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Resumo: O comportamento higiênico nas abelhas é uma característica genética importante para garantir 
às colônias resistência a doenças e parasitas. Alterações sazonais no ambiente podem ter influência sobre 
esse comportameto em colônias, entretanto, ainda são pouco estudadas. O objetivo do presente estudo foi 
avaliar o comportamento higiênico (CH) de colônias de abelhas Apis mellifera Africanizadas mantidas no 
apiário da FAMEZ-UFMS, em Terenos, MS durante o inverno. O CH foi avaliado mensalmente em cinco 
colônias com alto CH e cinco colônias com baixo CH, utilizando o método de perfuração de crias. 
Observou-se que durante o inverno, os enxames que previamente apresentavam baixo CH (mediana de 
64,51% para remoção de crias perfuradas em 24h) passaram a apresentar alto CH (mediana de 89,36% 
para remoção de crias perfuradas em 24h). Esses resultados sugerem que além da genética, possivelmente 
alguns fatores ambientais podem modular esse comportamento em colônias de abelhas africanizadas. O 
acompanhamento do CH das colônias em outras estações e sua associação a fatores ambientais é 
fundamental para melhor compreender as condições que podem influenciar esse comportamento.
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HYGIENIC BEHAVIOR IN AFRICANIZED Apis mellifera HONEYBEES COLONIES KEEP IN 
THE EXPERIMENTAL APIARY OF UFMS–FAMEZ, IN TERENOS-MS DURING THE 
WINTER

Abstract: Hygienic behavior in honeybees is an important genetic feature to ensure resistance of 
colonies to diseases and parasites. Seasonal changes in environment may influence this behavior in 
colonies, however, they are few studied. The aim of the present study was to evaluate the hygienic 
behavior (HB) of Africanized Apis mellifera colonies maintained in the UFMS–FAMEZ apiary in 
Terenos – MS, during the winter. The HB was evaluated monthly in five colonies with high HB and in 
five colonies with low HB, using the pupae perforation method. During the winter, colonies that 
previously had low HB (median of 64.51% for removal of perforated pupae in 24h) passed to have high 
HB (median of 89.36% for removal of perforated pupae in 24h). These results suggest that beyond 
genetics, some environmental factors can modulate this behavior in Africanized honeybee colonies. The 
monitoring of the HB of colonies in other seasons and their association with environmental factors is 
fundamental to better understand the conditions that may influence this behavior.
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Introdução
A apicultura brasileira iniciou-se com a introdução de subespécies de abelhas alemãs (Apis 

mellifera mellifera), italianas (A. m. ligustica), cárnicas (A. m. carnica) e caucásicas (A. m. caucasica), 
trazidas por imigrantes europeus entre os anos 1839 e 1880. Em 1956, o geneticista Warwick Estevan 
Kerr trouxe para o Brasil rainhas de abelhas africanas (Apis mellifera scutellata) que eram altamente 
produtivas e defensivas. A introdução das abelhas africanas no país tinha por objetivo realizar um 
programa de melhoramento genético das abelhas europeias para obter um híbrido com alta capacidade de 
produção e baixa defensividade. Entretanto, em 1957, ocorreu a enxameação de 26 colmeias de abelhas 
africanas que se estabeleceram na natureza e cruzaram com as subespécies europeias, produzindo um 
poli-híbrido denominado “abelha africanizada” que apresenta características morfológicas e 
comportamentais muito semelhantes às abelhas africanas (Stort & Gonçalves, 1994).



2    
      XII Mostra Científica FAMEZ &

I Mostra Regional de Ciências Agrárias
Campo Grande, MS, 2019

As abelhas africanizadas apresentam elevada capacidade para detectar e eliminar agentes 
causadores de doenças e parasitas em suas colônias. Essa capacidade é associada ao comportamento 
higiênico que é determinada geneticamente. Em abelhas Apis esse comportamento é controlado por dois 
pares de genes recessivos, o gene u = uncapper (desoperculador) e o gene r = remover (removedor) que, 
em homozigose (uu/rr) permitem que as abelhas portadoras de ambos os genes sejam classificadas como 
higiênicas (Rothenbuhler, 1964). Colônias com maior número de abelhas jovens apresentam melhor 
comportamento higiênico e isso ocorre em função da maior dedicação de abelhas jovens a atividades de 
limpeza (Bugalho, 2008). 

O comportamento higiênico varia amplamente em função do local de estudo, da genética das 
populações de abelhas e de fatores ambientais que modulam a população de abelhas na colônia (Bugalho, 
2008). Apesar da importância do CH para a manutenção da sanidade de colônias, não são encontrados 
estudos sobre esse comportamento em apiários mantidos no Estado de Mato Grosso do Sul e das 
possíveis alterações nesse comportamento ao longo do ano. 

Os objetivos do presente estudo foram selecionar enxames de abelhas Apis mellifera africanizadas 
com alto e baixo comportamento higiênico no apiário Experimental da Fazenda Escola da UFMS – 
FAMEZ e comparar a manutenção desse comportamento durante o inverno. 

Material e Métodos
O presente trabalho foi desenvolvido no apiário experimental da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (FAMEZ – UFMS), localizado na 
Fazenda Escola, no município de Terenos – MS. Para avaliação do comportamento higiênico (CH) das 
colônias foram realizados testes utilizando o método de perfuração de crias, descrito por Gramacho & 
Gonçalves (1994).

