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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo analisar a morfologia de glândulas hipofaringeanas de 

abelhas Apis mellifera africanizadas nutrizes expostas em campo, durante seis dias, a dose 

ambientalmente relevante do inseticida sistêmico fipronil. Abelhas recém-emergidas foram obtidas em 

cinco colônias doadoras, marcadas e introduzidas em núcleos que receberam diariamente pastas de 

pólen contaminadas com 2,5 ppb do inseticida fipronil ou pastas de pólen orgânico (controle). Seis dias 

após a introdução das abelhas, dez abelhas de cada tratamento foram coletadas, tiveram as cabeças 

decapitadas, fixadas, desidratadas, processadas em historesina, cortadas em micrótomo e coradas para 

confecção de lâminas histológicas. As seções histológicas foram examinadas em microscópio acoplado 

a câmera digital para aquisição de imagens e analisadas morfometricamente no software Leica Q-win 

para determinar o número total e a área dos ácinos que compõem as glândulas hipofaringeanas. Os 

resultados demonstraram que não houve redução no número de ácinos nas glândulas hipofaringeanas de 

abelhas expostas ao fipronil, entretanto, abelhas expostas apresentaram maior número de ácinos com 

menor tamanho. A redução do tamanho dos ácinos das glândulas hipofaringeanas em abelhas expostas 

cronicamente ao fipronil pode comprometer de forma quantitativa e qualitativa a síntese de geleia real, 

afetando o desenvolvimento das larvas, a nutrição da rainha e prejudicar a produção e manutenção das 

colônias.  
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MORPHOLOGICAL EVALUATION OF HYPOPHARYNGEAL GLANDS OF NURSE BEES 

EXPOSED TO SUBLETAL DOSE OF THE INSECTICIDE FIPRONIL 

 

Abstract: This study aimed to analyze the morphology of hypopharyngeal glands of nurse Africanized 

Apis mellifera bees exposed in the field, during six days, to the environmentally relevant dose of the 

systemic insecticide fipronil. Newly-emerged bees from five donor colonies were obtained, marked, and 

introduced in experimental colonies where they received pollen patties contaminated with 2.5 ppb of 

insecticide fipronil or organic pollen patties (control). Six days after the introduction of the bees, ten 

bees from each treatment were collected; their heads were decapitated, fixed, dehydrated, processed in 

historesin, cut in a microtome and stained for the preparation of histological slides. Histological sections 

were examined under a microscope connected to camera and analyzed morphometrically using the Leica 

Q-win software to determine the total number and acini area of hypopharyngeal glands. The results 

showed that fipronil did not significantly alter the total number of acini in the hypopharyngeal glands of 

nurse honeybees; however, bees exposed to fipronil had significantly more acini with reduced areas. 

The reduction of the acini size in the hypopharyngeal glands in bees chronically exposed to fipronil can 

compromise quantitatively and qualitatively the synthesis of royal jelly, affecting the development of 

the larvae, the nutrition of the queen and impair the production and maintenance of the colonies. 
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Introdução 

A exposição crônica das abelhas a agrotóxicos e a interação dessas moléculas com outros 

estressores, que incluem a perda de habitats, redução de recursos florais, aumento da incidência e da 

dispersão de doenças e parasitas representam as principais ameaças à manutenção dos polinizadores 

(Goulson et al., 2015). Estudos demonstram que os recursos coletados pelas abelhas (néctar, pólen e 

água) podem ser contaminados por doses subletais de agrotóxicos, que quando levados a colônia podem 

prejudicar todas as castas, incluindo os indivíduos em desenvolvimento e as abelhas adultas de 

diferentes idades (Rortais et al., 2005; Traynor et al., 2016). 

As abelhas vivem em sociedades altamente organizadas e apresentam funções específicas ao 

longo da sua vida adulta. Uma das fases de maior especialização das abelhas adultas ocorre quando 

essas apresentam entre três e doze dias de idade e desenvolvem glândulas que atuam na secreção da 

geleia real (Landim, 2009). As glândulas hipofaringeanas são estruturas pares constituídas por centenas 

de células secretoras que formam cachos de formato esférico (denominadas ácinos) conectadas por 

dutos que excretam a secreção produzida; o número e tamanho dos ácinos são diretamente associados à 

capacidade de síntese de geleia real pelas abelhas nutrizes (Deseyn & Billen, 2005).  

Inseticidas podem afetar as células do intestino médio das abelhas, prejudicando a digestão e 

absorção de nutrientes (da Silva Cruz et al., 2010) e possivelmente afetando a fisiologia e 

desenvolvimento de glândulas que dependem de adequados níveis de nutrientes para o completo 

desenvolvimento. O inseticida fipronil pertence à classe dos fenilpirazois e é altamente tóxico para as 

abelhas melíferas, sendo frequentemente detectado no pólen, recurso que é consumido em grandes 

quantidades pelas abelhas nutrizes (Rortais et al., 2005). 

Os objetivos do presente estudo foram avaliar o efeito da exposição de abelhas nutrizes a pastas 

de pólen contaminadas com uma dose subletal do inseticida fipronil sobre a morfologia de glândulas 

hipofaringeanas.  

