentam muitos compostos quimicamente complexos quando comparados com as 

demais rainhas virgens de contextos sociais diferentes, provavelmente isso ocorre pela 

falta de interação social. Segundo Kather & Martin (2015), os alcanos lineares são os 

compostos químicos mais básicos e são produzidos por 99,6% dos Hymenoptera, 

indicando que possivelmente os alcanos lineares apresentam principalmente a função 

primária dos HCs, que é a proteção física, podendo desempenhar algumas funções 



 

64 

 

secundárias. Deste modo, pode ser atribuído ao fato de que é um grupo de compostos bem 

conservado dentro dos Hymenoptera e apresentam grandes quantidades em indivíduos 

mais jovens, porém nesse estudo, encontramos maior quantidade de picos de alcanos 

lineares em rainhas virgens mais jovens e em rainhas virgens que não foram inseridas em 

um contexto social. Sendo assim, apesar de terem mais alcanos linerares, as rainhas 

virgens do tratamento C, apresentaram atratividade sexual e com isso, podemos observar 

que os HCs também são utilizados como funções secundárias para distinguir indivíduos 

de diferentes espécies, castas, colônias, status de dominância, estágios de 

desenvolvimento, parentesco, entre outros (ROUAULT et al., 2004; HOWARD & 

BLOMQUIST, 2005; BLOMQUIST, 2010). 

Diferente dos HCs do experimento 3 onde não houve diferença significativa entre 

rainhas virgens, os compostos da glândula de Dufour apresentaram diferença significativa 

entre todas as rainhas virgens e entre as rainhas virgens e as rainhas inseminadas. Ou seja, 

o contexto social, não alterou significativamente os HCs das rainhas virgens, porém 

apresentou diferença significativa entre os compostos identificados da glândula de 

Dufour, o que sugere que as interações sociais, influenciam diretamente na produção de 

compostos por essa glândula. As modificações encontradas são provenientes das 

diferenças nas quantidades desses compostos, como também no número de compostos 

(CALIMAN, 2008). Os resultados dos HCs do experimento 3 sugerem que, essa variação 

é importante para a comunicação química entre indivíduos  da colônia, pois é possível 

identificar o perfil de cada grupo (fisogástricas e rainhas virgens) gerando uma 

organização e a diminuição das necessidades da colônia (BLOMQUIST et al., 1987; 

LORENZI et al., 1996). Ou seja, os insetos são capazes de detectar e discriminar 

diferenças qualitativas em perfis químicos cuticulares (OI et al., 2015, WAGNER et al., 

2001). 

Segundo Katzav-Gozansky et al., 2001, o feromônio da glândula de Dufour emitido 

pelas rainhas de Apis melífera ligustica são atrativos para as operárias, porém o efeito na 

ativação do ovário é desconhecido. Sendo que, os feromônios mandibulares da rainha podem 

indicar a sua presença na colônia, atraindo as operárias para formar os grupos em torno dela, 

para lamber e antenar (SLESSOR et al., 1988) e os feromônios da glândula de Dufour nos 

ovos da rainha, podem apresentar algum sinal para reconhecimento de rainhas, como por 

exemplo, sinalizar a presença da rainha, sua atratividade ou até mesmo a inibir a reprodução 

por parte das operárias (KATZAV-GOZANSKY et al., 2001). Ou seja, existem muitas 
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funções conhecidas e desconhecidas sobre os compostos da glândula de Dufour e suas 

funções nos insetos sociais. 

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos resultados, podemos concluir que rainhas virgens de S. aff depilis não 

emergem atrativas e podem permanecer atrativas pelo menos até 21 dias, e que não há 

diferença na intensidade de sua atratividade ao decorrer da sua vida adulta. O contexto 

social influencia na atratividade sexual (pelo menos em contextos sociais em que ocorrem 

uma possível competição entre rainhas virgens) e nos compostos químicos e/ou 

quantidades diferentes de compostos produzidos pela glândula de Dufour em rainhas 

virgens de mesma idade. A produção da atratividade não é cessada após a cópula em S. 

aff depilis. Além disso, podemos verificar que tanto os HCs quanto os compostos da 

glândula de Dufour se separam durante as diferentes idades. Isso sugere que em rainhas 

produzidas in vitro, os hidrocarbonetos também se encontram com uma certa plasticidade 

ao decorrer das idades, podendo estar envolvidos na atratividade sexual das rainhas e/ou 

apenas indicar em que estado reprodutivo as rainhas se encontram. A glândula de Dufour 

possivelmente contribui com a composição da cutícula e também na atratividade sexual 

das fêmeas, porém para elucidar essas questões é necessário a realização de testes e 

bioensaios utilizando extrato da glândula   de Dufour e HCs. 
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