Quinze dias antes do início da realização dos testes as 15 colônias do apiário foram equalizadas, 
para que apresentem o mesmo número de quadros de cria, alimento e de abelhas. Os testes para a seleção 
de colônias com alto e baixo CH foram realizados da seguinte forma: em cada colônia um quadro 
contendo crias fechadas (operculadas) de operárias com idade de 10 a 14 dias (pupa de olho rosa) foi 
selecionado, e teve duas áreas vizinhas contendo 100 células operculadas (10 linhas por 10 fileiras) 
demarcadas e fotografadas. Uma das áreas demarcadas foi perfurada com um alfinete entomológico (área 
A), enquanto a outra área foi utilizada como controle (área B). As células vazias nas áreas selecionadas 
foram contadas para posterior ajuste dos cálculos de porcentagem. Vinte e quatro horas após a perfuração 
das células de cria, os quadros das colônias foram retirados e fotografados para análise das porcentagens 
de remoção de cria.

Todas as avaliações foram realizadas em quadruplicata, com intervalo de 15 dias entre os testes. 
Os dados para determinação do Comportamento Higiênico de cada colônia foram analisados utilizando o 
fator de correção Z que corresponde à taxa de limpeza natural das colônias, de acordo com os métodos 
descritos por Gramacho & Gonçalves (1994).

Após a avaliação do CH de todas as colônias do apiário, cinco colônias com os melhores 
resultados para o CH e cinco colmeias com os piores resultados foram selecionadas para avaliação mensal 
do CH no período do inverno. Essas avaliações foram realizadas utilizando os mesmos métodos descritos 
anteriormente. Os dados foram comparados utilizando o teste de Mann-Whitney e considerados 
significativos quando p<0,05. 

Resultados e Discussão
Os testes para avaliação e seleção de colônias com alto e baixo CH no apiário experimental 

demonstraram que as colônias apresentaram, respectivamente, medianas de 88,14 e 64,51% de remoção 
de crias perfuradas, 24h após a realização do teste (Tabela1). 

Tabela 1. Remoção de crias perfuradas 24h após a realização do teste de CH em colônias de abelhas 
Apis mellifera Africanizadas mantidas no apiário experimental da FAMEZ – UFMS, em Terenos – MS.

Colmeias Mediana Q1 – Q3 Coeficiente de Variação p-value

Alto Comportamento Higiênico 88,14 81,39 – 93,29 9,97 0,0021Baixo Comportamento Higiênico 64,51 48,57 – 86,55 22,52
Comparações realizadas utilizando o teste de Mann-Whitney, utilizando dados provenientes de avaliações realizadas em todas as 15 
colmeias do apiário, com quatro repetições quinzenais. São apresentadas as medianas e os intervalos interquartis (Q1 – Q3) das 
porcentagens de remoção de crias perfuradas. Colmeias foram classificadas como altamente higiênicas quando removeram mais de 
80% das crias perfuradas em 24h, de acordo com Gramacho & Gonçalves (1994). 
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A diferença entre a porcentagem de remoção de crias nas colônias com alto e baixo CH foi 
significativa nos testes para a seleção de colônias (p=0,0021). Destaca-se que colônias apresentam 
elevado CH quando removem mais de 80% das crias perfuradas em um período de 24h (Gramacho & 
Gonçalves,1994). Estudos realizados na região Sudeste identificaram colônias com variações na 
capacidade de remoção de crias entre 57,7% e 98,6% (Pinto et al., 2012). 

Já nos testes para avaliação do CH realizados no período do inverno, foram encontradas em 
colônias com alto e baixo CH, medianas de respectivamente, 88,18 e 89,36% para remoção de crias 
perfuradas em 24h (Tabela 2). 

Tabela 2. Remoção de crias perfuradas 24h após a realização do teste de CH em colônias de abelhas Apis 
mellifera Africanizadas com alto e baixo CH, no período do inverno.

Colmeias Mediana Q1 – Q3 Coeficiente de Variação p-value

Alto Comportamento Higiênico 88,18 65 – 97,86 20.41 0,7895Baixo Comportamento Higiênico 89,36 64,58 – 94,75 20.59
Comparações realizadas utilizando o teste de Mann-Whitney, utilizando dados provenientes de avaliações mensais realizadas em 
cinco colmeias com alto comportamento higiênico e cinco colmeias com baixo comportamento higiênico. São apresentadas as 
medianas e os intervalos interquartis (Q1 – Q3) das porcentagens de remoção de crias perfuradas

A diferença entre a remoção de crias nas colônias com alto e baixo CH não foi significativa no 
período do inverno (p=0,7895) e esses resultados demonstram que houve uma melhora na capacidade de 
remoção de crias perfuradas em colmeias com baixo CH, sem mudanças na capacidade de remoção de 
crias em colmeias com alto CH. A melhoria do CH pode ter sido influenciada por fatores ambientais 
como a maior presença de alimento e maior população de abelhas jovens na colônia (Bugalho, 2008). 

A realização de testes para avaliar e monitorar o comportamento higiênico de colônias mantidas no 
apiário, bem como sua associação aos fatores ambientais são fundamentais para melhor compreensão das 
condições que afetam a resistência das abelhas a doenças e parasitas. Destaca-se que a resistência de 
colônias de abelhas ao ataque de doenças que podem ser a Cria Pútrida Americana, Cria Pútrida Europeia, 
Cria Giz e também contra o parasita Varroa destructor, é associada ao elevado comportamento higiênico 
(Rothenbuhler, 1964; Pinto et al., 2012).

Conclusão
No período do inverno, colônias pré-selecionadas com baixo CH no apiário apresentaram melhoria 

na capacidade de remoção de crias perfuradas. Estudos para avaliação do CH em outras estações do ano 
são necessários para melhor descrever os fatores que influenciam esse comportamento em colônias de 
abelhas africanizadas. 
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