 

Material e Métodos 

As abelhas utilizadas no presente estudo foram provenientes de colônias de abelhas Apis 

mellifera Africanizadas, mantidas no apiário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

UNESP, Botucatu, São Paulo, Brasil. Abelhas recém-emergidas (<10 h) de cinco colônias doadoras 

foram marcadas no tórax com tinta atóxica e introduzidas em núcleos experimentais, onde receberam as 

dietas. Os núcleos receberam diariamente 100g de pastas de pólen contaminadas com 2,5 ppb do 

inseticida fipronil (obtido a partir da formulação comercial Regent 800WG®) ou pastas de pólen sem 

contaminação (controle). Todo pólen utilizado no preparo das dietas era orgânico. No sexto dia, dez 

abelhas marcadas de cada tratamento foram coletadas para realização das análises morfológicas. 

As cabeças das abelhas foram decapitadas e fixadas em paraformaldeído 4% em PBS por 24h. 

Em seguida, o material foi lavado e transferido para uma solução contendo hipoclorito de sódio (5%) e 

hidróxido de sódio (7,5%), onde permaneceu por 5 h. Após sucessivas lavagens em água, as cabeças 

foram desidratadas em uma série de banhos de etanol (70, 80, 90 e 95%; 2 h por banho) e incluídas em 

historesina (Leica Historesin Embedding Kit). Após a inclusão foram realizados cortes histológicos 

seriados com 3 μm de espessura em micrótomo Leica RM2155; o espaçamento entre os cortes foi de 30 

μm. Os cortes foram corados em hematoxilina-eosina e analisados em microscópio (Leica DMLB 80) 

conectado a câmera digital (Leica DC300FX). Foram coletadas imagens em todas as seções histológicas 

em que os ácinos das glândulas hipofaringeanas estavam presentes. As imagens foram analisadas 

morfometricamente utilizando o software Leica Q-win versão 3.1 para WindowsTM, para determinar a 

área individual e o número de ácinos. As áreas dos ácinos foram classificadas em função do tamanho 

(<29.999; 30.000–59.999; 60.000–89.999 e >90.000μm²) para realização das análises estatísticas. Os 

dados foram avaliados no programa Minitab (versão 17) utilizando o teste de Mann-Whitney, 

considerando o nível de 5% de significância (P<0,05). Os resultados foram expressos em medianas e 

intervalos interquartis. 

 

Resultados e Discussão 

As análises morfológicas demonstraram que não houve alteração no número de ácinos nas 

glândulas hipofaringeanas de abelhas nutrizes expostas ao fipronil (Tabela 1). Isso provavelmente esta 

relacionado ao fato dos ácinos iniciarem sua formação ainda durante a fase de pupa das abelhas 

(Landim, 2009).  
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Entretanto, os resultados demonstraram alterações significativas na área dos ácinos das glândulas 

hipofaringeanas de abelhas nutrizes expostas ao inseticida fipronil (Tabela 1). Houve redução de ácinos 

com áreas maiores em abelhas expostas ao inseticida, o que prejudica a capacidade de secreção de geleia 

real em abelhas nutrizes (Deseyn & Billen, 2005). Essas alterações demonstram que as abelhas expostas 

ao inseticida não desenvolvem seus ácinos adequadamente, o que pode estar relacionado a prejuízos nos 

processos de digestão e absorção de nutrientes das abelhas, que são essenciais para o pleno 

desenvolvimento das glândulas hipofaringeanas (da Silva Cruz et al., 2010). As alterações encontradas 

nesse estudo demonstram que abelhas nutrizes expostas a doses subletais do inseticida fipronil podem 

apresentar dificuldades na síntese de geleia real, afetando a quantidade e qualidade dessa secreção, que é 

fundamental para a nutrição da rainha, das larvas que estão em desenvolvimento e de abelhas adultas. 

 

Tabela 1. Número total de ácinos e número de ácinos por categoria de área em abelhas nutrizes do 

grupo controle e expostas a dose subletal do inseticida fipronil.  

Categoria Controle Fipronil 

Total de ácinos 1.230 (1.218–1.340) 1.290 (1.267–1.352) 

<29.999 μm² 298 (224–384) b 840 (762–863)a 

30.000–59.999 μm² 729 (695–803) a 448 (428–486) b 

60.000–89.999 μm² 216 (120–269) a 4 (1–8) b 

>90.000μm² 9 (8–16)a 0 (0–0) b 

Medianas seguidas por letra minúscula distintas, diferem entre si pelo teste Mann-Whitney (P<0,05). 

 

A redução do desenvolvimento dos ácinos das glândulas hipofaringeanas pode afetar a secreção 

de geleia real (Deseyn & Billen, 2005) e consequentemente reduzir o crescimento das colônias, afetar a 

longevidade, fisiologia e a produção de rainhas que se alimentam exclusivamente de geleia real. Futuros 

estudos para analisar a quantidade e qualidade de geleia real produzida por abelhas expostas a 

agrotóxicos são importantes para melhor compreensão dos efeitos que a exposição crônica a agrotóxicos 

ocasiona para a manutenção das colônias. 

Conclusões 

A exposição de abelhas nutrizes a doses subletais do inseticida fipronil afeta a morfologia das 

glândulas hipofaringeanas, prejudicando o tamanho dos ácinos que são responsáveis pela secreção da 

geleia real. 
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